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HOOFDSTUK I.

De Keizerstraat.

Deze straat ontleent haren naam aan Keizer Karel V,

omdat deze een paar maal logeerde in het aan deze straat

gestaan hebbend huis, dat ook naar hem het Keizershof ge-

naamd werd.

a. Het Keizershof.

Zooals wij in het IXe Hoofdstuk van het Ie Deel bij

de beschrijving van het Eefugiehuis dei Abdij van Berne reeds

zagen, maakte dit gebouw een deel uit van de gebouwen, die

langs de Keizerstraat en de St. Jorisstraat tusschen de Lom-
bardbrug en de huizen van Jan van Maren, slachter en meer

anderen stonden.

Wij zagen daar ook, dat zij aanvankelijk toebehoorden

aan Thomas van Lavalle, daarna aan diens broeder Paganus.

De omstandigheid, dat de brug, waar naast zij in de

Keizerstraat stonden, oudtijds de Lombardbrug, of wel in het

Latijn de pons Lombardorum heette, alsmede die, dat ge-

noemde eigenaren eenen vreemden naam droegen, wettigen het

vermoeden, dat de oudste eigenaren van die gebouwen Lom-
barden waren, welk vermoeden nog versterkt wordt door het

feit, dat liet huis het Keizershof een Italiaanschen bouwstijl

had. R. A. van Zuylen in het Tijdschrift Noordbrabant (1853)

vermeldt deze gebouwen evenwel niet onder de banken van

leening, welke men oudtijds in den Bosch had.

De priesters Lambert Cuypers, kanonik te Bergen in
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Henegouwen en Johannes Raeszn, kanonik te Lier; mr. Stepha-

nus van Berlende en Johannes van Lavalle, zoon van Paganus,

genaamd Paganus van Lavalle. verkochten het gebouw, dat

later het Keizershof geheeten werd, met meer andere gebouwen

en erven aan de nobilis ac generosa domino, Margriet van Meer,

erfdochter van Boxmeer, eerst echtgenoote van Pieter van Ver-

taing, heer van Heeswijk, Dinther, Asten en Moergestel en

later van Willem van Egmond, heer van Haps. Van haar

erfde die gebouwen de dochter, welke zij uit haren tweeden

echt had, zijnde Anna van Egmond, de echtgenoote van Wil-

lem III, graaf van den Berg. Dominus Pancratias Fabri,

presbyter, pastor (ecclesiae) parochialis de Bitegen, als ge-

machtigde van : den generosus et nobilis Domicellus Willelmus

et Domicella Anna, ejus conthoralis, filia quondam Domini

Willehni de Egmont, domini temporalis de Haeps et dominae

Margarethae de Boxmeer, relictae quondam Domini Willehni

comes et comitissa territorii Montis dicti van den Berge,

verkocht 12 Augustus 1506 (Reg. no. 100 f. 57) gezegde ge-

bouwen en erven aan Arnoldus van Malsen, abt van Berne,

ten behoeve van de Abdij van dien naam. Haar latere abt

Egidius Ingen Nulant verkocht ze 12 Februari 1515 (Reg.

no. 111 f 91 v so
) weder aan Arnd Keymp Gerardszoon, die

daarop van die gebouwen en erven aan gemelde Abdij schonk

wat daarna haar Refugiehuis werd, terwijl hij het overige

voor zich behield. Zijne weduwe Ermgard deed 14 Februari

1525 (Reg. no. 130 f. 82) afstand van het vruchtgebruik van

dat overige, hetwelk later het Keizershof genaamd werd en

dat in de daarvan opgemaakte Schepenakte omschreven werd

als : reliquae domus, areae, orii ac edificii, vacuae hereditates,

etc. sitae inter Diesam ibidem currentem ex uno et inter

hereditatem ad Capellam Sancti Georgii spectantem et liere-

ditatem Abbatis de Berna necnon ad Diesam predictam ex

alio, tendentes cum fine anteriore ad quondam plateam ibidem

protensam et cum fine posteriore ad eandem Diesam ; zij deed

dien afstand ten behoeve van mr. Gerard, kanonik der St. Jans-
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kerk van den Bosch, Christoffel, Goijart en Coinelis, zonen

van haar en genoemden haren man, alsmede ten behoeve zoo

van Jacob 1), zoon van Hugeman Tengnagel, als man van Ha-

dewig, dochter van dezelfden, als van Jan, priester der Duitsche

orde, zoon van dezelfden, en van Arnold en Dorothea, onmondige

kinderen van dezelfden; dezen verkochten het onmiddelijk daarop

aan Henrick Proening van Deventher Gerardszoon. Het door hen

verkochte complex van gebouwen, later het Keizershof genaamd,

besloeg alzoo de geheele oppervlakte langs de Westzijde van

de Keizerstraat met uitzondering, van het erf der St, Joriskapel.

Laatstgenoemde kooper was de kleinzoon van Herman

Heorickszn Bruynincx genaamd van Deventer 2), welke familie-

naam later verbasterd werd tot Proening van Deventher en

zoon van Gerard Pr. van D. en Elisabeth Ketelaars Aelberts-

dochter3).

Hij was heer van Nieuw-Herlaer, waarmede hij in 1554

werd beleend, schepen van den Bosch en Zwranenbroeder der

111. L. V. Broederschap aldaar; zijne vrouw was Catharina van

den Kerckhoff, dochter van Lambrecht Henricxzoon en Johanna

Bolcx, de dochter van Otto 4) ; beiden waren volgens van

Heurn Beschrijving schatrijk. Henrick Proening van Deventher

voornoemd kon zich daarom de weelde veroorloven van in zijn huis,

dat, als gezegd, later het Keizershof werd genaamd, vorstelijke per-

sonen te logeeren te hebben. Zoo logeerde er in 1539 bij hem

1) Hij was in 1533 geërfd te Geldermalsen ;
zijn oom was mr.

Goijard Tengnagel

2) Reg. no. 104 f. 50 v*o en no. 98 f. 306 vso.

3, Taxandria XVII, blz. 38.

4) In Reg. no. 166 f. 186 a 1543 komen zijne navolgende afstam-

melingen voor: a. Zijne dochter Margriet wed. van Herman, zoon van

Otto van Brouwhuys (Bruheze) en diens kinderen Peter en Ysebela

;

b. Henrick van Deventher als man van Catharina, dochter van Lambrecht
van den Kerckhoff en zijne dochter Johanna; c. Wouter van Achelen als

man van Elisabeth, dochter van Dirck, (zoon van Dirck Aertszoon) en

Aleid, de dochter van Lambrecht van den Kerckhoff en Johanna voor-

noemd ; d. Lambert, Dirck en Otto, onmondige kinderen van Dirck, (zoon

van Dirck Aertszoon) en Aleid voornoemd; e. de kinderen van Anthonis

van Achelen en Aleid, de dochter van Dirck Vogels en Aleid, zijne dochter

(van Otto Bolcx n. 1.).
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Maria douairière van Hongarije, gouvernante der Nederlanden

en in 1540 Keizer Karel V. Over het bezoek, dat deze laatste in

laatstgemeld jaar aan den Bosch bracht, bevatten de Stads-

rekeningen van E. A. van Zuylen I p. 556 en 565 het volgende:

Item alsoe deze stat in hu eren drie leden hadde geor-

dineert, dat men de Keys. Majesteit, onse genedigen Heer.

die den 21 Augasti uuyi Hollant comende bijnnen deser stat

gecomen is, metten scutten ende ambachten in vollen har-

nasch sonde inne haelen, gelijck gedaen ivert, heeft men alsoe

gehuert versceyde pypers ende trommelslaegers
t

die metten

voirs scutten ende ambachten zijn nuyt geweest ende betaelt

8 trommelslaegers ende 6 pypers (Cf. ook nog p 574 l. c.J

In 1545 logeerde Keizer Karel V weder bij hem in het

Keizershof, toen hij, zooals J. van Oudenhoven 1. c. p. 174

mededeelt 1), in den Bosch quam met een seer groote siviete

van Hertogen, Princen, Graven ende Bisschoppen ende 2000

peerden ende meer dan 200 geladen Muylen met bagagie ende

bleef hier tot den 28 derseluer Maent (December). Hij werd

alstoen, zooals van Heurn verder schreef in zijne Historie I p. 515,

buiten de Vagterpoort ingewagl door de vier schutteryen en

alle de gilden der stad, die hem met slaande trommelen en

vliegende vaandelen tot aan het huis van Hendrik van Deventer

in de Keizerstraat ten Oosten der St Joriskapelle verzelden.

Zijn byhebbend gezelschap bestond in den Aartshertog van

Oostenrijk, de Prinsen van Piemont, van Salonica en van

Chimay, den Heer van Granvelle, de Graaven van Buuren
en Hoorn en Doctor Viglius van Zuichem. De Regeering

(der stad) beschonk den Keizer daags na zyne komste met

twee voeders ivijn, twee vette ossen en honderd malderen haver.

De Grooten, die met hem waren, werden insgelijks van stads-

wegen beschonken Volgens het algemeen gevoelen, zoo deelde

van Heurn nog mede in zijne Beschrijving, verhief Keizer

Karel V toen zijnen gastheer Henrick Proening van Deventher

1) Men zie ook nog II. A. van Zuylen De Stadsrekeningen
I j>. 635 en vlgd.



in den adelstand en heeft deze, ter herinnering aan het bezoek,

dat de Keizer hem ten zijnen huize bracht, een steenen beeld,

voorstellende dien keizer in zijn harnas, geplaatst boven de

poort van dat huis. dat daarop wegens datzelfde bezoek den

naam van Keizershof kreeg, terwijl de straat, waaraan dat

gebouw stond sedert dien de Keizerstraat geheeten werd!).

Gezegd beeld is in de tweede helft der 18e eeuw door den

toenuialigen eigenaar van het Keizershof daarvan verwijderd

geworden.

Toen Koning Philips II van Spanje in 1549 te den Bosch

als hertog van Brabant werd ingehuldigd, nam hij ook zijnen

intrek in het Keizersbof. Ziehier hoe hij volgens van Ouden-

hoven t. a. p. blz. 174 zich daarheen begaf 2)

:

Anno 1549 den 22 September is Prince Philips, Keyser

Carels soon, hier seer feestelijck ingehaelt : De Gouverneuren,

Wethouderen ende Regeerders al te peerde, omtrent 40 per-

soonen in getal, met 2500 Burghers crijghsgewyse toegerust,

met roye slagers, met ontrent 100 erffruyters te peerde, al

seer wel gerust int harnas, met spissen, hcllebaerden, slach-

sweerden ende bussen, met 10 vendelen, by hen hebbende acht

Icleyne veltstucken, trokken hem tot ontrent een halff myle

van der stadt tegemoet, alwaar de Burghers, als crijchsvolck

gingen staen in haer slaghordre. Ende de Wethouderen te

peerde sittende, comende by den Prince, zijn van haere peer-

den afgetreden, ende hebben denselven op haer knyen seer

eerbiedelijck gesalveert, offerende denselven alle eere, dienst

ende getrouwickeyt ende dat in de Brabantsche fale. Buy ten

de Stadtspoorte stonden de Cleergien in processie met hare

cruycen ende vanen. Zesthien ofte zeventhien groote stucken

waren gheplant op de vesten ende toorens ende stonden in

ende binnen de poorte ontrent 300 persoonen, alle in Harnas
geseth ende werden het geschut gelost. De Prince, komende

1) Van Heurn Historie I p. 515 en 516.

2) Men zie ook nog R. A. van Zuylen : De Stadsrekeningen
I p. 658 en vlgd.
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binnen de stadt met een gevolgh van verscheyde ballinghen

naer ouder wyse, stonden aldaer de Bagynen. met wit lijn-

waet behanghen in plaets van huyclcen ofte falien, ende veel

oude ende bedaechde Burghers van ontrent 700 int getal

(ook van Orthen en den Dungen) aen beyde zyden van die

hupsen- op de straten tot de plaets van de Haysinghe van

Henrick van Deventer, daer de Prince soude gebrocht worden,

met brandende tortsen in haer handen, daer de Prince tus-

schen beyde door passeerden naer sijn logys, ende volghden

daerop de Regeerders te peerde ende de Burghers te voet als

vooren ende trocken alle voorby het Logys van den Prince

ende soo voorts een yeder sijns weeghs naer Imys. Volgens

van Heurn Historie I p. 533 begaf Koning Philips zich den

volgenden dag naar de St. Janskerk om er de Mis te hooien

en 's Maendachs daeraen, zoo vervolgt van Oudenhoven, wiert

hy openbaerlijck eade seer triumphantelijck voor het Raedt-

huys gehult ende des anderen daechs reysde hy naer Heus-

den ende soo voorts naer Hollant. Uit dit laatste vorstelijk

bezoek aan het Keizershof maakte van Heurn in zijne Beschrij-

ving de gevolgtrekking, dat men in de 16e eeuw dat gebouw

voor het voornaamste en grootste huis van den Bosch hield,

waaraan ik nog zou willen toevoegen: „en zijnen eigenaar

voor den rijkste van die stad," want men moest toen ter tijde

ook al zeer vermogend zijn om vorstelijke personen tot gast

te kunnen hebben.

Henrick Proening van Deventher stierf 22 Augustus

1556; zijne vrouw Catharina van den Kerckhoff 28 Mei 1564;

beiden werden in de St. Janskerk te den Bosch begraven.

Hij had van haar geene kinderen ; wel had hij van eene bijzit

een bastaardzoon, Anthonis van Deventher genaamd, die tot

zoon had Jan of Hans van Deventher, welke huwde met Ma-

riken, de dochter van Jan Hermanszoon de Leeuw, den eersten

muntmeester van den Bosch.

Na doode van de vrouw van Henrick Proening van

Deventher werden in het jaar 1565 (Reg. no. 650 f. 138) cle
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nalatenschappen van hem en van haar verdeeld tusschen de

kinderen van zijnen broeder mr. Jacob Proening van Deventher

en diens echtgenoote Barbara Bacx Jansdochter,— zijnde Elisa-

beth Proening van Deventher, de echtgenoote van Goijart van

Eyck, heer van Zeelst en mr. Gerard Proening van Deventher 1),

— en tusschen de erfgenamen van de vrouw van hem, Henrick

Pr. van D., zijnde 2): a. Lambrecht en Üirck3), zonen van

wijlen Lambrecht. (den zoon van Dirck, (den zoon van Dirck

Aertszn.) en Aleid van den Kerckhoff, dochter van Lambrecht

van den Kerckhoff) en b. Lambert. Jan, Gerard, Wouter,

mr. Roeland. Aleid en Franchovse. kinderen van mr. Wouter

van Schelen en Elisabeth, de dochter van genoemden Dirck.

(zoon van Dirck Aertszn.) en Aleid van den Kerckhoff. Bij

die verdeeling werd het Keizershof toegescheiden aan de sub

b. genoemde kinderen van Achelen; het werd alstoen omschre-

ven als : een huys, erve, ledige plaetsche, schoene galerye

encle hoff, gelijck dair inne die volrsr. wylen Henrick van

Deventher ende Catharyna, zijn huysvrouw, bestorven sijn,

gestaen binnen dese stadt aen de Lombartsbrugge, met allen

den houtwercl'. boven ende beneden, voir ende after daerinne

ivesende, dewelck int deylen van den huysraedt ongedeylt

is gebleven.

Van genoemde kinderen van Achelen was:

a. Lambert gehuwd met Elisabeth N., die hem schonk

een zoon Dirck van Achelen (Reg. no. 248 f. 198);

b. Aleid gehuwd met mr. Zeger Adriaanszn.. raad van den

Bosch, wien zij schonk: Zeger Segers, raad en rentmeester van

den Bosch (die huwde met Adriana, dochter van Adriaan

Goijartszn. van Vechel en Maryken van den Kerckhoff) ; Guiliam

Segers; mr. Dierick Segers, priester en kanonik te St. Oeden-

rode en Adriaan Segers;

1) Taxandria XVII p. 162.

2) Reg. no. 248 f. 198.

3) Denkelijk was hij de Bossche Hervormingsgezinde president
schepen van dien naam. Taxandria XVII p. 3i2,
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c. Franchoyse gehuwd met Antlionis de Eaet Dirckszn.,

die bij haar verwekte deze kinderen: Jenneken, de huisvrouw

van Jau van der Hulst Reinierszoon ; Elisabeth, de huisvrouw van

Gerard Deckers ; Catharina, de huisvrouw van Mathijs van

der Hulst en Digna, de huisvrouw van Lucas Laureynszn.

Meergenoemde kinderen van Achelen verkochten den

17 December 1565 (Reg. no. 213 f. 90) het Keizershof aan

den lijnwatier Wouter, den zoon van Bouclewijn Janszn. van

Berlyckem, meestal Wouter Bouwens genaamd. Deze werd

verdacht van tot de partij der Hervormingsgezinden van den

Bosch te behooren ; zoo komt toch in Le Questionnaire poar

servir cl Vinformation des eommissaires du roi d Bois le Duc
van 1567 (Prosper Cuypers t. a. p. blz. 277) de navolgende

vraag voor: S'ilz (Antonie van Hombergen en zijn Protestant -

sche aanhang te den Bosch) n'ont volsu séparer ledict chan-

cellier (van Brabant) du Sr. de Merode et le niectre a part,

mesmes en la maison de Wouter Bouwens, appellée celle de

Deventer ou de VEmpereur*}; terwijl verder t. a. p. blz. 285

staat vermeld: Ton tient Gualtier Bouwens de la religion

(Protestante) mais point du consistoire; en op blz. 309: dat

Jacob Bacx, rentmeester-generaal der beden van Brabant, ge-

tuigde, „dat hij oick heeft hooren zeggen, dat Bombergen

aensocht te logeeren ten huvse van Wouteren Banwens, cle-

welcke daerinne geconsenteert heeft, maer die huysvrau des

voerschreven Wouter Bauwens en wilde daerinne nyet consen-

teere, ten waere dat de stadt van den Bossche in hueren

drie leden hueren man ende huer des aensochten, gelijck daeraff

alhier (te den Bosch) een gemeyne fame ende gesach is/'

Die voorzichtige huisvrouw van Wouter Bauwens, zijnde

als voorzegd, de naam, waarmede de nieuwe eigenaar van het

Keizershof gewoonlijk werd aangeduid, was Anna, de dochter

van Franchoys Vuchts; zij schonk haren man deze kinderen:

a. Angela, die huwde met Mathijs Janszn. van den Wiel,

welke bij haar een zoon Jan verweekte ; b. Frans, die te Ham-
burg woonde; e. Ermgard, die huwde: 1°. met Aerdt Eliaszn.
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de Raetl), welke bij haar deze kinderen verwekte: aJohanna;

b. Elisabeth; c. Henrica, de huisvrouw van Willem Adriaanszn.

van Hulten ; d. Elias, woonachtig te Hamburg, die van zijne

tweede vrouw Jenne Vloots een zoon Gualtheri de Raet had,

die ridder-baronet werd en stamvader van de adellijke familie

van Cats de Raet ; e. Franchoys, aalmoezenier der stad Ant-

werpen, die door zijn huwelijk met Margaretha Maes stam-

vader werd van den Belgischen tak der adellijke familie

de Raet ; 2°. met Jan van Liebergen, die bij haar verwekte

twee zonen: Jan en Arnold.

In de akte, waarbij Wouter Bouwens het Keizershof

als voormeld kocht, werd het aldus omschreven: domus seu

mansiones earum; fundi; vacaa hereditas, ledige plaetse

vocata; pendulae dictae galerye; putea, ortus, siti in Busco-

dacis juxta pontem, dichim de Lombaertsche brugge, inter

currentem aquam. ibidem fluentem, ex uno et inter hereditatem

Capellae Dioi Georgij in Buscoducis ac Domini Abbatis seu

Conventus de Berna ex alio, tendentes a communi platea re-

trorsam ad hereditatem dicii Domini Abbatis seu Conventus

de Berna et dietam currentem aquam, ibidem fluentem.

Blijkens R. A. van Zuylen Stadsrekeningen II p. 981

verhuurde hij dat huis van af 11 October 1578 tot 25 Juli

1579 aan de stad den Bosch tot verblijf van haren Prins- of

S taatsgezinden gouverneur Jan van Homes, heer van Boxtel

en blijkens diezelfde rekeningen II bla:lz, 1002 logeerde er in

1580 de Koningsgezinde krijgsoverste Claude de Barlaymont,

heer van Haultepenne.

Jan, zoon van Mathijs Jansz. van den Wiel, als man

van Angela, dochter van Wouter Bouwens, voor lk ; heer

Nycolaus Vuchts, priester en kanonik der St. Janskerk van

den Bosch en genoemde Jan van den Wiel als gemach-

tigden van Frans, zoon van Wouter Bouwens, woonachtig te

Hamburg, voor Vs ; Johanna en Elisabeth, dochters van Aerdt

1) Zijn wapen bestond uit drie schaatsen.
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Eliaszn de Raet en Ermgard, de dochter van Wouter Bouwens
;

Willem Adriaanszn van Hulten als man van Henrica, dochter

alsvoren
;
genoemde Willem van Hulten ook nog als gemach-

tigde van Elias de Raet, woonachtig te Hamburg; Johanna

en Elisabeth de Raet en Willem van Hulten voornoemd als

zich sterk makende voor hunnen respectieven broeder en zwager

Franchoys de Raet voor 5
/V van Vs; zoomede Joost Pijnappel,

Jan Raeszn, heer Nycolaus Vuchts en Willem Adriaanszn van

Hulten als voogden over Jan en Arnold, onmondige zonen van

Jan van Liebergen en Ermgard, de dochter van Wouter Bou-

wens voornoemd, voor 2h van laatstgemeld Vs, verkochten 16

Augustus 1589 (Reg. no. 246 f 71) het Keizershof , dat alstoen

geheeten werd den Keyser (Reg. no. 218 f 129), aan Jacobde

Wale, schout over het Kwartier van Oisterwijk.

Na het overlijden van dezen laatste verkochten 3 Fe-

bruari 1621 (Reg. no. 357 f197 v so
) zijn zoon~Jor

. Jaques de

Wale, meier van der Geeten en zijn schoonzoon Jor
. Henrick

van Asten, schout van Alphen, Baarle en Ohaam. als gehuwd

met zijne dochter Anna, aan den Edele ende Welgeboren Heere

Anlhonis, Baenreheere van Grobbendoncq, riddere des ordre

van St. Jacob, raidt van oirloge van henne Doorluchtigste

Hoochheden ende Gouverneur deser stadt ende Meyerye van

's Hertog enbossche, twee derden in' het Keizershof, of, zooals

het in de daarvan opgemaakte koopakte heet : twee derden hen

comparanten competerende in haysingen of woningen, henne

gronden, ledige plaelse, galerijen, put, hoff, met allen hennen

rechten ende toebehoirten, gestaen ende gelegen binnen dese

stadt, over de Lombaertsse brugge, etc ,
den voirs. comparanten

door de doot ende afflyvicheyl des voirs. vnjlen Jacqucs de

Wale, hennen vader e, aenbestorven.

De andere zoon van Jacob de Wale, Philips de Wale,

die ook schout over het Kwartier van Oisterwijk was en die in

1614 eene grondrente uit zijn één derde part in het Keizershof

verleend had, als wanneer het omschreven werd als: huysingen.

stallingen, voorplaetse, gaelderye, kelderen, hoff, gemeynlich
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genaempt het Keysershoff, gestaen ende gelegen in de siraet

als men gaet uut Sint Jorisstrate an het hoixken van

St. Joriscapelle nae der brugge, genoempt d'Abtsbrugge, tussen

erffnisse der huysinge des heere Abts van Berne ende tussen

de Capelle van Sint Joris voirs. aen d'een syde ende tussen

den waterstroom, connende loopen doir de voirn. brugge, ge-

noempt des Abtsbrugge, verkocht 20 Maart 1621 (Reg. no.

357 f. 275 v so
.) dat een derde ook aan voornoemden Baron

van Grobbendonck, die kort daarna van de Schutterij van den

Ouden Voetboog daarbij eveneens kocht: de erffenisse, gelegen

tusschen en rontsomme St. Joriskercke ende zijnder Ed. huy-

singe, genoempt Keysershoff.

Laatstgenoemde kooper was de vermaarde koningsgezinde

bevelhebber van den Bosch, die na eene heldhaftige verdediging

deze stad in 1629 moest overgeven aan Prins Frederik Hendrik,

waardoor zij in de macht der Staatschen kwam; dezen lieten

toen niet na daarin aanstonds de Regeering om te zetten en

er, zooals wij vroeger reecis zagen, den Hervormden godsdienst

in te voeren, terwijl zij er de uitoefening van den Katholieken

godsdienst zooveel mogelijk beletten.

Zijn familienaam was Schetz; hij was een kleinzoon van Eramus

Schetz, heer van Grobbendonck en diens eerste echtgenoote Ida

van Rechterghem 1) en zoon van Caspar Schetz, heer van Grob-

bendonck, Wesemael, Hingene, Heyst, Hoboken enz., tresaurier-

generaal der finantiën, en diens tweede vrouw Catharina van

Ursel. Hij werd in 1596 gouverneur van den Bosch en bleef

dat tot de inneming van die stad in 1629.

Vóór 1621 zal hij in den Bosch gewoond hebben in het

in het Ie Deel blz. 421 vermelde huis het Kaetsspel, doch met

zekerheid valt dit niet te zeggen, omdat de eenige geschied-

schrijver, die er melding van maakt, dat hij in 1603 in den

Bosch woonde, van Heurn n.1. in zijne Historie II p. 261,

niet aanduidt in welk huis hij vóór 1621 zijn verblijf hield.

1) Diens tweede vrouw was Catharina de Cock.
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Zijne eerste echtgenoote was Barbara Kerremans (wier

moeder was Barbara van Brecht); zij overleed in 1599 kinder-

loos en werd in de voormalige Predikbeerenkerk te den Bosch

begraven in een graf. waarboven het volgend opschrift stond :

D. O. M. Sacr.

Forma, nobilitas, opes

Pulvis, umbra, nihil

Una virtus facit, cum mori necesse est,

mori bene

Haec omnia summa fuere

in Barbara de Kerremans Ant. Eq. F.

quae cum hic vixisset annos ....
mens .... dies ....

Obiit XIV Julii anno CIOJO-XCIX

Relictis sui desiderio et luctu

nullis liberis

At horum vice et maritali affectu

Antonius Baro de Grobbendoncq

Principibus in rebus belli a consiliis,

Civit. Sylvaeducens. Praefectus

ducentorum equitt. cataphractorum Dux
dulcissimae conjugi

H. M. P. C.

Anthony Schetz voornoemd hertrouwde in 1604 met

Maria van Malsen, die in 1651 overleed; zij was dochter van

Huybert en Ottelina van Hargen. Door zijn huwelijk met haar

werd hij heer van Tilburg en Goirle, welke heerlijkheden zijne

vrouw van haren broeder Adriaan geërfd had. Zij schonk

hem deze kinderen, die met uitzondering" van die sub l en m
in de St. Janskerk van den Bosch gedoopt werden :

a. Lancelottus, gedoopt 3 Mei 1606; hij was graaf van

Grobbendonck, heer van Durbuy, Tilburg en Goirle en kapitein

der Curassiers, waartoe hij in 1621 werd aangesteld ; hij huwde
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Marguerité Claire de Noyelle, die hem kinderen schonk, welke

allen kinderloos overleden

;

b. Maria Catharina, gedoopt' 9 Juli 1607;

c. Florencia, gedoopt 8 Juli 1608, h. met Charles de Cottrel.

(I. Godefroi Nicolas, gedoopt 1611.

e. Conradus, Hubertus, gedoopt 18 April 1613
;

ƒ. Agnes Roberta, gedoopt 8 December 1614, h. Jacques

de Cottrel
;

g. Charlotta, gedoopt 13 Maart 1616, h. Frederik van

Gulpen \

h. Carolus Antonius, gedoopt 22 April 1617
;

i. Hyacinthus, gedoopt 1 September 1621
;

j. Aclrianus Franciscus, gedoopt 18 Februari 1623;

k. Johanna Maria, gedoopt 9 Augustus 1624. h. Alard

de Ruville
;

l. Ignatius Augustinus, gedoopt 28 Augustus 1629,

werd bisschop van Gent:

m. Isabella Clara Eugenia, abdis van la Cambre, stierf

in 1709.

Zoowel hij als zijne tweede echtgenoote waren in

den Bosch zeer gezien, zooals blijkt uit de vele geschenken,

waarmede de Regeering van clie stad hen van tijd tot tijd,

o. a bij de geboorte hunner kinderen, vereerde; zoo werd den

29 September 1611 door de Regeering van den Bosch hem

fl 1600 geschonken, alsoe Zijnder Edel. de Baenreheere van

Grobendoncq, Gouverneur deser Stadt. gelieft heeft deselve Stadt

te vereeren met zynen nyeuwen geboren soon Oodefroy Nico-

laes, te laeten heffen over de heylige funte en werd voorts

bij acte der heeren Schepenen in date 21 April 1617 aen

mijn Heere de Baron van Grobbendoncq, Riddere, Gouverneur

deser Stadt ende Mevrouwe Gouvernante de somme van 400

guld. tot congratulatie van henne Edellieden nyeuwen geboren

sone geschonken. Den 2 Maart 1619 maakte de Regeering dei-

stad hem tot haren pooi ter en in 1621 schonk zij hem de

koopsom voor het Keizershof', wat wel de reden zal geweest
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zijn, waarom dit huis in 1629 bij de reductie der stad werd

genaast, zooals blijkt uit de volgende Bossche Schepenakte

van den laatsten Augustus. 1633 : „Alzoe Abel van Catz 1),

stadthoudere van mijn Heere J
or Henrick van Bergaignen,

hooch ende leechschout der stadt endeMeyery van 'sHertogen-

bossche, van ivege de Staten Generaal der Vereenigde Neder-

landen den 16 Juli 1630 geërfd en gevest is geweest inne

seeckere huysinghe, toebehoert hebbende den Heere Baron van

Grobbendoncq, genaempt het Keysershoff, gestaen enz., soe is

gestaen voor ons Schepenen die voorn. Abel van Catz. ende

heeft die voors. huysinge gecedeert ende overgegeven den voor-

gemelden Jor Henricken van Bergaignen, hooch ende leech-

schout, enz. ende ritmeester van eene compaignye harquebousiers

ten dienste deser Vereenichde Nederlanden/ 7

Deze nieuwe eigenaar van het Keizershof, over wien men

zie Hezenmans 's Bosch 1629—1798 p. 33, die hem aldaar

abusievelijk den voornaam Jacob gaf, bezat behalve dit huis,

ook nog een huis, te Breda, dat omschreven werd als: eene

huysinge, pleyne, stallinge, hovinge enz, genaampt de huysinghe

van Waelwijck, staande te Breda in de Waterpoortstraat op

den hoek van de Steenbrugstraat ; het was door hem gekocht

van den kapitein Guiliam Douglas; 7 Mei 1638 verkocht hij

het aan Johan Coenen, drossaard en kastelein van de heerlijk-

heid en het kasteel van Oosterhout (N.-Br.) ; verder bezat hij

nog V24 onverdeeld in de heerlijkheden Aalst, Waalre en Val-

kenswaard (waarvan het overige 23
/<24 toekwam aan Maria van

Weerdenburch), dat hij verkregen had bij transport van Abra-

ham Tempelaers ; in 1641 verkocht hij dat V24, zoomecle alle

actie, hem competeerende tegen voornoemde Maria van Weer-

denburch, aan Johan van der Clusen, heer van Aalst, Waalre

en Valken swaard.

Zijn eerste vrouw was Maria van Heerdt, die omstreeks

1630 overleed met achterlating van slechts één kind, Helena

1) Zijne vrouw was Maria Ploos,
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genaamd. Na haren dood hertrouwde hij met Robertina van

Vladeracken, dochter van Joost en Anna Coenen (de dochter

van Johan Coenen Sr., heer van Zegenwerp en drossaard van

Oosterhout en Margaretha van Etten), door welk huwelijk hij

vermaagschapt werd aan eenige zeer voorname geslachten der

Meierij van den Bosch. Zij stierf omstreeks het jaar 1641,

waarna hij weder trouwde en wel met Anna Catharina Bacx,

die blijkens eene Bossche Schepenakte, staande in Reg. no.

443 f. 114, gerechtigd was tot de collatie van het Bacxchoorken

in de St. Janskerk te den Bosch. Zijne betrekking van hoog-

en laagschout der stad en Meierij van den Bosch bleef hij

waarnemen totdat hij in die stad den 6 October 1666 overleed.

Hij zal in de St. Janskerk aldaar begraven zijn, want daarin

hing voorheen zijn wapenschild met deze kwartieren er naast

:

Bergaigne Caerlewijck

Chapelle Thiene

Van Rooyen de Gres

Blij leven Van Rooyen

Hij liet vier kinderen na :

a. (uit zijn tweede huwelijk) Jor Henrick de Bergaigne

van Fladracken, die eerst stadhouder van den Hoog- en laag-

schout der stad en Meierij van den Bosch en daarna schout

van Kempenland was. Hij stierf kinderloos en werd in de

St. Janskerk van den Bosch met deze kwartieren begraven

:

Bergaigne van Vladerakken

Caerlewijck Coenen

La Chapelle Wijngaarden

Thiene Van Etten

b. Herbertine de Bergaigne, overleden te den Bosch

25 Juli 1679, echtgenoote van Cornelis Gans, ridder-baronet,

heer van Nuland, Bommenede en Blois, president-schepen van

den Bosch en ontvanger van de gemeene middelen aldaar,

zoon van mr. Johan, heer van Bommenede en Blois, oud-burge-
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meester van Brielle en pensionaris van den Bosch 1) en Catha-

rina van der Wolf. Cornelis Gans hertrouwde na haren dood,

in 1681 met Anna Maria. Tromp, woonachtig in den Haag,

dochter van den beroemden admiraal Maarten Harpertszoon

Tromp. Hij stierf te Deurne 21 September 1699.

e. Anna Maria de Bergaigne (uit het twreede huwelijk),

huwde :
1° met Herman de Gelder, heer van der Wel, die

het praedicaat van Jonker voerde; 2° 19 April 1680, ten

huize van voornoemden Cornelis Gans, met Joost Nagel, heer tot

Hoeve (bij Borculo) en ontvanger der verpondingen over het

Kwartier van Peelland ; deze was toen weduwnaar van Anna

van Dam.

d. Johanna Gatharina de Bergaigne, echtgenoote van

Christiaan Huygens, drossaard der Baronie van Cranendonk.

Zij schonk hem eene dochter Henrietta Albertina Huygens,

die met den kapitein Johan Diederick van Berinckhuysen huwde.

Het Keizershof wTerd van Henrick van Bergaigne Sr
.

door zijne vier genoemde kinderen geërfd. Zij verhuurden

daarop dat huis aan Albrecht Karel Snouckaert van Schauburg,

heer van Heeze en Leende (door aankoop in 1659 van Alexander

van Renesse, graaf van Warfusé), kapitein in Staatschen dienst

en schepen van den Bosch 2).

Cornelis Gans voornoemd, die door zijn eerste huwelijk

V4 in dat huis betrouwd had, kocht 15 December 1670 (Reg.

n°. 453 f. 68vso
) daar nog V4 bij van de curators over de na-

latenschap van zijnen zwager Henrick de Bergaigne van Fla-

dracken, toen dezen dat xk voor schuld verkochten; het

Keizershof heette alstoen te zijn : eene seer schoone hitysinge,

galderye, ledige plaetse, peertstallinge, washuys ende hoff,

staende in de Keysers- of Waeterstraet ; nog xk daarin kocht

hij van zijne schoonzuster Nagel, waarna hij in 1694 het ge-

1) Men zie over hem J. H. Scheffer Nederl. Familiearchief; het

geslacht Tromp p. 18.

2) Hij was gehuwd met Ermgarda Gratiana Sweerts de Landas,

dochter van Jacob Ferdinand en Elisabeth van Els en overleed op het

kasteel van Heeze 22 October 1678.
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heele Keizershof, onder zijne verplichting om daarvan eenige

kamers te meubelen, voor fl 800 ?

s jaars aan den Raad van State

tot een statenlogement verhuurde. Zijne weduwe Anna Maria

Tromp, die van hem 3A in het Keizershof geërfd had. kocht

3 Juni 1709 (Reg. n°. 521 f 353) het overige lU van genoem-

den kapitein van Berinckhuysen, zoodat zij ten slotte de eenige

eigenares van dat gebouw werd ; zij betrok het metterwoon,

doch overleed op het huis Binderen bij Helmond 7 Januari 1717 1).

Frederik Thomas van Hangest d'Yvoy, generaal-majoor 2) en

Gaspar van Kinschot, president-schepen en raad van Delft,

beiden in hunne hoedanigheid van executeurs van het testament

van genoemde Anna Maria Tromp, eerstgenoemde nog als ge-

huwd zijnde met Alida Maria van der Horst, eene harer testa-

mentaire erfgenamen ; Nicolaas Kivit, kapitein ter zee en

Cornelis Speelman; ridder- baronet, heer van Nuland, deze bei-

den ook nog als hare testamentaire erfgenamen 3), verkochten

14 Juni 1717 (Reg. n°. 538 f. 6vso
) het grootste gedeelte van

het Keizershof, dat nu omschreven werd als : „een huysinge

met sijn galderye, ledige plaatse, paardestallinge, wTashuys en

hof, gemeenlick genaamt het Keysershop', staande aan de

Keizer- of Waterstraat, ..mitsgaders een torfhock en huysken

in bet noorderquartier van de St. Joriscapelle tot aen de af-

scheydinge of muer, ende sulx, voor sooveel het noorderquartier

buyten de mueren van de voors. aengaet, ex ano de voors.

capelle en sijn toebehoorten, ex alio de Dise, streckerde voor

van de gemeene straat tot aen de Diese", door Anna Maria

Tromp verkregen voor % uit den boedel van haren gemaal en

voor Vi bij koop yan Johan Diderick van Bernickhuijsen, als

gehuwd met Henrietta Albertina Huygens", — aan Thomas
Hubert, koopman te en schepen en raad van den Bosch, terwijl

1) De inventaris harer nalatenschap is vermeld in Sassen De
protocollen der Helmondsche notarissen nos. 186, 246 en 248.

2) Hij overleed 28 December 1719 en werd in de voormalige kerk
van Nuland onder eene houten tombe begraven.

3) De verdeeling harer nalatenschap zie men bii Sassen 1. c. nos.
249 en 253. .:,
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zij 29 Juli van hetzelfde jaar (Reg. n°. 538 f. 36 vso
) het overige

van het Keizershof, zijnde: „eene ledige erffenisse en plaetse,

gestaen ende gelegen in de Kyser of Waterstraat, ex uno huys

en erffenisse de Heer Thomas Hubert, genaamd het Kyzershof

,

ex alio et fine uno St, Joriscapelle, streckende voor met een muer

en twee poorten op de gemeene straat'', verkochten aan de

Schutterij van den Ouden Voetboog te den Bosch.

Thomas Hubert, die alzoo door koop eigenaar was ge-

worden van verreweg het grootste gedeelte van het Keizershof,

was een zoon van Abraham Hubert Sr
., ook schepen en raad

van den Bosch en Catharina Meerman, de dochter van Adriaan

en Everdina van der Haer. Hij stierf aldaar ongehuwd in 1724

en liet het Keizershof na aan zijne zuster Catharina Everdina

Hubert, echtgenoote van Pieter Bosch, wonende te Rotterdam,

die het 14 Aug. 1728 (Reg. n°. 543 f. 266 vso
) verkocht aan

haren broeder mr. Abraham Hubert, oud-schepen en raad van

den Bosch en ook koopman aldaar. Deze was in 1719 gehuwd

met Maria Elisabeth Cremers, (dochter van Herman Cremers,

eerst deurwaarder te den Bosch en daarna erfsecretaris van

Rosmalen en Nuland, en Anna Maria van Proijen), van wie

hij deze kinderen had :

a. mr. Abraham Hubert, schepen, raad en factoor te

den Bosch
;

b. Johanna Maria Hubert, gehuwd met Jacob van de

Graaff, generaal-majoor der Cavalerie, overleden op het fort

St. Andries 22 Nov. 1785 ; zij woonde in 1789 als zijne weduwe
op dat fort

;

c. Maria Elisabeth Hubert bleef ongehuwd en leefde

nog 1789;

d. Herman Jan Hubert, die 1752 huwde met Elisabeth

Geertruy Santvoort, welke na zijnen dood hertrouwde met den

gepensionneerden luitenant Frangois Adam Doornick;

e. Pieter Hubert, luitenant, die huwde met Cornelia Maria

van Eybergen, bij wie hij deze kinderen verwekte : Abraham,

Jacob Johan, Clara Maria, Pieter en Maria Elisabeth Hubert.
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De sub b tot en met e genoemde kinderen of hunne erven

verkochten 23 April 1762 (Reg. n°. 578 f. 174 vso
) aan mr. Abra-

ham Hubert, den sub a genoemde hunner, die als erfgenaam

zijns vaders reeds Vs er in had, Vs van het Keizershof, nu geheeten

het Statenlogement, alsmede Vö van het daarnaast staand pak-

huis, dat een deel der St. Joriskapel was. Van de kinderen van

Bree kocht hij, zooals wij in Dl lp. 445 noot 3 reeds zagen, den

12 September 1780 daar nog een ander deel der gezegde kapel bij.

Het Keizershof heette bij de verkooping van 1762 het

Statenlogement, omdat de Hubert's, nadat het vroeger daartoe

bestemd geweest zijnd gedeelte van het Bossche St. Geertrui-

klooster had opgehouden een Statenlogement te zijn, het ook

verhuurden tot een verblijf voor de Gecommitteerden uit den Raad

van State, wanneer dezen in den Bosch kwamen ter behar-

tiging van 's Lands zaken. Nog ten tijde van Van Heurn wrerd

blijkens zijne Beschrijving het Keizershof daartoe verhuurd,

zoodat men mag aannemen, dat het Keizershof daarna, nog

zoolang als de Republiek der Vereenigde Nederlanden bleef

bestaan, het statenlogement was.

Den 9 Juli 1808 kondigden Johan de Cassemajor en

Petrus Henricus van Fenema, Koninklijke notarissen te den Bosch,

aan, dat zij voor hunnen principaal (zij noemden hem niet)

op 30 Juli 1808 provisioneel en 14 dagen daarna finaal zouden

verkoopen : het alom bekende en van ouds gerenomeerde heere-

huis, genaamd het Keizershof en daarna het Statenlogement.

met tuin, koetshuis, stallingen en groot pakhuis, zijnde geweest

een kerk, staande en gelegen in de Keizerstraat te den Bosch;

blijkbaar waren dus toen nog in een hand het eigenlijke Kei-

zershof en cle twee gedeelten van de St. Joriskapel, die daarbij

door de Hubert's waren aangekocht. Kooper daarvan schijnt

toen geworden te zijn Lodewijk Ernest van de Graaff, rente-

nier wonende te den Bosch 1) ; want op 9 Februari 1813 werd

1) Hij was de zoon van den generaal-majoor Jacob van de Graaff
en diens echtgenoole Johanna Maria Hubert, en werd geboren te den Bosch
in 1752; hij was later kommandant der Schutterij te Amsterdam en over-
leed aldaar 13 Februari 1825.
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het ten zijnen laste gerechtelijk voor de Rechtbank aldaar

verkocht; het werd toen omschreven als een huis, vanouds
genaamd het Keizershof en daarna Statenlogement, met tuin,

belend Z. de straat, O. en N. de Dieze en W. de St. Joris-

kapel Toen of eenige jaren later zal de gemeente den Bosch
eigenares van het woonhuis van het Keizershof geworden zijn,

want zij verhuurde het niet lang daarna aan het Rijk voor

Marechausséeskazerne.

Het woonhuis van het Keizershof was een vierkant

gebouw met één verdieping; binnen hetzelve was eene groote

vierkante open plaats, waarop men van de Keizerstraat kwam
door eene poort, boven wier deuren eene nis was, waarin

vroeger het beeld van Keizer Karel V stond; langs deze bin-

nenplaats was aan twee kanten van de rez de chaussée van

dit gebouw eene galerij, wier overdekking geschraagd werd
door fraai bewerkte eikenhouten corbeaux, waarvan er thans

eenige bewaard worden in het gebouw van het Provinciaal

Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in N.-Brabant;

die plaats deed denken aan een Romeinsch peristylium. In

den N. O. hoek van dit gebouw bevond zich een traptoren,

die van denzelfden vorm was als de toren der pastorie van

de Bossche St. Pieterskerk 2) ; in en na den Franschen tijd

werd een tijdlang van uit dien toren met spiegels getelegra-

pheerd. Uit het dak van het Keizershof stak een zeer kunstig

gemetselde schoorsteen, waarvan eene afbeelding bewaard

wordt in een der topographische atlassen van gezegd Genootschap,

Hoezeer dit gebouw ook in den loop der tijden mis-

vormd en in de 18e eeuw bovendien nog gedeeltelijk vertim-

merd was, had het toch nog verdiend bewaard en gerestaureerd

te worden, omdat het in zijn geheel toch nog een merkwaardig oud

en monumentaal gebouw was, doch de Gemeenteraad van den

Bosch, die in 1871 al even weinig gevoel voor de kunst had

als de architecteu, alias metselaarsbazen, die men destijds in

die stad had, besloot toen dat gebouw te sloopen om er eene

2) Zie Dl. I p 159.
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oefensehool voor in de plaats te bouwen en zoo is dan in dat

jaar het Keizershof geheel afgebroken geworden; den Bosch

telde daardoor een merkwaardig oud gebouw minder.

De Dieze, die langs de Zuidzijde van dit gebouw liep,

lag daar oudtijds open ; daar, waar zij bij dat gebouw de straat

doorsneed, lag er over de brug, genaamd de Lombard brug of,

zooals men het in het Latijn uitdrukte pons Lomhardorum.

Blijkens de Stadsrekeningen van R. A. van Zuylen I pag. 511

werden in 1535 aan deze brug gemaakt 36V2 voet trappen

om die xveteringe der peerden aldair te maken.

b. Het Hof van Zevenbergen.

Aan de overzijde van het Keizershof stond oudtijds

langs de Keizerstraat het Hof van Zevenbergen, welk huis

aldus genaamd werd, omdat de eerste eigenaars daarvan

Heeren van Zevenbergen waren. Het omvatte de erven, waarop

thans het grootste gedeelte van het Roomsch Weeshuis en de

stalhouderij met woning van Mooiman staan en had tot tuinen

de ho venierstuinen, welke tusschen de Mortelstraat, Wevers -

plaats en St. Jorisstraat liggen; het besloeg alzoo met zijne

erven eene zeer groote uitgestrektheid. Ik heb tevergeefs, zoo

schreef van Heurn in zijne Beschrijving, gezogt naar de rede,

ivaarom de Heeren van Sevenbergen alhier zo een groot huis

hadden, alsmede door ivien (hunner?) het gesticht en bewoond

is geweest.

Den eersten Heer van Zevenbergen, dien ik als eigenaar

van het Hof van Zevenbergen in de Bossche Schepenregisters

aantrof, was Cornelis de Glymes, heer van Melyn, die door

zijn huwelijk met Maria Magdalena van Strijen, dochter van

Arend, heer van Zevenbergen en Maria van Vianen, heer van

Zevenbergen was geworden ; hij was bovendien in 1499 door

koop heer van Heeswijk en Dinther geworden, terwijl hij ook

nog was heer van Grevenbroeck, zooals blijkt uit eene Bossche

Schepenakte van 19 December 1501 (Reg n°. 96 f. 237),
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waarbij hij van Jan Kanapart kocht een erf, gelegen in de

Mortelstraat nabij de Dieze te den Bosch; hij wordt daarin

toch genoemd Cornelis van Bergen, heer van Zevenbergen.

Grevenbroeek, Heeswijk en Dinther, etc. Toen, zooals Cupe-

rinus mededeelde 1), Philips de Schoone, ten einde ten tweeden

male naar Spanje te kunnen reizen, in 1505 de heerlijke rech-

ten over eenige dorpen in de Meierij van den Bosch verkocht,

kocht hij ook nog aan de heerlijkheden Berlicum en Schijndel2),

zoodat hij ten slotte heer van vele gemeenten was en alzoo

een zeer machtig heerschap moet geweest zijn. Hij was ook

overste-kapitein, zooals blijkt uit het volgende uit de Kronijk

van Cuperinus t. a. p. blz. 72: ,,In dit jaere (1504) quam ons

prinche Philippus, coninck van Castillien. tot Tsertogenbosch

om daer een apparaet ende bereitsel te maken van oerloge

ende daer vergaederden groot volck te voete ende te paerde,

daer overste capiteynen afgemaect waren die heere van Vergy

uut Bourgonclien, Cornelis, heer van Sevenlergen ende sijn

swager Floris, heere van Yselsteijn ende grave van Bueren.

Dit groot volck is uutten Bosch in Gelderlant getogen, rovende

ende brandende ende groote scade bedreven sy int lant ende

sy wonnen twee sloten Middelaer ende Hemert bij Huesden.''

Verder was Cornelis de Glymes nog ambtman der stad

Grave en den Lande van Cuyk, en den 2 Mei 1500 werd hij

opgenomen onder de ridders van het Gulden Vlies.

Behalve uit voormelde passage uit Cuperinus, blijkt nog

uit diens navolgende mededeeling in zijne Kronijk t. a. p. bladz. 69,

dat hij ook een man van groot aanzien was, want aldaar staat

toch geschreven: „In den jaere ons Heeren 1496 opten derthien-

sten dach van December quam ten Bosch, die nieuwe prinche

hartoge Philips, daer hij minnelijck ende vrindelycke mit grooter

1) Dr. G. R. Hermans Kronijken p. 73.

2) De Laagschout Johannes van Óaexen kocht bij diezelfde gele-

genheid de heerlijkheid Rosmalen; mr. Johan van Vladeracken, heer van
Geilen, de heerlijkheid Nuland; Lambrecht Millinck, heer van Waalwijk,
de heerlijkheid Vught en de kanonik Jan van Doerne de heerlijkheden
Vlierden en Bakel.
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blyscappen ontfangen weidt ende daerna opten vijfthiensten

dach derselver maent gehult ende ontfangen werdt voor een

hartoge van Brabant in tegenwoordicheyt van synen heer vader

Maximiliaen, den Eoomschen coninck; die stat beschonck hem

mit twee costelycke groote ossen mit silveren horens en twee

voeder wijns; ende als die hulling gedaen was, soo reet die

jonge prinche Philippus nae St. Janskerck toe ende daer werdt

doen gedoopt een Jode van den deken van Sint Jans, meester

Ghijsbert die Bie, in tegenwordicheyt van hartoch Philips, her

Jan van Bergen ende Cornelis van Sevenbergen ende andere

groote heeren, die alle vuntpeters ende gevaders van desen

verdoopte Jode waren ende hem werdt eenen naem gegeven,

te weten Philips van Sint Jan, die te voren genoempt was

Jacop van Almaengien, maar die Jode en bleeff [niet stantaftig

ende viel weder van sijn Kerstenheyt ende wert een Jode".

Nog wordt van Cornelis de Glymes melding gemaakt in

eene Bossche Schepenakte van het jaar 1501, waarbij hij als:

Cornelis, heer van Melijn, Zevenbergen, Heeswijk en Dinther,

volmacht gaf ter zake van de inbeslagneming zijner heerlijk-

heden Heeswijk en Dinther, die ten verzoeke van'Henrich van

Doerne was gedaan.

Hij overleed in of omstreeks het jaar 1508. Na zijnen

dood kwamen zijne bezittingen aan zijne drie zonen (1), de

Jonkers Maximiliaan, Leonarcl en Cornelis van Bergen, zooals

zij in eene Bossche Schepenakte van 6 April 1510 (Reg. no. 104

f. 393) genoemd worden 2). Maximiliaan bekwam alstoen de

heerlijkheden Heeswijk, Dinther, Schijndel en Berlicum," zooals

blijkt uit eene Bossche Schepenakte van 1512, waarbij deze,

die daarin genoemd wordt heer van Zevenbergen, Meilijn,

Heeswijk, Dinther, Schijndel en Berlicum, uit de vier laatstge-

noemde heerlijkheden alsmede uit zijn kasteel Heeswijk aan Arnd

de Borchgrave Dirkszoon eene grondrente, groot fl. 125 verleende.

1) Taxandria V blz. 135.

2) Volgens die akte was Cornelis van Bergen Jr. toen nog minder-
jarig en had hij eenige zusters, o. a. Maria, die huwde met Louis de Ligne.
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Zijn broeder Cornelis, die prins-bisschop van Luik werd,

en zwanebroeder der Illustre Lieve Vrouwe Broederschap te

den Bosch was, werd, althans voor een deel, eigenaar van het

Hof van Zevenbergen (misschien wel tengevolge van het kin-

derloos overlijden zijner voornoemde broeders), zooals blijkt uit

eene Bossche Schepenakte van 1525, waarbij hij, zoo voor

zich en als gemachtigde zijner moeder Marie van Bergen ver-

bond twee hoeven, gelegen bij het Slot te Heesivijk, alsmede

huysen, erven ende hooven^ geheiten den Hoff van Bergen,

gelegen in der Stat van 's Hertogenbosch by de Lombaertsche

brugge ende hun toebehoorende.

Tijdens dat hij of een zijner genoemde broeders eigenaar

van het Hof van Zevenbergen was, viel hem de eer te beurt,

dat Keizer Karel V daarin zijnen intrek nam, zooals Cuperinus

t. a. p. blz. 78 1) dit volgender wijze mededeelt: „In dit jaer

1515 quam die jonge nieuwe prinche, hartoch Karel, ten Bosch

ende hy werdt seer feestelijck ingehaelt van den geestelicken

staet ende van den werlicken staet ende hy wert gelogeert

in Cornelis van Sevenberghen's huys by Sint Joris Capel ende

vrou Mergriet, sijn moeye, werdt gelogeert in heer Jan Bacx
huys, dat nu is dat hoff van d'abdie van Tongerloe".

Den 6 Maart 1561 werd het Hof van Zevenbergen ge-

rechtelijk uitgewonnen; het blijkt niet waarom en ten laste

van wien; kooper is toen daarvan geworden Dirck Aertssen

Junior, die waarschijnlijk dezelfde was als de in Dl I op blz.

238 genoemde Dirck, den zoon van Dirck Aerdszn. Hij verkocht.

4 Mei 1563 (Reg. no. 207 f. 557) het Hof van Zevenbergen

aan de kinderen van Henrick Kemp, raad van den Bosch,

(den zoon van Jan, den zoon van mr. Arnd), en diens laatste

vrouw Elisabeth, dochter van Gerard Roelofszn, zijnde: Jan,

pannicida (gewandsnijdef), Nycolaus, Ambrosius, Cornelius,

Elisabeth, huisvrouw van mr. Henrick Oliviers van Berchuysen

en Johanna Kemp, huisvrouw Lambert, den zoon van Mathys
Stooters Lambeitszn 2).

i) Men zie ook nog van Heurn Historie! p.427 en Taxandria VII p.258.
2) Reg. no. 650 1' 75.
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De weduwe van laatstgenoemden Jan Kemp, zijnde Elisa-

beth 1), dochter van Mathys Stooters Lambertszn ; Nycolaus,

Ambrosius en Cornelius Kemp en Lambert Stooters als man van

Johauna Kemp, allen biervoren genoemd, verkochten 12 Mei

1561 (Reg. no. 211 f 208) 5/6 onverdeeld in het Hof van Zeven-

bergen, waarvan toen een deel in huur was bij Zeger van Groes-

beeck. heer van Groesbeeck, den man van Hadewich van

Brecht, terwijl het ander in huur was bij de Wede
. van Hen-

rick Gysselen, aan hunne zuster en behuwdzuster Elisabeth

Kemp, echtgenoote van mr. Henrick Oliviers van Berchuysen,

die, als gezegd, het overige 1/6 daarin reeds bezat.

Genoemde Henrick O. v. B., die, toen hij met Elisabeth

Kemp huwde, weduwnaar was van Catharina (dochter van den

zooeven op blz. 10 genoemden Boudewijn Janszn.), van wie hij

geene kinderen had, was een zoon van Willem Oliviers van

Berchhuysen 2), den zoon van mr. Henrick, raad van den

Bosch 3). Hij was notaris te en rentmeester van den Bosch,

alsmede een der stichters van het Stadsweeshuis aldaar, thans

het Gereformeerd burgerweeshuis. Den 17 September 1580 over-

leed hij, terwijl zijne tweede vrouw Elisabeth Kemp den

29 November 1592 stierf ; beiden werden begraven in de St. Jans-

kerk te den Bosch. Hunne kinderen waren:

I. Willem Oliviers van Berchuysen, schepen en kapitein

van eene compagnie Schutterij te den Bosch, stierf 24 Juli 1615
;

zijne vrouw was Anna van den Berghe, dochter van Dierick

en Weyndelmoet van Auwen 4) ; zij overleed 1 Januari 1604

1

)

Zij hertrouwde na doode van haren genoemden man met Joost de

Bije Hermanszn. (mr. A. G. Bondam Inventaris Jezuietencollege te den
Bosch p. 76).

2) Diens andere zonen waren Dirck en Jan Oliviers van Berch-

huysen (Reg. no. 324, f. 48).

3) In eene Bossche Schepenakte van 1534 komt als eigenaar van
een huis aan de Zijle te den Bosch voor Jan, de zoon van Peter, den zoon
van Jan Oliviers, den metser. (Cf. ook nog Reg. no. 114 f. 210 vso).

Men zie voorts over de familie Oliviers van Berchuysen Taxandria
XVII p. 306 noot 1.

4) Zij was de dochter van Joost van Au wen. Joost van Auwen
Joostzoon werd in 1585 gezegd te zijn de zwager van den rentmeester
Jacob Bacx Janszn.
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en werd te Oisterwijk begraven; haren man had zij deze kin-

deren geschonken: •

a. Anna, huwde met Jacques Domis, woonachtig te

Deurne bij Antwerpen.

b. Henrick, in 1631 koopman te Parijs 1).

c. Dirok, stierf kinderloos.

d. Jan, gedoopt in St. Catharina te Den Bosch 23 Apr.1594,

Capucijn.

e. Arnold of Artus, huwde Elisabeth de Coequiel, van

wie twee kinderen*

ƒ. Weyndelmodis. gestorven 3 Nov. 1616, huwde met

Albrecht van Breugel.

g. Elisabeth, gedoopt in St Catharina te den Bosch

15 Augustus 1598, huwde met mr. Gerard van Someren, heer

van Berkel, den bekenden Bosschen rechtsgeleerde, wiens tweede

vrouw zij was.

h Freclerick, stierf 9 December 1622.

II. Elisabeth Oliviers van Berchuysen, huwde met lo. Ar-

tus Aerts Roelofszoon, van wien zij in 1598 reeds weduwe was;

2o. Jacques Darbant Anthönyzoon, koopman te Antwerpen.

III. Catharina Oliviers van Berchuysen, huwde met Wou-
ter van Kessel, die 4 Maart 1613 overleed; (hunne kinderen wraren

Jacob, Johan Baptist, Henrick, Elisabeth, Melchior en Willem

van Kessel, welke laatste koopman was te Antwerpen).

IV. Jan Oliviers 'van Berchuysen, gestorven 18 April 1579.

Na cloode hunner ouders verdeelden de sub. I-III ge-

noemde kinderen 29 Januari 1593 het Hof van Zevenbergen,

zooals blijkt uit eene Schepenakte van 9 Maart 1593, staande

in Reg. no. 232, f. 512, waarbij zij hunne wederzijdsche rechten

en verplichtingen als geburen regelden. Hoe dat huis toen en

vroeger was samengesteld kan men zien uit den navolgenden

inhoud van eene Bossche Schepenakte van 1598 (Reg. no. 234 f 73),

1) Hij en de kinderen van zijnen broeder Arnold erfden van hunne
respectieve ouders en grootouders een steenen huis, omgeven met eene
gracht, geheeten Qliviershuis, staande te Kerkhoven onder Oisterwijk.
(Reg. No. 325, f. 322.;
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waarbij verwezen werd naar den inhoud eener Bossche Sche-

penakte van 12 Februari 1564 en uit eene dito van 1622, (Reg.

no. 323 f. 236); het werd daarin toch omschreven als volgt:

een huys, ledige erffenisse, poorte met üvee voorhuysen by de

straet staende, putte, stallinge, eenen grooten hoff ende noch

eene poorte by de gemeyn straet, hoff, huys met een middel-

poorte, ledige erffenisse, eenen anderen hoff, een achterpoorte,

eenen beempt in den Mortel, gestaen ende gelegen binnen de

stadt van
'

's-Hertogenbossche, genoempt de huysinge van Seven-

bergen, by de Lombartsche brugge, tasschen erffenisse Elizabeth

weduwe zal. Everarts van de Water 1) ende haere dochter

ex uno ende tasschen het gemeyn water ende een straet, ge-

noempt de Mortel, ex alio.

Omdat het Hof van Zevenbergen in 1593 in drie parten

gescheiden werd en die deelen sedert dien van elkander ge-

scheiden zijn gebleven, zal ik nu verder elk dier parten afzon-

derlijk behandelen.

A. Het eerste part.

Dit part, dat het meest Westelijke was, stond tusschen

het huis van Elisabeth van Boemel, de zoogenaamde weduwe

van Everard van de Water Peterszn en het volgend part. Het

werd in de akte van 9 Maart 1593 (Reg. no. 232 f. 512) en

in de na te melden akte van 1623 aldus omschreven: eene

steenen huysing, te divers staende, zijnde een divers groot lanck

huys, genoempt het divers hnys, poirte, voorplaetse ende hoff

achter dezelve ende alnoch een zydelhuyse, daernaest staende

voir aen de straet, daerin de machden 2) van Oerwen zijn

wonende, comende op de plaeische van de middelhuyse.

Catharina Oliviers van Berchuysen, de echtgenoote van

Wouter van Kessel, kreeg dit part voor haar deel. Hunne kin-

deren Jacob en Willem van Kessel, die het van hen erfden,

1) Zij was Elisabeth, dochter van Willem van Boemel (Bommel),
de bijzit van Everard van de Water Peterszn, die bij haar had een onecht
kind Johanna geheeten. Men zie echter Taxandria XIX p. 167.

2) Met „machden" zijn waarschijnlijk dienstmaagden bedoeld.



— 30 —

trachtten de gebouwen, waaruit het bestond, voor de munt van

den Bosch te verhuren doch, zooals wij in het Ie Dl. blz. 251

reeds zagen, slaagden zij hierin niet tengevolge van het verzet

van van Grobbendonck, den gouverneur dier stad en dit zal

wel de reden zijn geweest, waarom zij dit part 23 December

1623 (Reg. no. 324 f. 115 vso
) verkochten aan mr. Godefroy

Loeiï van der Sloot, raad van den Bosch ; hun broeder Melchior

van Kessel vernaderde daarop 8 Januari 1624 (Reg. no. 324

f. 115 vso
) het verkochte, doch deed het weder over aan ge-

noemden Loeff van der Sloot, zoodat deze dan toch eigenaar

werd van dit part. Hij was zoon van mr. Godevaert Loeff van

der Sloot, president-schepen van den Bosch en Josina Pijnappel

en had van zijne vrouw Hillegonda Colen deze kinderen : Anna

;

Emerentiana; Elisabeth; Allegonda, (die huwde met 1° Arnoud

Bacx; 2° Adriaan Suyskens van Dinther, bierbrouwer, zoon van

Jan Wynandszn Suyskens van Dinther 1); Josina, die huwde

met Melchior van Kessel en Odilia, die trouwde met Jaspar de

Soete 2). Van die kinderen verkochten 3 December 1647 (Reg.

394 f. 109 v so): Anna, Emerentiana en Elisabeth Loeff van der

Sloot en Adriaan Suyskens als gehuwd met Allegonda Loeff van

der Sloot, zoomede twee der kinderen van genoemden Melchior

van Kessel en Josina Loeff van der Sloot, zijnde Josina van

Kessel, de echtgenoote van Godfried van Kessel, koopman te

Antwerpen en Hillegonda van Kessel, 5/6 in dit part aan hunne

respectievelijke zuster en moei Odilia Loeff van der Sloot, toen

reecis weduwe van Jaspar de Soete, die uit eigen hoofde daarin

1/6 had. Zij verkocht 29 Maart 1661 (Reg. no 441 f. 193) dit

part, dat alstoen omschreven werd als: twee steenen huyssingen

mette voorplaetse, stallingen, keucken ende hoven, aan Hendrik

van Schrieck, ontvanger der verpondingen over het Kwartier

van Kempenland en raad van den Bosch, wiens vrouw wras

Hesther van Zeiler; hij zal de tot dit part behoorende huizen

1) Zie over hem DL I blz. 329.

2) Hillegond de Soete, die huwde met den bierbrouwer Adriaan
Suijskens Godefriduszoon was hunne dochter. Zij was in 1687 erfgename
van Anna, dochter van Godefrov Loeff van der Sloot.
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in 1662 verbouwd hebben, omdat later twee gevels daarvan dat

jaartal in den top voerden. Zooals na zijnen dood bleek verduis-

terde hij de belastpenningen, die hij als ontvanger der verpon-

dingen geïnd had en toen zijne weduwe, Hesther van Zeiler voor-

noemd, niet in staat bleek ze terug te geven, wrerd dit part in

het Hof van Zevenbergen, (waarvan als toen bewoonden: het

eene huis Willem van Raesfeld, de hoog- en laagschout der stad

en Meierij van den Bosch en het ander huis Dor
. van Teffelen,

die het meest Oostwaarts staand huis in huur had) 10 Augustus

1669 (Reg. no. 459 f. 383) ten haren laste gerechtelijk ver-

kocht ten einde daaruit te verhalen wat haar man als ontvanger

was schuldig gebleven ; kooper daarvan werd toen Walter Schoth,

kolonel van een regiment infanterie, wiens vrouw was Hendrina

van Loon; zij overleed 13 Januari 1681 en ligt begraven in

de St. Janskerk aldaar onder eene fraaie grafzerk, waarop hare

8 kwartieren staan, waarvan een de kroon onder het schild

heeft 1) Een der beide executeurs van het testament van ge-

noemden Walter Schoth, verkocht daarop 2 September 1683 (Reg.

no. 501 f. 334) dit part, dat als toen omschreven werd als volgt:

a. een schoon en welgelegen huis met tuin en plaatsen,

staande en gelegen in de Waterstraat over het Loeffsbrugje,

door mr. Gijsbert van Hamel, zijnen mede-executeur-testamentair,

bewoond; en b. een huis met tuin, staande daarnaast, door den

Heer van Amerzode bewoond, staende het eerstgemelde hnys

neffens huyssinge ende erffenisse van den notaris Giiiliam van

Campen ende andere, achterivaerts met een koutte heyninge

gesepareert, ende het tweede hays neffens hays en erve der

erffgenamen van Jnffr. Elisabeth Oliviers, streckende beyden

achterwaerts tot op erve der erffgenamen van Juffr. Oliviers

voorsr., aan genoemden van Hamel ; deze, die raad van den

Bosch was, verkocht 22 Augustus 1693 (Reg. no. 508 f. 163

en 164) de zooeven sub a en b omschreven huizen, (waarvan

alstoen gezegd werd, dat het Westelijk staande grensde aan

het huis met erf, (dat eertijds toebehoorde aan wijlen den notaris

1) Dr C. F. Xav. Smits, Grafzerken p. 254 en v. Leeuwen Batavia
KI. p. 1020.
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Guiliam van Gamphen en nu aan Thomas Minten), en ver-

huurd was aan Alexander Zoete de Laeeke van Villers, heer

van Zeventer, en het ander, hetwelk nu genoemd werd de cleyne

huysinge, door hem, verkooper, bewoond werd, voor fl. 10000

aan Willem en Ignatius van Bree, ook wel Guilelmo en Ignatio

van Bree genaamd, die gezamenlijk het bankiersbedrij f te den

Bosch uitoefenden. Zij wTaren zonen van Dirk van Bree 1) en

Elisabeth van Niel, die 11 Februari 1645 voor Schepenen van

den Bosch gehuwd waren blijkens akte, luidende als volgt:

sijn getrouwt Dierck van Bree, jongman van Aken, met Elisabeth

van Niel, jonge dochter.

Willem van Bree voornoemd verbouwde de beide hier-

voren vermelde huizen tot een groot dubbel heerenhuis, wat

hem wel 50 a 60.000 gulden kostte. De kinderen, geboren uit

zijn huwelijk met Geertruid of Anna Geertruid van Walt, erfden

van zijnen broeder Ignatius van Bree diens deel in dat huis;

zij waren: Guillaume of Pieter Guillelmo van Bree, die in 1731

huwde met Theodora of Dorothea de Laure; Johan Theodoor

van Bree ; Maria Elisabeth en Johanna Maria van Bree ; Johan

Herman van Bree en Johan Pieter van Bree 2), beiden koop-

lieden te Amsterdam. Johan Herman van Bree overleed 14 Juni

1776 te Mechelen, alwaar in 1761 ook woonden zijn broeder

Johan Theodoor en zijne zuster Johanna Maria van Bree ; deze

laatste erfde van haren genoemden hroeder Johan Herman van

Bree het 13/30 in gemeld heerenhuis, dat zij October 1776

(Reg. no. 584 f. 423 vso
) schonk aan haren neef Jonkheer

Guielmus van Bree, toen ook wonende te, Mechelen. Dat huis

werd toen omschreven als volgt: a. huis en tuin, staande naast

dat van den heer Zorreth ex ttno en dat sub b exalio; 6, huis

en tuin, staande naast dat sub a ex nno en dat van Jacobus

van Wurmont ex alio\ c. huis en bleekveld, staande en gelegen

1) Hij was zoon van Willem van Bree en Elisabeth van Me ven,
die de dochter was van Mathias van Meven en Katharina van Lenssen.
(Macco Aachener Wappen und Genealogien Bd Iï p. 254.)

2) Hij was 17 Augustus 1695 gedoopt in het R. K. bedehuis van St.
Jan te den Bosch Daarin werd 8 Februari 1697 ook nog gedoopt zijn
broeder Joannes Guilelmus Ignatius, die jong zal gestorven zijn.
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achter de panden, vermeld sub a en b en tusschen het erf van

Teulings ex uno en dat sub d ex alio; d huis en bleek veld,

staande en gelegen naast het erf sub c ex uno en het erf van

Van der Vaart ex alio.

Jonkheer Guielmus van Bree, die als gezegd met 13/30

in dat huis begiftigd werd, was de zoon van Guillaume of

Pieter Guillelmo van Bree en Theodora of Dorothea cle Laure

voornoemd, (wier overige kinderen waren: mr. Amandus van

Bree, rijksridder en erflanddrost van de stad en den Lande

van Ravestein en Hermanus van Bree, wonende te Keulen.

Den 19 November 1779 deed Theodora of Dorothea de

Laure douairière van Guillaume, of, zooals hij nu genoemd

werd, Pieter Guiellmus van Bree, alstoen wonende te Uden, ten

behoeve van hare genoemde zonen afstand van den tocht op

17/30 in meerbedoeld dubbel heerenhuis, waarvan, als meer

g,ezegd, haar zoon Guielmus reeds het 13/30 had. Het werd

nu gezegd te zijn een gebouw in de Keizerstraat, staande tegen

over het Statenlogement en bewoond wordende in twee ge-

deelten, waarvan het een door den generaal-majoor Douglas, het

ander door den oud-schepen Ackersdyck, zijnde het begrensd

ex uno door het erf van Mevr. de Wed. Zorreth, ex alio door

dat van den voerman van Wurmont en zich uitstrekkende tot

aan den Mortelhof. Onmiddelijk na dien afstand van recht ver-

kochten (Eeg no. 585 f. 389 en vlgd.) hare meergenoemde

zonen voor fl. 10000 dat gebouw met erf aan Petrus van Rijn,

Michiel Loutermans en andere burgers van den Bosch, zijnde

deze by Resolutie van H.H. Mog. van 12 Febr. i778 geoctroyeercl

tot de erectie van het Roomsche Arm-Weeshuys binnen deeze

stad; dezen konden het koopen voor slechts fl. 10000, zijnde als

gezegd de prijs wraarvoor de huizen van het eerste part van het

Hof van Zevenbergen in 1693 door Willem en Ignatius van

Bree waren aangekocht, ofschoon het daarvoor in de plaats

gekomen dubbel heerenhuis veel meer waard was; Willem van

Bree had toch, zooals ook reeds is gemeld, er wel 50 a f 60000

voor besteed; maar omdat de verkoopers vurige Katholieken

3
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waren, hadden zij gaarne dit offer willen brengen ten behoeve

van de arme Eoomsche weezen van den Bosch, die, ware dit

weeshuis er niet gekomen, anders het gevaar hadden blijven

beloopen van in het Gereformeerd Burger Weeshuis en daardoor

in den Hervormden godsdienst te worden opgebracht.

Zooals Hezenmans uitvoerig vermeld in zijn 's-Hertogen-

bosch p. 403 en vlgd. had het heel w^at in gehad voor dat de

Staten-Generaal er toe overgingen om octrooi te verleenen

tot de oprichting in den Bosch van een Roomsch Armen wees-

huis; het was toch een veel te goed middel om zieltjes voor

de Hervormde Kerk te winnen, dat de onverzorgde Katholieke

weezen van den Bosch aldaar in het Gereformeerd Burgerwees-

huis moesten verpleegd worden dan dat de Staten-Generaal

dat maar zoo voetstoots zouden prijsgeven ! Tegenwerking van

de R. K. geestelijkheid uit gebrek aan goed inzicht en van

een deel der Magistraat van den Bosch uit onverdraagzaamheid

was ook oorzaak geweest, dat het verleenen van dat octrooi

zooveel voeten in de aarde had. Doch eindelijk was de meer-

derheid der Staten-Generaal vrijzinnig en verdraagzaam jegens

andersdenkenden geworden en zoo werd ten slotte door hen op

12 Februari 1778 het octrooi tot oprichting verleend. Willem

van Bree voornoemd, die uit eigen middelen een Roomsch

Weeshuis in den Bosch had willen oprichten, had te vergeefs

om zoodanig octrooi verzocht.

Met den aankoop van dit part van het Hof van Zeven-

bergen was echter het Comité van oprichting er met het Room-
sche Weeshuis nog niet ; er waren daarvoor ook nog inboedel

en kapitaal tot onderhoud der weezen noodig ; het Comité moest

daarom daartoe nog inzamelingen van gelden houden. Slechts

enkele jaren had het dit te doen, want het had weldra zooveel

geld opgehaald, dat het reeds op 12 Februari 1783 het westelijk

gedeelte van het dubbel heerenhuis kon openen voor een wees-

huis en daarin negen Katholieke weesjongens en zes Katholieke

weesmeisjes ter verpleging opnemen. Dit geschiedde met eenige

plechtigheid en wel op de volgende wijze: den 12 Februari 1783,

des morgens ten 7 uren trokken deze weezen twee aan twee,
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zooals zij nu nog des Zondags naar de kerk gaan, gekleed in het

donkerblauw costuum, dat zij thans nog dragen en vergezeld

van den weesvader en moeder, naar het huis van den regent

Michiel Loutermans, dat in de Verwerstraat stond. Van daar

gingen zij op dezelfde wijze onder een grooten toeloop van

volk door de Verwerstraat, de straat, genaamd Achter het Stad-

huis en de straat, geheeten Achter het Verguld Harnas', naar

het Roomsche bedehuis, dat achter de Vughterstraat nabij de

Molenbrug stond, om er Gods zegen over hun nieuw weeshuis

af te smeeken. Daartoe werd in dat bedehuis eene H. Mis ge-

lezen, waaronder het Veni Creator gezongen werd en pastoor

Bosman eene toepasselijke preek hield, waartoe hij tot tekst

had gekozen: Handel. VI vers 3. Al de Regenten van gezegd

weeshuis en die van het Geefhuis waren bij deze godsdienst-

oefening tegenwoordig. Na afloop daarvan begaven zich de

weezen en bedoelde Regenten van de Vughterstraat door de

St. Jorisstraat naar het nieivwe weeshuis, alwaar zij aan de

deur door den President-regent, Dr. Petrus Josephus van Berckel,

toegesproken en vervolgens naar het schoollokaal van dat

weeshuis geleid werden ; daar werden ze op een glas morgen-

wijn onthaald. De buurvrouwen en meisjes boden vervolgens

aan de Regenten van het weeshuis een suikergebak aan onder

het uitspreken van een gedicht, waarvoor Dr. van Berckel haar

dank zeide. Daarna gebruikten de weezen in het weeshuis ten

aanschouwe van een talrijk publiek hun eerste middagmaal,

waarna zij zich vermaakten met allerlei spelen. In den namiddag

van dienzelfden dag, ten vier uren, gingen de weezen weder

naar voorzegd bedehuis om er de Vespers en het Te Deum
laudamus bij te wonen; na afloop (laarvan keerden zij naar

het weeshuis terug en gebruikten er met hunne Regenten hun

avondmaal, wraarna dezen hen uitkleedden en naar bed brachten.

Zoo werd het Roorasch Armen Weeshuis van den Bosch inge-

wijd. Gedurende drie dagen daarna mocht het publiek dit

Weeshuis komen bezichtigen 1).

1) Over de wordingsgeschiedenis van dit Weeshuis zie men verder

Taxandria XX p. 1 en vlgd.
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B. Het tweede part.

Het tweede part van het Hof van Zevenbergen, zijnde

het middel- of stalhuis en eene bleek 1), kwam bij de voormelde

verdeeling van 1593 aan Elisabeth Oliviers van Berehuysen, als-

toen echtgenoote van Jacques Darbant Antonyzoon, koopman

te Antwerpen. Van haar erfden dit part verschillende van

KesseFs en du Bois's, die te Antwerpen woonden, o. a. : a. Jacob

van Kessel, gehuwd met Catharina van Craesbeeck, wier kinderen

waren Maria Catharina Francisca van Kessel, echtgenoote van

Jor Carel de Witte, schepen van Antwerpen en Pero Jacomo van

Kessel, aalmoezenier van Antwerpen ; h. Louis du Bois, ridder,

bannei heer van Aissche, echtgenoot van Anna Maria van Horen-

beeck, wier kind was Arnoldo Louis du Bois, ook bannerheer

van Aissche; laatstgenoemde, alsmede Maria Catharina Francisca

van Kessel, echtgenoote de Witte en Pero Jacomo van Kessel

verkochten 17 Juni 1727 (Reg. no. 542 f. 407vso
) van dit part

:

lo. het alstoen een huis met tuin zijnd stalhuis, staande aan de

Keizerstraat tusschen het erf der erfgenamen van Guilelmo van

Bree ex tino en dat van den Heer van Baarschot (Jacob Lode-

wijk Sweerts de Landas, president-schepen van den Bosch)

ex alio en zich uitstrekkende tot aan den koop sub 2o, aan

Petrus van Grinsven, wronende te den Bosch; 2o. (Reg. no. 542

f. 404v so
) een grooten moestuin met twee hoveniers- en vier

andere woningen 2), (gelegen aan de Mortel tusschen de Dieze

en het huis en erf van genoemden Jacob Lodewijk Sweerts de

Landas, het sub lo vermeld huis met erf en het erf der erf-

1) Men zie de omschrijving van dit pavt in Reg. no. 371 f. 573.

2) Blijkens Reg. no. 475 f. 148vso hadden Ilelena, Joanna, Anna
Maria en Jan Baptist van Kessel aan Frederik Hendrik Sweerts de Landas
verkocht hunne parten in een huis met bleek, de Ramen genaamd, gren-

zende aan, O.waarts de Mortel, Z.waarts de straat deOude Hulst, W.waai Is

het erf van Mevr. Marigny en N.waarts de Dieze; zij waren door hen geërfd

van Jacques Darbant, maar in 1680 had Louis du Bois die genaast.

De moestuin met aanhoorigheden was van Elisabeth Oliviers geërfd door:
Helena en Joanna, dochters van Melchior van Kessel; door Anna Maria
van Kessel Henricks dochter en door Johan Baptist van Kessel. (Schepen-
reg. van den Bosch no. 497 f. 203).
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genamen van Guilelino van Bree, ex uno, de Weversplaats etc.

ex alio en zich uitstrekkende van af de Mortel achterwaarts tot

eenen vervallen tak der Dieze), aan de kinderen van Menno van

Coehoorn van Houwerda en Johanna Minten, zijnde Willemina

Maria; Johanna Maria; Louisa Femina; Allegonda Maria;

Johanna Maria Albertina; Jacob Francis, vaandrig; Clara Maria

Oda ; Thomas Johannes en Louisa van Coehoorn van Houwerda.

Het zooeven sub lo omschreven huis met tuin werd

van genoemden Petrus van Grinsven geërfd door Anna Catharina

van Grinsven, die het ten huwelijk bracht aan haren echtgenoot

Rudolph van Rijn, woonachtig te Vught; hij verkocht het als

haar erfgenaam 21 Maart 1771 (Reg. no. 591 f. 205v so
) aan

Antonius Servaas Welsch. Deze was E. K. gedoopt in het bede-

huis van St. Jan van den Bosch 18 Februari 1742 als zoon

van Frans Lodewijk Welsch, die te Trier geboren werd en als

sergeant in den Bosch in garnizoen was gekomen en Elisabeth

Verstein 1); toen zijne ouders bij hun overlijden hem als een

onverzorgden wees achterlieten, werd hij door de Stedelijke

regeering van den Bosch in het Gereformeerd Burgerweeshuis

aldaar onder gebracht en zoodoende van Katholiek Protestant

gemaakt. Zijne vrouw was Geertruy Soetens, geboren te Oirschot,

met wie hij in J766 gehuwd was 2); zij schonk hem eenen

zoon Frans Lodewijk Welsch, die 26 Juli 1767 te den Bosch

Protestant gedoopt werd en de stamvader is van de thans aldaar

nog bloeiende familie Welsch.

Na Antonius Servaas Welsch werd eigenaar van het sub lo

omschreven huis met tuin de voerman Jacobus van Wurmont.

Van Heurn vermeldde er van in zijne Beschrijving : liet

is in eene deftige heerenhuizinge verbouwd, hoewel men er den

ouden bouwtrant in den spitsen voorgevel nog aan Jcan zien.

De hiervoren sub 2o omschreven moestuin met aanhoo-

righeden werd 29 Juni 1740 (Reg. no. 560 f. 122) door Johanna

1) In hunne ondertrouwakte heet zij Elisabeth Wursten, weduwe
van Pieter Orhlv, geboren in Zwitserland.

2) Zij was in 1774 reeds weduwe en verklaarde toen naar Oirschot
te zullen verhuizen.
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Minten douairière van den luitenant-kolonel Menno van Coehoorn

van Houwerda pro se et q.q. verkocht aan Arnoldus Ter Croye,

meel. doctor en aan Adriana de Eas weduwe van Philips Webster,

beiden woonachtig te den Bosch.

Thans behooren zoowel de moestuin met aanhoorigheden

als het huis met tuin ingevolge koop ook aan voormeld Eoomsch

Armen Weeshuis, zoodat de beide eerste parten van het Hof

van Zevenbergen nu weder in één hand zijn; het huis van het

tweede part dient sedert eenige jaren eveneens tot weeshuis,

nadat het vroeger ten bate daarvan, evenals de moestuin met

aanhoorigheden, aan particulieren was verhuurd geweest. Van
dit huis en het eerst door het Weeshuis aangekocht huis zijn

reeds sedert lang de spitse voorgevels, die zij vroeger hadden,

afgebroken.

Aan de Westzijde breidde het Weeshuis zijne tot wees-

huis dienende gebouwen nog uit door er bij aan te trekken

een huis met erf enz., dat het 5 October 1795 had gekocht.

Everard van de Water Peterszn had dit laatste huis

met erf enz. gekocht van de uitvoerders van den uitersten wil

van Elisabeth wede
. van Bernard van Eerde; in het jaar 1550,

(Reg. no. 181 f. 189v so
) als wanneer het gezegd werd te zijn:

huis, erf
;

plaats en gang, staande tusschen het Hnys van

Sevenbergen ex ano en dat van de Wede
. van Mathijs van den

Wiel en hare 'kinderen ex alio, stond hij het met de daarin

zich bevindende mobilia af in tocht aan zijne bijzit 1) Elisabeth,

dochter van Willem van Boemel (Bommel) en in eigendom aan

hunne natuurlijke dochter Johanna. Deze laatste trouwde met

Lambert, den zoon van Peter Stooters Mathyszoon 2), wien zij

schonk eene dochter Elisabeth, die dit huis erfde en huwde

met: 1° Adam Wachtelaar 3); 2° Jan Huybertszoon van

Campen : uit dezen laatsten echt werd geboren een zoon.Guiliam

van Campen, heer van Bijsterveld en notaris en procureur te den

1) In zijn testament van 2 Nov. 1555 noemde IJverard van d e Water
haar zijne vrouw en Johanna van de Water hun kind. (Taxandria XIX p. 167.)

2) Van der Does de Willebois Studiebeurzen IV p. 96 en 97.

3) Men zie over hem Fanken en Van Sasse van Ysselt Bergeik blz. 371.
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Bosch, aan wien zij dat huis in 1657 overdroeg. Den 16 November

1751 (Reg. no. 570 f. 33 lvso
) werd het door Johanna Catharina

Bruynincx 1) bij gerechtelijke uitwinning gekocht, als wanneer

het werd omschreven als een groot huis met tuin. voorzien van

schoone kamers, kelder en stal, zoomede woningen daarachter,

staande en gelegen tusschen het huis van Mevr. van Bree ex

uno en haar erf ex alio en strekkende van de Keizerstraat

achterwaarts tot aan den tuin van Mevr. van Bree en dien van

Wouterus van Wolfsbergen en uitwegende met een gang in de

St. Jorisstraat. De erfgenamen van genoemde koopster, zijnde

Clara Maria Wilhelmina van Montfort 2), huisvrouw van Cor-

nelis Adriaan Zorreth, majoor der Dragonders; Cornelia Maria

van Eybergen weduwe van Pieter Hubert; Louis Carel van

Groune, gepensioneerd luitenant en zijne vrouw Clara Maria

van Coehoorn van Houwerda ; Thomas van Coehoorn van Hou-

werda ; en de curators over Allegonda en Louisa van Coehoorn

van Houwerda verkochten 13 October 1770 (Reg. no. 591 f. 181)

dit huis aan voornoemden Cornelis Adriaan Zorreth. Van dezen

erfden het de kinderen van hem en zijne genoemde vrouw zijnde:

Euphemia Cornelia Wilhelmina Zorreth, echtgenoote van Jan

Baptist de Van der Schueren; Johannes, Louis en Cornelis

Zorreth, alsmede Maria Zorreth, weduwe van Vincentius de

van der Schueren; zij waren het, die het hierbedoeld huis

5 October 1795 aan het Roomsch Armen Weeshuis verkochten.

Dit Weeshuis kocht 23 October 1801 van Johannes Teulings,

woonachtig te den Bosch, ook nog aan het naast laatstbedoeld

huis Westwaarts en naast dat van Johannes Nuytz anderzijds

staand huis, hetwelk thans tot verschillende doeleinden ge-

bezigd wordt.

1) Zij zal de dochter geweest zijn van mr. Theodorus Bruynincx
en Geertruid Constantia van Hedel, wier vader Johan van Hedel gehuwd
was met Johanna van Campen (dochter van genoemden Guiliam en Geer-
truy Vermeulen), welke na zijnen dood hertrouwde met Thomas Minten
en hem o.a, schonk : Johanna Minten, hvr. van Menno van Coehoorn van
Houwerda; Eufemia Glara Minten, hvr. van Louis Puchard van Montfort
en Glara Maria Minten hvr. mr. Alexander Berend van Eybergen.

2) Zij was de dochter van Louis Richard van Montfort en Eufemia
Glara Minten.
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C. Het derde part.

Nos. 4, 6, 8 en 10.

Dit part van liet Hof van Zevenbergen werd bij de verdee-

ling van 1593 toegeseheiden aan Willem Oliviers van Berchuysen.

In de na te melden akte van 1632 werd het aldus om-

schreven: eene huysinge, poirte, voirplaetse, hoff. achterhoff,

bachoven. achterhiiys ende putte, gestaen ende gelegen tassen

d J

ivater, genoempt de Diese, aen d J

een syde ende den huys

ende erve. genoempt het middelhuys oft stalhuys met een voir-

plaetse ende poirte (dat ten deel gevallen was aan zijne zuster

Elisabeth) ter ander zyde. streckende van de gemeyn straet

achterivaerts tot aen een bleyckbeempt, genoempt den Mortel,

oyek der voirs Elisabeth (ten deel gevallen).

Van Willem Oliviers van Berchuysen erfde het zijne

dochter Anna, de echtgenoote van Jacques Domis. woonachtig

te Deurne bij Antwerpen. Den 23 Augustus 1628, als wanneer

het genaamd werd het huis naast de Dieze, verkocht zij het

(Reg. no. 325 f. 331) aan mr. Jan van den Velde, eerst raad

en pensionaris van de stad den Bosch, later raadordinaris in

den Eaad van Brabant 1), zoon van Gijsbert, secretaris en

griffier der stad den Bosch 2).

Van zijne familie, die later geheeten werd van de Velde

van Melroy en in haar wapen voerde eenen boom van sabel

op een gouden veld, hingen volgens eene Bossche Schepenakte

van 21 Januari 1785 (Beg.no. 599 fol. 89) verscheidene rouw-

borden in de Bossche St. Janskerk, o. a. een met deze kwartieren

:

Van de Velde Thulden

Ketelaer Van de Waeter

Raes Cuyck

Baeyens Van cle Wiel

Obiit 4 Juli 1659 (1652?)

Genoemde mr. Jan van den Velde had tot echtgenoote

1) Men zie over hem Goppens Nieuwe Beschr. van het Bisdom
's Bosch II, p. 346.

2) Ilij overleed 13 Juli '1634 in den ouderdom van 83 jaren.
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Sybilla Eaessen, die 1 Januari 1631 overleed en in gezegde

kerk begraven werd onder eene zerk, waarop deze kwartieren

van haar en man uitgebeiteld staan 1):

Van de Velde Raessen

Ketelaer Beyens

Loockemans Van Eeckaert

Van Vecliel Pauweter

Haar man en de kinderen, die hij van haar had, zijnde

David, raad en rentmeester-generaal van de Staten van Brabant

in het Kwartier van Brussel 2). Meehteld en Maria van den

Velde verkochten den 7 September van het jaar 1632 (Reg.

no. 371 f. 573) het derde part van het Hof van Zevenbergen

aan Jacob Zuerius. eigenlijk genaamd Sweerts, raad en rent-

meester-generaal over de beden van Brabant vanwege de

Staten-Generaal der Vereenigde Nederlanden; zijne echtgenoote

was Johanna Lopes cle Villanova; zij schonk hem eenen

zoon Frederik Hendrik Sweerts de Lanclas, die in 1639 te

den Bosch gedoopt werd en heer van Baarschot 3) was. Van

dezen erfde dit part zijn zoon, geboren uit zijnen tweeden echt

met Johanna Margaretha van Raesfeld, zijnde meergenoemde

Jacob Lodewijk Sweerts de Landas, heer van Baai schot en

president-schepen van den Bosch, geboren 14 Febr. 1671 en

overleden 4 Juni 1732; deze huwde met lo. Henrietta Sophia

Ooenen van Zegenwerp 4); 2o. Maria Sophia, gravin van Byland-

1) Dr. C. F. Xav. Smits t. a. p. blz. 78.

2) Zijne kinderen waren: Petrus; Johan Dominicus, kapitein in

Spaansenen dienst; Jacobus Theodorus, luitenant-kolonel; Melchior, raad

en rentmeester-generaal der Staten van Brabant : Maria Sibilla en Maria

Margrieta van den Velde.

3) Thomas Peterszn., loodgieter, weduwnaar van Anthonisken,

zijne eerste vrouw, dochter van Lambrecht van den Ueesacker Engbertszn.

verkocht November 1C01 (Reg. no. 301 f. 44) aan Peter zijnen zoon,

verwekt bij Jenneken, dochter van Hastiaan Janszn . zijne tweede vrouw :

„eene hoeve lants mitten omgraven huys ende vischerye daertoe behoi-

rende, gelegen in de paiochie van Esch ter plaetsche genoempt het Baer-

schot, acn de Leghe brugge. Waarschijnlijk was dit het goed, waanan de

Sweerts'en zich heer noemden en waarover men zie Taxandria XVIII p.300,

4) iiaar broeder was Frederik Willem Goenen, kolonel der Infan-

terie in Pruisischen dienst en heer van Zegenwerp, dat hij in 1744 ver-

kocht aan Johan Vorstenbosch, heer van Aalst, die daarmede 5 Septem-

ber van dat jaar werd beleend.
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Halt. Zijne tweede vrouw erfde van hem dit part en woonde

in het daartoe behoorend huis; zij hertrouwde na zijn over-

lijden niet mr. Cornelis Vinck, advocaat in den Haag en weduw-

naar van Maria Stalpert van clerWiele. Den 1 September 1759

(Keg. no. 577 f. 185) werd dit part ten haren laste gerechtelijk

verkocht aan Leonard de Marcq, med. doctor te den Bosch,

van wien het erfde zijn zoon Everhardus de Marcq, die in 1756

gehuwd was met Sabina Agneta Oirzandt, geboren te Klundert.

Mr. Willem Hendrik Pels, advocaat te den Bosch, verkocht in

zijne hoedanigheid van curator over den boedel van dien zoon

12 Augustus 1761 (Reg. no. 578 f. 68) dit part aan Daniël

Velters, oud-schepen en raad van den Bosch ; het werd nu ge-

zegd te ^zijn: huis met tuin, stal en open plaats, staande en

gelegen aan de Keizerstraat, met een achteruitgang in den

Mortelhof. tusschen de Dieze ex nno en het huis van E. van

Rijn ex alio\ de vrouw van genoemden Velters was Johanna

Jacoba Roos. De erfgenamen van haar en haren genoemden

man, zijnde Theodora Adriana Velters weduwe van Johan Michiel

Hamilton of Silverthonhil. woonachtig te den Bosch en Antony

van Waalwijk, predikant te Tuyl, deze in diens hoedanigheid van

vader en voogd over de beide minderjarige kinderen, gesproten

uit zijn huwelijk met Maria Velters, verkochten dit part 27 April

1775 (Reg. no. 584 f. 158 vso
) aan mr. Cornelis van Boxel,

advocaat te den Bosch. De executeur van het testament van

laatstgenoemde verkocht het 20 September 1806 weder aan

Jacobus van Wurmont, voerman te den Bosch 1); het heette

toen te zijn : huis en erf met verscheiden boven- en beneden-

kamers, waschhuis, loods, kelders, achterhuizen, open plaats

en tuin aan de Keizerstraat, staande en gelegen tusschen het

erf van den kooper en de Dieze. Toen genoemde van Wurmont
dit part kocht schijnt het al eene stalhouderij geweest te

1) Hij huwde met Elsje Wesselman, weduwe van Govardus Abbema
Junior; haar zoon Antoni Abbema, geboren te den Bosch in 1805 en aldaar
overleden 3 November 1878, volgde hem op in den eigendom van zijne
goederen aan de Keizerstraat en oefende daarin het beroep van stalhouder
en huurkoetsier uit.
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zijn, zooals het nu nog is. want van Heurn schreef er van in

zijne Beschrijving : dit deel is nog geheel naar de oude tvyze

getimmerd; voor aan de straat is een koetspoort en een klein

kamertje; over een plaats staat eene oinverivetse woninge; dit

huis word door een verhuurder van koetsen beivoond.

C. De Floyde poort of het Wagenschot

No. 2.

Aan het eind van de Keizerstraat lag voorheen over de

Dieze eene brug, welke die straat verbond met de Waterstraat.

Deze brug heette aanvankelijk de Coninxbrugge, waar-

schijnlijk omdat in het huis, dat over de Dieze ten O. van het

Hof van Zevenbergen stond, omstreeks de helft der 14e eemv

woonde een wapenkoning (rex armorum), zijnde een zekere

Johannes van Steensel, wiens vrouw was domicella Volcwigis.

In eene Bossche Schepenakte van 1581 (Reg. no. 229 f. 149)

wordt nog van hem als bewroner van dat huis melding gemaakt,

daar toch daarin sprake is van een huis, staande in vico ten-

dente a ponte, dicto Loeffsbrugge, versus domum quondam

Johannis, dicti coninck Jan van Steensel, regis armorum (ld.

in eene Schepenakte van den Bosch van 1524 Reg. no. 98

f. 424 v
so

). In eene Bossche Schepenakte van 1579 (Reg. no. 228

f. 444 v so
) wordt gezegd, dat gezegde brug toen reeds de Lom-

bartsbritgge heette, daar daarin wordt gesproken van een pons,

olim de Coninxbrugge, mme vero de Lombartsbruggevocatus;

id. in eene Bossche Schepenakte van 1527 (Reg. no 136 f. 57),

waarbij verkocht werd eene grondrente, door Jan van Kessel

genaamd van Hellu verleend uit huis, ereplaats en achterhuis,

staande bij de Lombardenbrug in het Mortelstraatje tusschen

dat straatje ex uno en de Dieze ex alio et fine uno. 1)

In het jaar 1576 (Reg. no. 214 f. 380) verleende Jacob

Dirckszn. Batenborch, schrijnwerker, eone grondrente uit twee

huizen, die stonden bij de Lombardbrug op den hoek van de

1) Men zie hierover nog Reg. no. 108 f. 292.
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Mortelstraat tussehen die straat ex nno en de Dieze ex alio en die

zich achterwaarts uitstrekten tot aan het erf van Jan de Leeuw.

Deze huizen waren alzoo die, welke aanvankelijk het Wagen-
schot en naderhand de Floyde poort heetten, zooals later zal

blijken en eigenaar daarvan was toen genoemde Batenborch.

Den 5 Juni 1610 (Reg.no. 280 f. 116) verkocht Marcelis Jacobs,

stadhouder te Oirschot, als gemachtigde van Jan, zoon van

wijlen den schrijnwerker Jacob Dirckszn. van den Grave, woon-

achtig te Haarlem, de helft, genoemden Jan competerende in

voormelde twee huizen, — welke nu gezegd werden te zijn:

twee huizen of woningen onder een dak en de tuinen, daartoe

behoorende, gelegen aan de Koningsbiug bij de Mortelstraat

tussehen die straat ex tino en de Dieze ex alio en zich achter-

waarts uitstrekkende tot aan het erf der erfgenamen van wijlen

Jan de Leeuw (behoorende cl e wederhelft toe aan Gijsbrecht,

den zoon van wijlen Jacob Dirckszn. van den Grave voornoemd)

— aan Mariken, dochter van Jan Willemszn. van Knyck en

Mechteld en weduwe van Jacob Janszn. van Haeren.

Meergenoemde Jacob Dirckszn. van den Grave was blijk-

baar dezelfde persoon als de zooeven genoemde schrijnwerker

Jacob Dirckszn. Batenborch.

Deze had, zooals uit de akte van 1610 reeds bleek, ook

nog een zoon Gysbrecht, die in 1618 van Batenborg Jacques-

zoon geheeten werd. Diens zonen Alphonso, Scipio en Cesar

Batenborch verkochten 7 December 1681 1) voorbedoelde weder-

helft, die alsnu gezegd wordt zich achterwaarts uit te strek-

ken tot aan het erf van mr. Bai tholomeus Loeff van der Sloot,

aan dezen laatste, die raad van den Bosch was en zoon van

mr. Goijart Loeff van der Sloot, president-schepen van den Bosch

en Josina Pynappel. De aan hem verkochte wederhelft werd

echter genaast door Dirck, zoon van genoemden Jacob Janszn.

van Haeren en Mariken van Kuyck, welke naasting echter

zonder effect schijnt te zijn gebleven, daar toch 6 Augustus 1620

(Reg. no. 659 f. 145) mr. Bartholomeus Loeff van der Sloot

1) Zie Keg. no. 424 f. 278 \*>;
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voornoemd, als transport hebbende van Alphonso, Scipio en Cesar

Batenborch, en Marcelis, (zoon van wijlen Jacob Marcelis Wal-

ravens) den echtgenoot van Mariken, dochter vfen voornoemden

Jacob van Haeren, voor Schepenen van den Êosch de beide

huizeh verdeelden; zij werden alstoen omschreven als: twee

huysèn onder een dack met henne hoven, gestaen ende gelegen

opten hoeck van de Mortelstraet ende genoempt de Wagescot;

hiervan wrerden bij die gelegenheid aanbedeeld:

aan 'genoemden mr. Bartholomeus Loeff van der Sloot

d'een huysinge met syne gronden, staende neffens de Mortel-

straet, daerinne Gerard de Hellebardier iq ivonende, mette

helft van den plaetsken achter de geheele huysinge leggende.

alsmede cle helft van den tuin, gelegen naast de beide huizen,

te weten de helft, gelegen binnen de Dieze en strekkende vanaf

de Mortelstraat tot aan het erf van meergenoemden mr. Bartho-

lomeus Loeff van der Sloot en

aan de huisvrouw van Marcelis, zoon van Jacob Marcelis

Walravens, het huis met zijne gronden, staande naast gemeld

hoekhuis fin zijnde dat, waarin hij, Marcelis woont, met de helft

van het achter de beide huizen gelegen plaatsje en de weder-

helft van gezegden tuin.

Genoemde Marcelis, die dezelfde was als de voormelde

Marcelis Jacobs, stadhouder te Oirschot, verkocht 29 November

1633 (Reg. no. 372 f. 252 vso
) laatstbedoelde helft, welke alstoen

omschreven werd als: de huysinge, wesende de helfft van het hays

liet Wagenschot, mette sydelcamere, poortken ende ledige plaetse,

door hem geërfd van zijne schoonouders en staande tusschen

de wederhelft van het voorschrevene, toebehoorende aan mr.

Bartholomeus Loeff van der Sloot, ex uno en diens erf ex alio,

aan dezen laatste, zoodat het geheele huis het Wagenschot nu

weder aan één eigenaar, n.1. aan mr. Bartholomeus Loeff van

der Sloot voornoemd, toebehoorde. Deze laatste verkocht het

6 Mei 1644 (Reg. no. 424 f. 278 v so
) met het erf, dat hij langs

de Mortelstraat vóór zijnen voormelden koop van 1618 had

liggen, aan den kapitein in Staatschen dienst Rusaert Floid



— 46 -

en den koopman Henrick van den Gevel; het verkochte werd

daarbij omschreven als: eene nieuwe poort ende camer met

twee hnyzen onder een dak, staende bij de Lombartsche brug

tusschen de Mortelstraet ex uno ende het huys van Jacob

Zuerius, de Dieze tusschen beide loopende, ex alio ende strek-

kende van de gemeyne straet achterivaerts tot de bleykery,

toebehoorende aen de erfgenaemen Jacques Darbant, ook de

rivier tusschen beide looiende. Genoemde van den Gevel ver-

kocht 13 Juni J646 (Reg. no. 392 f. 172) zijne helft aan voor-

zegden kapitein Floid, zopdat het huis het Wagenschot nu

andermaal eenheerig was. Het kreeg daarop naar dezen den

naam van de Floyde poort.

Den 10 Augustus 1668 (Reg. no. 468 f 403) verkochten :

a. Maria van Hemstelroy 1) weduwe van Jan Philipszn.

de Lelye als evictrice: huys, erve, hof ende üvee cameren,

malcanderen sydelinghs aenliggende, gelegen ter plaetse ge-

noempt den Mortel;

b. Pieter Floid; diens zuster Aline Floid en Ambrosius

Manneton, zoon van wijlen Henry Manneton en Maria Floid,

welke Floid's kinderen waren van genoemden kapitein Floid:

twee huysingen voor aen de straet, onder een ddck staende,

mitsgaeders de derde ende resterende caemere in de voors-Mortel,

alle met de voors. huyssinge ende twee cameren aen malcan-

deren liggende neven het cleyn straetje ex uno ende een cleyn

riviertje ex alio et fine uno,

hebbende de sub a genoemde het eerstgemeld huis met

de twree huisjes in executoriaal beslag genomen en de sub b

genoemden de beide andere huizen met het één huisje geërfd,—

;

aan Philips de Lelye, den zoon van de sub a genoemde

weduwe, die ze daarop aan haar overdroeg.

Den 3 Maart 1679 werd hetgeen zij als voorzegd ge-

kocht had verdeeld tusschen hare kinderen, waarbij hare dochter

Elisabeth de Lelye, wede
. van Peter van Rossum voor haar

1) Zij was de dochter van Peter van Hemstelrov (of Henselrode)
Sylvesterszn. fReg. no. 458, f. 587).
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deel kreeg de helft van het huis, dat aan de Mortelstraat grensde.

Gerard van Asten, woonachtig te Oisterwijk, verkocht 1 7 Augustus

1728 (Reg. no. 554 f. 250 v so
) die helft, (welke hem was aan-

gekomen voor Vs krachtens testament zijner vrouw Maria Carolina

van Rossum en voor 2
/s als erfgenaam van Hendrik van Rossum

en krachtens uitkoop van diens overige erfgenamen), aan Johannes

van Gemert, koopman in wijnen te den Bosch.

De wederhelft van het huis het Wagenschot, dat tusschen

gezegde helft en de Dieze stond, werd bij de deeling van 3 Maart

1679 toebedeeld aan Johanna Maria de Lelye, ook dochter van

genoemde weduwe en zelf weduwe van Johannes Drabbe; hare

erven verkochten 24 September 1698 (Reg. no. 511 f. 177), die

wederhelft, welke alsnu gezegd werd te zijn : huis met erf. tuin

en stallen, gelegen in de Keizerstraat op de brug aldaar tusschen

de Dieze ex ano en het huis van Elisabeth de Lelye wede
. van

Peter van Rossum ex alio en zich achterwaarts uitstrekkende

tot aan de Dieze, zijnde van ouds genaamd Floyde poort, aan

Peter van Hulst, koopman te den Bosch. Diens erven verkochten

9 Mei 1714 (Reg. no. 531 f. 86) laatstbedoelde helft, die nu

omschreven werd als lmysinghe, erve, hoff, stallinghe met het

huysken nevens de poort, mitsgaders de wooning daarby en

aan geapproprieerd, staande in de Keizerstraat op de brug aldaar

en in den Mortel tusschen het huis van Juffr. Elisabeth de

Lelye, wede
. van Peter van Rossum aan de eene zijde, en, be-

nevens aan de achterzijde, tusschen de Dieze, aan de andere

zijde, aan Johan van Ryckevorsel, med. doctor te den Bosch,

die van Breda afkomstig en de eerste van zijnen naam was,

welke zich te 's Hertogenbosch metterwoon vestigde.

Hij had, toen hij aldaar was komen wonen, 3 Mei 1686

(Reg no. 478 f 201) van Cornelis Verheyen gekocht eene huy-

singe met achterhuys, pompe en ledige plaetse ofte hof, voor

desen bestaen hebbende in twee huysen, staende in de Toren-

straet by de St Janskerk, tusschen het hays van mr.Arnout

van Beugen, messenmaker, ex uno en dat der erven Cornelis

Laurijnssen, schaliedecker, ex alio, strekkende vanaf de Toren-
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straat tot op het erf van wijlen Thomas Kars, (welk huis ver-

koopers vader, ook Cornelte Verheyen genaamd, op 30 November
1662 (Reg. no. 464 f. 62) gekocht had van de kinderen van
Nicolaas de Moy en hem, verkooper, was toegescheiden bij de

deeling met zijne zuster Maria Verheyen, weduwe van Johannes

de Bruyn, predikant te Babilonienbroek). De erven van genoemden
doctor van Rijckevorsel verkochten 2 September 1732 (Reg. no.

545 f. 354 vso
) dit huis aan Theodorus de Marcq, ook med. doctor

te den Bosch 1); het werd toen gezegd te staan tusschen de

huizen van Hendrick van Beugen 2) en Johan de Leeuw en

zich uit te strekken tot aan het ei f van Dirck van Herpen.

De curator over den boedel van Dr. Everhardus de Marcq, zoon

van Theodorus voornoemd, verkocht het 17 Augustus 1761 (Reg.

no. 578 f. 70) aan Pieter Reinier, distributeur van het klein

zegel te den Bosch, wiens weduwe Wilhelmina van de Sluis

het 8 November 1764 (Reg. no. 579 f. 130) verkocht aan Johan

Verster de Balbian, notaris aldaar (zoon van Laurens, predikant

te Oisterwijk en Maria Molengraaff); deze kocht 15 Mei 1780

daar nog bij het naast dit huis aan den kant der Hinthamer-

straat staand huis de Witte Haan ; uit al deze overgangen en

begrenzingen valt alzoo op te maken, dat het eerste huis der van

RijckevorseFs te den Bosch was dat, genummerd Torenstraat 3.

Dr. Johan van Ryckevorsel voornoemd was in eersten

echt gehuwd met Catharina Lemnius, (dochter van Tielman Lem-
nius3) president-schepen van Hilvarenbeek en gecommitteerde

van het Kwartier van Oisterwijk en Barbara van den Heuvel,

welke echtelieden behalve haar nog deze kinderen hadden:

Margaretha, huisvrouw van Andreas Ermers, burgemeester te

1) Diens vrouw was Catharina Adriana Buyster, dochter van
Evert en Catharina van Geulen.

2) Zijne zuster Gijsberdina van Beugen was gehuwd met Cornelis
van llorenbeeck, koopman te den Bosch.

3) In de 16e eeuw leefde in de Meierij van den Bosch een mr.
Jan van Tulder genaamd Lemnius, wiens dochter Jenneken huwde met
Johan van Winteroy; deze echtelieden waren de grootouders van Hendrik
van Winteroy, drossaard van Deurne en Asten. Gerard Frans Lemnius
schout van Santhoven en geboren te den Bosch, werd in 1658 in den
adelstand verheven.
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Tilburg 1); Maria, begijn te Diest en Ivo, die gehuwd was met

Maria Mallants); zij schonk hem 8 kinderen : Tilmanus ; Augusti-

nus; Johannes; Adrianus; Jacobus; Ludovicus Victor; Gode-

fridus en Thomas van Ryckevorsel.

Genoemde Dr. Joban van Ryckevorsel hertrouwde na

doode zijner genoemde vrouw te Vught met Johanna Catrina

Tresia van Nuyssenburg, vrouwe van Zuydewyn Capelle, weduwe
van Dr. Godefroy Johan Stappaerts, bij wie hij geene kinderen

verwekte. Den 7 Juli 1732 werd hij in den Bosch begraven. Van de

kinderen, die hij, als voorzegd, van zijne eerste vrouw had, werd Til-

manus pastoor te Poppel; Johannes pastoor te den Dungen; Augus-

tinus wijnkooper te den Bosch en stamvader van den Katholie-

ken tak der familie van Rijckevorsel ; Ludovicus Victor med. doctor

te Rozendaal en Thomas Cornelis med. doctor te Oosteihout (N.-

Brabant) ; laatstgenoemde was gehuwd met Adriana van Balen.

De voogden over Johan en Catharina van Ryckevorsel,

minderjarige kinderen van genoemden Augustinus van Rycke-

vorsel en diens echtgenoote Maria Adriana van Kessel en de

med. doctores Ludovicus Victor en Thomas Cornelis van Rijcke-

vorsel voornoemd verkochten 2 September 1732 (Reg. no. 545

f. 356) laatstbedoelde helft van het huis het Wagenschot of de

Floyde poort aan Jonkvrouwe Cecilia van Wijnbergen, weduwe van

Willem van Hanswijk, welk huis blijkens eene Bossche Schepen-

akte van 1733 (Reg. no. 549 f. 425) het volgend jaar bouwvallig

was. In 1777 was dit huis weder eenheerig en behoorde het toen

toe aan Jacques Arnold Henry de Lannoy, ontvanger te den

Bosch, die de eene helft daarin, welke eens aan Dr. van Rycke-

vorsel had toebehoord, 18 Februari 1774 (Reg.no. 584f. 8) had

gekocht van mr. Antony van Hanswijk, advocaat te den Bosch

en de andere 6 Mei 1777 (Reg. no. 585 f. 59) van Diederik Huy-

gens, oud-schepen en raad van den Bosch, welke ze gekocht had

1) Tielemanus Ermers namens zijne moeder Margaretha Lemnius
wede

. van Andries Ermers en Anna Margaretha Lemnius, de beide laat-

sten ook namens de absente Lemnius'sen, verkochten 14 November 1724
(Reg. no. 541 f. 344) een huis met tuin in de Gelderstraat te Hilvaren-
beek en andere onroerende goederen aldaar aan Lambert Monen.

4
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van de Wede van Albert Dijkmans, die ze kocht van Johannes van

Gemert voornoemd. Thans is dit huis eeneProtestantsche School.

d. De Oude Munt.

Het eerste muntgebouw van den Bosch stond in de

Mortelstraat achter het huis het Wagenschot oï de Floyde poort,

welke straat haren naam heeft bekomen van het goed de Mortel,

waarover zij in de jaren 1481 en 1485 vanaf de Keizerstraat tot aan

den Wal gelegd werd, zooals blijkt uit mr. Bondam Inventaris der

oorkonden, aangaande het Jezuïetencollege te den Bosch p 60 noot 1.

In eene Bossche Schepenakte van 23 April 1499 heet die straat dan

ook nog: quaedam via, sumpta de hereditate, dicta den Mortel.

Het 'gebouw, waarin de Bossche munt voor het eerst

gehouden werd, werd 19 Februari 1546 (Reg. no. 172 f. 123)

door Gijsbert Pels Johanszn verkocht aan Herman, zoon van

Jan die Leeuwe ; het werd daarin omschreven als: domus, area,

ortus, vacaa hereditas, diversa edifitia et duae camerae, sitae

in Buscoducis in vico dicto den Mortel inter commanem aquam
ex uno latere et fine uno et inter hereditatem quondam Mathiae

de Tephelen ex alio latere, tendentes cam reliquo fine ad com-

munem vicam predictum den Mortel, zijnde het door Marcelis,

zoon van Marcelis Janszn van den Eeckart als man van Judoca;

Henrick, zoon van Gerard van Doern als man van Anna; Chris-

tophorus, 'zoon van Everard Floriszn als man van Heylwig,

allen dochters van Adriaan Floriszn. en Johanna, de dochter van

Jan van Beurden ; Steven, zoon van genoemden Floris en Cornelia,

de dochter van Boudewijn Henrickszn ; Floris en Petrus, zonen

van Dirck, den zoon van genoemden Floris en Cornelia en door

Petrus die Wolff den voorlaatsten Juli 1544 (Reg. no
s

. 166 f. 289

en 162 f. 103) verkocht geweest aan voornoemden Gijsbert Pels.

Van gezegden Herman die Leeuwe werd voormeld ge-

bouw geërfd door diens zoon Jan de Leeuw 1), die eerst goud-

smid in den Bosch was en daarna mitntmeester ons heeren des

1) De overige kinderen van Herman die Leeuwe waren: Neesken
de Leeuw, die in 1612 te Keulen woonde en Nicolaas de Leeuw, die gehuwd
was met Susanna van der Stegen en in dat jaar reeds was overleden.
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Coninx van zyne Majt. muntetot's-Hertogenbossche. In 1566
verleende hij, die toen genoemd werd Johannes, filins Her-
manni die Leeiave, aan Paulus, zoon van Godefridus Gerards-

zoon, eene grondrente uit gezegd gebouw, hetwelk alstoen om-
schreven werd als : domus, area, ortas ac duae camerae, sibi

mutuo lateraliter adjacentes, sitae in Bascoducis ad locum,

dictum de Mortel.

Blijkens Verachter Histoire monetaire de la vitte de Bois

Ie Duc blz. 156 had Koning Philips II van Spanje 18 Juni 1578
aan de Regeering der stad den Bosch op haar verzoek octrooi

verleend om aldaar kleine munten, genaamd oirtkens, negen-

mannekens en moirkens, te slaan en was toen genoemde Jan
de Leeuw, zijnde een experten borger ende ingeseten der

voirs. stadt, hem seer wel verstaende opt stuck van de munte,

daarmede belast geworden. Van dat octrooi werd evenwel
geen gebruik gemaakt. Daarna gaf, blijkens denzelfden Schr.

p. 160, de Hertog van Parma den laatsten Februari 1581 aan
de Eegeering van den Bosch oirloff ende consent, dat sy binnen
de voirs. stadt sal moeghen oprichten een munte, om aldair te

doen slaen, wercken ende munten alle sulcke golde, zilvere ende

copere penninghen etc, als men in andere Con. Maj : munten
van herwaerts overe geivoenlijck is te toereken, tot welcken eynde

ende om de voirs. oprichtinghe te bevestighen ende volbrenghen

zo' et behoirt, de voirn. van Shertoghenbossche sullen gehouden

zijn mitten eersten by ons te schicken und aftveerdighen eenen

nuttighen ende bequamen persoon, zich verstaende int stuck van
der voirs. munten, enz. De man, die daartoe werd afgezonden,

was weder genoemde Jan de Leeuw ; hij werd daarop den 24 No-

vember 1581 voor den tijd van driejaren aangesteld tot meester

particulier van dermunten vanBrabantin derstadtvan Tsertogen-

bossche op eene zeer uitvoerige instructie, die Verachter t.a.p. blz.

175 en vlgd. ook mededeelt. Hij richtte vervolgens de munt in zijn

voorschreven huis op, dat daarop den naam van de Munt bekwam
en later toen daarin geene munt meer werd geslagen, de Oude
Munt geheeten werd; boven de voorpoort daarvan deed hij
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ten teeken, dat het eene Koninklijke munt was, hangen het

houtwerck, daer die wapen ons heeren des Conincx op geschil-

dert is. In dat gebouw sloeg hij binnen gezegd tijdsverloop

verscheidene munten, allen voorzien van het boompje, het ken-

merk van de Bossche munt. Wegens de Nederlandsche Beroerten

stond zijne munt vanaf 1584 tot 1589 stil, doch in de volgende drie

jaren stelde hij ze weder in werking, daar hij toch krachtens eene

nieuwe aanstelling er toen wederom munt in sloeg. In 1591 werd

hij als muntmeester opgevolgd door Reinier van der Laer en

deze in 1601 door Adriaan Franssen, die het bleef tot 1604, als

wanneer de Munt wederom gesloten werd en wel tot 1606; in

dat jaar werd Cornelis van den Leemputte aangesteld tot

muntmeester, die het tot 1609 bleef; toen werd de Munt wederom

gesloten. Het blijkt niet in welk huis de voornoemde opvolgers

van Jan de Leeuw in den Bosch munt sloegen ; naar alle waar-

schijnlijkheid zullen zij het tot het jaar 1607 in diens voor-

schreven huis gedaan hebben ; vooreerst op grond van hetgeen

Verachter t. a. p. blz. 198 mededeelt omtrent het opschilderen

van het wapen van Zijne Majesteit, hangende boven de voorste

poort der munt, alsook omdat men eerst in 1607 dat gebouw

genaamd vindt als de Oude Munte.

De munten, die vóór 1613 in den Bosch geslagen werden,

zijn door Jhr. M. A. Snoeck vermeld in de Handelingen van

het Prov. Genootschap van Kunsten en Wetenschappen van

N.Brabant 1883—1884.

De kinderen van den muntmeester Jan de Leeuw waren

Henricken, echtgenoote van Jan Henrickszn van Berwinckelen

Mariken, echtgenoote van Hans van Deventher; deze laatste was

de zoon van Anthonis van Deventher, den natuurlijken zoon van

Henrick, den zoon van Gerard Proening van Deventher 1). Hans

van Deventher voorzegd had van zijne genoemde vrouw twee

kinderen: Antony van Deventher en Sara van Deventher, de

echtgenoote van Hans Schoffeert van Dietenhoven, van wien

in eene Bossche Schepenakte van 1608 verklaard werd: qu'il

1) Reg. no. 345 f. 306 vso en blz. 8 hiervoren.
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était natif de Thionville et est demearant a Bois Ie Duc.

Genoemde Jan Henrickszn van Berwinckel als man van Mariken

verkocht 13 Januari 1607 aan genoemden Hans Schoffaert van

Dietenhoven (Reg. no. 303 f. 171) de helft in een hays, poort

ende twee cameren, somerhuysken, hoff ende put, gemeenlijk

genoemd d' Oude Munte, staande in den Bosch op den hoek van

het Mortelstraatje 1) tusschen eenen beemd, toebehoorende aan

Jacques Darbant als man van Elisabeth Oliviers, dwater tasschen

beyde hopende, ex ano en het huis, toebehoorende aan Jan

Willemszn int Merenblat, ex allo, strekkende van het Mortel-

straatje achterwaarts tot aan de Dieze.

Hans Schoffaert voornoemd verkocht 25 October 1613

(Reg. no. 252 f. 372 v so
) het geheele goed d'Oude Munte aan

mr. Bartholomeus Loeff van der Sloot Goijartszoon, raad van

den Bosch, zijnde dezelfde als die, welke, zooals wij op blz. 44

en 45 reeds zagen, in 1618 en 1633 achtereenvolgens de beide

helften van het huis het Wagenschot of de Floydepoort kocht;

door al die koopen werd hij alzoo eigenaar van het geheele

terrein en de daarop staande gebouwen, die gelegen waren

tusschen de Keizer- en de Mortelstraat en de Dieze.

De genealogie zijner familie kan worden opgevoerd tot

Dirck Loeff, die in 1484 leefde. Deze heette in de Bossche

Schepenakten nog niet Loeff van der Sloot 2) maar alleen Dirck

Loeff of Theodoricus Lufo. Hij had een zoon Jan Loeff, die

huwde met Beatrix, dochter van Henrick de Potte, van wier

nalatenschap hij het vruchtgebruik had; hij deed daarvan in

1517 afstand ten behoeve van hunnen beider zoon Henrick

1) Dat is te zeggen: de hoek gevormd door dat straatje en de Dieze.

2) In een handschrift van Van Spaen staat de volgende genealogie

der familie van der Sloot, die hetzelfde wapen voerde als de Bossche

familie LoelF van der Sloot, n.1. een gekanteelden en tegengekanteelden

schuinbalk :

Johan van der Sloot, 1377 in de Geldersche Ridderschap, heeft tot zoon:

Goossen van der Sloot, schepen van Tuyl in 1412, wiens zoon was

:

Alard van der Sloot, schepen van Tuyl in 1458. Zoon:
Goossen van der Sloot, drost van Buren 1490, h 1°. Agnes van Har-

denbroek ; 2°. Agnes van Beest, weduwe van Goossen Hack van Alem.
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Loeff Junior, burger van den Bosch; ook had hij blijkens

eene Bossche Schepenakte van 1541 nog eenen zoon Henrick

Loeff Senior. Het moge oppervlakkig vreemd, schijnen dat men
van één vader twee gelijktijdig levende zonen vermeldt, die

denzelfden voornaam hebben; onjuist is dit daarom nog niet

en in de samenleving gaf het oudtijds ook geen ongerief, dat

twee broeders denzelfden voornaam hadden; heetten zij beiden

Johannes dan werd de een Jan en de ander Hannes of Hans

genoemd en heetten zij beiden Hendricus dan noemde men den

een Hein en den ander Driek; thans gebeurt dit nog in de

Meierij van den Bosch.

Henrick Loeff Senior, hiervoren genoemd, was laken-

kooper te den Bosch en in 1545 reeds overleden; hij huwde
met Johanna, dochter van mr. Willem van Dommelen, welke

in eene Bossche Schepenakte zijne eerste vrouw geheeten werd

en in 1541 voor Schepenen van den Bosch afstand deed van

het recht van vruchtgebruik op hare nalatenschap ten behoeve

hunner kinderen: a. Dierck; b. Agnes, de vrouw van Albert,

zoon van Wellinus Last en c. Margaretha, de vrouw van Johan-

nes van Breugel Henrickszoon 1).

Dierck Loeff laatstgenoemd was bierbrouwer in den

Bosch en in 1605 reeds dood. Hij had twee zonen:

a. Anthonis Loeff, in 1598 nog vermeld en

b. Franchoys of Frans Loeff, die korenkooper in den

Bosch en in 1648 reeds dood wT
as; hij huwde met Jenneken,

dochter van Jan Aertszoon Bellemaeckers, die hem schonk:

a. Peter Loeff, kinderloos gestorven.

b. Elias Loeff;

c. Dirck Loeff, die volgt

;

d. Elisabeth Loeff, huwde met 1°. Leonard Fickevoort

2° Adriaan Govertszoon van Altena.

Dirck Loeff, hiervoren sub c genoemd, huwde met 1°. Aleid

1) Bij eene Bossche Schepenakte van 1600 werd verdeeld de na-
latenschap van Margaretha, de dochter van Henrick Loeff en weduwe van
Dirck Lambertszoon Remmens ; zij schijnt dus hertrouwd te zijn geweest.
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van Nuenen, van wie hij in 1623 reeds weduwnaar was;

2°. Margaretha. dochter van Jan Janszoon van Beughem, bij

wie hij deze kinderen verwekte:

a. Johanna of Jenneken Loeff;

b. Joost, die zich noemde Joost Loeff van der Sloot en

eigenaar was, zooals wij in Dl. I blz. 294 reeds zagen, van

het huis de Drie Morianen; zijne afstammelingen noemden zich

meestal maar alleen van der Sloot.

Henrick Loeff Junior, hiervoren op blz. 54 genoemd,

was in 1535 schepen van den Bosch, als wanneer hij zegelde

met het wapen der familie Loeff van der Sloot 1). Hij kocht

in 1519 een huis in de Orthenstraat te den Bosch en huwde

met 1° Cristyne Boden of Boyen, dochter van Laureyns 2),

van wie hij in 1523 reeds weduwnaar was en 2° Jutte, dochter

van Otto Jacobszn en weduwe van mr. Goyart, zoon van Lau-

rentius van der Bruggen genaamd van Eyck, die, nadat hij

weduwnaar was geworden, priester zal zijn geworden en van

Eyck zal genoemd zijn naar het dorp Bergeik 3).

Van zijne eerste vrouw had Henrick Loeff Junior deze

kinderen

:

a. Philips Loeff van der Sloot, die in 1535 nog geen

25 jaren oud was en kanonik te Oirschot werd ; waarschijnlijk

was hij geen priester; het was oudtijds voor de waardigheid

van kanonik ook geen vereischte, dat men priester was; leeken

konden dit evenzeer worden, maar zij waren dan verplicht

ongehuwd te zijn; van daar dat oudtijds zoovele kanoniken

1) Volgens Joh. Th. de Raadt Sceaux armoriés zegelde Dierck

Loeff Henrickszoon, 1548—69 schepen te Heusden, met hetzelfde wapen.

2) Een Laurevns Boyen, waarschijnlijk een voorvader van dezen,

had 11 Sept. 1366 van de stad den Bosch gekocht eene steenen poort in

de Orthenstraat aldaar.

3) Laurentius van der Bruggen was de zoon van Johannes van der

Bruggen en Mechteld van Bree. Hij stierf omstreeks 1517. Zijn zoon, mr.

Goyart van Eyck, die omstreeks het jaar 1521 overleed, had van Jutte,

dochter van Otto Jacobszn, (welke na doode van Henrick Loei! nog eens

trouwde en wel met Henrick van Dickberch, genaamd van Staeckenbroeck.

Reg. no. 17$ f. 233 en 262 f. 518. ï eene dochter Ermgardis, diemetBar-
tholomeus LoetT van der Sloot, president schepen van den Bosch, huwde.
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met bijzitten leefden, zooals men uit menige Bossche Schepen-

akte van vóór 1600 kan zien. Denkelijk trouwde hij, als dan

na afstand te hebben gedaan van zijn kanonikaat, met Maycken

Uyt Mattemburgh 1).

b. Johanna Loeff genaamd van der Sloot, non in het

St. Geertruiklooster te den Bosch.

c. Bartholomeus Loeff, president-schepen van den Bosch

en proost der UI. L. V. Broederschap aldaar, was eigenaar

van het in Dl. I blz. 326 vermelde huis de Loeffenpoort. Hij

huwde met Ermgardis, dochter van voornoemden mr. Goy^trt

van der Bruggen genaamd van Eyck en Jutte, dochter van

Otto Jacobszn. Hun eenig kind was:

Mr. Godevaert Loeff van der Sloot, ook president- schepen

van den Bosch en eigenaar van het hier beschreven huis de

Oude Munt; hij huwde met Josina Pijnappel, dochter van

Goossen, raad van den Bosch en stadhouder van den Hoog-

schout aldaar en Oda van Os, de dochter van Peter van Os,

secretaris van die stad. Zij overleed 2 Mei 1623, hij 14 Mei

1604. Beiden werden begraven in de St. Janskerk van den

Bosch onder eene grafzerk, die nog daarin ligt; ook was daarin

voorheen een monument ter zijner gedachtenis, waarvan men

eene beschrijving vindt bij Dr. C. F. Xav. Smits t. a. p. blz. 328.

Op dat monument stonden hunne navolgende kwartieren, waaruit

men kon zien wie hunne voorouders waren:

Loeff van der Sloot Pijnappel

Eyck Van Os

Raessen Eyndhouts

Kessel de Bie.

Wie hunne kinderen waren, zagen wij reeeds in Dl. I

blz. 327, alwaar wij alzoo ook zagen, dat een dezer was

mr. Bartholomeus Loeff van der Sloot, die. als gezegd, de

huizen het Wagenschot en de Oude Mant kocht. Hij over-

leed kinderloos 20 November 1654 en was gehuwd met

i) Taxaiulria X blz. 147
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1° Agatha 1), dochter van Laureyns Melen, ook wel genaamd
Agatha van Breugel , de dochter van Mr. Laureyns Ameliszoon

van Breugel; 2° te Boxmeer 21 Juni 1644 Gudula van Erp,

overleden 19 Mei 1663, dochter van Goderten Wilhelmina van

der Borcht; zij en haar genoemde man werden te Boxmeer
met deze kwartieren begraven:

Loeft van der Sloot Erp

Pijnappel Borcht

Eyck Meulen

Oss Steenhuys.

Waarschijnlijk wegens zijn vertrek naar Boxmeer ver-

kocht hij in 1644 aan den kapitein Rusaert Floid zijne beide

voormelde huizen ; de Oude Munt werd daarbij omschreven

als: huysingen, poorten, vier cameren in de Mortelstraet

uytgaende, somerhuysken, hoff] put, tvatertrap.

Deze beide huizen behoorden in 1823 weder aan één

eigenaar, n.1, aan Bernardus Hartogensis. Hij was een klein-

zoon van Simon Hartog, die in de tweede helft der 18° eeuw

zich in den Bosch metterwoon vestigde en een der weinige

Israëlieten was, die aldaar vóór de l
(
.)
c ceuw mochten wonen 2);

zijne vrouw heette Duyfke Nathan, die hem oenen zoon

schonk, welke den voornaam en naam „Hartog Simon" droeg

en in L76 (

.) geboren werd. Zoowel vader als zoon namen

in 1811 den naam van Hartogensis aan, terwijl de zoon toen

bovendien zijnen voornaam Hartog verwisselde tegen dien

van Herodes.

Laatstgenoemde, Herodes Hartogensis n.1., huwde met

Sara Kann, die hem in 17!);5 eenen zoon schonk, overwiende

1) Haar broeder en zuster waren Bartholomeus en Jenneken van

Breugel, zijnde de laatstgenoemde de huisvrouw van Pieter Blom.
C
J) In 1686 gaf de Regeering van den Bosch aan den Israëliet Jacob

Worms verlof om er zich met zijn gezin te vestigen en er handel te

drijven en in 1088 gaf zij aan Hertog Jacobs, die eveneens Israëliet was,

ook verlof om zich in die stad met zijne familie te vestigen In het jaar

1805 waren er in den Bosch nog maar 71 Israëlieten.
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wed. Gerardus van Altena, beëedigd stadsvroedvrouw te den

Bosch, den 13 Juni 1796 ten verzoeke van Hartog Simon,

Joodsch koopman te den Bosch, voor Schepenen aldaar de

verklaring aflegde, zooals reeds in Dl. I blz. 101 noot lis ver-

meld, dat zij op 16 of 17 Augustus 1793 als vroedvrouw zijne

echtgenoote had verlost van eenen zoon ; dat zij op den achtsten

dag na die verlossing heeft geassisteerd bij de besnijdenis van

dat kind en dat dit toen is genaamd Nathan Beer Hartog.

Dit kind wras de voornoemde Bernarclus Hartogensis, die in

1811 ook al van voornaam veranderde. Hij bouwde in 1823,

ter plaatse waar het huis de Oude Munt eens stond, voor de

Bossche Israëlieten eene synagoge en schonk hun die; zij is

de tegenwoordige Israelietische kerk, behoudens, dat dieeenige

jaren geleden aanmerkelijk is vergroot, Toen Koning Willem I

in 1829 aan den Bosch een bezoek bracht vereerde hij op den

28 Juni van dat jaar deze synagoge met een bezoek; geen

enkele Katholieke kerk van den Bosch werd echter toen door

hem bezocht!

Vóór dat deze synagoge gebouwd was, hielden de

Israëlieten van den Bosch hunne godsdienstoefeningen in de

woning van een hunner. Zoo verklaarden blijkens akte van

den Bosschen notaris Corn. van Nimwegen van 9 October 1697

(Protoc. n°. 218) op requisitie van Jacob Worms: Levi David

en Elias Mozes gehoord te hebben, dat op Zondag 6 October

1697 de requirant Jacob Worms tegen Aaron Polack, die

woont bij Cosmanus Gompers, gezegd heeft, dat hij, Aaron

Polack, uit zijne kerk in zijn huis zoude blijven 1).

Bij verscheidene personen bestaat thans de meening, dat

het huis, hetwelk in de Waterstraat tegenover het Gouvernement

staat en in welks gevel zich bevindt een steen, waarin in het

Hebreeuwsch gebeiteld is : „Wees en weduwen houdt hij

staande. Loof den Heer. 1760", zoude staan op de plaats,

1) Jacob Worms woonde toen als huurder in het huis de Drie Garsten-
brooden, staande aan de Westzijde der Karrestraat, thans genummerd
Karrestraat 2. (Alph. Mosmans in Taxandria XIX p. 218).
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waar vroeger stond een gebouw, dat voor het een of ander

Joodsch doeleinde bestemd was; dit is evenwel eene dwaling,

want Israëlieten hebben er nooit iets mede te maken gehad.

Naar alle waarschijnlijkheid deed Johann Georg Kopper, die

dat gebouw 28 November 1755 had gekocht van Helena van

Amelsvoort douairière van Franciscus Wynandus van Renesse

van Wilp (Reg. no. 572 f 207 vso
) en Luthersch meester te

den Bosch was, bedoelden gevelsteen uitbouwen en in dat huis

plaatsen.



HOOFDSTUK II.

De Waterstraat

Deze straat wordt in eenen Bosschen Schepenbrief van

6 Mei 1422 1) genoemd het straatje, dat voert van de Conincx-

brugge naar de Loeffsbrugge en indien vanl538 0Reg.no. 152

f 344 vso) de straat, loopende van de brug, eertijds geheeten de

Coninxbrugge, nu die Lombartsche brugge, naar de Loeffsche

brug. Welke de Konings- of Lombardbrug was zagen wij reeds

in het Ie Hoofdstuk van dit 2 e Dl.; de Loeffsche brug, ook

wel het Loeffsbrugske genaamd, was de brug, die in de Water-

straat nabij het tegenwoordig Gouvernementsgebouw over de

Dieze lag.

In eene Bossche schepenakte van 1575 heette deze straat

reeds het Waterstraetke ; zij zal dien naam gekregen hebben,

omdat zij op twee plaatsen naar het water leidt. Waarschijnlijk

was zij oudtijds smaller dan thans ; van daar dan hare benaming

van straatje; eene rooilijn had zij aan de Zuidzijde vóór het

bouwen van het Jezuitenklooster blijkbaar niet.

a. Het van Deventher's Gasthuis.

Als men van de Lombardbrug door de Waterstraat naar

de Verwerstraat ging kreeg men oudtijds in de Waterstraat aan

zijne rechterhand eerst twee huizen ; vervolgens een huis, dat

in eene akte van 1613 gezegd werd te zijn, dat, hetwelk eertijds

was van Jan Bolants, nu van mr Robert Potel, pasteibakker 2),

en daarnaast verder eenige huisjes of kamers, die tezamen

1) Mr. Bondam Inventaris der oorkonden, afkomstig van het Je-

zuieten-college te 's-Hertogenbosch p. 75.

2) Mr. Bondam Inventaris enz. p. 54, charter no. 70.
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het van Deventher's gasthuis uitmaakten en door Henrick Proe-

ning van Deventher 1), zoon van Herman Henrickszn Bruynincx

en Petronella N., bij zijn testament van 9 November 1514 bestemd

waren tot een gasthuis voor zes oude mannen, die wekelijks

eens voor de rust zijner ziel moesten bidden. De huisjes, welke
hij daartoe bestemde, waren door hem van na te noemen
Scaelmeker aangekocht en negen in getal ; zes er van moesten

dienen tot verblijf van de zes oude mannen, zoodat dit gasthuis

eigenlijk een hofje was, terwijl de andere drie tot onderhoud

dier mannen moesten worden verhuurd; den 16 Januari 1501

(mr. Bondam 1. c. no. 165) kocht hij daarbij aan van Jan,

zoon van Henrick van den Laer en Mechteld, een getimmerte,

genaamd steenen gevel, met het recht daarin te bouwen, dat

door domicellus Paulus van Haestrecht, heer van Loon op

Zand, aan Goeswinus Scaelmeker verkocht geweest en van

dezen op genoemden Henrick enjfechteld verstorven was; hier-

uit 2) valt tevens op te maken, dat het gasthuis naast het

Huis van Loon stond. Dit gasthuis werd later overgebracht

naar een huis in de Windmolenbergstraat te den Bosch. De
huisjes aan de Waterstraat, welke voorheen dat gasthuis uit-

maakten, werden 8 Maart 1600 door deszelfs Provisor verkocht,

zooals blijkt uit eene Bossche schepenakte van dien datum

(Reg no. 249 f. 40), waarbij Jor Goyart van Eyck, heer van

Zeelst, Veldhoven, etc, als man van Elisabeth Proening van

Deventher Jacobsdr
, en in die hoedanigheid provisor van het

Mannengasthuis, genaamd van Deventher's gasthuis, staande

op den Windmolenberg, namens hetzelve aan mr. Henrick van

Broeckhoven, raad van den Bosch en rentmeester der Staten

van Brabant, verkoopt drie huisjes of kamers met drie daaraan

1) Zijne vrouw was Catharina \an den Staeke, dochter van Nicolaas
Wouterszn, van wie hij geene kinderen naliet.

2) ld. uit eene Bossche Schepenakte van 1565, staande in Reg.
no. 213 f. 323 vso , vermits daarin gesproken wordt van certae camerae
atque fundi, olim Henrici de Daventhria, filii Gerardi de Daventhria, siti

in Buscoducis inter pontem, dictum Lombartsche brugge et interpontem,
dictum Loeffsche brugge contigue juxta hereditatem olim Johannis Monicx,
dehinc Mathiae Stooters.
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staande kamers, plaats enz. en alsnog drie daar achter staande

kamers, allen gelegen tusschen de Lombard- en de Loeffsche

brug en wel tusschen het erf van Jan Bolants, ex uno en dat

van genoemden kooper ex alio. Op het erf van deze huisjes

is later een deel van het Jezuiten-college gebouwd geworden,

nadat genoemde van Broeckhoven het daartoe verkocht had,

zooals wij sub b zullen zien bij de beschrijving van het Huis

van Loon.

b. Het Huis van Loon.

Dit huis, hetwelk, zooals wij hiervoren reeds zagen, naast

het van Deventher's gasthuis in de richting der Loeffsche brug

stond, behoorde eens aan Paulus van Haestrecht, heer van Loon

op Zand, zooals blijkt, niet alleen uit de op blz. 61 vermelde

akte van 16 Januari 1501, maar ook uit eene Bossche Schepen-

akte van 9 Juni 1469 (mr. Bondam [1. c. no. 160), waarbij

Domicellus Paulus de Haestrecht, dominus de Venloen, aan

Goeswinus Scaelmeker verkocht een bouwwerk, genaamd siewen

gevel, staande aan het einde zijner poort en leidende naar de

camerae van genoemden Scaelmeker, simul camjure aedificandi

in eodem edificio.

Naar gezegden heer van Loon op Zand kreeg dit huis

den naam van het Huis van Loon. Van hem vererfde het op

zijne kleindochter Marie van Haestrecht Dircksdr
., de echtgenoote

vanBobbrecht van Grevenbroeck en vrouwe van Loon op Zand 1).

Den 9 Augustus 1502 (Beg. no. 96 f. 375) verkochten deze

echtelieden het, als wanneer het werd omschreven als : een huys,

erffenisse met allen hoeren tymmeringen, htiysinge ende ca-

meren daerop staende. geheiten dat hxtys van Loen, gelegen

bijnnen der stad van 's Hertoegenbossche in den straeten van

dat men gaet van den Loefsbrugsken voirts totter brugge toe,

geheiten die Lombaertsche brugge, metter eenre zyden tusschen

erffenisse der erfgenamen wilneren Roelofs die Bever ende

1) Taxandria VIII blz. 35 en 36.
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metier andere zyden tasschen erffenisse Jacobs van den Eynde,

der erfgenamen ivilneren Comelis Coelborner ende meer anderen,

streckende metten enen eynde van den water, geheiten die

Byeze, daeraen vloyende, totter voirs straten toe metten anderen

eynde
; kooper daarvan was toen Anthonis Hinckaert Willemszn,

laagschout der stad en Meierij van den Ëosch. Toen deze in

1503 (Reg. no. 97 f. 186) eene grondrente uit dat huis verleende,

werd het gezegd te zijn : domus, area, ortus ac domus poste-

riores,dictae J

t huis van Loen, sitae in Buscoducis in vico, dieto

Loeffstraet, inter hereditatem domicellae Katharinae relictae

quondam Rudolphi die Bever et ejus liberorum ex uno latere

et inter hereditatem Jacobi van den Eynde ex alio latere, ten-

dentes a dicto vico ad aquam ibidem fluentem.

De naam van genoemden kooper 1) leefde na hem gedu-

rende een tweetal eeuwen in den Bosch voort, doordien het

Loodgietersstraatje nog een paar honderd jaren lang het

Hinckaertsstraatje geheeten werd.

Zijne vrouw was Adriana van Balveren, die hem schonk

een zoon, ook Willem geheeten, welke in tweeden echt huwde

met Elisabeth van Harff. weduwe van Johannes van Baexen,

ridder en laagschout der stad en Meierij van den Bosch; in

1532, toen hij reecis weduwnaar van haar was, verleende hij

uit een huis, staande te den Bosch in de Postelstraat tegenover

dat van den Heer van Boxtel, eene grondrente aan Jaspar,

Wolter en Jan van Baexen, zonen van Henrick en aan Nicolaas

van Baexen Wolterszn.

Anthonis Hinckaert meergenoemd verkocht 12 April J 507

(Reg. no. 101 f. 332 vso
) het Huis van Loon aan Jonker Jan

van Ark el, heer van Heukelom enz.; het werd toen op dezelfde

wijze omschreven als toen hij het kocht, echter met deze toevoe-

ging: ende gelijc die voirs Anthonys metnyewer tijmmeringen

dieselve erffenisse betijmmert heeft, waaruit valt op te maken,

dat hij dat huis geheel of gedeeltelijk op nieuw had opgetrokken.

1) Zijn broeder was Philips Hinckaert, wiens vrouw Hadewig N.
hem een zoon Willem schonk-
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Genoemde van Arkel zal de zoon geweest zijn van Otto

van Arkel en diens echtgenoote Walravina van Broekhuisen,

erfdochter van Waardenburg en Ammerzode. Hij was dan

niet alleen heer van Heukeloni, maar ook van Waardenburg en

Ammerzode en echtgenoot van Adriana Bacx, de dochter van

Berthout, heer van Asten; hij stierf alsdan kinderloos in 1512,

waarna zijne genoemde vrouw hertrouwde met Wolphard van

Brederode, heer van Cloetingen. Denkelijk heeft die vrouw

na doode van haren man van Arkel het Huis van Loon ver-

kocht, aan wien is mij echter niet gebleken, wel dat het ver-

naderd werd door Arnd Monicx, zoon van Jan den oude en

Yda, de dochter van Arnd van Erp.

In 1513 was genoemde Arnd Monicx daarvan reeds

eigenaar, want toen verleende hij (Reg. no. 109 f. 547 vso
)

daaruit eene grondrente, als wanneer het omschreven werd

als: domus, area, ortus, dicti de Huysinge van Loon, siti in

Buscoducis prope pontem, dictum Loeffsbrugge, inter heredi-

tatem Bodolphi de Bever ex ano et inter hereditatem Henriet

de Deventher ex alio, tendentes a communi platea ad com-

munem aquam ibi retro fluentem.

Van genoemden Arnd Monicx zal het Huis van Loon

gekomen zijn aan zijnen broeder Jan Monicx en later aan

Mathijs Stooters Lambertzn., daar toch in eene Bossche Schepen-

akte van 1565 (Reg. no. 213 f. 323 vso
), waarin de rede is

van eene grondrente, gaande ex certis cameris atque fundis, olim

Eenrici de Daventhria, filii Oerardi de Daventria, gezegd

wordt, dat deze huisjes stonden contigue jaxta hereditatem olim

Johannis Monicx deinde Mathiae Stooters. Bij gerechtelijke

uitwinning, vermoedelijk ten laste van genoemden Jan Monicx,

werd het Huis van Loon verkocht aan Mathys Paeuweter, die

het 10 Januari 1544 (Reg. no. 168 f. 144) verkocht aan ge-

noemden Mathys Lambertszn Stooters. Deze had eene dochter

Elisabeth, die eerst huwde met Jan Kemp Hemïckszoon en

daarna met Joost de Bye Hermanszn ; laatstgenoemde verkocht

het Huis van Loon 24t December 1565 (Reg. no. 214 f. 92;
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no. 225 f. 100 en no. 248 f. 435) aan Cornelis van der Meulen
Frederikszn., zooals vooral blijkt uit eerstgemelde akte, want
daarin staat toch gerelateerd: vermits Joost de Bye Hermanszn.
als man van Elisabeth, dochtervan Mathys Stooters Lambertszn

en weduwe en erfgename van Jan Kemp Henrick Janszn., met
toestemming van Nicolaas Kemp Henrickszn., Lambert Stooters

Mathyszn en Lambert van den Heseacker, in hunne hoedanig-

heid van uitvoerders van het testament van genoemden Jan

Kemp aan Cornelis van der Meulen Frederikszn. verkocht had:

domum et aream et totam hereditatem olim Leonij de Tela

(of Tula) 1), staande en gelegen in de straat, loopende van het

midden der Kolperstraat (de oudste benaming van de Verwer-

straat) tot de mansio van den Heer van Laken 2), en wel tusschen

die mansio ex ano en den tuin van Barthold Dirckszn ex alio,

(welk goed Mr. Jan Broek ten behoeve van genoemden Mathys

Stooters Lambertszn tegen Mathys Paeuweter verkregen had en

nu is: poort, twee kamers, stal met ledige erven, huis, erf,

achterhuis, bleek veld en plaats, staande en gelegen tusschen

de Loeffsche en de Lombardsche bruggen en wel tusschen het

erf van Jan, den zoon van Thomas Janszn, ex uno en het De-

ventersgasthuis ex alio, strekkende vanaf gezegde straat tot

aan de Dieze), — zoo heeft deze van der Meulen enz.

Volgens de voormelde Schepenakte Reg. no, 225 f. 108 droeg

genoemde Van der Meulen 5 Maart 1574 het Huis van Loon over

aan mr. Andreas Hessels van Dinther, pensionaris van den

Bosch 3), als bruidschat voor diens vrouw Margaretha ; deze

overdracht heeft waarschijnlijk geen gevolg gehad, daar toch

26 Juli 1599 (Reg. no. 248 f. 435) Adriana, dochter van wijlen

Cornelis van der Meulen Frederikszn ; mr. Dierck de Cael als

man van Aleid, dochter alsvoren ; Dierck Havens, raad en rent-

1) Hieruit blijkt, dat het Huis van Loon aanvankelijk toebehoorde
aan Leonius de Tela (of Tula.)

2) Men zie over die mansio, elders genaamd de woning van den
Heer van Lake, Keg no. 158 f. 143 en ld. no. 165 f. 279 vso.

'

3) In Reg. no. 225 f. 278 wordt vermeld Jan, zoon van Andreas
Hessels van Dinther, die in 1575 eene grondrente verkocht.
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meester-generaal van Brabant voor het Kwartier van Leuven,

als weduwnaar van Catharina van der Meulen, dochter alsvoren

en hunne kinderen, van wie toen de oudste waren Franchoys

Havens, rentmeester van de Annotatiën in het Kwartier van

Leuven en mr. Frederik Havens, — het Huis van Loon verkochten

aan den op blz. 61 reeds genoemden mr. Henrick van Broeck-

hoven, die, zoonis daar al is medegedeeld, het volgend jaar ook

nog kocht het naast dat huis staand van Deventher's gasthuis.

Jor
. Peter van Broeckhoven, rentmeester der Staten van

Brabant in het Kwartier van den Bosch, Jors
. Rogier, Gerarden

Jan van Broeckhoven, allen zonen van meergenoemden Henrick

van Broeckhoven, zoo voor zich en als gemachtigden van hunnen

broeder Jor
. Gielis van Broeckhoven; Goijart van Eyck, heer van

Blaarthem, als man van Mechteld van Broeckhoven, hunne zuster;

alsmede de kinderen van wijlen hunnen broeder Jor
. Christiaan

van Broeckhoven, in leven raad en pensionaris van den Bosch,

verkochten 26 April 1613 (Eeg. no. 252 f. 310): a. het Huis

van Loon, dat alsnu omschreven werd als : eene huysinge, erve,

poerte, twee cameren aen destrate \),stalle, acJiterhays, tuater-

trappe, hoff ende bleyckvelt, staande en gelegen tusschen de Loeff-

sche en Lombardbruggen en wel tusschen het erf van de weduwe

van Jan, den zoon van Thomas Janszn, ex ttno en dat van het

Mannengasthuis, genaamd van Deventhers gasthuis en meer

anderen, ex alio en strekkende van de gemeene straat tot aan

de Dieze; b. drie huizen of kamers en drie daaraan liggende

kamers met eene plaats, alsmede den grond van drie daarachter

gestaan hebbende kamers, ook staande en gelegen tusschen

gezegde bruggen en wel tusschen het voormelde erf der van

Broeckhoven's ex uno en het erf van Jan Bolants ex alio. —
aan den Eerwaarden Heer Ignatius Basseliers, rector van het

College der Sociëteit Jezu te den Bosch, ten behoeve van hetzelve.

1) Arnd Monicx verhuurde in 1517 (Reg. no. 114 f. 143 vso) een

dier kamers, welke toen gezegd werd te staan tusschen eene andere hem
toebehoorende kamer, (die tusschen zijne poort en het huis van wijlen

Hector de Bever Roelofszn stond), en zich achterwaarts uit te strekken

tot aan zijnen stal.
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Tusschen het Huis v%n Loon en de Dieze, die onder

de Loeffsbrug doorliep, stond ook nog een huis, waarbij eene bier-

brouwerij en erf. alsmede vier daarnaast staande kamers, die door

Roelof de Bever, als wanneer zij eene mansio genoemd werden,

gekocht waren van Dirck van der Aa Gerritszoon, als man van
Elisabeth Monicx, welke die mansio geërfd had van haren

vader Jacob Monicx. Bij de scheidingen verdeeling der nalaten-

schappen van genoemden Roelof de Bever en diens echtgenoote

Catharina, de dochter van mr. Jan Monicx den oude en Adriana

Pylyserl), welke in 1507 plaats had (Reg. no. 644 f. 113)2)
werden gezegd huis met bierbrouwerij en erf en de daarnaast

gelegen kamers of huisjes toegescheiden aan Catharina de Bever,

dochtervan Hector, (die daar genoemd wordt de zoon van laatst-

genoemde echtelieden de Bever 3), en Maria van Gerwen, de

dochter van Willem en Elisabeth. Van gezegde Catharina, die

gehuwd was met Hugo Spiering van Aalburg, drossaard der

stad en lande van Heusden, kwam dit goed successievelijk in

verschillende handen tot dat het ook gekocht werd door het

Jezuitencollege van den Bosch. Dit deed daarna al hetgeen het als

voormeld kocht sloopen en bouwde in de plaats daarvan eene sutrina,

cubiculum Janitoris, area en hortus collegii, zooals te zien is op de

Delineatio Collegii Silvae Dacensis, afgedrukt achter meergezeg-

den Inventaris van mr. Bondam. Thans staat op de plaats van dit

alles de Griffie van het Provinciaal Gouvernement, die enkele

jaren geleden gebouwd is ter vervanging van het griffiegebouw,

dat er vroeger stond.

Tegenover de plaats, waar de gezegde goederen van het

Jezuitencollege gelegen waren, stond aan de Waterstraat, tusschen

1) Over de familie Monicx zie men Taxandria X p. 120.

2) Hierbij traden als hunne kinderen op: Adriana, huisvrouw van
Henrick van Uden; Hector; Elisabeth huisvrouw van Wouter de Jeger;
Mechteld, huisvrouw van Lucas van Amersoyen; Catharina, huisvrouw
van Joost van Wijck, heer van Onsenoort en Jan, echtgenoot van Hille-
gonda van Veen.

3) In andere Schepenakten wordt hij gezegd de bastaard van Roelof
de Bever te zijn, zie o. a. akte van 1 Juni 1527 (Reg. no. 131 f. 145 vso .)
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het erf van Jan Pynappel, den zoon van Jan 1), den zoon van

Boudewijn, ex uno en het erf van Gudula, (of Suetken) weduwe

van Jan Pynappel Mathijszn en hare kinderen, een huis met

erf en plaats, dat blijkens eene Bossche Schepenakte van 1558

(Reg. no. 647 f. 399) was nagelaten door Arnd, den zoon van

wijlen Jan Arndszn van der Sluys en zijne vrouw Peterken, de

dochter van wijlen Jan Herbertszn.

Thomas, de zoon van Joost Roelofszn genaamd Hoern-

kens, als voogd over Peter, den onmondigen zoon van wijlen

Jan, den zoon van Arnd 2), den zoon van Jan Arndszn van der

Sluys, alsmede Arnd en Cornelis, zonen van eerstgenoemden Jan

Arndszn van der Sluys, (welke Arnd, zoon van Jan Arndszn van

der Sluys voornoemd, laatstgezegd huis 28 Februari 1518 ge-

kocht had van genoemden Jan Pynappel, den zoon van Jan

Boudewijnszn), verkochten dat huis met erf en plaats 7 October

1587 (Reg. no. 241 f. 143) aan Petrus, denzoon van Thomas,

den zoon van Jan Danielszn van Nuenen; deze liet het na aan

zijne dochter Maryken, wier erfgenamen, zijnde: Henrica van

Nuenen, huisvrouw van Francisco Pynappel, raad en rentmeester-

generaal van Z. M. Domeinen in het Kwartier van Brabant; de

kinderen van mr. Geraert van Nuenen, secretaris van Tilburg

en Goirle, (welke waren Peter en Catharina, de huisvrouw van

Philips de Lelye); Mathys van Beugen als man van Johanna,

dochter van Peter van Nuenen, enz., — dat huis 25 Juni 1658

(Reg. no. 414 f. 344) verkochten aan Jan Philipszn de Lelye.

Meergenoemde Arnd, de zoon van Jan Arndszn van der

Sluys, had als gezegd tot echtgenootePeterken, de dochter van

van Jan Herbertszoon; deze vrouw kocht 5 Mei 1545 (Reg.no. 168

f. 273) van mr. Jan van Balen, priester en kanonik der St. Janskerk

te den Bosch ; mr. Frans van Balen ; Balthazar van Balen; Barbara

1) Deze Jan Pijnappel had ook nog een zoon Willem Pynappel,
wiens kinderen waren: Goyart, gehuwd met Elisabeth en Jan Pijnappel,

die weder deze kinderen had: Elisabeth, Engelken en Catharina. de huis-

vrouw van Jacob, den zoon van Jan Jacobszn.

2) Diens broeder was Jan van der Sluys, die een zoon Jan had,
welke huwde met Jenneken, dochter van Adriaan Goyartszn van Vechel
(Reg. no. 264 f.

c

205); deze laatste Jan van der Sluys approbeerde in 1604
den verkoop van het land de Eemer onder Drongelen.
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van Balen, echtgenoote van Jan, den zoon van LambertRem-
boutszn

; Peter, Wouter en Jaspar van Balen, allen kinderen van

Peter van Balen, de aan de Waterstraat tegenover het later Jezui-

tencollege staande huizen met tuin, die hierna bij de beschrijving

van de Van Balenspoort zullen vermeld worden. Toen in 1 558 (Reg.

no. 647 f. 399) de kinderen van Arnd van der Sluys en diens echt-

genoote Peterken voornoemd, zijnde: Jan van der Sluys en Anna
van der Sluys. cle huisvrouw van Jan van Henxtum genaamd van

Delft, de nalatenschappen hunner ouders verdeelden, kreeg Jan

voor zijn deel niet alleen het zooeven beschreven huis. dat latei-

door Jan Philipszn cle Lelye gekocht werd, alsmede eene hof-

stede onder Drongelen, maar ook de laatstvermelde door zijne

moeder gekochte huizen met tuin, welke in eene Bossche Sche-

penakte van 1564, waarbij hij daaruit eene grondrente verleende,

aldus omschreven werden: huis met erf apnd vicum juxta pon-

tem, dictum het Loeff'sbrugsken; eene naast dat huis staande

magna porta lapidea et domicala eadem porta adjacente aptfd

vicum predicüim; alia magna domus, orius, ibidem retro die-

tam portam adjacentes, staande inter communem aquam, die

Dieze vocatam, ex uno et inter hereditatem heredum quendam

Christophori de Balen ex alio.

Laatstgenoemde Jan van der Sluys had van zijne vrouw

Margriete, dochter van Gielis van Cronenburg 1), deze kinderen:

Jan; Arnd: Geertruid, de huisvrouw van Everard Jacobszoon

van Arekel, Cornelis en Peter; zij verkochten, de beide laatst-

genoemden door tusschenkomst hunner voogden, 30 Maart 1574

(Reg. no. 224 f. 324) de laatstelijk omschreven huizen aan

Roelof, zoon van Arnd Vastaerts, lienwatier, als wanneer zij

gezegd werden te zijn eene poort, tuin en woning, waarin hun

vader Jan van der Sluys woonde en stierf en waarvan Jan

Jacobs nu het huis aan de straat bewoont. De verdere lot-

gevallen dezer huizen vindt men hierachter vermeld in de

beschrijving van het kapitale huis der familie Rouppe van der

Voort, staande in den Wolvenhoek en thans genummerd 12.

1) De scheiding en deeling der nalatenschappen dezer echtelieden

in 1578 vindt men in Eeg. no. 651 f. 587.



HOOFDSTUK III.

De Wolvenhoek.

De tegenwoordige straten, genaamd de Wolvenhoek,

Achter het Wild varken en Achter het Verguld Harnas, heetten

oorspronkelijk de Zijle, zijnde de oude benaming van sluizen.

Later heetten zij ook wel de Schapenmarkt, welken naam toen

eveneens had het daar tegenaan schietend begin van de Vughter-

straat l), een naam, welken zij wel zullen hebben gekregen naar

eene aldaar gehouden zijnde Schapenmarkt.

De straat, welke thans alleen de WT
olvenhoek heet, zal

dien naam bekomen hebben, toen daarin was te komen wonen

een man, die van Wolfsbergen heette

a Het huis No. 12.

Van een deel van dit huis wordt melding gemaakt
in eene Bossche Schepenakte van 15 September 1531 (Reg.

no. 139 f. 319 v 80
), waarbij Henrick, zoon van Gielis van Broeck-

hoven, als weduwnaar van Mathea, dochter van Jacob van Driel,

(die, vóór dat zij met hem huwde, weduwe was van mr. Goyart

van Dommelen), ter voldoening aan eene arbitrale uitspraak,

gedaan tusschen hem en domicella Aleid, dochter van Jan van

Dommelen en weduwe van Henrick Kuyst Henrickszn, aan die

domicella overdroeg, (behalve zijne helft in een huis met erf, dat

voorheen was van Antonius van Oeffel en door genoemden mr.

Goijart van Dommelen gekocht was van Egidius, bastaardzoon

van Wouter van Beerze, en stond Achter het Wild Varken

1) Reg. no. 240 f. 179 v«<>, volgens hetwelk in 1575 verkocht werd
een hoekhuis, staande ad locum, dictum die Scaepmerckt, supra conum
ibidem, quo itur ad plateam, dictam die Stoeffstraet.
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tusschen het huis van mr. Michiel van Eyck. medicus 1),

ex uno en dat van Dirck, zoon van Eeinier Sloetmecker, ex

alio) — zijn aandeel in een huis, erf en plaats, die voorheen

waren van Jan van Bruheze, daarna van Goijart van Kode
Jacobszn en voorts, ingevolge koop van genoemden doctor Michiel

van Eyck, gekomen waren aan voornoemden rar. Goyart van

Dommelen; zijnde deze panden gelegen aan de Zijle tegenover

de woning, die vroeger was van de domicella Margaretha van

Helmond en wel tusschen het huis van Henrick Goyartszn

ex uno en dat van den wever Rutger Rutgerszn ex alio.

Tot de familie van genoemde Aleid Jansdochter van

Dommelen behoorden waarschijnlijk:

a. Adolph van Dommelen Goyartszn., die eerst gehuwd

was met Sophia, dochter van Willem Dicbier Henrickszn. en

daarna met Mechteld, dochter van Jan Loenman Janszn. en

die in 1512 (Reg. no, 108 f. 219) deelde met zijne dochter uit

eersten echt, Geertruid, huisvrouw van Nycolaus van Berckel

Hugoszn. (Reg. no. 128 f. 121) en met zijne dochter uit twee-

den echt, Beatrix, huisvrouw van Petrus de Borchgrave.

b. De kinderen van Jan Adolphszn. van Dommelen en

Margriet, de dochter van wijlen heer Willem van Nuland,

zijnde: Adolf en Margriet, toen reeds meerderjarig, alsmede Jan,

Willem en Beatrix, toen nog minderjarig; zij traden in 1537 op

als erfgenamen hunner grootmoeder Agatha van den Kyeboem.

Aleid Jansdochter van Dommelen meergenoemd was in

elk geval eene zuster van genoemden mr. Goyart van Dommelen,

die denkelijk de stamvader was van de hiervoren sub a en b

genoemde van Dommelen's. Als erfgenaam haars vaders zal zij

in 1531 reeds het overige bezeten hebben van het huis, erf

en plaats, dat, als gezegd, Henrick van Broeckhoven haar in

1) Hij was behalve doctor in de medicijnen te
?

s Hertogenbosch

ook nog kanonik der Collegiale Kerk van St. Gatharina te Eindhoven.

Zijn vader was üirck van Eyck, die behalve hem nog deze zonen had :

Willem ; Gerard, kanonik te St üedenroie en Peter van Eyck. Genoemde
medicus van Eyck had een bastaardzoon Lucas van Eyck, die in 1536 voor

Schepenen van den Bosch (Reg. no. 148 f. 435 vso) optrad als man van

Heylwich, dochter van Gerard, den zoon van Jan Andrieszopn.
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dat jaar overdroeg. Bij Schepenakte van den Bosch van 1533

(Reg. no. 145 f. 83), verkocht zij, terwijl zij nog altijd weduwe

was van Henrick Kuyst Henrickszn., dat huis, hetwelk toen

gezegd werd te zijn twee naast elkander staande huizen met

erven, plaatsen en achterhuis, aan Symon Bacx Janszn., notaris

en rentmeester der Domeinen van Brabant in het Kwartier van

den Bosch ; zij werden toen aldus omschreven : duae domus, areae,

ortus ac domus posterior, sibi mutuo coadjacentes, sitae in Busco-

ducis retro locum. dictum After cl'Wilt Vereken, ad locum dictum

Zyle, inter hereditatem Laurentii, dicti van den Hout, carpen-

tarii et Lamberti van den Boine, ex nno, en inter domum et

hereditatem Clarae, relictae quonclam Goeswini Hack, ex alio,

tendentes a communi platea retrorsum usque ad hereditatem Petri

de Balen. Symon Bacx vergrootte clie beide huizen door daarbij,

zooals blijkt uit eene Schepenakte van den Bosch van 17 Juli

1562 (Reg. n°. 206 f. 202), het daarnaast Zuidwaarts staand

huis aan te koopen ; het werd in die akte gezegd te behooren

aan den timmerman Laurens van den Hout en aan Lambert

van den Borne. Blijkens eene Bossche Schepenakte van

1505 (Reg. no. 99 f. 147) bezat laatstgenoemde timmerman in

dat jaar twee aan de Zijle naast elkander gelegen huizen,

staande tusschen het huis van Mathea, weduwe van mr. Goyart

van Dommelen voornoemd, ex uno en clat van Daniel Lem-

menszn ex alio en zich achterwaarts uitstrekkende tot aan het

erf van die weduwe. Van het door Symon Bacx van die beide

huizen bij de zijne gekochte huis wordt in eene Bossche Sche-

penakte van 2 Januari 1506 (Reg. no. 101 f. 256) nog ver-

meld: dat vermits Reinier, zoon van Jan Daemszn. den oude,

een huis met erf, staande aan de Zijle tegenover het huis van

Gooswijn van Brecht en tusschen dat van Goijart van Dommelen

ex uno en dat van Catharina van Meeuwen 1) ex alio, verkocht

had aan Lucas van Erp en deze het daarna verkocht had aan

domicella Sophia weduwe van Jacob Ghysels, zoo verkoopt haar

1) Zij was de dochter van den messen maker Direk van Meeuwen,
(Reg. n . 165 f. 279 vso).
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tegenwoordige echtgenoot Jan van Nuenen het aan Jan van

Vlierden Danielszn 1). Deze laatste had tot erfgenamen de

kinderen en kleinkinderen van Daniel van Vlierden 2), zijnde:

Elisabeth van Vlierden, de dochter van diens zoon Everard;

Mechteld van Vlierden, de dochter van denzelfde en huisvrouw

van Philippus Sebastiaens; Margaretha van Vlierden, de dochter

van denzelfde en echtgenoote van Johannes Hermans; Arnold

zoon van Henrick die Haen en Elisabeth van Vlierden, de dochter

van Daniel voornoemd; diens zoon Godefridus van Vlierden en

diens dochter Jucloca van Vlierden, echtgenoote vanDirckvan

Wijck; zij verkochten 24 Mei 1548 (Reg. no. 174 f. 148) laatst-

bedoeld huis, dat toen omschreven werd als: domus, area et

ortus, siti in Buscoducis ad locum dictum die Zijle in opposito

domus Goeswini de Brecht inter hereditatem magistri Gode-

fridi de Dommelen ex uno et inter hereditatem cujusdam

Catharinae dictae de Meeuwen ex alio, aan den reeds ge-

noemden Symon Bacx.

Deze, die alzoo door koop eigenaar was geworden van

de drie, als voormeld inden Wolvenhoek naast elkander huizen,

welke hij, zooals uit cle reeds vermelde schepenakte van 1562

valt op te maken, bij de twee eerste door hem gekochte voegde,

was in eersten echt gehuwd met Peterken, dochter van mr.

Claes Kuijst, secretaris van den Bosch en Mechteld van Wit-

meer Jansdochter en in tweeden echt met Maria, dochter van

den medicus mr. Raso Raessen Pauluszn. en Sophia van Vucht 3)

en weduwe van Wijnandt Pauwelszn. Wijnants van Resant.

Hij stierf in 1549, waarna zijne tweede vrouw hertrouwde

met mr. Reynier Everswijn Gerardszoon, schepen van den

\) In Reg. no. 100 f 205 v s<\ komt voor Jan van Vlierden, emptor
bladorum, bastaardzoon van Daniel van Vlierden.

2) Cf Maandblad de Nederl. Leeuw 1904 p. 62 en vlgd.

3) Hunne overige kinderen waren : mr. Paulus Raessen, doctor in

de medicijnen ; Wouter Raessen, die huwde met Belia, dochter van Jan
Marceliszn. van den Eeckart, en daarna wellicht ook nog met Elisaheth,

dochter van Jan van Liebergen ; Dirck Raessen, die huwde met Henrica
van den Eeckart (bij wie hij verwekte: mr. Pauwei ; Wouter; Johanna, de
huisvrouw van Willem van Elmpt en Raese) en Catharina Raessen.
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Bosch 1). Deze laatste verkocht bij meergemelde Schepenakte van

17 Juli 1562 namens haar, die daarin gezegd wordt de erfgename

te zijn van haren tweeden man Symon Bacx, diens voor-

melde huizen, welke volgens die akte: pronunc esse dinoscun-

tur duae domus insignes lapideae, porta, stufa, dicta commufii-

ter een stove ende voircomptoir, vacua hereditas, ortus atque

domus posterior cum puteo, ut siti sunt ibidem inter here-

ditatem Arnoldi, filii Johannis, organificis 2) et plurium alio-

rum, ex uno et inter hereditatem liberorum Johannis Cornelis-

zoon, carpentarii Trajectensis, ex alio, tendentes a communi

platea, die Zyle vocata, vulgo die Scaepmerct, ad hereditatem

Johannis Arndszn. van der Sluys. Koopster daarvan werd toen

Weyndelmoet, dochter van Joost van Auwen en weduwe van

Jan, den zoon van Robbert Gijsbertszoon Heymans; zij her-

trouwde na dezen koop met Dierick van den Berghe, zoon van

mr. Gerard, die daarop de beide door haar gekochte huizen

26 Maart 1574 (Reg. n°. 224 f. 158) verkocht aan den op

blz. 69 reeds genoemden Roelof, zoon van Arnd Vastaerts,

lienivatier, die, zooals wij aldaar reeds zagen, den 30en dier

maand daarbij ook nog aankocht de in de Waterstraat staande

huizen van Jan van der Sluys.

Roelof Vastaerts voornoemd was raad van den Bosch en

gehuwd met Josyna, dochter van Peter Jacobszn, den hoymaker,

en Magdalena, de dochter van Herman Janszn.; hij verwekte

bij haar eenen zoon, Artus Aerts genaamd, aan wien zijne voor-

melde vrouw, toen zij reeds weduwe van hem was, 9 Juni 1588

1) Men zie over hem ïaxandria Vil p. 206. Hij verwekte bij zijne

genoemde vrouw deze kinderen : David, Sophia en Maria Everswijn. Zij

overleefde ook hem, want blijkens eene Bossche Schepenakte van 1594
had zij in dat jaar als zijne weduwe geschil met Lancelot van Grobben-
donck, baanderheer van Wesemaele, over cijnsen, die ten laste van haren
man Everswijn verbeurd verklaard waren

2) Zijn Nederlandsche naam was Aert Janszn., orgelmaker; zijne

vrouw was Yda, dochter van Jan, den zoon van den molenmaker Gijsbert

Janszoon; haar executeur-testamentair, zijnde Jacob Dorskenio van Gelre,

kanonik van St. Andreas te Keulen, verkocht 24 Juli 1593 (Reg. n<>. 247
f. 185) zijn voorzegd huis aan Johan van den Hoevel Gijsbertszn, inge
zetene van die stad.
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(Reg. n°. 245 f. 227) al de panden overdroeg, die hij, als

voorzegd, had aangekocht. Dezen werden daarbij als volgt

omschreven : tivee steenen huysen, poirte, stove ende voircomptoir,

ledige plaetse, hoff ende achterhuys met een pat, staande

achter het Wild Varken ter plaatse genaamd de Zijie tegen-

over de huizing van Goeswijn van Brecht en tusschen het

huis van Aert, zoon van Jan den Orgelmaker, c. s. ex ano en

het huis van Jan Corneliszn, timmerman, ex alio, strekkende

van de Zijle of Schapenmarkt achterwaarts tot aan het erf van

Jan Arndszn van der Sluys, welke, huizen c. a Roelof Arnd

Vastaertszn gekocht had van Dierick vanden Berghe Gerards-

zoon als man van Weyndelmoet, dochter van Joost van Auwen
en weduwe van Jan, den zoon van Robbert Gijsbertszn.

;

terwijl deze Weyndelmoet en haar genoemde man ze 26 Maart

1574 gekocht hadden; b. een poerte, hoff, wooninge, staande

Achter het Wild varken bij het huis en erf van Peter van Balen

ten einde het erf van Symon Backx Janszn, strekkende naar

de straat, waardoor men gaat naar de Loeffsche en Lombartsche

bruggen, met een huis met erf, staande aldaar aan de openbare

straat, gelijk Jan Arndszn van der Sluys~die placht te bewonen

en Jan Jacobszn het huis aan de straat gebruikte, zijnde het

sub b omschrevene door de kinderen van Jan Arndszn van der

Sluys 30 Maart 1574 verkocht geweest aan voornoemden Roelof

Arnd Vastaertszn, — en welke sub a en b omschreven goederen

alsnu zijn: huysingen. erven, hoven, poerten ende achterhuysen,

aen malcanderen liggende, gestaen ende gelegen achter de

Wilt Vereken ter plaetsen genoempt Syle, aaytgaende met

eene poirte by de Loeffsbrugge ende met eenehuysinge aldaer

aen de gemeyn straet staende, streckende van de voirs straet,

de Zyle oft Scaepmerct geheten, totten water aldaer vlietende,

de Diese genoempt.

Artus Aerts huwde, zooals wij op blz. 28 reeds zagen,

met Elisabeth, de dochter van mr. Henrick Oliviers van

Berchuysen, bij wie hij slechts één kind verwekte, Elisabeth

Aerts genaamd, dat, toen hij kwam te overlijden, nog minder-
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jarig was; zijne weduwe hertrouwde, zooals w7
ij t. a. p. ook reeds

zagen, met Jacques Darbant Anthonyzoon, koopman te Ant-

werpen ; deze als man van Elisabeth Oliviers van Berchuysen,

weduwe van Artus Aerts, voor de eene helft, en Andries van

Ludiek, raad en rentmeester van den Bosch, Willem Oliviers

van Berchuysen en Wouter van Kessel, in hunne hoedanigheid

van momboiren over genoemde Elisabeth Aerts voor de andere

helft, verkochten 14 April 1594 (Eeg. no. 247 f. 279 vso en id.

no. 272 f. 318 v so
) het laatstelijk omschreven onroerend goed aan

Mathijs Reijnierszn van der Meer. raad van den Bosch, die

gehuwd was met Cornelia, de dochter van meergenoemden Roelof,

zoon van Arnd Vastaerts en Josyna.

Laatstgenoemde kocht 23 April daaraanvolgende daar

nog bij van Henrick, zoon van Beyner, den zoon van Butger

Bolants, c. s. twee woningen onder een dak met tuin, staande

aan de Zijle tusschen zijne voormelde, Zuidwaarts daarvan

gelegen huizen ex uno en het huis van Metken wedc van ge-

noemden Reyner Bolants en hare kinderen, ex alio. Die beide

woningen onder één dak behoorden in 1566 tot twee in drieën

verdeelde huizen en erf, geheeten eenen hoatthuyn met eene

poort, staande aan de Zijle tusschen het erf van de huisvrouw

van mr. Reynier Everswyn ex uno et fine sao en het huis

van Cornelia wede van Lambert van den Borne, ex alio ; mr. Hen-

riek Olivier van Berchuysen, die ze in '1565 bij gerechtelijke

uitwinning gekocht had, verkocht ze in dat jaar weder (Reg.

no. 215 f. 73) aan Henrick Adriaanszn Priem, die ze 23 Juni

1580 (Reg. no. 242 f. 128) verkocht aan genoemden Reyner,

den zoon van Rutger Bolants, schrijnwerker.

Door zijne beide voormelde koopen was genoemde Mathijs

van der Meer alzoo eigenaar geworden van een groot blok

huizen, gelegen zoo in den Wolvenhoek als in de Waterstraat

;

hij schijnt daarna zich te Antwerpen metterwoon gevestigd te

hebben, want eenige jaren later gaf hij voor Schepenen aldaar

aan den notaris Aert Peterszoon van Hees volmacht om die

eigendommen te verkoopen, hetgeen deze 12 September 1606
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deed 1) aan Adriaan Henrickszoon van Zutphen ten behoeve van

Nicolaas Henrickszoon van Ophoven, ook wonende te Antwerpen,

doch afkomstig van den Bosch. Deze laatste verkocht 21 October

1610 2) „alle de voirs. hitysingen, poirten, ledige erfenissen,

plaetssen, hoven, in alder vuegen soo alle deselve nu gelegen

sijn, streckende van der gemeynder straten achterwaerts tot

den gemeynen water daerachter an vlietendë\ aan mr. Rogier

van Griensven, licentiaat in de rechten en raad van den

Bosch. Deze was de zoon van Rogier of Rutger van Griensven

(den zoon van Rutger Nicolaaszoon), en Haesken of Hadewich,

de dochter van Willem Goijartszoon van den Meerendonck;

zijne vrouw was Josina, dochter van Aert Janszoon van

Amelroye genaamd van Vlijmen, bij wie hij slechts twee kin-

deren verwekte: Hesther en Jenneken, van welken het laatst-

genoemde jong stierf. Het ander, Hesther van Griensven n.1.,

die bekend is geworden door de stichtingen, welke zij in het

leven riep en 14 December J651 overleed, vermaakte bij haar

testament, dat te vinden is in het werk van Jhr. A. van dei-

Does de Willebois Studiebeurzen II p. 9 en vlgd. en p. 43 en

vlgd., de voormelde huizen c. a. aan Isabella Clara de Kesselaer

de Marquette, echtgenoote van Eugène Ambroise de Maldeghem,

ridder, baron van Leyschot.

Mr. Cornelis van den Meerendonck, die een der xecue-

teurs van het testament van Hesther van Griensven was, wilde

van laatstbedoelde huizen de twee steenen huizen in den Wol-

venhoek bestemmen tot de beide gasthuizen, welke zij bij dat

testament gefundeerd had, doch hare genoemde erfgename vond

dit daarmede in strijd, omdat de erflaatster daarbij had bepaald,

dat voor die gasthuizen twee geschikte huizen zouden worden

aangekocht, wat volgens haar de haar vermaakte huizen niet wa-

ren. De Staten-Generaal stelden alstoen bij hunne Resolutie van

15 September 1657 3) genoemde erfgename in het gelijk, omdat

1) Reg. No. 272 foi. 3i9.

2) Reg. No. 281 f. 32 v*°.

3) Jhr. A. van der Does de Willebois t. a. p fol. 49 en vlgd. en
Tijdschrift van Sassen voor N. Brab. Gesch., Taal- en Letterkunde III. p.
16 en vlgd.
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het niet alleen buyten den text van den testamente, nemaer

oock buyten de intentie van de testatrice soude sijn, indien

men haer voors. huys daertoe souden willen approprieren, enz.

te meer alsoo buyten stijl ende maniere van doen soude wesen,

dat in eene fraie stadt een schoon huys, staende in een van

de beste straten van deselve stadt, een oude mannen gasthuys

souden werden opgerecht, daer men gewoon is agterstraeten

daermede te beneficeren. Dientengevolge werden die huizen

geen oude mannen- en vrouwen-gasthuis.

Eugène Ambroise de Maldeghem als man zijner meer-

genoemde vrouw verkocht daarop den 19 April 1658 (Reg. no. 438

f. 202 vso) aan Gijsbert Kuysten, president-schepen en kapitein

der schutterij van den Handboog te den Bosch, de beide laatst-

bedoelde huizen, die toen blijkbaar reeds tot één gemaakt

waren, want zij werden daarbij omschreven als: eene schone

ende welgelegen huysinge met Uue stenen gevels, poorten, achter-

keuken ende andere huysinge, stallinge, somerhuys aen d 1 waeter

ende eenen schonen playsanten hoff, staande en gelegen Achter

het Wild Varken en met eene poort uitkomende in de Waterstraat;

zij werd toen bewoond door den kapitein-luitenant Ruysch

Eveneens verkocht hij toen aan genoemden Kuysten van

het huis de Houttuin de twee woningen onder één dak, welke,

als gezegd, Mathijs van der Meer 23 April 1594 ook nog

gekocht had; zij werden alstoen gezegd te staan tusschen de

voorschreven huizinge ex uno en het huis van Pieter Jacobszn

de Gulicker ex alio en zich achterwaarts uit te strekken van

de straat tot aan het erf der meergezegde huizinge; deze twee

woningen onder één dak zijn thans het huis, genummerd

Wolvenhoek 10.

Gijsbert Kuysten voornoemd behoorde tot een oud en

aanzienlijk Bosch geslacht, waarvan een, die zijn voorvader was,

waarschijnlijk om godsdienstige redenen zijne stamplaats- zal

verlaten hebben.

De oudst bekende van zijn geslacht was mr. Claes Kuyst

of Kuysten, secretaris van den Bosch, die van zijne vrouw
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Mechteld van Witmeer Jansdochter had een zoon Henrick Kuysten,

schepen van den Bosch; deze had weder een zoon Gysbert

Kuysten, die in 1599 stierf en van zijne vrouw Susanna van
Casteren Jacobsdochter deze kinderen had:

a. Gerard Kuysten, woonde te Amsterdam, h. Geertrui

Kan Pietersdr;

b. Hendrik Kuysten, die volgt sub I;

c. Mechelina Kuysten, stierf ongehuwd;

d. Jacomina Kuysten, h. 1° Gerard Aardszn van Zutphen;
2° Wilhelm van den Hoevel, woonachtig te Keulen;

e. Geertrui Kuysten, h. met Daniel van Hamel, president-

schepen van den Bosch. (Hunne kinderen waren: mr. Gijsbert

van Hamel, schepen van die stad, stierf 15 November 1695,

h. Adriana van den Bergh 1); Susanna van Hamel, stierf on-

gehuwd ; Geertrui van Hamel h. Nicolaus van Royen 2) ; Diderick

van Hamel h. N. N , van wie kinderen en Maria van Hamel
h. met Richard Ter Bruggen).

I. Hendrik Kuysten; hiervoren sub b vermeld, 1629

president-schepen van den Bosch, h. lo Alida van den Bergh,

dochter van Goossen, burgemeester van Cranenburg (zijn wapen

was een kruis) en N. Valkenburg ; 2° Johanna Simey (van

Amsterdam). Zijne kinderen waren:

ex l
ma

a. Gijsbert Kuysten, schepen van den Bosch, de kooper

van voormelde huizen, over wien nader;

&. Henrietta Kuysten, h. met Lazarus van Zonst, pen-

sionaris van den Bosch, die kinderloos stierf;

ex 2da

c. Susanna Kuysten, stierf 13 April 1654, h. met Govert

van Gasteren, president-schepen van den Bosch, die 24 September

1671 stierf. (Hunne kinderen waren: 1. Hendrik van Casteren,

rentmeester van het Groot Ziekengasthuis en schepen van den

1) Hunne dochter Elisabeth van Hamel h. met Reinier van Buren.
2) Hunne dochter Mechelina van Royen h. met Gerrit Willem

van Grimbergen, schepen van den Bosch.
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Bosch, stierf 19 December 1721; 2. Jacob van Casteren, schepen

en raad van die stad, h. Johanna Blankeis; 3 Johan Ferdinand

van Casteren, stierf te Maastricht 10 November 1694, h.Joanna

de Bye, stierf te den Bosch 11 Mei 1715).

Gijsbert Kuysten, de kooper der hierbedoelde huizen,

h. 1° Albertina van Cockengen, die kinderloos stierf ; 2°Judith

van Buren (van Amsterdam), dochter van Reinier en Maria

Bril. Van zijne tweede vrouw had hij deze kinderen:

a. mr. Gerard Kuysten, resident van de Staten-Generaal

der Vereenigde Nederlanden bij de Hanzesteden Lubeck, Bremen

en Hamburg, stierf 19 October 1708, oud 61 jaren, h. Aletta

de Waert of de Weert ; zij hadden kinderen.

b. Maria Alida Kuysten, stierf 4 Juli 1712, h. Johan

van den Bergh, rentmeester van het Groot Ziekengasthuis en

schepen van den Bosch l); hij zal een zoon geweest zijn van

Jan van den Bergh en Judith van Bernagien en werd alsdan

4 Jan. 1637 te den Bosch Protestantsch gedoopt; den 9 November

1682 des avonds omstreeks 11 uren zoude hij gevallen zijn van

de watertrap naast zijne -woning in de Nieuwe Gasthuisstraat

in de daar onderlangs loopende Dieze, in elk geval is hij toen

daarin verdronken; het bleek daarop, dat hij als rentmeester

van gezegd gasthuis een groot tekort in kas had ; zijn zwager

mr. Gerard Kuysten zuiverde dat aan met op 1 Mei 1694 (Reg.

no. 481 f. 152) aan dat Gasthuis tot dekking daarvan onder

anderen over te dragen zijn huis, thans genummerd Wolven-

hoek no. 14 en een huis, toen staande in de Waterstraat te

den Bosch, tusschen het huis van mr. Victor van Beughem ex

una en dat der Wede Peter van Rossum ex allo.

c. Hendrik Kuysten, stierf kinderloos, h. Timmick van

Aitsema

;

d. Johanna Kuysten, stierf 1686, h. Gerard Piper, kolonel

van een regiment te paard, die in 1698 stierf. (Hunne kinderen

1) Zij hadden een zoon Gijsbert van den Bergh, die in 1707 te

Zalt-Bommel woonde en gehuwd was met Adriana van Hastenburg, die

in 1715 stierf en bij wie hij verscheidene kinderen verwekt had.
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waren: 1. Lucretia Judith Piper, die h. met a Dor Joachim Foyert,
stierf 1699; 6. Willem van Cothen, schepen te Tiel; 2. Henrietta
Maria Piper h. met Johan Wijntjes, kolonel-kommandant van
Bergen op Zoom, stierf 1733; 3. Coenrad Gijsbert Piper, cornet

stierf 1715)

De hiervoren sub a— d vermelde kinderen verkochten

22 Juni 1678 het kasteeltje Couwenberg onder Vught, dat zij

van hunnen vader geërfd hadden, aan Steven van Teffelen,

raad van den Bosch, wiens zoon Pieter het 21 December 1690
(Reg. n°. 506 f. 221) verkocht aan Rogier van Boxmeer, koop-

man aldaar. Aan hunnen broeder mr. Gerard Kuysten deelden

zij de voorschreven huizen in den Wolvenhoek en Waterstraat

toe; hij verkocht daarvan 8 December 1691 (Reg. n°. 506

f. 457) het groot huis in den Wolvenhoek, genummerd 22 en het

daarnaast staand huis, genummerd Wolvenhoek 10, welke beide

huizen toen gezegd werden te zijn: twee huizen met tuin,

stallingen en achterpoort of koetshuis, bewoond door de

heeren Carlier en Daesdonck en begrensd, voor wat betreft

de huizen in den Wolvenhoek, eenerzijds door het huis der

erfgenamen van den procureur Johan van Rotterdam en ander-

zijds door het huis van den verkooper, dat thans genummerd
is Wolvenhoek 14 1) en naast het huis het Zwijnshoofd 2) stond

en voor wat aangaat den tuin, eenerzijds door het erf van van

Balen, behoorende tot het huis de Hollandsche tuin en ander-

zijds door andere perceelen, strekkende het verkochte zich

achterwaarts uit tot aan de Dieze en komende het in de Water-

straat uit door gezegde achterpoort of koetshuis, dat grensde aan

zijn voormeld huis, hetwelk in die straat stond. Kooper van die

beide huizen werd toen mr. Victor van Beughem, eerst advocaat

te 's Hertogenbosch, daarna raad van den Serenissime prince

palatin grootmeester der Ridderlijke Duitsche Orde, alsmede

ordinaris-gecommitteerde der Staten van Brabant bij de Staten-

1) Dit was het huis, dat zijne moeder 23 September 4669 (Reg.
no. 469 f. 475) bij de beide gezegde huizen had bijgekocht.

2) Thans genummerd Wolvenhoek 16. 6
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Generaal der Vereenigde Nederlanden ; ook was hij rentmeester

van den Heer van Tilburg en Goirle, in welke hoedanigheid hij

ondanks verzet van den Drossaard in 1685 eenen president-

schepen over die beide gemeenten aanstelde; wegens die zoo-

genaamde euveldaad werd hij door de Gemachtigden van den

Raad van Brabant gevangen genomen en op de Gevangenpoort

in den Haag in hechtenis gesteld; dank zij echter het optreden

van de Regeering van de stad den Bosch werd hij na eenigen

tijd gevangen te hebben gezeten door de Staten-Generaal uit

die gevangenschap ontslagen tegen betaling der gemaakte
kosten 1). Hij was een bekwaam rechtsgeleerde en schrijver

van de Costuymen ende Usantien der Hooftstat ende Meyerye
van 's Hertogenbossche, die aldaar in 1684 bij Jan Scheffers

uitkwamen.

Mr. Victor van Beughem was een zoon van Jaspar 2) en

Johanna van Wamel 3), de dochter van Victor en Anna Coolen 4).

Mr. Victor van Beughem 5) huwde 1° Cornelia Son-

nemans, dochter van Frangois en Helena van Heusden Cornelis •

dochter; 2° Maria Angelina Donckers, dochter van Melchior en

Margaretha van Zutphen. Beide huwelijken bleven kinderloos.

Hij overleed den 5 October 1715 en werd in de St. Janskerk

1) Van Heurn Historie III p. 290.
2) Diens ouders waren Jan Janszn van Beughem en Gatharina

Grevenraet Jansdr, welke behalve hem, Jaspar, nog deze kinderen hadden:
a. Jan van Beughem, wiens zoon was Jan en b. Margaretha van Beughem,
die huwde met lo Joost van Berckel; 2<> Dirck Loeft* van der Sloot, wien
zij schonk Joost en Johanna of Jenneken Loeff van der Sloot.

3) Uit het huwelijk van Jaspar van Beughem met Johanna van
Wamel werden, behalve mr. Victor, nog geboren: Maria Elisabeth van
Beughem, die huwde met mr. Lambertus Suyskens (hun zoon mr. Paulus
Suyskens huwde met Theodora Maria de Hee) en Maria Gatharina van
Beughem, de huisvrouw van Adriaan van Goor.

4) Bij eene Bossche Schepenakte van 1500 werden verdeeld de
nalatenschappen van de echtelieden Amelius van Boechem en Hillegonda,
dochter van mr. Ambrosius van Dynther, tusschen hunne kinderen: Goen-
raad, gehuwd met Ghristina van Os, Nicolaus en Barbara, gehuwd met
Floris van der Dussen.

5) Hij erfde van zijne ouders blijkens akte van boedelscheiding
van 8 Dec. 1668 het huis Milanen, dat 19 Oct. 1690, als wanneer hij het
verkocht aan Johan de Lepo, gezegd werd te staan aan de gemeene Markt
op den hoek der Botermarkt tusschen die markt en het huis de Drie Vijzels.
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te den Bosch met zijne tweede vrouw begraven onder eene

grafzerk, waarop gebeiteld staat: Hic situs est Perillustris ac

Amplissimus Dominus D. Victor de Beughem, eques, Militae

Christi incliti Ordinis Teutonici consiliarius et ad tractatus

pacis Rysvicianae ablegatus plenipotentiarius, obiit 5 Octobris

1715. Et D. Maria Angelina* Donckers, uxor, obiit. ... Bene
illis lector apprecare 1).

Mr. Victor van Beughem had blijkbaar zijne tweede vrouw,

(die na zijnen dood in 1732 hertrouwde met Bruno Gysels 2)

en 18 Augustus 1741 overleed), tot zijne erfgename ingesteld,

want als eigenares zijner beide voorbedoelde huizen in den

Wolvenhoek trad later op hare zuster Adriana Elisabeth Donckers,

geestelijke dochter te den Bosch; deze stelde bij haar testament,

clen 5 Juni 1756 verleden ten overstaan van den Bosschen

notaris Cornelis Weygaers, tot hare erfgenamen in : Jean Louis

Schoutheete, griffier van den Lande van Dendermonde ; Helena

Schoutheete en Petrus Schoutheete, kanonik, beiden wonende
te Dendermonde, alsmede Isabella Schoutheete douairière van

mr. Johan Baptist van Ameye, eersten raadpensionaris en gede-

puteerde te Gent 3). Die erfgenamen verkochten de beide huizen

30 Juli 1762 (Beg. no. 578 f. 216) aan Gisbert du Bois, koop-

man te den Bosch; zij werden toen omschreven als: i° huis

met achterhuis, koetshuis, stal en tuin, staande Achter het

Wild Varken en zich uitstrekkende tot aan diverse erven, doch

met het koetshuis uitkomende in de Waterstraat; 2e een huis,

staande tusschen het sub 1° bedoeld groot huis en dat yan

Catharina de Bruin, weduwe van den advocaat Nicolaas van

Orthen en zich uitstrekkende tot aan het erf van het groot

huis. De zoon van dien kooper, Johannes Laurentius du Bois,

factoor te den Bosch, verkocht deze huizen 24 October 1797

(Reg. n°. 621 f. 326 v so
) aan Martinus van den Heuvel, lid

1) Dr. C. F. Xav. Smits Grafzerken enz.

2) Hij werd te Antwerpen geboren en woonde in 1732 te Loon
op Zand.

3) Over de verwantschap der familie Schoutheete met de familie
Donckers zie men Taxandria VI p. 199 noot 2.



— 84 —

der Municipaliteit en koopman te den Bosch ; zij heetten toen te

zijn : twee huizen met pak- of koetshuis, remises, getimmerten,

tuin en aanhoorige erven, staande Achter het Wild Varken en

uitkomende met het voorschreven pak- of koetshuis in de

Waterstraat. Genoemde van den Heuvel overleed te
?

s Herto-

genbosch 21 Mei 1816 en liet zijne voorschreven onroerende

goederen na aan zijne kinderen : Arnoldus Thomas Josephus

van den Heuvel, eersten luitenant in het Regiment Hussaren

n°. 6, in garnizoen te Haarlem; Franciscus Nicolaas Josephus

van den Heuvel, entreposeur en Gertrudis van den Heuvel,

beiden wonende te 's-Hertogenbosch ; den 26 September 1817

verkochten zij in het openbaar de beide voormelde huizen,

waarvan omschreven werden, „het eerste als: een hecht, sterk

en wel doortimmerde huizinge, erve, tuin, beplant met exquise

vruchtboomen, pakhuis en koetshuis, gequoteerd letter E n°. 455

V. E. n°. 255, strekkende voor van de straat achterwaards tegen

de Dieze, voorzien van een aantal moderne behangen en naar

den nieuwsten smaak ingerigte beneden- en bovenkamers, keuken,

kelders, zolders, open plaats, badhuis, pompen, privaat en verdere

commoditeiten
,,

; het tweede als „een huis en erve, gequoteerd

letter E n°. 456 V. E. n°. 257, strekkende voor van de straat

achterwaards tot tegens het erf van de verkoopers, voorzien van

onderscheidene beneden- en bovenkamers, zolders, keuken, kelder,

open plaats, pomp, privaat en verdere commoditeiten; kooper

werd toen daarvan Johannes Diepen, koopman en lakenfabrikeur,

wonende te 's-Hertogenbosch ; 6 Juli 1824 kocht hij daar nog

bij het Zuidwaarts naast eerstgezegd huis staand huis, gequoteerd

E. no. 454 V. E. n°. 254. Hij was de stamvader van de thans

nog bloeiende familie Diepen; den 7 April 1774 was hij te

Bergen op Zoom gedoopt en den 22 Juli 1844 overleed hij op

zijn landgoed Voorburg onder Vught. De drie laatstbedoelde

huizen liet hij na aan zijnen zoon Johannes Mathias Diepen, die

het eerst- en het laatstgemelde afbrak en daarvoor in de plaats

bouwde het Zuidwaarts staand huis, nu genummerd Wolven-
hoek 14, en het kapitale heerehuis, nu genummerd Wolvenhoek 12.
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Zijne vrouw was Johanna Wilhelmina Heeren, die hem geene

kinderen schonk ; hij vermaakte haar die beide huizen met het

daarbij behoorend koetshuis in de Waterstraat, nu genummerd 23.

Hare erfgenamen bij versterf verkochten ze in 1884 aan

Ni colaas Johannes Rouppe van der Voort, industrieel, woonachtig

te 'sHertogenbosch 1), wiens erfgenamen ze thans nog bezitten.

b. De van Balenspoort of de Hollandsche tuin.

Naast het kapitale heerenhuis n<>. 12 stonden oudtijds,

zooals wij hiervoren op blz. 76 reeds zagen, twee in drieën

verdeelde huizen en erf, geheeten eenen hoatthayn met eene

poort, waarvan bet huis, bestaande uit twee woningen onder

één dak, nu genummerd Wolvenhoek 10, zooals wij daarbij

ook zagen, van af 1566 bijna voortdurend toebehoorde aan de

achtereenvolgende eigenaars van dat heerenhuis, waaraan het

nu nog toebehoort.

Hierop volgde noordwaarts het huis,, dat het tweede der

huizen, genaamd de Houttuin, was en thans genummerd is

Wolvenhoek 8; Johan van Rotterdam, eerst notaris en procureur

te den Bosch, daarna drossaard van Loon op Zand, (wiens

vrouw was Susanna van Wesep) kocht het 2 December 1683

(Reg. n°. 502 f. 541 v s0
) van Agnes van Rysingen wede

. van

Peter Jacobszn. de Gulicker. Van hem erfden het zijne kinderen

Francois van Rotterdam, schepen van den Bosch en Johanna

van Rotterdam, echtgenoote van Theodorus van Asten, notaris

aldaar, die 12 April 1712 (Reg. n°. 529 f. 330 v so
) de helft,

welke zijne schoonzuster daarin had, van zijnen genoemden

zwager kocht. Johan van Asten, notaris te 's Gravenhage, als

voogd over de minderjarige kinderen van genoemden Theodorus

i) Zijne familie is afkomstig van Boxtel. In Üctober 1549 (Reg.
no. 179 f. 226 \ so ) verkocht Jacob, de zoon van Jacob van der Voort en
domicella Christina, de dochter van Jacob van Driel en Joanna Pijnappel,
de helft eener bouwhoeve, gelegen te Mulsel onder Boxtel en in 1550
(Reg. no. 178 f 172 vso) verleende Jan, zoon van Willem Mathijszoon van
der Voort, eene grondrente uit eene bouwhoeve, gelegen te Boxtel ter

plaatse, genaamd Hooggemonde.
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van Asten, die het blijkbaar van hunnen oom Francois van

Rotterdam hadden geërfd, verkocht 1 December 1725 (Reg.

n°- 542 f. 74 vs0
) dit huis aan mr. Nicolaas van Orthen, ad-

vocaat te den Bosch, wiens vrouw was Catharina de Bruin

;

zijne erfgenamen, zijnde: Johan Willem van den Bongaert,

koopman te den Bosch; Adriaan Govaerts te Dongen; Maria,

Peter, Anna en Catharina Josepha Slaats; Geertruid Slaats,

weduwe van Adriaan Heeren en Johan van Miert als man van

Adriana Slaats, allen wonende te Waalwijk, verkochten het

15 Juli 1764 (Reg. n°. 579 f. 80) aan Antony Kemps, med.

doctor te den Bosch.

Het daarop volgend huis, thans genummerd Wolvenhoek 6,

werd 8 Mei 1610, als wanneer het genaamd was In de ivitte

fortuin, door Willem, zoon van Ambrosius Willemszn. en Aleid,

de bastaarddochter van Wouter Toelinck en Cornelia, dochter

van Laureyns Geritszn., verkocht (Reg. n°. 280 f. 56) aan Jan

van Rysingen Janszn.; zie ook nog (Reg. n°. 283 f. 559) ; het

werd toen gezegd te staan tegenover het Huis van Brecht

tusschen het huis eertijds van Jan Corneliszn., timmerman, nu

van den schrijnwerker Henrick Bolants Reynerszn. ex nno en dat

eertijds der erfgenamen van Peter van Balen, nu van mr. Jacob

van Balen Christoffelszn, president-schepen der stad, ex alio

en zich achterwaarts uit te strekken tot aan den tuin van het

ander groot huis en poort van dien van Balen. Elisabeth van

Sambeeck Hermansdr., weduwe van genoemden van Rysingen,

later huisvrouw van Jonker Cornelis Schenck van Toutenburg,

schonk 29 November 1661 (Reg. n°. 463 f. 98) dit huis, dat

alstoen gezegd werd te staan tusschen dat van Henrick, zoon

van Reyner Bolants, ex uno en dat van mr. Jacob van Balen

Christoffelszn, president-schepen van den Bosch, ex alio en zich

achterwaarts uit te strekken tot aan het erf van laatstgenoemde,

aan Margaretha en Barbara, kinderen van Johan Signoriouw

en Agnes van Rysingen en aan Jacobus, Johannes en Elisabeth

de Gulicker, kinderen van Peter Jacobszn de Gulicker en Agnes

van Rijsingen voornoemd; zij verkochten het 15 April 1678
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(Reg. n°. 496 f. 147) aan Peter van Heynsbergen, klerk der

rentmeesters van den Bosch; het werd toen omschreven als

een huis met erf en tuin, staande aan de Zyle tusschen het huis

der verkoopers ex uno en dat van Van Balen ex alio en zich

achterwaarts uitstrekkende tot aan het erf van dezen laatste. De
erven van genoemden Peter van Heynsbergen verkochten het

27 Sept. 1704 (Reg. no. 516 f. 382 v so
) aan Gerard van Gakeroy,

notaris en klerk ter griffie van de stad den Bosch, die daarin

reeds twree deelen bezat; het werd toen weder gezegd Noord-

waarts te grenzen aan het huis van Jonker van Balen en ach-

terwaarts aan diens erf. Van Gerard van Gakeroy kocht het

12 November 1704 (Reg. n°. 485 f. 64 v so
) Reinier Plenus, des-

tijds koopman te den Bosch, later agent en solliciteur-militair

in den Haag. Johan Vorstenbosch, heer van Aalst en Zegen-

werp, als executeur van het testament van Maria van Bruggen,

weduwe van genoemden Plenus, verkocht 4 Augustus 1750

(Reg. n°. 570 f. 55vso
) dit huis aan Petronella Verkuyl weduwe

van Gijsbertus van Heumen; later behoorde het aan eenen

Cornelis van Warmont.

Zooals uit de omschrijvingen der hiervoren beschreven

huizen is gebleken, grensden daaraan huizen en erven dei-

familie Van Balen, die eens bezat al wat tusschen het straatje

het Klein Lombardje en het laatstelijk beschreven huis was

gelegen en voorts het erf, dat zich achter de aan de Oostzijde

van den Wolvenhoek staande huizen vanaf laatstgezegd straatje

tot aan de Waterstraat uitstrekte. De familie Van Balen bezat

dan eens dit geheele goed dan weder slechts een deel daar-

van, zoodat het zeer moeilijk is precies op te geven wat zij

achtereenvolgens er van bezaten en hoever zich telkens hare

bezittingen uitstrekten.

De oudste akten, betreffende hetgeen de familie Van

Balen aan de Oostzijde van den Wolvenhoek bezat, zijn die van

11 September 1512 (Reg. no. 106 f.333), waarbij Willem, zoon

van Willem Mugheuvel, twee naast elkander staande huisjes,

staande tusschen het huis van na te noemen Peter van Balen
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ex uno 1) en eenen weg, toebehoorende aan dezen en aan Chris-

tiaan Coenen, ex alio, en alsnog een huisje, staande tussehen

het huis van dien Peter van Balen ex uno en voormelden weg
ex alio, — aan dezen laatste verkoopt, alsmede eene akte van

10 December 1515 (Reg. no. 111 f. 470 vso
), waarbij Willelma

weduwe van genoemden Willem Mugheuvel Willemszn. aan Peter

van Balen JanWillemszn verkoopt een hoekhuis met erf, staande

retro vagum porcum ter plaatse genaamd de Zijle tussehen het

erf van genoemden Van Balen ex uno et fine uno en eenen weg,

daar onmiddelijk langs loopende, en ex alio zich cum reliquo

fine uitstrekkende tot aan dien weg, met het recht van gebruik

van dien weg (welke loopt tussehen het erf van meergenoemden

Van Balen ex uno en twee huisjes van verkoopster en het erf

van Beatrix weduwe van Martinus van Weert, timmerman, ex

alio en zich uitstrekte vanaf de openbare straat (de Zijle) tot

aan de plaats van Christiaan Coenen 2). Uit de omschrijvingen,

welke in de beide voormelde akten voorkomen, valt met zeker-

heid op te maken, dat zij betreffen het huis, thans genummerd

Wolvenhoek 2.

Eene andere der oudste akten, betreffende hetgeen de

familie Van Balen aan de Oostzijde van den Wolvenhoek bezat,

is die van Mei 1506 (Reg. no. 100 f. 178), waarbij genoemde

Willem Mugheuvel Willemszn aan Goeswijn van Brecht verkoopt:

huis, erf, plaats en achterhuis, staande en gelegen in de Zyle-

straat tegenover het huis van genoemden van Brecht en tussehen

het huis der kinderen Dirck Lambertszn ex uno en het voor-

schreven hoekhuis met erf ex alio en zich achterwaarts uit-

strekkende tot aan het erf van Maria, weduwe van genoemden

Christiaan Coenen en hare kinderen. Genoemde Goeswijn van

Brecht verkocht hetgeen hij als laatstgezegd kocht 2 October

1506 (Reg. no. 101 f. 1) aan meergenoemden Peter van Balen;

1) Blijkens eene akte van J 637 (Reg. no. 381 f. 448) had reeds
zijn vader Jan van Balen daar ter plaatse onroerend goed, dat hij 28 Januari
1499 gekocht had van Jan de Graft.

2) Die plaats bevond zich ter plaatse genaamd hetKlein Lombardje.
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het werd nu gezegd te zijn: huis met erf; plaats en achterhuis,

staande aan de Zijlestraat tegenover het huis van hem, Goes-

wijn van Brecht en tusschen het huis van Daniel en Arnd, zonen

van Dirck Lambertszn ex uno en dat van Willem Mugheuvel

ex alio, en zich achterwaarts uitstrekkende tot aan het erf van

domicella Maria wede van Herman Coenen en hunne kinderen,

met het recht van gebruik van eenen weg, loopende vanaf ge-

zegd achterhuis tot aan de Zijlestraat. Uit de omschrijving,

welke in deze akte voorkomt, valt eveneens met zekerheid op

te maken, dat het in deze en de daaraan voorafgaande akte

getransporteerd huis dat is, hetwelk thans is genummerd

Wolvenhoek 4

Zoo was clan 10 December 1515 Peter van Balen, zoon

van Jan Willemszn., eigenaar van het geheele blok huizen, dat

zich bevindt in den Wolvenhoek tusschen het huis, thans ge-

nummerd 6 en het Klein Lombardje.

De vrouw van dien Peter van Balen was Aleid, dochter

van Wouter van Acht; zij schonk hem deze kinderen: mr. Jan,

priester en kanonik van St. Jan Ev. te den Bosch ; mr. Frans

;

Balthazar; Barbara, de echtgenoote van Jan, den zoon van

Lambert Remboutszn. ; Peter, Wouter en Jaspar van Balen.

Zij verkochten, zooals wij hiervoren blz. 68 reeds zagen, 5 Mei

1545 (Reg. n°. 168 f. 273) van het goed huns vaders aan

Peterken, dochter van Jan Herbertszn. en weduwe van Arnd

Janszn. van der Sluys, een stuk van den tuin, gelegen bij het

huis van wijlen hunnen vader ten einde van het erf van Symon
Bacx Janszn. en zich zijdwaarts uitstrekkende tot aan de

Waterstraat, met de huysinge, genoempt den stal, camer, brou-

hnys, backhuys, poirt ende met noch een huys en erve, staende

voor aen de yoors(straat), waarin toen woonde heer Willem

van Balen, priester. Hun vader had blijkens eene akte van

14 December 1548 (Reg n°. 176 f. 242 v
so

), dit deel van-zijn

goed, dat toen werd gezegd te zijn: huis, stal, erf en plaats,

staande en gelegen tusschen zijn huis, dat van Henrick van

Broeckhoven en meer anderen ex uno en de Dieze ex alio> in
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1529 gekocht van Christiaan Coenen Hermanszn (Cf. ook nog
Reg. n°. 136 l 329).

Hunne aandeelen in het overige van voorschreven goed huns

vaders, waarvan toen ook al moet zijn verkocht geweest het

hoekhuis, thans genummerd Wolvenhoek 4, verkochten genoemde
kinderen van Balen, Jaspar uitgezonderd, aan hem, die daarin

reeds een aandeel bezat, waarna deze dat restant 14 December
1548 (Reg. n°. 176 f. 242 vso

) verkocht aan Christoffel van

Balen Janszn. Laatstgenoemde had van zijne vrouw Thomasken,
dochter van Jacob Coelborner, twee zonen : mr. Jacob van Balen,

schepen van den Bosch 1) en echtgenoot van Angela Creeft 2),

(dochter van Michiel Henrickszn en Elisabeth, de dochter van

Henrick Kuysten) en mr. Peter van Balen, die raad van die

stad was en een zoon mr. Frans van Balen had, eveneens raad

derzelfde stad en echtgenoot van Anna Gecx.

Genoemde mr. Peter van Balen bekwam uit de nalaten-

schap van zijnen vader Christoffel van Balen wat deze, als

voorzegd, 14 December 1548 van Jaspar van Balen gekocht had
;

hij verkocht het 24 Maart 1592 (Reg. no. 247 f. 43) aan zijnen

broeder mr. Jacob bij eene akte, waarvan de inhoud is als volgt:

Peter van Balen, zoon van Christoffel Janszn, verkoopt aan zijnen

broeder mr. Jacob van Balen, schepen van den Bosch,: een

goed, dat voorheen was huis, erf, plaats, galerij en put, staande

en gelegen retro porcum silvestrem tusschen het erf van Petrus

Gieliszn, sartorü), en meer anderen ex uno en tusschen de

erven van Cornelia wede van Jan Lambertszn van den Borne

en Peterken wede van Arnd Janszn van der Sluys en hare kin-

deren, een steenen muur tusschen beiden liggende, ex alio, en

dat nu is: duae mansiones sibi mutuo coadjacentes, porta, vacua

hereditas, dicta plaetse, edificium, dictum galerye, domus pos-

terior, puteus et ortus, staande tusschen de erven van de erf-

genamen van Petrus Gieliszn en van mr. Gerard van Dieper-

1) Men zie over hem Taxandria X p. 60.

2) Haar broeder was Adolph Greeft.
3) Het huis, thans genummerd Wolvenhoek 4.
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beeck 1) ex uno en de erven zoo van Willem Ambrosiuszn als van

de weduwe van Artus, zoon van Roelof Vastaerts Arndszn ex

allo en zich zuidwaarts uitstrekkende tot aan de Dieze.

Dit goed, dat thans is het kapitale heerenhuis van Gustave

Tilman, genummerd Wolvenhoek 6, heette na laatstbedoelden

verkoop de van Balenspoort, welken naam het zal gekregen

hebben van de daarbij behoorende poort, die het nog in 1653

had, zooals blijkt uit eene Bossche Schepenakte van dat jaar

(Reg. no. 403 f, 312), want daarin wordt dat huis gezegd te

zijn : hays "met eene poorte, erve, ledige plaetse ende hoff, ge-

meynlick genoemd Balenspoorte.

Van dit huis waren later eigenaars de echtelieden Lambert

Boudewijnszn Peymans en Maria, cle dochter van Jan Roelofszn

van Heze, krachtens welken titel is mij echter niet kunnen

blijken. Bij de verdeeling hunner nalatenschappen, welke in 1637

plaats had (Reg. no. 381 f. 448), werd clat huis, waarvan toen

werd gezegd, dat Jan van Rysingen als man van Jutte, dochter

van Roelof, den zoon van Henrick Roelofszn en Elisabeth, de

dochter van Jan van Balen, daarvan een derde had verkocht

aan Jan, (den zoon van Roelof Henrickszn en Elisabeth voor-

noemd) toebedeeld aan hunnen zoon Gijsbert Peymans.

In 1706 werd van dit huis gezegd, dat het eene open-

baere herberghe was ; het zal toen weder het eigendom van

eenen Van Balen geweest zijn, want kort daarna komt daarvan

als eigenaar voor Francis van Balen 2), als erfgenaam zijner

ouders; krachtens welken titel is mij ook niet kunnen blijken
;

waarschijnlijk was hij eigenaar krachtens erfrecht, omdat ik

vind, clat in den Bosch R. K. gedoopt werden de navolgende

kinderen der echtelieden Jacobus van Balen en Adriana Peymans:

1674 28 September Lambertus 3), 1676 25 April Gijsbert.

1) Hij was eigenaar van het huis de Jonas in de Verwerstraat.

2) Men zie hierover nog Reg. n°. 397 f. 473 en Reg. no. 403 f. 312.

3) Blijkens Schepenakte van den Bosch van 3 Augustus 1736
(Reg. n<>. 557 f. 184) waren zijne kinderen Adriana van Balen, huisvrouw
van Thomas Cornelis van Ryckevorsel en Francis van Balen, wijnkooper
te den Bosch, blijkbaar dezelfde als de bovengenoemde Francis.
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Francis van Balen voornoemd was, na eerst wijnkooper

te den Bosch te zijn geweest, later woonachtig te Udenhout.

Als weduwnaar en erfgenaam van Anna Maria de Leeuw ver-

kocht hij 13 October 1767 (Reg. no. 580 f. 77) van dit huis,

dat nu de Hollandsche tuin geheeten werd en dat hij blijkens

die akte van zijne ouders geërfd had, het noordelijk deel aan

Theodorus Minoretti, woonachtig te den Bosch en het zuidelijk

aan Anthony Mathias Suyskens, mr. zilversmid aldaar.

Bedoeld noordelijk deel werd 24 Maart 1770 (Reg. no. 591

f. 125), als wanneer het gezegd werd te zijn: „huyzing en erve

genaamt van outs Baalenspoort en nu den hollantschen tuvn

agter 't Wild Varken neffens huyzirige en erve van Antony

Suyskens ex uno en dat van Leonardus Blom ex alio, door

Johannes Verster de Balbian, notaris en procureur te den Bosch,

als curator over de nalatenschap van genoemden Minoretti,

verkocht aan Willem Hubert, mi\ timmerman aldaar, die daarin

Juli 1810 overleed, nalatende van zijne eerste vrouw 4 en van

zijne tweede vrouw 2 kinderen.

Anthony Mathias Suyskens voornoemd, die een zoon 1)

was van Antony en Petronella de Zeeuw, huwde Isabella Helena

Josephina van Balen 2). Zij hertrouwde na zijnen clood met

Lambertus Gerardus Antonius Schenck van Nijcleggen en na

den dood van dezen laatste met Johannes Zeebis, gepd luitenant-

kolonel.

Hethoekhuis, dat, als voorzegd, oudtijds tot deVanBalen's

poort behoorde, evenals het nu weder aan den eigenaar daarvan

toebehoort, behoorde in 1574 aan Jan, zoon van Willem Thiel-

mans, doordien hij het toen gekocht had van Pieter, zoon van

Gielis Lambertszoon en van Lambert, zoon van Pieter Gieliszn

;

in 1639 (Reg. no. 382 f. 504 vso
) werd het toebedeeld, onder

den last van fideicommis, uit de nalatenschap van Heylwicb,

1) Zijne broeders waren Franciscus Wynandus Suyskens en Geor-

gius Suyskens, R. K. Pr. en pastoor te den Bosch.

2) Zij schonk hem deze kinderen: Petronella Maria Suyskens,

echtgenoote van Jacobus Ludovicus Watrin en Martina Maria Josephina

Antonia Suyskens, echtgenoote van Philippus Jacobus van Coenen.
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dochter van Jan Thielmans, raad van den Bosch, aan Maria

Thielmans, dochter van Thielman, zoon van Jan Thielmans.

Den 26 Augustus 1704 (Reg. no. 516 f. 343) is het voorts door

de kinderen van Johan van Beughem en Johanna van Susteren,

zijnde Sara Maria en Maria Catharina van Beughem; Henrico

van Beughem, koopman, wonende te Brussel; Isabella van

Beughem, echtgenoote van Everhard van Wittenhorst, drossaard

van de Voogdij en het Nederampt van Gelder en Johanna Eli-

sabeth van Beughem, weduwe van Anthony van der Vliert,

verkocht aan Reynier van Boxel, koopman, woonachtig te den

Bosch. Mr. Gerard Smits, advocaat aldaar, in diens hoedanig-

heid van curator over de minderjarige kinderen van Adriaan

van Boxel (zoon van Reynier voornoemd) en Mechtilde Theodora

van Ingen, zoomede als gemachtigde van hunne meerderjarige

kinderen, in Dl. I blz. 264 reeds genoemd, verkocht 23 Juni 1750

(Reg. no. 565 f. 290) dat hoekhuis aan Johan Peymans, zilver-

smid en juwelier, woonachtig te den Bosch. Later behoorde

het aan diens broeder Gijsbert Peymans, wijnkoop er te Rotter-

dam, die het 24 Mei 1760 (Reg. no. 577 f . 288 v so
) verkocht

aan Leonardus Blom, woonachtig te den Bosch; deze laatste

verkocht het 12 September 1777 aan Michiel Loutermans,

mr. lintwerker, ook aldaar woonachtig.

c. Het Huis van Helmond of van Brecht.

Nos. 11, 9, 7, 5 en 3.

Dit huis, dat, zooals wij hiervoren reeds zagen, aan de

overzijde stond van de in dit Hoofdstuk onder a en b beschreven

huizen en, met uitzondering van de plaats boven de Dieze,

waarop thans de stal der Marechausséekazerne staat, welke

plaats oudtijds een open water was, de geheele Westzijde van

den Wolvenhoek besloeg, zoodat het ook een buitengewoon

groot huis was, behoorde blijkens eene Bossche Schepenakte

van 1531 (Reg. no. 139 f. 349 v so
) aanvankelijk toe aan domino,

Margaretha de Helmont en het zal naarhaargeweestzijn.dat

het oorspronkelijk het Huis van Helmond heette.
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Denkelijk was zij Margaretha de Ghistelles 1), de echt-

genoote van Jan van Cortenbach, heer van Helmond, die

hoogschout der Stad en Meierij van den Bosch was en in 1505

te Helmond overleed. Hoe zij of haar man den eigendom van

dit huis verkreeg en hoe het later weder uit hun bezit is ge-

raakt, is mij niet kunnen blijken, wel dat het reeds in 1506

toebehoorde aan Goeswijn van Biecht, naar wien of naar wiens

erven het het Huis van Brecht is genaamd geworden.

Diens vrouw was Isabella van Wytfliet, dochter van

Antonius, heer van Hagoort en Gertrudis van Ackersloot ge-

naamd van Ameronghen. Zij schonk hem een zoon Jan van

Brecht, ridder 2), die dit huis van zijnen vader erfde en in 1535

werd aangesteld tot hoog- en laagschout der Stad en Meierij

van den Bosch.

In 1538 trad hij op als gemachtigde van Jan van Brecht

Jacobszn en van diens tweede echtgenoote Anna Monicx,

weduwe van Frans van Halmale en dochter van Jan Monicx

Janszn en Margriet Pelgrom de Bye. Toen in het jaar 1549

koning Philips II een bezoek aan den Bosch bracht, nam Maria

douairière van Hongarije en Regentes ' der Nederlanden in het

Huis van Brecht haren intrek en werd bij die gelegenheid

tusschen dat huis en het Keizershof over de Dieze eene brug

geslagen, opdat er voor gezegde vorstelijke personen tusschen

die beide huizen eene communicatie zoude zijn 3).

Jan van Brecht, de eigenaar van dit huis, overleed

25 November 1558. Zijne vrouw was Elisabeth van Hunen-

berch, dochter van Jan, heer van Walbach en Dirckje van Uden

genaamd van Herpen (dochter van Marcelis en Hedwig van

der Dussen). Zij had hem deze kinderen geschonken:

a. Goessen, over wien nader;

1) In Reg. no. 517 f. 242 vso wordt sub anno 1459 genoemd vrouwe
Margriete Hubrechts weduwe wijlen Heeren Jans, doe hij leefde, Heer

van Helmond.
2) Men zie over hem Taxandria VI blz. 99.

3) R. A. van Zuylen de Stadsrekeningen I blz. 661.
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b. Johan de oude, kanonik en zanger der O. L. V. Kerk

te Aken;

c. Jacob, hoog- en laagschout der Stad en Meierij van

den Bosch

;

d. Dirck

;

e. Arnd

;

f. Marcelis, die huwde met Anna van Berckel, bij wie

hij verwekte eene dochter Elisabeth van Brecht, welke huwde

met 1°. Johan van Hambroeck; 2° Jan van Leefdael, heer van

Waalwijk, die in 1630 overleed.

g. Johan de jonge,

h. Anthonus

;

i. Hercules Zacharias;

ƒ. Coenraad;

k. Catharina, die huwde met Walraaf van Erp, heer

van Erp en Vechel; toen hij weduwnaar van haar was, deed

hij in 1598 afstand van den tocht harer nalatenschap, waartoe

o. a. behoorde een huis met tuin in de Verwerstraat te den Bosch
;

l. Hadewich, die luwde met 1° Abel van Coulster;

2° Zeger van Groesbeeck, heer van Groesbeeck;

m. Johanna;

n. Geertruid, non;

o, Elisabeth, non.

Elisabeth van Hunenberch overleefde haren man, Jan

van Brecht; bij haar testament van 11 Januari 1568, dat zij

in het Huis van Brecht maakte, legateerde zij aan haren zoon

Goessen van Brecht : die tivee gescilderde herders van de ftguere

van mijn man saliger en my, die hangen opt cleyn salet en

onterfde zij haren zoon Anthonus van Brecht overmids hy hem

nyet en heeft gereguleert naer mijn, als lancxt levende, raet

ende advyss, maer contrarie dien tegens mynen iville, gelijck

ick op myne ivaerheyt mits desen certificeer ende affirmeer,

hem heeft nyet wel gedragen in den turblen ende beruerte

onlancx, God betert, in de lande, van henvarts over gelege,

gebuert tegen onsen alder genaedichste Heere, den Coninck/'
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Na haren dood werden 25 Mei 1571 de nalatenschappen

van haar en haren man gescheiden en alstoen werd ook het

Huis van Brecht daadwerkelijk verdeeld.

Daarbij viel aan Johan van Brecht den oude, kanonik

en zanger te Aken, van het Huis van Brecht ten deel: sekere

huys met synen toebehoirten, gelegen by de Lombaertse brugge

aen den watere by den grooten huyse van ivylen heeren Janne

van Brecht, ridder ende vrouwe Elisabeth van Hunenberch.

Toen hij, de kanonik Johan van Brecht de oude n. ].,

was komen te overlijden werd in 1597 diens nalatenschap ver-

en daarbij voorschreven deel van het Huis van Brecht, dat nu

werd gezegd te zijn: een huys, erve ende hoff met sijn toebe-

hoerten, gestaen ende gelegen binnen dese stadt by.de Lom-

baertsche brugge aen de ivater aldaer, nejfens den grooten

huyse ivylen heer Jans van Brecht, nu Joncker Ooeswyns van

Brecht, toegescheiden aan zijnen broeder Jacob van Brecht,

die na doode zijns vaders hoog- en laagschout der stad en

Meierij van den Bosch wras geworden en aan wien bij de

scheiding van 25 Mei 1571 reeds ten deel was gevallen de

heerlykheyd Hagoirt met hooge ende middelbare gerecht, vis-

schery ende vogelry.

Diens vrouw was Josina de la Douve, welke hem deze

kinderen schonk

:

a. Jan

;

b. Jacob, kanonik der O. L. V. kerk te Aken

;

c. Philips, heer van Hagoort, in 1599 aangesteld tot

hoog- en laagschout der stad en Meierij van den Bosch.

(Over het optreden der van Brecht's als hoog-enlaag-

schouten zie men Taxandria VI p. 99 en vlgd ;)

d. Anna, kanonikes te Maubeuge en na doode van

haren broeder Philips vrouwe van Hagoort, dat zij in 1630

verkocht aan Everard van der Schueren, burgemeester van

Gorinchem ; het werd echter genaast door Eduard van Brecht,

schepen van Antwerpen, zoon van Jan, burgemeester van

die stad

;
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e. Josina van Brecht.

De sub b genoemde Jacob van Brecht erfde van zijnen

vader het hiervoren omschreven deel van het Huis van Brecht

;

hij wilde het verkoopen, maar omdat het fideicommissair goed was,

had hij daartoe de toestemming van de verwachters noodig;

van daar dat in eene Bossche schepenakte van 9 October 1607

(Reg. n° 251 f. 118) daarover het volgende voorkomt: Alzoo

heer Johan van Brecht, kanonik en zanger te Aken, bij zijn tes-

tament had bepaald, dat diegenen zijner erfgenamen, welke

zonder kinderen stierven, de goederen, die hun van hem zou-

den zijn aangekomen, niet zouden mogen verkoopen maar dat

die zouden moeten vererven op den naaste der familie van

Brecht, zoo heeft Johan van Brecht, ridder, broeder van ge-

noemden Johan, als naaste der familie van Brecht, er in toe-

gestemd, dat Jacob van Brecht, kanonik te Aken, zal verkoo-

pen: de haysinge, erve ende hoff, staende by de Lombartsche

brugge op den hoek aldaer by het water en andersijds naast

het Groot hays van Brecht, door dezen geërfd van eerstge-

noemden Johan van Brecht.

Jacob van Brecht verkocht daarop 28 Januari 1608

(Reg. n° 251 f. 127 vso
) dit deel van het Huis van Brecht aan

Jan Marceliszn. van Megen. Den 5 April 1680 (Reg. n° 498

f. 2L5 VS0
) werd het weder verkocht en wel door: Isabella de

Louna, wonende te Brussel, voor Vs ; Maria van Ravesteyn we-

duwe van Marcelis van der Sluys 1), med. doctor, voor Va ; Helena

van Ravesteyn en hare zuster Elisabeth van Ravesteyn weduwe

van Jacob Beedyex 2), beiden dochters van Ruth Gabrielszn van

Ravesteyn, wonende te Megen, ook voor Vs, allen als erfge-

namen van Margaretha van Megen, dochter van Jan Marceliszn

voornoemd en weduwe van David de Bolsance, kolonel in

1) In eene Bossche Schepenakte van 1678 heet hij Marcelis Garolus

van der Sluys van Heusden, in leven med. doctor.

2) In deze akte staat duidelijk, dat zijne vrouw den voornaam
Elisabeth had; in eene Bossche Schepenakte van 15 November 1680 wordt

haar echter de voornaam Helena gegeven. In 1764 was Adrianus Gijs-

bertus Biedyck 1 andsschrijver te Megen.
7
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Staatschen dienst, — aan Cornelis Gans, heer van Nuland, Bom-
menede, enz., oud-president-schepen van den Bosch. Hij of

zijne weduwe schijnt daarop de gebouwen van dit gedeelte

van het Huis van Brecht te hebben afgebroken, wTant toen de

erfgenamen zijner weduwe, Anna Maria Tromp, het 11 Juni 1717

(Reg. n° 538 f. 5) aan FranQois van Paddenburg verkochten,

werd het omschreven als een tuin, gelegen op den hoek van

de Keiser- of Waterstraat, ex uno et fine uno de straat, ex

alio de Diese, strekkende met eenen einde tot aan het erf van

Le Koek, baron van Liefkens Rode. Fran^ois van Paddenburg

voornoemd, die schepen en raad van den Bosch was, verkocht

2 April 1743 dezen tuin, die nu gezegd wordt gelegen te zijn

op den hoek van de Keizer- of Waterstraat, ex uno et fine uno de

straat, ex alio de Dieze en ex alio fine de kooper, aan Adria-

nus van Wolfsbergen, timmerman te den Bosch. Deze bouwde er

een pakhuis op, waarna hij dat pakhuis met het nog onbebouwde

gedeelte van gezegden tuin 14 September 1745 (Reg n° 563

f. 492yso
) verkocht aan zijnen broeder Wouter van Wolfsbergen.

Vermits genoemde gebroeders van Wolfsbergen ook een ander

gedeelte van het Huis van Brecht en wel het gedeelte, dat aan het

voorschrevene grensde, bezaten, zoo zal het het regelmatigst zijn

om alvorens met de verdere lotgevallen van het hierbedoeld deel

van het Huis van Brecht voort te gaan, eerst mede te deelen,

wat na doode van den hoog- en laagschout Jan van Brecht,

en diens echtgenoote Elisabeth van Humienberch met het

overige gedeelte van het Huis van Brecht geschiedde.

Dat overige, hetwelk in de scheidingsakte van 25 Mei

1571, zooals wij op blz. 96 reeds zagen, genaamd werd de

groote huyse van wijlen heer Jan van Brecht, kwam bij die

verdeeling aan zijnen zoon Goessen van Brecht, die daarin op

11 Januari 1585 te logeeren kreeg den koningsgezinden

krijgsoverste Claude Barlaymont, heer van Haultepenne 1).

Hij was president-schepen van den Bosch en proost der

111. L. Vrouwe Broederschap aldaar, alsmede heer van het

IJ R. A. van Zuylen de Stadrekeningen II p. 1050.
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hiervoren op blz 81 vermeld kasteeltje Couwenberg 1) onder

Vught, dat hij 12 Mei 1559 gekocht had van Sebastiaen

Withaen genaamd Blanccocq Simonszoon. Zijne vrouw was
Geertruid Oem van Bockhoven, dochter van Claes Willems-

zoon en Margriet de Borchgrave 2) ; zij schonk hem deze

kinderen

:

a. Jan van Brecht, stierf jong;

b. Goijart van Brecht, stierf jong;

c. Margaretha van Brecht, huwde met 1° Willem van

Erp. die een zoon zou geweest zijn van Walraaf, heer van Erp
en Vechel en Johanna van Erp; 2° Maximiliaan Lubbert van
Brederode, zoon van Reinier, heer van Cloetingen en Margaretha

van Doerne Everardsdochter ; 3°, toen zij reeds 50 jaren oud

was, Johan de Wasselin, heer van Wattines, ridder, die alstoen

nog maar 20 jaren oud was en te Boxtel aan de Jan van

Elmpt's brug een steenen, omgraven huis bezat, hetwelk om-

schreven werd als : „een steenen omgraven huys, erve, hoff, boogaert

ende andere huysingen", staande te Boxtel bij de brug „onder

Onrode" tusschen het erf van het Convent der Clarissen aldaar

ex uno en de Dommel ex allo, strekkende met het ander eind

aan de straat aldaar; ook haren derden man overleefde zij en

daar al hare huwelijken kinderloos waren gebleven, zoo stelde

zij bij Schepenakte van den Bosch van 1625 het Groot Zieken-

gasthuis aldaar tot haren universeelen erfgenaam in, terwijl zij

daarbij nog legaten vermaakte aan Maria van IJsselsteyn, hare

staatsjuffrouw en de twee bastaarden van haren derden man.

Bij eenen anderen uitersten wil schijnt zij echter haar deel in

den groote hayse van Brecht aan anderen gelegateerd te hebben,

zooals hierna zal blijken.

d. Elisabeth van Brecht, huwde met Jor Jacques Maes,

schout van Maastricht, die bij haar eene dochter Josina Maes
verwekte, welke huwde met Jor Jacques de Boisot, luitenant

1) Zijne dochter Margaretha van Brecht en zijne kleindocrter Josina
Maes verkochten het 3l Maart 1609 aan Hendrick van der Aa ChrUtiaansz.

2) Men zie over hen Dl. I blz. 296.
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onder den Markies de Spinola, koningsgezind generaal. Josina

Maes voornoemd overleed in den grooten huyse van Brecht.

De onder c en d genoemde kinderen van Brecht erfden

van hunnen vader de groote huyse van Brecht; daarvan ver-

maakte Margaretha van Brecht haar deel daarin aan de kinderen

van Jacques de Boisot en Josina Maes 1), die van hunne moe-

der het ander deel daarin erfden.

Genoemde Margaretha van Brecht en Jacques de Boisot

hadden te voren met elkander kwestie gehad over hun recht op het

deel van het Huis van Brecht, dat de Grootehuyse van Brecht ge-

heeten werd en in eene Bossche schepenakte van 1 8 September 1612

aldus omschreven werd : haysingen, poorte, erven, hoven, achter-

huyscn, stallingen ende andere henne toebehoortten, genoempt de

huysingevan Brecht, gestaen ende gelegen binnen dese stadt Ach-

ter de Wilt Vereken tussen de hitysinge ende erffe der kijnderen

Nicolaes van der Stegen ex uno ende tussen erffenisse Johans

van Megen ex alio, streckende van de gemeyne straet totten

water aldaer hopende, aan welk geschil blijkens eene zelfde

akte van 12 April 1617 (Reg. n°. 342 f. 281) als volgt een

einde wTerd gemaakt: vermits ingevolge vonnis van den Sou-

vereinen Leenhof van Brabant van 4 Februari 1617, gewezen

tusschen Jor
. Jacob de Boisot, kapitein van eene compagnie

voetvolk in dienst van Albert en Isabella, als man van Josina

Maes, ter eenre en Johan de Wasselin, heer van Wattines,

ridder, als man van Margaretha van Brecht, ter andere zijde, zij

hun grootvaders en vadershuis, staande in den Bosch, in twee

gelijke portiën moesten deelen, zoo hebben zij door tusschen-

spfaak van Mr. Robert Swertsius, licentiaat in de godgeleerd-

heid en plebaan van 's Hertogenbosch, het (het Groot huis van

Brecht n.1.) op nieuw onder elkander verdeeld en wel als volgt

:

Johan de Wasselin en zijne vrouw Margaretha van Brecht

1) De inventaris der roerende goederen, behoorende tot de nala-

tenschappen van deze echtelieden, voor zooverre die in het Groot Huis
van Brecht aanwezig waren, staat in het Schepenregister van den Bosch
no. 384 fol. 667. Daarin worden verschillende kamers van dat huis vermeld.
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zullen behouden : het groote quartier, streckende van de erffe-

nisse van Johan van Megen totten cleynen quartier toe noort-

waerts ende voorts van der gemeynder straten totter Diesen
toe, achter het voors. quartier vlietende, metle drye quarlieren

van de galderye vóór het voors. quartier gelegen ende daerenbo-

ven den solder, gaende over de voors, geheele gaelerye metten

geheelen kelder onder de voors. galerye liggende, ende den
putte dairvoire opte plaetse, metten hoff ende plaetsse voor
de voors. drye vierde gedeelten der voors. galerye liggende.

Daarentegen zullen Jor Jacques de Boisot en zijne vrouw
Josina Maes hebben en behouden: het cleyn quartier der

voors. geheele huysinge, streckende van den grooten gevel

van den voors. grooten quartier noortwaerts metle plaetsse,

daervoir gelegen, van de yerste rame van de keucken van
den cleynen quartier aff totten stijl van de voors. galerye

ende van daer voorts opten hoeck van den venster, in de voors.

galerye gemaeckt, suytwaerts ende soo voorts, de plaetse met-

ter poorte, twee stallen, brouwhuys metten brouwgetouwe,

stallingen, huysingen by Willemken van Empel bewoont,

galerije over de Diese, washuys opte Diese, ende den geheelen

hoff tusschen beyde gelegen; verder werden toen geregeld

hunne wederzijdsche rechten en verplichtingen als geburen,

waarbij nog werd vermeld, dat het hierbedoelde Groot huis

van Brecht eenen toren had.

De kinderen van Jacques de Boisot en Josina Maes

voornoemd waren:

Marie Frangoise de Boisot; Jacques de Boisot, kanonik der

St. Servaaskerk te Maastricht; IJsabella Adryana de Boisot,

echtgenoote van Franchoys de la Torre, heer van Valckenisse

en Lucia Helena de Boisot; zij verkochten 6 Augustus 1647

(Reg.no. 393 f. 623 v
so

) aan Anna van Hambroeck, vrouwe van

Jekschot en Pasbogaard 1) onder St. Oedenrode, eenig kind

1) Dit hui?, dat in 1647 omschreven werd als: eene steenen huy-
singe ende neerhoff, optreckende brugge mitt twee graf'ten omgraven, Pas-
bogaert genaemd, werd door haar in 1658 verkocht aan ïsaack Battum,
rentmeester der geestelijke goederen in Peelland (Taxandria III, blz. 249).
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van Johan van Hambroeck 1) en Elisabeth van Brecht voornoemd?

eerst het deel in den grooten hayse van Breekt, dat zij van hunne

voormelde oudtante Margaretha van Brecht geërfd hadden en dat

nu omschreven werd als: eene schoone, welgelegen huysinge,

erve,poorte, voorpleyne, stallinge, ho ff en de achterhuysinge,

daer eertijts eene brouwerye inne gestaen heeft, gestaen ende

gelegen binnen dese stadt ter plaetse genoempt Achter d'Wilt

Vereken, tussen huys ende erve der kijnderen ende erfgenaemen

Johan van der Stegen Nicolaeszn ex uno, ende tusschen het

na te noemen perceel, hiertegens affgedeylt, ex alio, strtekende

voor van de gemeyne straet achterwaerts totten water aldaer

vlietende, de Diese genoempt, ende alnoch eene andere cleyne

sydelhuysinge met zyne gronden, gestaen ende gelegen ter

plaetse voorn, neffens huys ende erve Willems Louiszn van

Wyckj ex alio, streckende milten eenen eynde voor aen de

gemeyne straet ende milten anderen eynde achterwaerts aen

erve der kijnderen Johans van der Stegen voorn., terwijl zij haar

voorts verkochten het deel, dat zij van hunne moeder Josina Maes

hadden geërfd en dat stond tusschen het voorschrevene en het

gedeelte van het Huis van Brecht, dat, zooals op blz. 97 is

vermeld, door Jan Marceliszoon van Megen gekocht werd ; dit

deel werd toen aldus omschreven: eene ivel gelegen huysinge

ende erve, gestaen ende gelegen binnen dese stadt Achter d'

Wilt Vereken, tussen voorscreven huys ende erve. gekocht door

vrouwe Anna van Hambroeck, ex uno, ende tussen huys ende

erven der kijnderen ende erffgenaemen Jans van Megen eer

alio, streckende voor van de gemeyne straat achterwaerts tot-

ten water aldaer vlietende.

Den 20 November 1657 (Keg. no. 413 f. 74v'°) werd

het 'groote huys van Brecht ten laste van Anna van Hambroeck,

die het als gezegd in twee gedeelten had gekocht, gerechtelijk

verkocht. Koopster van het laatstgemeld gedeelte daarvan werd

1) Joban van Hambroeck was drossaard van Heeswijk en zoon van
Jor Peter van Hambroeck; hij had van Elisabeth van Brecht twee kin-

deren : Jan en Anna, van wie Jan het eerste stierf. (Reg. no. 402 f. 86.)
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toen Elisabeth van Grevenbroeck weduwe van Joost Pieck van

Tienhoven, heer van Zuilichem, in Dl. I op blz. 252 reeds

vermeld. Zij had van haren genoemden man o. a. eene dochter

Johanna Maria Pieck, die huwde met Hendrik Willem van

Baexen, heer van Westmierbeek en dit deel in den grooten

huyse van Brecht van haar erfde; ten laste van die dochter,

althans van eene vrouwe van Zuilichem, werd het 24 Juli 1736

(Reg. no. 557 f. 181 v s0
) weder gerechtelijk verkocht, nu aan

genoemden timmerman Adrianus van Wolfsbergen, die het

14 September 1745 (Reg. no. 563 f. 492 v 8
°) op zijne beurt

verkocht aan zijnen broeder Wouter van Wolfsbergen, zoodat

het kleine huis van Brecht en het laatstbedoeld gedeelte van

hei groote huis van Brecht nu weder in eene hand waren. Ook

ten laste van laatstgenoemden Wouter van Wolfsbergen werden

die beide perceelen, nu omschreven als : a pakhuis met tuin
;

b huis met erf en open plaats, gelegen tusschen het erf sub a

en dat van J. Sartorius, gerechtelijk verkocht en wel den 25 No-

vember 1768 (Reg. no. 580 f. 295) ; het werd toen gekocht door

Willem Huyskens, conciërge der stad den Bosch; hij schijnt op

de erven van die beide gedeelten van het Huis van Brecht een huis

met stal en koetshuis te hebben gebouwd, want toen zijne weduwe

Willemke Pelle diegedeelten 1 7 Nov. 1777 (Reg. no. 592 f. 374 v so
)

verkocht aan Diederik Huygens, oud-schepen en raad van den

Bosch, werden zij aldus omschreven: „huis met tuin. open

plaats, stal en koetshuis, staande en gelegen omtrent den zoo-

genaamden Wolfshoek, naast het huis van Johannes Sartorius

ex uno en 'de Keizerstraat ex alio en zich uitstrekkende tot

aan de Dieze". Van Heurn deelt in zijne Beschrijving mede,

dat men bij den bouw van dit huis met stal en koetshuis heeft

laten staan den toren van den grooten huyse van Brecht, maar

dat die in het jaar 1777 moest worden afgebroken, omdat hij

twintig duim overhelde; hij zegt daar van dat huis, dat 't nog: eene

bekwaame woninge was. Gezegd huis met stal en koetshuis kwam
van Diederik Huygens voornoemd aan Joan Abraham van der

Voort en van dezen aan Catharina van der Voort, echtgenoote van
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Reinier Otto Schrassert ; het is thans het eigendom der gemeente

den Bosch, die het voor eene marechaussee-kazerne aan het

Rijk verhuurt.

Bij den gerechtelijken verkoop van 20 November 1657,

die, als voormeld, ten laste van Anna van Hambroeck geschiedde,

werd het gedeelte van den grooten huyse van Brecht, dat gelegen

was tusschen het aan Elisabeth van Grevenbroeck verkochte ge-

deelte en het huis der familie Van der Stegen, gekocht door Huybert

van Berckel, schepen van den Bosch en zijne zusters Elisabeth

en Maria. Van dezen erfden het hunne oom- en moeizegsters

Margaretha Vermeer, echtgenoote van Jacob Snouckaert van

Schauburg, heer van den Binckhorst 1); Ca tharina Vermeer' en

Justina Proost, dochter van Jan Baptist en Aldegonda Vermeer 2)

en 'echtgenoote van Christoffel Samuel de Meyere; de beide

eerstgenoemde erfgenamen, alsmede genoemde de Meijere in

diens hoedanigheid van vader-voogd over zijne minderjarige

kinderen, door hem bij zijne genoemde echtgenoote verwekt,

verkochten 14 October 1697 (Reg. no. 482 f. 160) dit deel van

het Groot huis van Brecht aan Johan Baptist Huygermans,

woonachtig te den Bosch ; het werd toen omschreven als volgt:

eene hnysinge, erve, poorte, voorpleyne, stallinge, hof ende

achterhuys, gestaen achter het Wilt Vereken tusschen huys

ende erve der kinderen Jans van der Stegen Nicolaeszn ex

uno ende tusschen de hnysinge ende erve, hiertegens afgedeylt,

toecomende de vrouwe van Zuylichem, ex alio, streckende voor

van de straet tot op
y

t water de Diese; item alnoch een andere

cleyne seydelhuysinge met syne gronden, gestaen alhier achter

het Wilt Vereken voors. nevens eene stallinge ex uno ende

nevens erve Willems Loenisken van Wyck ex alio, streckende

i) Hij behoorde tot den R. Katholieken tak der familie Snouck-

aert en was zoon van Jacob, heer van den Binckhorst en Anna van
Paeffenrode; hij huwde driemaal: 1© Magdalena de Perponcher de Maison
Neuve; 2o Mechteld Adriana van Renoy; 3<> Margaretha Vermeer, die

26 April 1725 stierf.

2) De drie bovengenoemde dames Vermeer waren de dochters

van Vermeer, secretaris van Hoogstraten en Margaretha van Berckel, de

zuster van Huybert, Elisabeth en Maria van Berckel bovengenoemd.
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voor van de straet tot op erve Jans van der Stegen, welcke

voors. huysinge ende erve heer Haybert van BercJcel, als hy

leefde raet deser stadt, by coop en opdrachte vercregen heeft

iegens de heer Elyas Doncquers, licentiaet in de rechten (als

uitwinner natuurlijk) den 20 November 1657 ende den voors.

opdraegeren daernaer aengecomen by successie van den heer

Huybert van BerckeL raet deser stadt ende Maria van Berckel,

henne oom ende moye respective.

Van genoemden Johan Baptista Huygermans 1) kwam
laatstbedoeld gedeelte van het Groot huis van Brecht aan

Heribertus Huygermans, 4 Maart 1664 gedoopt als zoon van

Jacob Huygermans Gerardszoon en Maria Steenbackers Arnolds-

dochter en echtgenoot van Geertruid Gast ; van hen vererfde

het op hun eenig kind Catharina Huygermans; deze laatste

huwde in eersten echt met mr. Petrus Nagelmaeckers Senior,

eerder weduwnaar van Johanna Maria van den Endepoel, wien

zij schonk eenen zoon mr. Petrus Nagelmaeckers, die in 1768 te

Gorinchem en in 1788 te Brussel woonde en heer van den

Elzenbosch onder Nuland was 2).

Catharina Huygermans hertrouwde na doode van haren

genoemden man met mr. Adriaan Schoneus, advocaat te 's-Her-

togenbosch, die bij haar deze kinderen verwekte: a Albertina

1) Hij was vermoedelijk een zoon van Jacob Huygermans Gerards-

zoon en Maria Steenbackers, want 19 Mei 1662 werd te den Bosch een

zoon van deze echtelieden met den voornaam Jan gedoopt. Men zie over

de familie Huygermans Taxandria I, p. 20.

2) Mr. Petrus Nagelmaeckers verkocht in 1768 den Elzenbosch

voor Schepenen van den Bosch aan mr. Guillielmus Josephus Venantius
van Hagens, wonende aldaar, zoon van Johan Willem, die te Sittard ge-

boren werd en te Keulen woonde en Maria Theresia Huygermans (dochter

van Josephus en Anna Maria van Doorn). Mr. Petrus Nagelmaeckers had dit

goed blijkens akte van boedelscheiding, 3 November 1759 verleden ten

overstaan van den Bosschen notaris de Cassemajor, geërfd van Anna
Maria Pelgrom de Bye douairière van Maximiliaan Antony de Ghistelles,

welke laatste dit slotje in 1729, als wanneer het gezegd werd te zijn

een steenen slotje in zyne grachten liggende, gekocht had van Abraham
van Mil. Den 8 November 1669, toen het nog eene bouwhoeve was
en bewoond werd door Gerard Croon, drossaard van Nuland, was
het tegelijk met de heerlijkheid Nuland door Lamoraal van der Noot,

heer van Risoir, Nuland enz., voor Schepenen van den Bosch verkocht

aan Cornelis Gans, ontvanger der gemeene middelen en schepen aldaar.
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Schoneus, welk in 1767 nog te 's Hertogenbosch woonde en

b Geertruid Elisabeth Schoneus, die toen reeds dood was en

van haren man Martinus van Bommel, fabrikant te Leiden 1),

vier minderjarige kinderen had nagelaten.

De genoemde kinderen en kleinkinderen van Catharina

Huygermans, voor zooverre zij althans toen nog in leven waren,

zijnde : mr. Petrus Nagelmaeckers, wonende te Gorinchem ; Alber-

tina Schoneus, woonachtig te den Bosch en Martinus van Bommel

2), wonende te Leiden, als vader-voogd over zijne minderjarige

kinderen, geboren uit zijn huwelijk met wijlen Geertruid Elisa-

beth Schoneus, verkochten 9 October 1767 (Reg. no. 579 f. 75 v'°)

laatstbedoeld deel van het groot huys van Brecht aan Johan

Sartorius, koopman te den Bosch ; het werd toen omschreven

als: huis met erf, tuin, open plaats en koetshuis, staande

in den Wolfshoek tusschen het erf van de Wedc van Adriaan

van Wolfsbergen ex ano en het tot het huis der familie Van

der Stegen behoord hebbend huis met erf, dat Gerard van

Luynen, wonende te den Bosch, alstoen van hen kocht, ar alio.

Genoemde Sartorius schijnt het laatstbedoeld deel van het groot

van Brecht tot eene warmoezenierderij verbouwd te hebben, want

toen hij het 9 October 1804 (Reg. no. 610 f. 389 v 80
) aan den

in Dl. I p. 100 reeds genoemden Hendrik Christiaan Krijn, woon-

achtig te den Bosch, verkocht, werd het omschreven als volgt:

huis en moestuin, koe- en paardstal in den Wolfshoek, begrensd

ex uno door den heer Schrassert, ex alio door den heer Van

Luynen; hij zal bij bedoelde verbouwing ook wel hebben afgebro-

ken de bij laatstbedoelden verkoop al reeds niet meer bestaande

poort van het Groot huis van Brecht, boven welke tijdens het

leven van Van Heurn, blijkens diens Beschrijving, nog een steen

stond, waarin het wapen van Van Brecht uitgehouwen was.

4) Zij was in 1756 met hem gehuwd.
2) Hij werd te Tilburg geboren en was zoon van Michiel van

Bommel, (den zoon van Jan van Bommel, die te Terheyden woonde). Diens
overige kinderen waren: Joanna Catharina van Bommel, echtgenoote van
mr. Johan Jacob van Riethoven en Jacoba Catharina van Bommel, echt-

genoote van Cornelis Dubbelmuts; al deze kinderen verkochten in 1763
land, gelegen te Loon op Zand, dat zij van hunnen vader hadden geërfd.



— 107 —

De gemeente den Bosch is thans ook eigenares van dit

deel van het Groot huis van Brecht
; zij brak in 1871 de

daarop staande gebouwen af en bouwde daarvoor in de plaats

eene Eijkskweekschool voor onderwijzers; zij heeft hiervan

echter niet veel voldoening gehad, want het Rijk verplaatste

in 1894 het personeel en de leerlingen van die school naar

Nijmegen en liet de stad den Bosch met de gebouwen daarvan
zitten, alles onder het voorwendsel, dat zij bouwvallig zouden

zijn ; tot dusverre bleek hiervan echter niets

!



HOOFDSTUK IV.

Achter het Wild Varken,

Deze straat ontleent haren tegenwoordigen naam aan

het huis. genaamd het Wild Varken, dat staat aan den hoek

van de straat van dien naam en de straat, genaamd Achter

het Stadhuis; dit huis voert thans echter dien naam niet meer,

vermits het nu heet het Café Limburgia.

Aan den hoek van deze straat en den Wolvenhoek stond

a. Het huis der familie Van der Stegen.

(Wolvenhoek No. 1. — en Achter het Wild Varken

Nos. 15, 13 en 11.)

Dit huis bestond uit huizen, die aanvankelijk toebehoorden

aan leden van de Bossche familie Kemp of Keymp.

Bij eene Schepenakte van den Bosch van 1507 (Reg.

no. 644 f. 128), waarbij verdeeld werden de nalatenschappen

van Jan Kemp Janszn, overleden omstreeks 1494 en van diens

echtgenoote Mechteld Toelincx Goessendr
, werden toegescheiden

aan de kinderen van hunnen zoon mr. Arnd Kemp en diens

echtgenoote Margaretha van Kessel Henricksdochter, zijnde

Henrick, Jan, priester, Gerard, Arnold en Hillegonda Kemp,

welke laatste de huisvrouw was van Herman, den zoon van

Gerard Proening van Deventher Hèrmanszn, vooreerst het te

Middelrode staand huis Seldensathe, dat in die akte omschreven

werd als: domus quaedam lapidea et area, dicta communiter
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op Zaldezat, sita in prochia de Berlykom ad locnm dictum

Myddelrode, cum suis fossatis, piscariis et simul cum jure

patronatus perpetuo conferendi beneficii trium missarum ibi-

dem fandati, etc, en welk huis van genoemden Herman Proe-

ning van Deventher geërfd werd door diens zoon Henrick

Proeiling van Deventher, die het vermaakte aan zijne vrouw
Agnes van Nederveen, zooals blijkt uit den navolgenden inhoud

eener Bossche Schepenakte van 16 Mei 1607 (Reg.no. 304 f. 87 vso
):

Alsoo Henrick van Deventher Hermanszn by zijn testament

van 9 Febr. 1557 uut goeder liefde, trouwe ende affectie, die

deselve jegens zyne vrouw Agnes van Nedervenne tvas hebbende

ende die deselve hem beiveesen hadde, haar had gelegateerd

zyne huysinghe, boghaert ende erffenisse, gelegen te Middel-

rode, mitsgaders de daartoe behoorende bouwhoeve, en alzoo

daarna genoemde Agnes van Nedervenne, toen huisvrouw van
jor Willem van Lier 1), aan dezen laatste het voorschrevene

had gelegateerd en alzoo deze vervolgens tot zijnen erfgenaam

had ingesteld zijnen broeder Jor Joachim van Lier blijkens de

interpretatie zijner fideicommissaire erfgenamen Clara van Lier

weduwe van Jor Sebastiaan van Her en J ór Jan van Leefdael,

heer van Lieffringen en diens vrouw Clara van Her, dochter

van genoemde Clara van Lier, zoo heeft genoemde Jor Joachim

van Lier het voorschrevene, zijnde: eene omivaterde huysinghe

mit een optreckende brugghe, neerhoff, nyeuwepoirte, bouhuys,

brouhuys mitten brouketel, brougetomve ende gereetschap van

dyen,peertstal, duyfhuysken, met alle henne gronden, hoeven

ende plantagie mitter reygerye daerop ende omtrent staende

;

item een hoeve lants. daeraen ende by gelegen, etc. tsamen

oöck milte gerechticlieyt van zeeckere beneficium castrael opten

voirs. omtvaterden hayse gefundeert zijnde, verkocht aan

Wouter Janszn van Wel en Henrick Peterszn van Oeffel, bier-

brouwers, voor de eene helft en aan Jan Janszn van Beugen,

kramer, Jacob Donck ook kramer en Boelof Noppen Henrickszn

1) Hij was zoon van Cornelis van Lyere Nicolaeszn en Wyberta
van Berchem, de dochter van Jan en Isabella van Etten.
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voor de andere helft, die het 11 Juni 1608 weder verkochten

aan Adolf Graaf van den Bergh 1).

Bij gezegde Schepenakte van 1507 werd verder aan

genoemde kinderen van mr. Arnd Kemp en Margaretha van

Kessel toebedeeld : een huis met erf en plaats, twee kamers en

een bakhuis, aan elkander gelegen, alsmede eene brouwerij,

staande en gelegen ter plaatse genaamd de Zijle achter het

Wild Varken tusschen het erf der erfgenamen van Coenrard

Kemp ex uno en het huis, dat, eertijds toebehoorde aan Dirck

van Yngen, rasor pannorutn, ex alio en hebbende het recht

van uitweg over den weg, die uitkomt in de Vughterstraat

naast het huis, genaamd In den hond, toebehoorende aan mr. Jan

van der Stegen en de kinderen van mr. Arnd Kemp voornoemd.

Dit, zooals laatstgezegd, toebedeeld huis was een deel

van het hierbedoeld huis der familie Van der Stegen. Onmiddelijk

nadat het hun was toegescheiden droegen de meergenoemde

kinderen van mr. Arnd Kemp het over aan mr. Jan der Stegen

als zijnde gehuwd met Margaretha Kemp, de zuster van dien

mr. Arnd; hij droeg het in 1510 wederom aan gezegde kinde-

ren over, waarna het andermaal aan hem of wel aan zijnen na

te noemen zoon mr. Nicolaes van der Stegen den oude kwam.

Over het daarnaast, als gezegd, staand huis van Dirck

van Yngen, bevatten de Bossche Schepenregisters het volgende:

a. Reg. no. 96 f. 271. Maart 1501: Aleid, dochter van

Goijart, zoon van Henrick van Yngen, rasor pannoram en

Heymericus Zybrechts als man van Mechteld, dochter van ge-

noemden Goijart, verkoopen aan Jan Kemp Janszn twee derden

in een huis met erf voorheen van Dirck (van Yngen), den bas-

taard van Steven Becker(s) en Gertruid, de bastaard van Arnd

van Waderle, staande aan de Zijle tusschen het erf, eerst van Jan

van Dyese, daarna van Jan van Kessel ex uno en dat hetwelk

eerst was van Jan van Gemert, daarna van genoemden Goijart van

1) Het huis Seidensathe behoorde later aan Wernaert Graaf van
Oost-Friesland, van wien het erfde Johan graaf van 't Serclaes van Tilly,

heer van Heeswijk, Dinther en Berlicum, die het 7 Maart 1631 (Reg. no.

367 f. 200) verkocht aan Joost van Hedickhuysen, drossaard van Heeswijk.
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Yngen, ex alio, zich achterwaarts uitstrekkende tot aan het

erf van genoemden Jan Kemp, welke Goijart van Yngen het

gekocht had van Elisabeth, dochter van Eutger van de Tandryt

en weduwe van Jan van Oss, den zoon van Marcelis, die de

bastaard was van den ridder Goijart van Oss.

b. Reg.no. 105 f. 217. 12 December 1510. Mr. Jan van

der Stegen als man van Margaretha, dochter van Jan Kemp, ver-

koopt de helft in een huis, dat voorheen was van Dirck (Van Yngen),

den bastaard van Stephanus Beckers en Gertruid, de bastaard

van Arnd van Waderle, daarna het eigendom van Jan Kemp Janszn,

staande bij de Zij Ie tusschen het huis van Jan van Kessel ex

uno en dat, hetwelk voorheen was van Jan van Gemert, ex

alio, aan Margaretha weduwe van genoemden mr. Arnd Kemp
ten behoeve harer kinderen, welke Jan Kemp Janszn die helft

gekocht had van de kinderen van Goijart van Yngen.

Over een ander huis, dat ook behoorde tot het hier-

bedoeld huis der familie Van der Stegen, bevatten de Bossche

Schepenregisters nog het volgende:

a. Reg. no. 110 f. 207. 19 December 1514, Vermits Jor-

danus van Boert (van Beurden?) namens zijnen zoon Henrick,

rector van het altaar van den H. Judocus in de St. Janskerk

te den Bosch, domus et domistadium, staande en gelegen aan

den hoek van de straat de Zijle tegenover het huis, dat eens

van Mechteld Aben was, tusschen het huis van Jan Loenman
ex uno en de straat, loopende van gezegden hoek naar de

Lombardbrug, ex alio, en welk huis en domistadium nu zijn

een huis en een huisje onder één dak, staande tusschen de

straat ex uno en het huis van Franck van Langel ex alio en

zich uitstrekkende van af de straat tot aan het huis van Goes-

wijti van Brecht, verkocht had aan den sartor Jan van Vechel,

zoon van Jan van den Ham, 9 Januari 1511 (Reg. no. 106

f. 46 vso
), zoo heeft deze ze verkocht aan Arnd, zoon van Willem

Reynierszn.

b. Reg. no. 124 f. 205 v so
. 12 September 1523. Nicolaes

van der Stegen, zoon van mr. Jan, koopt een huis met erf,
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staande aan de Zijle, tusschen den hoek van die straat ex uno<

en het huis van Frans van den Wyel ex alio. zich achterwaarts

uitstrekkende tot aan het erf van Goeswijn van Brecht, —
van Henrick, zoon van Henrick Geritszn, die het in Mei van

dit jaar kocht van Arnd, zoon van Willem Reynierszn, welke het

op zijne beurt gekocht had van den sartor Jan van Vechel.

Hoe het geschied is is niet meer na te gaan, doch zeker

is het, dat al de huizen, thans genummerd Wolvenhoek 1

en Achter het Wild Varken 15, 13 en 11, waaronder de yoor-

schrevene begrepen zijn, ten slotte toebehoorden aan mr. Nicolaes

van der Stegen den oude, den zoon van mr. Jan en Margaretha

Kemp voornoemd.

Zijne familie, die tot de aanzienlijksten van den Bosch

behoorde en daar lang in de regeering zat, was denkelijk af-

komstig uit Gelderland 1), want in 1356 kocht Dirck van der

Stegen van Zevener het in den Bosch in de Hinthamerstraat

staand huis de Pauw. Claes van dei Stegen Jansz was in 1458

kerkmeester der Bossche St. Janskerk 2); zijn zoon was meer-

genoemde mr. Jan van der Stegen ; deze stierf 20 November

1534 in een huis, staande in den Bosch aan de Hintha-

merstraat op het St. Janskerkof en had van zijne vrouw Mar-

garetha Kemp, die 10 Juli 1519 overleed en evenals hij in die

kerk begraven werd 3), o. a. een zoon mr. Goeswijn van der Stegen,

over wien later en een zoon mr. Nicolaes van der Stegen den

oude. Laatstgenoemde was raad van den Bosch in cle woelige

dagen, welke die stad in de jaren 1566 en 67 doormaakte en

de partij der Hervormden toegedaan 4); hij werd deswege op

de Gevangenpoort te den Bosch in hechtenis gezet, doch daaruit

1) Men zie nog eene Bossche Schepenakte van 1520. waarbij Hugo,
zoon van Mathijs, den zoon van Henrick van der Stegen genaamd van
Hedel, pistor, kocht een huis op den Vughterdijk te den Bosch. (Reg.

no. 119 f. 70 vso).

2) Hij testeerde 17 Mei 1488. A. van der Does de Willebois Studie-
beurzen II p. 260.

3) Dr. C F. Xav. Smits De Grafzerken enz. p. 297.

4) Prosper Guypers van Velthoven Documents p. 295, 350, 359,
461 en 563.
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in 1569 wegens zijnen hoogen ouderdom ontslagen, zooals blijkt

uit de navolgende Bossche Schepenakte van 8 October van dat

jaar, Reg, no. 217 f. 271

:

„Alsoo d'Excellentie van don Ferdinandus Alvarez, her-

toch van Alve, etc, lieutenant, Gouverneur ende Capiteyn-generael

uuyt regard t van der indispositie ende grooten ouderdom van

Nycolaes van der Stegen, gehouden inne der gevanckenisse der

stadt van tshertoigenbossche hadde geaccoirdeert ende gecon-

senteert de relaxatie van zynen persoon ende te houden gevancke-

nisse in zijn huys binnen den voors. Bossche, mits stellende

by hem ierst ende voor all borchtochte van hem te presenteeren

altijts ende wanneer hy daertoe versocht soude sijn, ofte by

faulte van dien te voldoene het gewijsde. Ende omme dese

sake hadde zijn Excellentie den borchmeesteren, scepenen ende

raedt van der Stadt van Tshartoigenbossche by beslotene brieven

van date den 28 Septembris 1569 geordineert, dat stellende

by denselven van der Stegen de borchtochte inne manieren

als boven, by souftisante ende gequalificeerde persoeüen voer

hen gepasseert, deselve borchtochte souden seynden aen dien

van den raede van Zyne Maj'. neffens zyne Excellentie. Soo

zijn gestaen voer scepenen ondergescreven Heer Jan van Wijn-

telre, presbyter ende beneficiaet der kercken van S te Johan

Evangelist binnen der stadt van Tshartoigenbossche voorscreven,

Joncker Willem van Lier ende Jan van der Stegen, soone wylen

mr. Jans van der Stegen ende hebben hen borgen ende cautio-

narissen gestelt voer den voorscreven Nycolaessen van der

Stegen, dat zy denselven Nycolaessen van der Stegen sullen

presenteren altijts ende wanneer hy Nicolaes daertoe versocht

sal zijn, ofte by faulte van dien te voldoene het gewijsde ach-

tervolgende de voors, brieven ^van zynder Excellentie boven

verhaelt, daervoer verbijndende alle henre goeden, hebbende

ende vercrygende. Testes Stegen ende Berwouts."

Mr. Nicolaes van der Stegen de oude stierf in het jaar

1580; zijne vrouw was Heylwich, dochter van Franck, den

zoon van mr. Franck van Langel, den secretaris van den Bosch

;

8
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zij schonk hem 20 kinderen, van wie eenige worden vermeld

in na te melden Bossche Schepenakte van 1 Maart 1614. waarbij

hare kinderen en kleinkinderen de huizen verkochten, clie te zamen

uitmaakten het hierbedoeld huis der familie van der Stegen.

Bij die akte (Reg.no. 339 f. 286) verkochten 1 Maart 1614:

a Aerd Nicolaaszn de Quade van Ravesteyn als man
van Hesther, dochter van Nicolaes van der Stegen den oude,

raad van den Bosch en Heylwich. dochter van Franck, den

zoon van mr. Franck van Langel, secretaris van den Bosch,

voor Vö;

b. Nicolaes Janszn Boudewijns als gemachtigde van zijne

moeder Florentina, dochter van genoemde echtelieden van der

Stegen en weduwe van Jan Henrickszn Boudewijns 1), voor Vö
;

c. Johan van der Stegen, zoon van Nicolaes den jonge,

den zoon van genoemde echtelieden van der Stegen ; Frederick

van Herlaer als man van Johanna, dochter van genoemden

Nicolaes van der Stegen den jonge en Emanuel Swerts als

man van Margriet, dochter van dienzelfden Nicolaes, te zamen

voor Vö;

d. Aert Mathijszoon als man van Margriet, dochter

van mr. Pauwei Golts, doctor in de medicynen en Martha,

de dochter van Nicolaes van der Stegen den oude en Johannes

Sneten als man van Heylwich, dochter van Maurits Golts,

zo(on van mr. Pauwei en Martha voornoemd, te zamen voor Vö;

e. de sub a genoemde Hesther, de sub b genoemde Flo-

renti, de sub c genoemde Margriet en de sub d genoemde

Margriet en Heylwich, geassisteerd door hare respectieve echt-

genooten, als erfgenamen van Margaretha van Strijp, dochter

van wijlen Jan en Mechteld, de dochter van Nicolaes van der

Stegen den oude en Heylwich van Langel, te zamen voor Vö;

allen als erfgenamen van laatstgenoemde echtelieden

1) Toen zij reeds weduwe van hem was ging zij voor zich en de
overige kinderen van mr. Nicolaes van der Stegen den oude 2 September
1605 (Reg. no. 296 f. 86) een accoord over het huis der familie van der
Stegen aan met Goeswijn van A.chelen Wouterszn als eigenaar van het
daar naast staand huis.
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van der Stegen: een hoekhuis, staande Achter het Wild varken,

tusschen na te melden groot huis ex uno en de straat ex alio,

strekkende van de straat tot aan het erf van Margaretha van

Brecht, welk hoekhuis tot nu toe gebruikt was geweest tegelijk

met dat groot huis, doch nu daarvan gescheiden werd, — aan

Jenneken, dochter van Huygen, den zoon van Huygen Mathijs-

zoon en weduwe van Willem Loeniszn van Wyck.
Zooals uit voorschreven omschrijving blijkt, werd aan

genoemd Jenneken verkocht het hoekhuis, thans genummerd
Wolvenhoek 1 en Achter het Wild Varken 15.

Bij akte van 29 Juli 1614 (Reg. no. 339 f. 565) verkochten

de zooeven sub a, b en d genoemde personen % van: eene

huysinge. poorte, ledige voorplaetse, middelhuysinge ende sydel-

huysinge, middelplaetse ende hoff, staande Achter het Wild

Varken tusschen voorzegd hoekhuis en het erf van Margaretha

van Brecht ex uno en het huis en erf eertijds van Mr. Wouter

van Achelen, raad van den Bosch, nu van mr. Laureyns van der

Goes, schoolmeester, ex alio, strekkende voor van de straat tot

aan de Dieze, door hen geërfd van Nicolaes van der Stegen

den oude en eenige van diens kinderen, welke kinderloos

stierven, aan Johan van der Stegen, (den zoon van Nicolaes

den jonge), die met zijne zooeven sub c genoemde zusters reeds

Vi daarin had; in 1616 verkochten die zusters hem hare parten

in dat V4, zoodat hij nu alleen eigenaar was van dit deel van

het huis der familie van der Stegen, dat thans bestaat uit de

huizen, genummerd Achter het Wild Varken 13 en 11.

Het voorschreven hoekhuis werd door Willem van Wijck,

burger van den Bosch, zoon van Loenis en kleinzoon van meer-

genoemde Jenneken den 22 Juni 1660 (Reg. no. 440 f. 352) ver-

kocht aan den notaris Joachim van Grinsven; het werd alsnu om-

schreven als een huis, staande Achter het Wild Varken tusschen

het erf van Maria van der Stegen weduwe van Jan Tholinx ex

uno en de straat ex alio en met het voorste en ach terste eind

grenzende aan het erf van Huybert van Berckel, raad van den

Bosch, zijnde het door verkoopar geërfd geweest van zijne ouders.
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De vrouw van Joachim van Grinsven voornoemd was
Anna Tholinx ; die de dochter was van genoemden Jan Tholinx,

secretaris van Vught en Maria van der Stegen, welke laatste

wederom eene dochter was van voornoemden Johan van der

Stegen, den zoon van Nicolaes den jonge 1). Johan van der

Stegen laatstgenoemd was president-schepen van Vught en

had van zijne vrouw Ida Bueekentop, dochter van mr. Hen-
riek 2), behalve eenen zoon Nicolaas van der Stegen, die onge-

schoeide Carmeliet was en in 1599 stierf en eene dochter Maria,

de huisvrouw van Jan Tholinx voornoemd, ook nog eene dochter

Elisabeth van der Stegen, die gehuwd was met mr. Geerling

Euys, chirurgijn 3), en hem deze kinderen had geschonken :

Jacomina Ruys, echtgenoote van Quirijn van Niel enHendrina

Ruys, de echtgenoote van Johan van Malsen.

Van laatstgenoemden Johan van der Stegen erfden zijne

voorzegde dochters hetgeen hij als voorzegd van het huis der

familie van der Stegen gekocht en geërfd had en, daar eene

dochter van eene dier dochters gehuwd was met Joachim van

Grinsven, die, zooals wij reeds zagen, het hoekhuis van dat

1) Hij was secretaris van Prins Willem den Zwijger, stierf 6 Mei
1580 en had tot vrouw Elisabeth van Elmpt, dochter van Jan en Wouter-
ken van Henxtum genaamd van Delft, die hem behalve den zoon Johan
ook nog schonk a. eene dochter Jenneken van der Stegen, welke in 1642
reeds overleden was en de vrouw was eerst van Frederik van Herlaeren
na diens dood, van Assuerus van Wijnbergen, die in laatstgemeld jaar te

Well in Gelderland woonde, en b. eene dochter Margriet van der Stegen,
huisvrouw van Emanuel Swerts.

2) Diens overige kinderen waren Henricksken Bueekentop, huis-

vrouw van Willem Sonnemans en Margaretha Bueekentop, huisvrouw van
mr. Peter van Everdingen.

3) Mr. Geerling Ruys deed als weduwnaar van Elisabeth van
der Stegen, zijne eerste vrouw, 31 Dec. 1664 (Reg. no. 445 f. 105) ten be-
hoeve van Quirijn van Niel als man van Jacomina en Johan van Malsen
als man van Hendrina, zijnde dezen beiden zijne dochters, afstand \an
tocht van: „huys, erve ende holf, gestaen Achter 't Wilt Vereken neffens
erve Joachims van Grinsven, notaris, suytwaerts ex uno ende neffens
huys ende erve der wede ende kinderen Lamberts van den Heesacker
noortwaarts ex alio, streckende oostwaerts van de gemeyne straet ach-
terwaerts de Diese westwaerts". Over deze familie Ruys zie men Taxan-
dria XVIII p. 298.
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huis gekocht had, zoo was dit huis nu weder in zijn geheel in

handen van de afstammelingen van eenen van der Stegen.

Den 11 Augustus 1701 (Reg. no. 514 f. 165 v80
) verkocht

Anna Tholinx, toen weduwe van voornoemden Joachim van

Grinsven, door tusschenkomst hunner dochter Elisabeth van

Grinsven : seeckere achterhaysinge metten geheelen hoff totte

middelhegge toe, mitsgaders ledige plaetse ende erffenisse van
den put aff tot de gallerye toe, sijnde het achterste quartier

der voorhuysinge, uytcomende met een poorte aen de gemeynne
straet, toecomende Juffr. Hendrina Buys(ch) weduwe Sr. Jo-

han van Malsen, der naervolgende coperssens moeder, hier-

tegens affgedeylt, gestaen ende gelegen binnen dese Stadt

Achter 't Wilt Vereken tegensover het Lombaert Straetje,

de vercopersse in haer iveduwelycke staet aenbestorven mits

de afflyvicheyt van Juffr. Maria Verstegen 1) weduwe Sr. Johan
Tholinx, haere moeder sal, aan de gezusters Anna Maria van

Malsen en Elisabeth Jacomina van Malsen.

De verkoopster reserveerde daarbij van het verkochte voor

zich: het koockhuys, staende aen de linckerzyde der poortte

mette gallerye achter hetselve koockhuys staende ende den stoep

langhs de gallerye voors. met eenen voet erve buytten het

koockhuys vooruyt ter straet waert\ alsmede: het gebruyek

van de put, staende aen de inganck van de poortte ende

daerenboven de wegh ofte ganck totte Diese.

Van laatstgenoemde koopsters verkocht Elisabeth Jaco-

mina van Malsen, die geestelijke dochter te Mechelen was,

24 Juli 1717 (Reg. no. 538 f, 32) haar aandeel in het door haar

als gezegd gekochte aan hare zuster Anna Maria van Malsen,

die te Vilvoorden woonde. Beiden erfden daarna van hare

moeder Hendrina Ruys weduwe van Johan van Malsen, hetgeen

deze van hare moeder Elisabeth van der Stegen van het huis

der familie van der Stegen had geërfd.

Johanna Bertina en Jacoba van Grinsven, deze laatste

ook nog als erfgename harer zuster Elisabeth van Grinsven,

1) Lees: van der Stegen.
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eenige kinderen van Joachim van Grinsven en AnnaTholinx

meergenoemd, erfden van hare moeder ook een deel van het

huis der familie van der Stegen ; zij verkochten dat 3 December

1722 (Keg. no. 551 f. 328), als wanneer het omschreven werd

als: „een welgelege huysinge ende erve. gestaen ende gelegen

aghter het Wilt Verken, de huysinge Juffrouw van Malse ex

uno, het hoekhuys ex alio'
J

, aan Hermanus Liebers, burger van

den Bosch; diens weduwe Anna Catharina Liebers, geboren

Brinck, verkocht het J 6 Juni 1733 (Reg. no. 556 f. 149 v so
) aan

Johan Hoogerwerf , commies der recherche te den Bosch. Laatst-

genoemde had reeds op 16 November 1730 (Reg. no. 555 f. 216)

van het huis der familie van der Stegen van genoemde gezusters

Elisabeth Jacomina en Anna Maria van Malsen aangekocht:

een huis met erf, tuin, stalling, een huisje ter zijde, put en

ledig erf, zijnde dit alles nu een huis met erf, bestaande uit

vier afzonderlijke woningen, genaamd de Koningin Anna, staande

Achter het Wild Varken tegenover het Lombardstraatje tusschen

het huis der erfgenamen van den advocaat Lambertus van

den Heesakker ex uno en dat der erfgenamen van Hermanus

Liebers ex alio en zich uitstrekkende met eene gemeenschap-

pelijke poort vanaf de straat tot aan de Dieze, zijnde aan de

verkoopsters aangekomen voor een deel bij koop op 11 Augustus

1701 en voor het ander deel als erfgenamen harer ouders.

Zoo was nu andermaal het geheele huis der familie van der

Stegen weder in één hand, echter met uitzondering van een deel

van het hoekhuis, dat aan het Groot huis van Brecht grensde

en door de erven van Grinsven afzonderlijk verkocht was;

dit deel kwam ten slotte aan de erfgenamen van Catharina

Huygermans, hiervoren op blz. 105 vermeld, die het 9 October

1767 (Reg. no. 579 f. 75 v so
), als wanneer het omschreven werd

als: huis en erf, staande Achter het Wild Varken in den Wolfs-

hoek tusschen het huis, dien dag verkocht aan Johan Sartorius,

ex uno en dat van Johan Hoogerwerf ex alio, verkochten aan

Gerard van Luynen, woonachtig te den Bosch ; het is nu het

huis, genummerd Wolvenhoek 1.
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Wat Johan Hoogerwerf, als gezegd, van het huis der

familie van der Stegen gekocht, had werd door de executeurs

van zijn testament 30 Juni 1773 (Reg. n°. 583 f 305) als volgt

verkocht

:

a. aan Willem Blonket, woonachtig te den Bosch, huis

met erf, open plaats, stal, achterhuis en tuin, genaamd de

Koningin Anna. staande achter het Wild Varken tegenover

het Lombardstraatje tusschen het huis de Trouiv ex uno en

het volgend huis ex alio;

b. aan Anna Christina Hoogerwerf, echtgenoote van

mr. Gijsbert de Jong, heer van Beek en Donk, huis met erf
;

staande Achter het Wild Varken tegenover den Hollandschen

tuin op den hoek der straat naast voorschreven huis ex uno

en dat van Gerard van Luynen ex alio ; nadat zij van haren

genoemden man gescheiden was kocht zij 2 Juli 1774 (Reg.

n°. 592 f. 135 v so
) bij dit huis van Willem Blonket voornoemd

hetgeen deze, als gezegd, van het huis der familie van der

Stegen gekocht had; den 19 Mei 1779 (Reg. n°. 593 f. 101 vso
)

verkocht de curator over haar en haren boedel hetgeen zij

van het huis der familie van der Stegen successievelijk had

aangekocht, aan Willem Hubert, mr. timmerman en architect

te den Bosch, die op de plaats daarvan de drie heerenhuizen

zal hebben gebouwd, welke er thans nog op staan en nu ge-

nummerd zijn Achter het Wild Varken 15, 13 en 11. Zoo is

het erf van het huis der familie van der Stegen ten slotte in

vier afzonderlijke huizen gesplitst geworden.

b. Het huis de Trouw.

N°. 9.

Dit huis, dat gedurende eene lange reeks van jaren het

eigendom was van de familie van Achelen, werd 2 September 1495,

als wanneer het gezegd werd te zijn : huis, erf en plaats,

staande ter plaatse de Zijle tusschen het huis van Henrick

Steenwech, zoon van Gerard Monicx, ex uno en dat, hetwelk
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eerst was van Gibon Harinc, daarna van Goossen, zoon van

Albert Gieliszn, door Lucas van Erp, Goossen van den Heze-

acker, Jan Ghysselen Janszn. en mr. Henrick Ghysselen Hen-

rickszn. als uitvoerders van het testament van Ghyselbert

Ghysselen verkocht aan Willem van Achelen Gerardszoon 1),

schepen van den Bosch. Deze was gehuwd met Jacoba, dochter

van Wouter van der Kullen Henrickszn., (die waarschijnlijk

dezelfde was als de Bossche apotheker van dien naam), welke

hem deze kinderen schonk 2)

:

a. Gerard;

&. Jan

;

c. Mr. Wouter;

d. Ygram, schepen van den Bosch ; zijn zoon was Hen-

rick van Achelen, die deze kinderen had: Gerard, Johanna

en Ygram van Achelen (Eeg. n°. 152 f. 291);

e. Mr. Henrick

;

ƒ. Anthonis, schepen van den Bosch, stierf 27 Juli

1534, h. Aleid Vogels (dochter van Dirck en Aleid, de dochter

van Otto Bolcx), bij wie hij deze kinderen verwekte : Aleid,

Jacob, Godefridus, Jan, Willem, Otto, Ygram, Hillegardis,

Maria en Agnes

:

g. Heylwich h. met Mr. Roeland die Roever;

h. Agnese h. met Goijart Simonszn , wien zij schonk :

Jacob en Aleid, de huisvrouw van Henrick van Middegael.

Van deze kinderen erfde krachtens het testament van hun-

nen vader de sub f genoemde Anthonis dit huis; diens dochter

Aleid en de voogden over zijne overige, toen nog minderjarige

kinderen, verkochten het 7 April 1535 (Reg.n°. 149 f. 133 vso
),

als wanneer het werd gezegd te staan tusschen dat van Nicolaus

van der Stegen ex ttno en dat van Antonius Beelaerts ex alio en

1) In Reg. no. 130 f. 37 worden omstreeks het jaar 1500 vermeld de
volgende kinderen van Henrick den plattymaker en diens vrouw Bela:
Gerard van Achel en Katharina, de huisvrouw van Jan, zoon van Arnd,
den oliesleger.

2) Reg. no. 133 f. 528 en id. no. 147 f. 74.
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zich achterwaarts uit te strekken tot aan de Dieze, aan Herman

vanBruheze Otto'szn.; diens vrouw was Margriet, dochter vanOtto

Bolcx, wiens overige kinderen waren: Johanna, huisvrouw van

Lambrecht van den Kerckhoff (de ouders van Catharina, de

echtgenoote van Henrick Proening van Deventher en Aleid de

huisvrouw van Dirck, zoon van Dirck Aertszn) en Aleid, echt-

genoote van Dirck Vogels 1).

Later behoorde dit huis, hoe blijkt niet, aan den hiervoren

sub c genoemden Mr. Wouter van Achelen, die ook schepen

van den Bosch was 2) en tot eerste vrouw had Elisabeth, de

dochter van Dirck, (zoon v van Dirck Aertszn.) en Aleid van den

Kerckhoff, bij wie hij de op blz. 9 reeds genoemde kinderen

verwekte ; zijne tweede vrouw was Anna, dochter van Hen-

drick Beyens Goeswijnszn, die hem deze kinderen schonk

:

Willem van Achelen, (welke van zijne vrouw Maria Wels deze

kinderen had: mr. Wouter, in 1629 apotheker te den Bosch

en Anna) en Goeswijn van Achelen, beiden in 1587 nog min-

derjarig.

Zijne voornoemde kinderen, behalve Lambert, die reeds

was overleden en voor wien bij plaatsvervulling optrad diens

zoon Dirck, verkochten 14 Augustus 1587 (Reg. no. 241 f. 125)

het hierbedoeld huis, dat toen omschreven werd als: domus,

area, porta, ortus et domus posterior, sibi immidiate coadja-

centes, staande Achter het Wild Varken tusschen het huis der

erven van mr. Nicolaes van der Stegen den oude ex nno en

dat van Arnd van Breugel Janszn ex alio en zich achterwaarts

uitstrekkende tot aan de Dieze, aan Anna Beyens de weduwe

van hem, mr. Wouter van Achelen voornoemd. In 1602 (Reg.

no. 656 f. 241) verdeelden hare voornoemde kinderen hunne ouder-

lijke nalatenschappen en daarbij viel aan Goeswijn dit huis ten

deel. Hij was gehuwd met Josina van de Water, dochter van

Everard Everardszn en Josina van der Cammen, die hem eene

dochter Anneken schonk; hij verkocht het hierbedoelde huis

1) Zie blz. 5 noot 2.

2) Men zie over hem Taxandria II p. 148.
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15 Juli 1606 (Eeg. no. 302 f. 463 v so
) aan mr. Laureyns van der

Goes Michielszoon, francoys schoolmeester (ludi magister), wiens

vrouw was Henricken, dochter van Jan Bolants en zuster van

den schrijnwerker Eutger Bolants. Johannes Kiespeuninck 1)

vernaderde het verkochte huis. doch mr. Laureyns van der Goes

werd er ten slotte toch nog eigenaar van, want zijne zonen

Balthazar van der Goes en Steven van der Goes, welke laatste

eerst te Carthagena in Spanje en daarna te Rome woonde,

verkochten 16 October 1632 (Eeg. n°. 335 f . 32) aan Jenneken

weduwe van Mathijs Lambrechtszoon van den Heesacker dit

huis, dat nu weder gezegd werd te zijn: huis, erf, poort,

tuin, pomp en achterhuizen.

Later behoorde dat huis aan Maria Vloots weduwe

Lambert van den Heesacker. Hare erven, zijnde Margaretha

van Walt weduwe van Willem Anthoni van den Heesacker en

Waltherus van den Heesacker, verkochten (Eeg. n°. 530 f. 170

v s0
) het 10 April 1713, als wanneer het de Diese genaamd

was, aan mr. Lambert van den Heesacker, advocaat te den

Bosch, zoon van Adriaan en Maria de Bye. Den 31 December

1743 heette dit huis de Trouw; Joachim Jacobus Schouten,

wonende te Middelrode, verkocht toen daarvan (Eeg, n°. 561

f. 294) een derde, hem aangekomen als erfgenaam van genoem-

den mr. Lambert van den Heesacker, aan Johan Ferdinand

Schouten, president-schepen van Berlicum 2) en woonachtig

te Middelrode ; deze had reeds een ander derde gedeelte van

dat huis van meergenoemden erflater, welke zijn oom was,

geërfd, daar toch later hij en Maria Agatha Schouten als

eigenaars daarvan optraden.

1) In 1621 eompareerde voor Schepenen van den Bosch Henrica
van Kessel Jan Thomaszn dochter en weduwe van Hans Kiespenninck
Willemszn.

2) Van de erfgenamen van Johan Ferdinand van Gasteren, kapitein,

zijnde mr. Willem van den Oudenaller, advocaat te Utrecht, als gehuwd
met Jacoba van Gattenburg; Gornelis Leonard van der Pant, wonende
aldaar, als gehuwd met Catharina van Gattenburg, enz., kocht hij 8 Februari
1742 (Reg. n°. 563 f. 22 vso) een kasteeltje aan het Laar onder Middelrode,
waarover men nog zie Reg. n°. 657 f. 513, volgens hetwelk het in 1610
werd verdeeld tusschen de erfgenamen van Dirck Goyartszn van Merevenne.
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Genoemde Johan Ferdinand Schouten en Maria Agatha

Schouten, welke laatste in den Bosch woonde, verkochten dit

huis 2 Juli 1763 (Reg. n°. 578 f. 278 vs0
) aan Jacobus Ophof,

ook woonachtig aldaar; deze schijnt het tot eene herberg te

hebben ingericht. Van diens vrouw Hendrina Somers had hij

twee kinderen : Maria Catharina Ophof, die gehuwd was met

Andries Gibels en Christoffel Ophof, die in 1775 nog minder-

jarig was en toen tot voogd had Johan Minoretti, wonende

te den Bosch; dezen verkochten den 19 December van dat

jaar (Reg. no. 584 f. 271 vso
) dit huis, dat toen geheeten werd

de Nieuwe Trouw en omschreven werd als: „een groot huis

met eene poort en een open gang daarnaast, zijnde het huis

voorzien van verscheidene kamers ; voorts eene open plaats met

overdekte kolfbaan en twee spatieuse woningen daarachter'', aan

Dorothea Maria van Amelsvoort, weduwe van Petrus Josephus

Vogelvanger, woonachtig te den Bosch, in Dl. I op blz. 149

reeds vermeld. Van haar erfde het Albertus Leonardus Vogel-

vanger, wiens weduwe Catharina Heeren dit huis 2 April 1806

verkocht aan de gemeente den Bosch, die het kocht voor eene

stedelijke armenschool en woning van haren onderwijzer. Dit

is de eerste maal, dat uit de Bossche Schepenregisters blijkt,

dat de stad den Bosch voor het openbaar lager onderwijs een

eigen gebouw had.

Van Heurn deelt in zijne Beschrijving over het Lager

Onderwijs, dat oudtijds in den Bosch gegeven werd 1), het

volgende mede:

„Door wie vóór het overgaan der stad aan de Staat-

schen de jeugd in het lezen, schrijven en rekenen onderwezen

werd en of er toen bijzondere onderwijzers waren, heb ik

1) In de rekening der stad den Bosch van St Rernys 1525—26
komt hierover het volgende voor: Item alsoe bijnnen der stadt comen
is een meester expert in der Walscher tonghe (Jean Ploequin), die welcke
die jongen Walsen ofte Franchoys leert spreken ende oick scryve, wairby
die bourgers, die heur kijnderen die sprake willen laten leeren, zeer zijn
gevorddert, want dieselve by der hand dairinne mogen worden geleert,
soe zijn denselven meester by die drie Leden der stat. om zijn schole
alhier te continueren, toegeseeght twee ponden groet Vlaemsch, 's jaers
te betaelen.
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nergens ontdekt. Kort na het overgaan der stad maanden de

Staten Generaal hare Eegeering aan om binnen de stad eene

goede school op te richten en van de noodige scholarchen te

voorzien 1); zij maakte daarna in het jaar 1640 een reglement

voor de Nederduitsche en Fransche scholen, alsmede voor de

schoolmeesters en schoolvrouwen (Notulen van 4 Mei 1640);

dit werd 3 Mei 1687 door haar nader vastgesteld en 4 April

1719 vernieuwd. Volgens het vernieuwde Reglement (art. 1)

mocht niemand in den Bosch zonder akte van toelating school

houden op verbeurte eener boete van fl. 100 voor de eerste,

fl. 200 voor de tweede en fl. 300 voor de derde overtreding.

Bovendien werd daarvoor vereischt, dat men was poorter van

den Bosch, minstens 20 jaren oud, staande ter goeder naam

en faam en zijnde, evenals zijne huisvrouw, lidmaat der Her-

vormde Kerk, ten bewijze waarvan zij moesten onderteekenen

de geloofsbelijdenis en den catechismus van het jaar 1619.

Aan de Katholieken, in het bijzonder aan de Katholieke

geestelijkheid en de kwezels of kloppen, was het na 1629 ver-

boden in den Bosch lager onderwijs te geven, zooals ook aan

alle andere sectarissen] gaven deze laatsten lager onderwijs

in huizen of scholen, alwaar het naaien, breien, spinnen of

ander handwerk onderwezen werd, of in particuliere wonin-

gen onder het voorwendsel, dat zij aldaar muziek zouden on-

derwijzen, dan zouden zij telkens fl. 6 boete verbeuren en zij,

die het in hunne huizen of scholen hadden toegelaten, telken

male fl. 3 boete. Echter was het aan de Katholieke school-

meesters geoorloofd aan kinderen, ouder dan 12 jaren, sterre-

kunde, aardrijkskunde, vestingbouwkunde, boekhouding, muziek

en dergelijke vrije kunsten te onderwijzen mits zij onder dien

dekmantel hun geen ander onderwijs gaven, alles op straffe

van verbanning en verbeurte eener boete van fl. 200.

De bekwaamheid, die van een lageren onderwijzer te

den Bosch gevorderd werd, bestond in de vaardigheid van het

1) Resolutie der Staten Generaal van Jan 1630 art. 39.
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lezen van alle gedrukte brieven en boeken, het zingen van

de psalmen Davids en het ter nooddruft rekenen; bovendien

moest hij voldoende in de grondbeginselen van den Hervorm-

den godsdienst onderlegd zijn om dien te kunnen onderwijzen.

Het onderzoek naar de bekwaamheid der lagere onderwijzers

was opgedragen aan de Curators der scholen, aan wie boven-

dien in het algemeen het opzicht over de scholen en het doen

nakomen van de schoolorde was opgedragen. Zij beoordeelden

de bekwaamheden van hen, die zich voor het lager onderwijs

in den Bosch aanmeldden, uit hetgeen hun bij eigen examinatie

of uit certificaten van anderen gebleken was; zij, die hun be-

kwaam gebleken waren, moesten door Schepenen van den Bosch

als onderwijzers worden toegelaten ; bij het aanvaarden hunner

bediening moesten zij echter beloven aan de Curators onder-

danig te zullen zijn. Het bijzonder toezicht over de scholen

deden dezen uitoefenen door drie schoolopzieners, welke door

Schepenen uit een voordracht der gezamelijke onderwijzers

moesten worden gekozen. Alle schoolmeesters en schoolmeester-

essen, die krachtens toelating eene lagere school hielden, als-

mede de vrouwen, aan wie was toegestaan eene Meinkinder-

school 1) te houden, moesten jaarlijks aan die schoolopzieners

hunne akten van toelating over- en hunne namen en woningen

op geven; dezen maakten dan daarvan eene lijst op, waarvan

zij het origineel aan Schepenen en een afschrift aan de Curators

der scholen ter hand moesten stellen, alles op straffe van eene

boete van fl 12. Kwam aan de schoolopzieners ter oore, dat iets

tegen de schoolorde bedreven was, dan moesten zij zulks dadelijk

mededeelen aan hunnen voorzitter, die hen dan aanstonds moest

oproepen om door hen te doen beslissen wat daartegen moest

gedaan worden. De schoolopzieners waren gehouden minstens

vier maal 'sjaars en voorts zoo dikwijls als het noodig was de

lagere scholen te bezoeken, echter zonder zich daarbij te doen

bijstaan door den groenroede ; dezen mochten zij alleen ge-

2) Bewaarschool?
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bruiken tot het doen van exploiten tegen kwaadwilligen en

het verhalen der verbeurde boeten, wat hij bij parate executie

kon doen en waarvan de kosten ten zijne bate kwamen. De
schoolopzieners hadden het recht van de nieuw aangestelde

onderwijzers fl 8 en onderwijzeressen fl 6 te vorderen, waar-

van V4 voor hen was en het overige voor de scholen moest

worden besteed ; wat voor het onderhoud daarvan dan nog te

kort kwam moest door de gezamenlijke schoolmeesters en

meesteressen betaald worden. De Staat betaalde ingevolge

Eesolutie van den Raad van State van 1638 uit de inkom-

sten der verbeurd verklaarde Katholieke geestelijke goederen

jaarlijks aan de stad den Bosch uit f 800 voor de bezoldiging

van vier of meer Hervormde onderwijzers, welke door hare

Regeering gelijkelijk onder dezen verdeeld wrerden, behoudens

dat de voorlezer der Waalsche Kerk als schoolmeester ingevolge

Resolutie van 23 November 1638 daarvan jaarlijks f 150 ontving 1).

Al de schoolmeesters en meesteressen, gelijk ook de

vrouwen, aan wie vergunning was verleend eene Meinkinder-

school te houden, waren verplicht op boete van fl. 12 aan

hunne school een bord uit te hangen, waarop vermeld stond,

dat daar school gehouden werd. De schoolmeesters en mees-

1) In de Rekening van den Rentmeester der Geestelijke goederen
te den Bosch komt hierover het volgende voor :

Bet. aen Henrick van den Brugh jaergagie als schoolmeester op
't fort Isabella.

Bet. aen du fouilloux fransche schoolmeester binnen den Bossche
een jaargazie f 150.

Bet. aen Margrieta Damon, fransche matresse een jaargagie f 150.

Bet. aen Jacob Hulstman, ordinaris schoolmeester binnen den
Bossche een jaargazie f 90.

Bet. aen Gorns. \an Wuestenberg ords schoolmeester binnen den
Bossche een jaargazie f 100.

Bet. aen Gidion van Reynegeest ords schoolmeester binnen den
Bossche f20.

Bet. aen Abraham Wernaer ords
. schoolmeester binnen den

Bossche een jaargazie f 90.

Bet. aen Jan Jans Deweser ords scliooimeester binnen den Bossche
een jaargagie f 100.

Bet. Jenneton Tassinet, fransche matresse binnen den Bossche een
jaargagie min 21 dagen 76-6-10.
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teressen mochten op eene zelfde boete geene andere kaarten

of monsters uithangen clan die, welke zij zelven geschreven

hadden 1); zij mochten geene belastingen pachten, herberg of

tapperij houden of eenige nering uitoefenen, waardoor de jeugd

in het leeren of in hare goede zeden eenigzins zoude kunnen

geschaad worden; zij moesten het onderwijs zelf geven; had-

den zij ondermeesters noodig, dan mochten zij die niet aan-

stellen dan met verlof van Schepenen en bovendien eerst nadat

die ondermeesters van de Curators eene akte van bekwaamheid

hadden bekomen.

De vrouwen, aan wie was toegestaan eene Kleinkinder-

school te houden, mochten daar niet anders leeren dan den

catechismus onder gehoudenheid van anders de gerechtigheid

te moeten betalen.

De scholen moesten geopend zijn des zomers van des mor-

gens acht tot 's voormiddags elf uren en des namiddags van

een tot vier uren en mochten des winters eerst ten half negen

uren 's voormiddags aanvangen.

Zoodra de schoolmeesters in de school kwamen moesten

zij zien of hunne leerlingen present waren en naar de redenen

van afwezigheid der absenten een onderzoek doen.

Zij moesten eiken dag hun onderwijs met een morgen-

gebed beginnen en met een avondgebed besluiten. Zij moesten

dit gebed zelf opzeggen op boete van fl. 6. Zij waren voorts

gehouden hunne leerlingen te onderwijzen naar hunnen leeftijd

en begrip ; zij moesten hen leeren schrijven en door het uit-

loven van eenen maandelijkschen prijs tot het leeren opwekken.

Tegen den wil hunner ouders mochten zij aan hunne leerlingen

het zingen van psalmen niet opdringen en^ zij mochten hun

ook niet opdringen van hen papier of pennen te koopen. Bij

het vernieuwd Reglement van 1719 was eene lijst van de

boeken gevoegd, waaruit zij het onderwijs moesten geven. Zij

moesten de leerlingen van den Hervormden godsdienst aan-

1) Art. 11 van het Reglement van 4 April 1719.
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manen de kerkelijke diensten bij te wonen. De jongens en

meisjes moesten van elkander afgezonderd in de school zitten.

De onderwijzers, die kostscholen voor jongens hielden, mochten

niet tegelijkertijd meisjes bij zich in de kost hebben en zij,

die kostscholen voor meisjes hielden, mochten niet tegelijker-

tijd jongens bij zich in de kost hebben dan die beneden de

12 jaren waren, op verbeurte van eene boete van fl 6 voor

ieder kind, dat boven de 12 jaren in de kostschool bevonden

werd. De onderwijzers moesten er tegen waken, dat de leer-

lingen vloekten, zwoeren, kaartspeelden of dobbelden. Op eene

matige wijze mochten zij hunne leerlingen kastijden met roede

en plak
;

gingen zij daarbij echter de perken te buiten dan

hadden de ouders recht van beklag bij de Schepenen. Zij mochten

de leerlingen niet uit de school laten gaan zonder hen eerst

overhoord en het schrift van diegenen hunner, welke leerden

schrijven, oagezien en verbeterd te hebben. De onderwijzers

mochten hunne leerlingen vrijaf geven op den Woens- en Za-

terdagmiddag; zij waren echter bevoegd de Hervormde kin-

deren Woensdagmiddag in school te houden om hun den cate-

chismus te leeren ; verder mochten de onderwijzers hunne leer-

lingen nog 26 dagen in het jaar vacantie geven, te weten

van Paasch- en Pinksterdagavond tot Donderdag daaraanvol-

gende ; van des Zaterdags voor Kerstmis tot des Maandags

over acht dagen daarna en op de drie vastenavondclagen. Mochten

de onderwijzers langer vacantie geven dan verbeurden zij een

boete van fl 12. Zij mochten geene kinderen uit andere scholen

toelaten, voor wie het schoolgeld aan hunnen vorigen meester

nog niet was betaald. Degenen, die in de huizen der ingezetene

particuliere lessen gaven, moesten zich ook aan de school-

orde houden. Tot zooverre van Heurn.
,?

Van af 1629 tot 1806 vindt men in de Bossche schepen-

registers, behalve van enkele kostscholen, van geene andere

lagere school melding gemaakt dan van de school, die daarin

de Geuzenschool heet, als zij nog eene lagere school was; zij

stond aan het begin der Westzijde van de Nieuwstraat naast
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Op de Armenschool, die de gemeente den Bosch in 1806

in het hierbedoeld huis oprichtte, moesten de van den Arme

bedeelden hunne kinderen zenden op straffe van hunne bedee-

ling te verliezen. In dat jaar had men in de stad den Bosch,

behalve de alstoen gestichte Armenschool, nog 14 andere lagere

scholen, n.1. 8 Nederlandsche en 6 Fransche ; zij stonden

onder het toezicht der stedelijke schoolcommmissie, doch waren

allen bijzondere scholen, waaruit valt op te maken, dat vóór

het jaar 1806 het lager onderwijs iu den Bosch uitsluitend

bijzonder onderwijs was.

Op den zolder van meergezegde Armenschool, was van

af October 1812, zooals wij in Dl I blz. 427 reeds zagen,

een tijdlang gevestigd de Académie Impériale et Royale de

peinture, sculpture et architecture van den Bosch.

Thans is dit huis de stedelijke muziek- en ambachts-

school.

c. Het Huis der Hubert's

No. 7.

Dit huis, dat Westwaarts naast het voorschrevene staat,

werd door Henrick Proening van Deventher, zoon van Herman
Henrickszn, gekocht van den kramer Gerard (zoon van Willem,

den zoon van Jacob vanWijck); van diens zuster Katherina;

van Beatrix, dochter van genoemden Willem van Wijck en echt-

genoote van Everard Everardsz Colen en van Gijsbert van der

Schout als man van Katherina, dochter van Goeswijn Peterszn.

en weduwe van Jacob, den zoon van meergenoemden Willem

van Wijck ; het werd toen gezegd te zijn het huis en erf

van eenen Dirck Meeuszn, staande eertijds tusschen het huis

van Henrick van Aken ex uno en dat van Gerard van Deren-

there ex alio, daarna tusschen dat der erven van Henric

Dicbier Goyartszn ex uno en dat, hetwelk eerst wras van Peter

van Hynen, vervolgens van Arnd Stamelart, ex alio.

Tusschen genoemden Henrick Proening van Deventher



als eigenaar van dit huis en Willem van Achelen als eige-

naar van het daarnaast staande werd in 1517 over hunne

wederzijdsche rechten en verplichtingen als belendende eige-

naren eene arbitrale uitspraak gedaan. (Reg. n°. 113 f. 136).

De vrouw van Henrick Pr. van Deventher was Catha-

rina van den Staecke 1). Beiden waren in 1517 reeds dood,

want 29 April van dat jaar (Reg. n°. 113 f. 137 vso
) verkoch-

ten Goeswijn van Brecht, Herman Proening van Deventher,

zoon van Gerard, den zoon van genoemden Herman Henrickszn

en Mr. Henrick de Bye als uitvoerders van het testament van

hem en zijne genoemde echtgenoote. het hierbedoeld huis,

dat nu gezegd werd te staan tusschen dat van Willem van

Achelen ex uno en dat van Christina weduwe van Coenraad

Keymp (Kemp) ex alio, aan Antonius, Heylwich en Cornelia,

kinderen van Rutger 2) Beelaerts Anthoniszn en Elisabeth, de

dochter van Jan, den zoon van Thomas, den zoon van Dirck

Coster.

Het hierbedoeld huis werd daarna geërfd door Aleid,

dochter van laatstgenoemden Anthonis Beelaerts, wiens vader

ook Rutger Beelaerts heette. Zij huwde met 1° Jan Rosalis,

zoon van Arnd (den zoon van den in Spanje geboren Rosalis)

en Peterken Pels 3), dochter van Arnd Peterszn; 2° Cornelis

de Bever Janszn, kapitein in Spaanschen dienst. Toen laatst-

genoemde reeds weduwnaar van haar was verkocht hij 17

October 1562 (Reg. n° 206 f. 251 v so
) dit huis, dat toen ge-

zegd werd te zijn: huis, erf, plaats en achterhuis, staande

1) Meyer de Predikheeren te 's Bosch p. 19 noot 1.

2) Johanna, dochter van Rutger Anthoniszn. Beelaerts en Elisabeth,

de dochter van Jan, den zoon van Thomas Dirckszn; Peter IIoolTs Die-
rickszn van Venloon als man van Elisabeth, dochter alsvoren en Heylwich
ook dochter alsvoren, verkochten iQ December 1564 (Reg. no. 211 f. 87)
twee naast elkander staande huizen, poort, brouwhuis, ledig erf, put, twee
achterhuizen, pakhuizen geheeten, en plaats, staande en gelegen aan den
Uilenburg te 's-Hertogenbosch en zich achterwaarts uitstrekkende tot

aan een aldaar gestaan hebbende molenberg.
3) Hun andere zoon was Arnd Rosalis, die huwde met Marie

Pelroch, bij wie hij verwekte Jacques en Arnd Rosalis (Reg. n o. 266 f. 6).
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tusschen dat der erfgenamen van Wouter van Achelen Wil-

lemszn ex uno en dat van Gielis Jacobszn van ïledel ex alio

en zich achterwaarts uitstrekkende tot aan de Dieze, — aan Goyart,

zoon van Joost Eoeverszn. Genoemde Cornelis de Bever en

zijne vrouw Aleicl Beelaerts hadden, waarschijnlijk toen aan de

vrouw dat huis werd toegescheiden, daaruit eene grondrente

verleend aan Wouter van Achelen en Dirck Aertszn, als

voogden over Maryken, de onmondige dochter van haar en

haren eersten man Jan Rosalis, want, toen die grondrente door

hen niet werd betaald, won Lodewijk van der Lijnden, die in-

middels met genoemd Maryken getrouwd wr
as, dat huis gerech-

telijk uit en werd hij toen daarvan eigenaar. Na zijn overlijden

deed zijne genoemde vrouw 23 Februari 1587 afstand van

haren tocht op dit huis ten behoeve van de minderjarige kin-

deren, die zij van hem had, waarop zij en de voogden over

die minderjarigen dat huis verkochten (Reg. n°. 244 f. 294)

aan Arnd van Breugel, president-schepen van den Bosch 1),

zoon van Mr. Jan, schepen van die stad en Elisabeth van

Tephelen. Zijne vrouw was Elisabeth van Mechelen, dochter

van Jan (den zoon van Jacob Gieliszn), die hem deze kinde-

ren schonk: a. Alard, die sneuvelde bij het beleg van Gulick;

h. Mr. Jan, president-schepen van den Bosch ; c. Wouter

;

d. Mr. Aelbrecht; e. Maria, die in 1599 huwde met Jan Costerius,

advocaat te den Bosch. Van deze kinderen erfde Mr. Aelbrecht

van Breugel dit huis ; hij was raad van den Bosch en huwde
lo. Wendelmodis Oliviers van Berchuysen ; 2o. Agnes Beyens,

dochter van Goeswijn, heer van Dreumel en Aleid Sonnemans;

laatstgenoemde vrouw schonk hem twee zonen, Mr. Johan

Baptist en Mr. Cornelis van Breugel, die beiden licentiaat in

de rechten waren en te Helmond woonden ; zij erfden van

hem dit huis, dat zij 13 December 1655 (Reg. n°. 436 f. 52)

verkochten aan Johan van den Bossche Davidszn, luitenant

der Bossche Schutterij van den Jongen Voetboog ; deze ver-

4) Men zie over hem Taxandria VI p. 105 en vlgd.
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kocht het 3 April 1664 (Reg. n°. 444 f. 290 v so
) op zijne beurt

aan Thomas Hubert, zoon van Thomas en Gertrude Pierre,

welke echtelieden hunne kinderen, die in den Bosch geboren

waren, in de Waalsche kerk aldaar deden doopen.

Eerstgenoemde Thomas Hubert, die blijkbaar een Fransch-

man van afkomst was, had van zijne vrouw Catharine Tiecquet

deze kinderen

:

a. Thomas Hubert, lakenkooper te den Bosch, in de

Waalsche kerk aldaar gedoopt 1 April 1654, huwde Johanna

Degenaer, dochter van Andries, commissaris en Maria van

Doornick 1), die hem schonk :

1. Thomas.

2. Johan, wijnkooper te den Bosch, denkelijk dezelfde

als de Johan Hubert, die 1713 huwde met Johanna Cremers,

dochter van Herman en 10 Juni 1721 stierf. Zij hertrouwde

te den Bosch in 1724 met den luitenant der cavalerie Nicolaas

Esser, weduwnaar van Anna Petronella Felli 2).

3. Maria Anna, gedoopt 2 December 1678, huwde 1698,

als wanneer zij in den Bosch op de Markt woonde, met Abraham

Fetmenger, onder-majoor van den Bosch 3).

., , \ beiden in 1690 gedoopt,
5. Abraham (

ö F

b. Abraham Hubert de oude, schepen van den Bosch,

over wien hieronder;

c. Margaretha Hubert;

d. Catharina Hubert 4), huwde met Helmich Degenaer;

e. Gerard Hubert, in cle Waalsche kerk te den Bosch

1) Hun zoon was Anthony Degenaer, secretaris van Zalt-Bommel.

2) Zijne derde vrouw is vermeld in D. I blz. 99, noot 3.

3) Hunne dochter Johanna Margrita Fetmenger huwde met mr.

Peter Storm van 's Gravesande.

4) Waarschijnlijk huwde zij ook nog met Johan Pinxternakel,

wijnkooper en schepen te den Bosch. De echtelieden Johan Pinxternakel

en Catharina Hubert hadden eene dochter, Catharina, die 1724 huwde
met Jan Hubert, wijnkooper te den Bosch, zijnde een ander dan de hier-

boven genoemde; hij werd geboren te Dordrecht, alwaar hij bij het aan-

gaan van zijn huwelijk nog woonde.
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gedoopt 21 November 1663, h. 1690 Elisabeth Toussaint, woon-

achtig te Dordrecht;

ƒ. Frans Hubert, in de Waalsche kerk te den Bosch

gedoopt 20 Juli 1670;

g. Eleonore Marguerithe Hubert huwde met 1°. Maurits

van Eelde, commies ter recherche te den Boscfrj 2°. Anthony de

Vlieger, postmeester aldaar.

Abraham Hubert de oude, schepen van den Bosch, hier-

voren sub b genoemd, werd 14 April 1658 in de Waalsche

kerk te den Bosch gedoopt en erfde het hierbedoeld huis van

zijne ouders. Hij huwde 1°. 1685 te Breda Catharina Meerman,

dochter van Adriaan en Everdina van der Haer ; 2°. te Ros-

malen 5 November 1716 Johanna Maria de Lobell, dochtervan

Daniel, predikant te Den Haag en Philippina van Blancke-

voort ; zijne eerste vrouw schonk hem deze kinderen :

a. Thomas Hubert, schepen en koopman te den Bosch,

die 1724 ongehuwd stierf.

b. Mr. Abraham Hubert, geboren 1692, schepen en

koopman te den Bosch, die in 1719 huwde met Maria Elisa-

beth Cremers, dochter van Herman. Hunne kinderen zijn op

blz. 20 reeds vermeld.

c. Adriaan Hubert, gedoopt te den Bosch 6 Maart 1687,

koopman te Leiden, huwde Catharina van Bergen, van wie

zes kinderen.

d. Isaacq Hubert, koopman te Rotterdam, geboren te

den Bosch 30 April 1694, huwde 1°. te Leiden 29 April 1722

Judith Betlemina du Rieu ; 2°. 1726 Johanna Maria Paets

;

uit beide huwelijken waren kinderen.

e. Jacob Hubert, die volgt.

ƒ. Catharina Everdina Hubert, huwde metPieter Bosch,

koopman te Rotterdam.

De laatstelijk sub a—d en sub f genoemde kinderen

verkochten 6 Augustus 1740 (Reg. n°. 560 f. 137 vso
) aan

hunnen broeder Jacob Hubert 4A in dit huis, dat alsnu om-

schreven werd als : eene schoone
}
wel doortimmerde huysinge,
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erve, hof, plaats, gallerye en packhuys, zijnde het laatst be-

woond geweest door Johanna Maria de Lobell weduwe van

Abraham Hubert den oude en staande het Achter het Wild

Varken tusschen het huis de Trouw ex uno en dat vanJuffr.

van Campen ex alio en zich achterwaarts uitstrekkende tot

aan de Dieze.

De kinderen, gesproten uit het huwelijk van genoemden

Jacob Hubert met Catharina Baelde, zijnde Michiel Hubert,

schepen van Eotterdam 1) en Catharina Johanna Hubert. echt-

genoote van Mr. Jan Anthony de Normandie, ook schepen van

Eotterdam, verkochten 24 Octoberl752 (Reg. n°. 566 f. 254vso
)

het hierbedoeld huis, waarvan nu gezegd werd, dat het voor-

sien is van royale vertrekken, aan Arnoud Suys, woonachtig

te Oisterwijk; deze werd aldaar in 1703 geboren en huwde

lo. Anna Maria Bate ; 2o, Elisabeth Habraken, welke

laatste hem een zoon Cornelis Suys schonk, die huwde met

Elisabeth Tysmans ; uit dien echt werd in 1788 geboren Ar-

noldus Suys ; deze huwde in 1823 Theresia Verheyen, bij

wie hij deze kinderen verwekte: Johannes Baptista Suys, ban-

kier te den Bosch, aldaar kinderloos overleden ; Wilhelmina

Suys, overleden te den Bosch 24 December 1900, echtgenoote

van mr. Petrus Franciscus van Cooth, griffier der Staten van

Noordbrabant, kinderloos overleden te den Bosch 8 Juni 1901

en Maria Suys. Het hier beschreven huis was ten slotte door

erfenis gekomen aan genoemden mr. van Cooth, die het 21

Januari 1901 aan de gemeente den Bosch legateerde voor eene

ambachts-, teeken- of burgeravondschool.

1) Hij kocht in 1779 van de gebroeders de Gort de half-heerlijk-

heid Hilvarenbeek, Riel, üiessen en Westelbeers en 23 Mei 1789 van Mr.
Willem Gornelis Ackersdijck Jr. secretaris van den Bosch, als curator over
den insolventen boedel van Willem Anne Praebentau van Wilmsdorff,
het kasteel de Nemelaer onder Haaren en huwde lo. Willemina van
der Oudermeulen, die kinderloos stierf; 2o Theodora Agneta van Tey-
lingen, overleden 17 Juni 1825, welke hem eene dochter, Jacoba Catharina
Hubert schonk, die in 1797 op de Nemelaer woonde en trouwde met
Bernard Johan Zaal.
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d. Vechel's lust.

No. 5.

De oudst bekende eigenaars van dit huis kan men leeren

kennen, behalve uit de omschrijvingen van het huis sub c, uit

het navolgend request

:

Aen mijn Eerw. Heeren Schepenen deser stadt

van 's Hertogenbossche.

Verthoonen met behoirlycke reverentie de erffgenaemen

ende gesubstitüeerden wylen Everaert Peterssen van de Water 1),

hieronder geschreven, hoe dat in den jaere 1468 sexta die

mensis Decembris Aerdt Stamelart, filius Henrici, voir Notaris

ende getuygen heeft onder andere by synen testamente ende

uyterste wille gelegateert Aleyden, sijn sustere, dochtere (moet

zijn: huisvrouw) Gysberts Kempen, tot haerder tochte ende

Coenraaden, hueren sone, ten erffrechte eene huyse, erffve en

hoff met syne gerechticheyt, gelijck hy tselve bewoende, ge-

legen binnen deser stadt ter plaetssen genoempt den Syle,

onder conditie dat de voirs. Aleyt ende Coenraert tselve huys,

erffve ende hoff voirsr. nyet en moegen noch oyck en sullen

vercopen, veralieneren noch oyck belasten dan dat nae de doodt

van voirsr. Aerdt Stamelart, testateur ende oyck nae de doodt

van Aleyden ende Coenrarden voirs. sal succederen ende

devolveren op-henne naeste erffgenamen alsdan levende, midts

jaerlijck daeruyt betaelende eene aeme olie ende den armen

mensen te distribueren, enz. Ende dat daernae in den jaere 1522

1) Everard van de Water Peterszn., raad van 's Hertogenbosch,
overleden 13 October 1558, huwde Beelken Kemp Jansdochter, die hem
schonk : a. Jan, geh. met Jutken van den Wiel Jansdr. ; b. Peter,

kanonik der St. Janskerk te den Bosch ; c. Goenraad ; d. Everard,

geh. met lo. Josina van der Gammen, dochter van Frans Daniels-

zoon en Gatharina, de dochter van mr. Goyart Tengnagel en Gatharina, de
dochter van Dierick van Hedel Jacobszoon ; 2o. Jenneken Monicx

;

e. Geertruida, gehuwd met Gielis van Hedel Jacobszn.
; ƒ. Aleida, ge-

huwd met Jan de Bèrcker Janszn.
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den 13den dach der maent July Aleyt, dochter des voirs.

Coenrarts Kempen, by haeren testamente heefft gemackt ende

gelegateert 't voirs. huys, hoff ende erffenisse met synen toe-

behoirten als huysraét ende beroerlycken goederen, haer testa-

teure toebehoirende, Beelken, dochtere Jans Kempen, huysvröuw

Everarts van de Water, erffelijck te besitten, onder conditie,

dat de voirsr. Everart ende Belia ende henne erffgenamen ende

naecoinelingen, als successeuren van clen voirs. huyse ten

eeuwigen toecomenden tyde gehouden sullen sijn alle jaer te

doen backen vijff mudden roggen ende tselve distribueren den

armen menschen voir die doere offte den huysarmen, daert wel

bestaet mocht wesen, om Godts willen voir de salicheyt van de

sielen van haer testatrice, haeren vaders ende moeders ende

Jans, haer broeders, ende voirouderen 't voirs. huys beseten

hebbende, daermede haer Belien ende Everaerden ende haeren

erffgenaemen ende successeuren consciëntieus belastende. Ende
daernae in den jaere 1528 den 16en Augusti Everaert van de

Water voirsr. ende Belia, sijn huysvrouwe voirsr., makende

hen testament, hebben geordineert enz. hennen uuytersten wille

te sijn, dat men 't voirs. huys tot geenen daeghe en sal mogen
vercopen, belasten off beswaren anders dan het belast is in

heel offte in deel, in eeniger manieren, als te weten dat die-

selve, 't huys hebbende, sal alle jaer schuldich ende verbon-

den sijn om Godts willen den armen uuyt te reycken als

voirsr. is, daer noch by vuegende, dat in soe verre diegeene,

dien 't huys gemaeckt sal wesen, tselve nyet en begeerde om
alsulcken voirs. lasten uuyt te reycken, dat in dyen gevallen

die ander kijnderen of kijnder kijnderen, in der werelt blyvende,

tsamen sullen deylen metten lasten, sonder nochtans tselve

nyet moegen vercopen noch meer beswaren als voir.

Nu eest alsoe, dat de voirsr. huysinge by deylinge (soe

't schijnt) te deel gevallen Coenraden van de Water, soene

Everardts ende Belien voirs., onder de voirs. lasten, diewelcke

Cóenraert op den 13en dach der maend Junij in den jaere 1556

maekende sijn testament heefft onder meer andere puncten
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gestatueert, dat nae sijns testateurs doodt 't voirs. huyssoude

hebben ende besitten Gielis van Hedel, als man ende momboir

van Geertruyde, sijnder huysvrouwe, dochtere Everaerdts van

de Water ende Belie voirsr., sijns testateurs suster. En de

nae de doodt Gielis van Hedel ende Geertruyden voirs. die

voirs. huysinge is gesuccedeert ende gedevolveert op henne

wittige kijnderen, te weten Catarina, Isabella, begijn opten

Groten Bagijnhoff ende Maria, getroudt met Jannen van der

Sluys ende ten lesten, soe by successie als oyck transpoirte

der voirs. Beelken 1) ende kijnderen der voirs. Catarina, is

gecommen op Jannen van der Sluys, soone des voirs. Jans van

der Sluys ende Maria voirs., 't geheel huys erffve voirs. onder

(nochtans) de conditien ende restrictien in de voirs. testamenten

begrepen. Desen nyettegenstaende heefft die voirs. Jan van

der Sluys, sone Jans van der Sluys voirs., proprietaris des

huys, hem vervoirdert die voirsr. huysinge te vercope ende

te vervreemden ende op den . . . Sept. lestleden voir Schepenen

deser stadt te transporteren Jannen Franssen, alles tegens den

uytersten wille ende expresse prohibitie der voirs, testateuren.

Enz.

Zij, die voorschreven request indienden zullen grooten-

deels wel dezelfden geweest zijn als na te noemen personen,

die in 1601 (Reg. n°. 266 f. 134) het huis de Rolwagen, staande

in de Vughterstraat te den Bosch, verkochten ; zij waren :

a. de kinderen van Everard, zoon van Everard Peters-

zoon van de Water en Josina van der Cammen, met namen:
1°. Beelken, huisvrouw van Symon, den zoon van Jan

Goijartszn van Bethmeer;

2°. Catharina, huisvrouw van Mr. Jacob Becx

;

3°. Josina, huisvrouw van Goeswijn van Achelen, zoon

van mr. Wouter, raad van den Bosch;

4°. Franchoys van de Water.

1) Zij, wier eigenlijke voornaam Isabella was, had haar 1/3 in
dit huis 28 Juli 1609 aan Jan Janszoon van der Sluys getransporteerd
(Reg. no 278 f. 240 vso.)
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&. de dochter en verdere afstammelingen van Gielis

Jacobszn van Hedel en Geertruid, dochter van genoemden

Everard Peterzoon van de Water, met namen

:

1°. Isabella of Beelken, dochter van genoemde echtelieden

;

2°. Jan, zoon van Jan van der Sluys en Mariken, de

dochter van genoemde echtelieden;

3°. de kinderen van Catharina, dochter van genoemde

echtelieden en Adriaan de Lincelle, met namen Frangoise en

Mariken

;

4°. de kinderen van laatstgenoemde Catharina en Denys

Denyssen, met namen Barbara, echtgenoote van Claudy Le

Boucq en Christoffel.

Zij zullen, voor zooverre zij het request indienden, daarop

zeker wel nul gekregen hebben, want 16 September 1611 (Eeg.

no. 310 f. 634) verkocht Jan, zoon van wijlen Jan van der

Sluys en Maria, de dochter van Gielis van Hedel en Geertruid,

de dochter van Everard van de Water, voor Schepenen van

den Bosch aan Remacle Robberti, raad en mr. ordinaris van

de Rekenkamer in Brabant en provisor-generaal van devivres

van de legers van Zijne Majesteit, het hierbedoeld huis, dat

nu omschreven werd als: huis, erf, tuin, plaats en achterhuis,

staande Achter het Wild Varken tusschen het huis van Christina

weduwe Gerit Coenen ex uno en dat der kinderen Aerd van

Breugel, raad vanden Bosch, ex alio en zich achterwaarts uit-

strekkende tot aan de Dieze.

Genoemde Robberti verkocht het 30 Juli 1614 (Reg.

no. 252 f. 429) aan Antoinetta Bruyns huisvrouw van Michiel

Benoit, commies van voorbedoelde vivres, ten behoeve van dien

man. Den 21 November 1627 deed zij, die nu huisvrouw was

van Johan Kennody, adjudant van Z. Kon. Majesteit, krachtens

machtiging haar door dien echtgenoot ten overstaan van de

Regeering van Groenlo verleend, afstand van den tocht van dit

huis ten behoeve van de kinderen, die zij van haren voornoemden

eersten man had, waarna de voogden over die kinderen, daar-

toe gemachtigd door de Regeering van Oldenzaal, het onmid-
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delijk daarop verkochten aan Jor . Dierck van de Water, zijnde

dat huis, zooals in de daarvan opgemaakte akte staat, alsntt

eene huysinge, erve
y hoff, plaetse, achterhuysen met eene

poorte voor aen de straet, galerye opte plaetse, staande tusschen

dat van Jor Erasmus van Grevenbroeck, heer van Mierlo, ex

nno en dat van Mr. Aelbrecht van Breugel, raad van den

Bosch, ex allo.

Genoemde Dierck van de Water was een zoon van

Simon Janszn en Catharina Schellens 1) en stierf 15 Decem-

ber 1638; zijne vrouw was Adriana Buys, dochter van Huibert

Claaszoon, die hem deze kinderen schonk : Simon ; Helena

;

Claas ; Judith en Catharina. Een dier kinderen, met name

Helena, erfde dit huis ; zij huwde met Johan de Corswarem,

graaf van Niel; na haren dood werd dit huis ten laste van

hare erfgenamen 23 September 1679 (Reg. n°. 497 f. 380) ge-

rechtelijk verkocht aan Johan van Campen, heer van Byster-

veld en notaris en procureur te den Bosch.

Deze was de natuurlijke doch gelegitimeerde zoon van

Guiliam van Campen, heer van Bysterveld, ook notaris en pro-

cureur te den Bosch, die van zijne wettige vrouw alleen doch-

ters had.

Johan van Campen voornoemd was gehuwd met Maria

Boons Adamsdochter, die hem schonk een zoon Guiliam, welke

vóór zijne zuster ongehuwd overleed en eene dochter Catha-

rina, die van haren vader het hierbedoeld huis erfde, het-

welk zij aan hare na te noemen erfgenamen bij versterf na-

liet, terwijl zij bijna al het overige van haar vermogen ver-

maakte aan de negen Armenblokken, waarin des tijds de stad

den Bosch verdeeld was; totdat vermogen behoorde o.a. het

huis Bysterveld onder Oirschot, gewoonlijk Groot Bysterveld

genaamd, dat de Blokmeesters van den Bosch in 1758 ver-

1) Deze echtelieden hadden ook nog eene dochter Joanna van de
Water, die huwde met mr. Jan van Breugel Arndszn, president-schepen
van den Bosch, den broeder van Mr. Aelbrecht.



— HO —

kochten aan Lodewijk Jan Baptist .Sweerts.de Landas, heer

van Oirschot en Best (Reg, n°. 577 f, 79 vso
).

De erfgenamen ab intestato van Catharina van Campen
wareii de navolgende kleinkinderen van hare tante Catharina

Boons, (de dochter van haren grootvader Adam Boons), die met

Gerard Gast huwde en hem deze kinderen schonk

:

a. Catharina Huygermans, huisvrouw van Mr. Adriaan

Schoneus en dochter van Heribertus Huygermans en Geertruid

Gast.

b. 1 Catharina Gast, huisvrouw van Jan Louis Verster,

schepen van den Bosch en leenman van de Leen- en Tolkamer

aldaar; 2 Frangois Gast; 3. Johanna Maria Gast, echtgenoote

van Leonard van Ceulen en 4. Gerrit Gast, allen kinderen van

Jaspar Gast en Geertruid van Grinsven.

Genoemde kleinkinderen verkochten 20 October 1745

(Reg. n°. 563 f. 510 vso
) het hierbedoeld huis, dat alsnu om-

schreven werd als: huysinge met sijn boven- en beneede

camers, keuJce, pomp, hoff en stallinge, aan Jacobus vanVechel,

aannemer te den Bosch, naar wien het Vechelslust genaamd
wrerd. Zijne weduwe en erfgename Maria Hulshout verkocht

30 April 1787 (Reg. n°. 596 f. 103 vso
) dit huis aan mr. Ber-

nardus Storm, advocaat te den Bosch 1), zoon van Willem,

woonachtig te Oss en Elisabeth van Linden. Diens vrouw was

Johanna Elisabeth van Meeuwen, dochter van Johan Petrus,

erfgrifier van Maasland en bierbrouwer te den Bosch en Jo-

hanna Maria de Pottere (of Potters) ; hij verkocht dit huis

3 Juni 1796 aan Johannes Josephus van Veldriel, koopman

te den Bosch, wiens vrouw was Isabella Maria Princen. Zij

hadden eene dochter Elisabeth Maria van Veldriel, die huwde
met mr. Gerardus Bernardus Verheyen, wrethouder van den

Bosch, overleden op het voormalig huis Groenendaal onder

Esch 1 Juni 1835.

!) Hij was later raadsheer in het Gerechtshof van Brabant,
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e. Het Posthuis op Maastricht.

N09
. 3 en 1.

De oudst bekende eigenaar van dit huis is Herman

Gerardszn Proening van Deventher 1) ; hij was dit als man van

Hillegonda, dochter van Mr. Arnd Kemp Janszn en Margaretha van

Kessel Henricksdochter, als hoedanig hij in 1543 (Reg. n°. 164

f. 27 vso
) eene grondrente verleende uit huizen, erven en plaats,

alsmede uit twee nieuwe daarachter staande huizen, staande

en gelegen Achter het Wild Varken tusschen het huis van

Everard van de Water ex uno en het huis en overig erf van

hem, Herman Pr. van D., ex alio en zich achterwaarts uitstrek-

kende tot zijn huis en overig erf, waarin Jan van Orthen woont.

Voor Schepenen van den Bosch schonk hij in 1554

(Reg. no. 190 f. 334) uuyt goeder gunste ende affectie, diehy

tot Elysabeth, natuerliche dochter Anthonissens van Deventher

Gerardtszn., huysvrouiv Jans Back van Oysterivyck, is dragende

een huis, staande in de Vughterstraat te den Bosch tusschen

het zijne ex uno en dat van Henrick Willemszn. ex alio en

zich achterwaarts uitstrekkende tot aan het erf van hem, schenker;

tegenover die schenking deed genoemde Elysabeth afstand van

al hare rechten op de goederen van wijlen Gerard Proening

van Deventher en zijnen voorzegden zoon Herman.

Hij liet het hierbedoeld huis na aan zijnen zoon Hen-

rick Proening van Deventher, heer van Krimpen aan den IJssel,

die dit huis vermaakte aan zijne vrouw Agnes van Nederveen,

dochter van Jan, heer van Dirksland en Anna van der Werve,

van wie hij geene kinderen had. Zij hertrouwde na zijnen

dood met Jor
. Willem van Lyer 2), wien zij geene kinderen

schonk doch wel dat huis vermaakte ; het werd van dezen ge-

1) Hij stierf 16 September 1550, zijne vrouw Hillegonda Kemp
23 Augugtus 1545; op de grafzerk, welke boven hunne graven in de St.

Janskerk te den Bosch ligt, wordt zij van der Does genaamd. Haar man
hertrouwde na haren dood met Jutte van Vechel.

2) Hij en zijne vrouw werden in de tegenwoordige Protestant sche
kerk te Berlicum bij den Bosch begraven. ^
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erfd door diens zuster Clara van Lyer weduwe van Sebastiaan

van Her, welke het 17 Juli 1590 (Reg. id . 255 f. 39) verkocht

aan den linnenkooper Gerard Coenen, ioon van wijlen Dirck

Coenen ; het werd toen omschreven als Volgt

:

vhuytingen, henre gronden, voorplaetsse, uutgaende met eene

poirte ter stratenwaert, genoempt (de Straat n.1.) Achter d1

Wilt Vereken, coicken, brouwhuys, stallinghays, twee hoven

ende ledige gecassyde plaetssen oft gangen tussen beyde ende

t
J eynden derselve hoven gelegen, eenenput ende een ledich after-

plaetsken feynden de voirs, hoven ende gangen respective ende

een afterhuysken aen 't selve afterplaetsken (waarna nog

vermeld wordt dat een aan de verkoopster toebehoorend huis,

staande aan de Vuchterstraat, door een gang met eerstbedoeld

huis gemeenschap had), soo die by Joncker Willem van Lyer

achtergelaten sijn ende by heer Jacob van Brecht, riddere,

hoochschouth dezer stadt, sekere jairen herwarts tot nu on-

lanx toe in hueringe sijn bewoont ende gebruyekt geweest ende

haer Joffrouwe Clara alsnn toebehoeren, als (zijnde) derselver

(haar) in haren weduwlicken stoel besethende achtergelaeten

by Jor Willem van Lier, haren broeder voirs. in sijn testa-

mente, hebbende deze die geërfd krachtens testament van

Jufvr. Agnes van Nederven, zijne vooroverleden vrouw, eerder

weduwe van Henrick van Deventer Hermanszn., die ze haar

als langstlevende echtgenoote bij zijn testament nagelaten had,

„sijnde de ierstvoorgenoemde huysingen, voorplaetse, coicken,

brouwhuys, stallinghuys, twee hoven met henre gangen, achter-

plaetsken ende achterhuysken, gelegen bijnnen deser stadt in

de strate genoempt Achter d'Wilt Vereken tusschen huysinge

en de erffenisse de weclue Gielissens van Hedel ende hairen

kijnderen aan d'een syde ende tussen een huysken en de erve,

nu toebehoorende Henricken van Curingen ende Lambrechten

van Mol, erffenisse mr. Jans Andriessen, chirurgijn, Jans

Janssoen ende Barbara sijn huysvrouwe, dochter Jans van

Rossum ende Cornelissens van Dort , screynwereker aan d'an-

der syde, streckende van de gemeyn straet, genoempt Achter



— 143 —

d'Wilt Vereken, tot erffenisse heer ende meester Peeters van

de Water, priester ende canoniek der kereke van Sint Jans

Evangelist ende erffenisse des voors Cornelissens van Dort;

ende het voors. ander huys (dat in de Vuchterstraat n.l.y enz.,

stellehde zij tot vrijwaring : „haire huysinge, gront, hoff, boom-

gart ende erffenisse met alle haire rechten, gestaen ende ge-

legen tot Berlicum ter plaetssen geheyten Middelroy 1) ; item

van haire hoeve, daeraen liggende, soo Marten Jacopszn als

hoevenaer die plachte gebruyeken ende tegenwoirdelick gebruyet

wordt by Henrick Janszn van Kempen ; der voorn. Jouffrouwe

Clara aencommen ende toebehoorende uuyt crachte des testa-

ments haers broeders voorn."

Van genoemden Gerard Coenen Dirckszn., die ook wel

gezegd werd koopman in lijnwaad te zijn, erfden het hierbe-

doeld huis zijne beide dochters, Johanna, huisvrouw van Gillis

Hannekaert, koopman te Antwrerpen en Anna, echtgenoote van

Guilliam van Henxthum genaamd van Delft, rentmeester der

stad den Bosch, zoon van Nicolaas ; laatstgenoemde man kocht

26 September 1612 (Reg. n°. 283 f. 665) de helft in dat huis,

alsmede in het laatstgemeld, in de Vughterstraat staand huis,

van zijne genoemde schoonzuster Johanna.

Voornoemde Guilliam van Henxthum genaamd van Delft,

die nu heette raad van den Bosch te zijn, verkocht 10 Januari

1620 (Rëg. n°. 356 f. 169 vso
) als man van Anna Coenen,

het hierbedoeld huis, dat toen gezegd werd te zijn : haysingen,

gronden, voorplaetsse, nutgaende met eene poorte ter straeten-

waert achter d'Wilt Vereken; item een dwershays als stalling-

huys, achterhuys, hoff, bleyckvelt, ledige gecassyde plaetsse,

bleyckvelt ende hoff, staende achter d'Wilt Vereken tassen

huys ende erve eertijts Jan van der Sluys Janszn. ex uno

en tussen het erf eertijts Henrick van Curingen, Jacob

Darkennis, Thomas Kars, Joseph van Delft ende Arnd Joa-

cliims, schoenmaecker, met meer andere, ex alio, streckende

1) Blijkbaar is hiermede Seldensathe bedoeld.
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voor van de straet achterwaerts totten erve lieer ende mr.

Peter van de Water en meer andere, aan Jor Erasmus van

Grevenbroeck, heer van Mierlo 1); deze was toen reeds weduw-
naar van zijne eerste vrouw Johanna Bloeymans, erfdochter van

Helvoirt en Zwijnsbergen 2) en stierf in een der door hem, als

gezegd, gekochte huizen ; zijne tweede vrouw Johanna van

Uuytwyck, die waarschijnlijk een meisje uit den burgerstand

was. bleef na zijnen dood wonen in het kleinste dier huizen

de sydelhuysinge genaamd; het hoofdgebouw daarvan werd

toen verhuurd aan eenen ritmeester van Wintelre.

Wat Erasmus van Grevenbroeck als meergezegd gekocht

had werd 22 Augustus 1640 (Reg. no. 385 f. 35) toebedeeld

aan zijnen zoon uit het eerste huwelijk, Cornelis van Greven-

broeck, heer van Helvoirt en Zwijnsbergen.

Deze had tot vrouw Anna van Eyck, dochter van

Floris, heer van Nuenen, Gerwen en Nederwetten en Beatrix

Monicx, (dochter van Johan en Isebau de Bever) ; zij schonk

hem deze kinderen

:

a. Johan Frangois, heer van Vredendael onder Berlicum,

stierf kinderloos omstreeks 1711;

b. Anna Elisabeth, huwde met : 1°. Wolfgangus Wil-

helmus von Offenbach ; 2°. Johan Carel de Jeger, heer van

Lochtenburg

;

c. Maria Hildegonda, huwde te Helvoirt 14 Februari

1663 met Hans Caspar de Keverberg, heer van Aldengoor en

Haelen, zoon van Lambert en Elisabeth de Pollart 3)

;

d. denkelijk ook Beatrix van Grevenbroeck, priorin der

adellijke Abdij van Dalheim
;

e. Hans Hendrik, heer van Zwijnsbergen, huwde 30

1) Men zie de genealogie zijner familie in Taxandria VIII blz. 1

en volgende.

2) Taxandria XII p 258.

3) Zij was eene dochter van Andries de Pollart, heer van Exaeten
en Barbara van Eyok, die weder een dochter was van Goijart van Eyck,
heer van Zeelst en Elisabeth Proening van Deventher.
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December 1675 Anna Elisabeth de Pollart 1), dochter van Dirk,

heer van Exaeten.

Het hierbedoeld huis werd van meergenoemden Cornelis

van Grevenbroeck geërfd door diens dochter Maria Hildegonda,

echtgenoote van genoemden de Keverberg, van wie het weder
erfde hunne dochter Johanna Maria Elizabeth de Keverberg,

huisvrouw van Charles Emanuel de Keverberg genaamd van
Mewen, heer van Lintzenich, zoon van Eudolph en Marguerite

de Colyn, erfdochter van Lintzenich ; deze verkocht dat huis

12 Februari 1694 (Reg. n°. 508 f. 318) aan Maria Herinx
weduwe van Johan van Kessel, woonachtig te den Bosch, in

Dl. I blz. 179 reeds genoemd ; het werd toen omschreven als

volgt : eene schoone ende wel gelege huysinge met eenen hoo-

gen toorn, poortte, hoff, erve ende achterhuysen, met henne

rechtten ende toebehoortten, gestaen ende gelegen tegensover

het Wilt Vereken, binnen dese stadt, tusschen den huyse van
de weduwe van den Procureur van Campen, ex uno, ende

den huyse van Egbert van Santten, ex alio, gebruyekt ende

bewoont wordende bij de postmeester van de Graeff ende

Johan 't Hooft, welcke voors. huysinge ende erve Maria Hil-

degonda van Grevenbroeck vercregen heeft by testamente van

haer Ed. Ouders zaliger memorie, den Hooch Ed. Geb. Heere

Cornelis van Grevenbroeck, in sijn leven heer van Helvoirt

ende Swynsbergen, ende de Hooch Ed. Geb. Vrouwe Anna
van Eyck, te samen gemaeckt voor den notaris Johan van de

Vyver te 'sGravenhage op 20 Nov. 1660.

Zooals uit vorenstaande akte blijkt was dit huis voor

een deel verhuurd aan den postmeester van de Graeff 2),

1) Haar zoon was Cornelis Henricus van Grevenbroeck; diens
weduwe Isabella Maria de Gulpen en hun beider zoon Theodorus van
Grevenbroeck verkochten Zwijnsbergen 31 October 1718 aan mr. Hendrick
Bernardus Martini, schepen van den Bosch.

2) Den 18 Januari 1678 werd in de St. Janskerk te den Bosch
een van de Graeff begraven met deze kwartieren:

van de Graaf van Drunen
Back Gabor

In gezegd jaar verkochten Jacob van Drunen, raad der stad Keulen en

10
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wiens voornaam was Johan. Hij hield er zijn kantoor voorde

door hem uitgeoefend wordende wagenposterij van den Bosch

op Maastricht, waarover vaii Heurn Historie III p. 268 het

volgende mededeelt: „In het begin des jaais 1679 werd door

Johan van de Graaf, inwoner alhier, uitgedagt om eenen ge-

regelden postwagen van deeze stad naar Maaztricht te doen

rijden: hiervan gaf hy kennis aan den Prinse van Oranje, die

zulks goedkeurde, doch het gevoelen der Regeering (van den

Bosch n.1.) daarover innemen wilde. Hij leverde derhalve zijn

ontwerp dezelve over, welke dit in handen van eenige Gemag-

tigden stelden om het te onderzoeken en vervolgens het ge-

voelen der Regeering den Prinse over te zenden. Ik heb hier-

van niets meer gevonden dan dat de Staaten (Generaal) op

den vierden April 1679 den gemelden van cle Graaf voor den tijd

van zes en dertig jaaren een uitsluitend voorregt verleenden

om die wagenpostery op te regten ; clit postveer is tot he-

den in goeden staat gebleven 1)." By dat octrooi werd uit-

drukkelijk onder bedreiging eener boete van fl 12 verboden

het vervoer van brieven in prejudice der postery, wat nog in

1688 herhaald werd 2), doch dat verbod werd op verzoek van

genoemden van de Graeff in 1701 ingetrokken en toen werd

hem ook de vergunning verleend om brieven te vervoeren.

Naar het beroep, dat van de Graeff in het hierbe-

doeld huis uitoefende, kreeg het den naam van het posthuis op

Maastricht.

Jaeob van de Graeff', raad Uitten achten der stad Dordrecht, als gehuwd
met Eli-abeth van Drunen, voor de helft en Catharina Nieulaet, weduwe
van Johan Delsa, inwoonster van den Bosch, voor de andere helft, als

testamentaire erfgenamen van Catharina Nieulaet, wed. lalthasar van
Drunen, huizen, staande aldaar.

In eene Schepenakte van den Bosch van 1703 compareerde Marga-
retha Crul wed mr. Isacq van de Graeff, schepen van en rentmeester
der kerken van die stad.

1) Over de wagen posterijen van den Bosch zie men nog van Heurn
Historie III, p. 268, 316, 321, 365; IV. p. 158 en 179 en St. Hanewinkel
Gesch. en Aardrijksk. Beschr. der stad en Meierij van 's Bosch p. 226 en 229.

2} Mr Dr. J. G. Overvoorde Geschiedenis van het postwezen in

Nederland vóór 1795 p. 422.
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Ook nadat genoemde Johan van de Graeff was komeli
te overlijden, werd door diens erven daarin nog de wagen-
posterij op Maastricht uitgeoefend, totdat zij 28 Februari 1763
(Reg. n°. 578 f. 259 v so

) het recht daarop verkochten. Zij

waren zijne kleinkinderen en schoondochter, met namen:
a. de kinderen van m r

. Herman van Breugel, president-

schepen van den Bosch en proost van de 111. L. V. Broeder-

schap aldaar en Jeannette van de Graeff, met namen : Evert
van Breugel, schepen van den Bosch ; Cornelia Maria van
Breugel, gehuwd met Willem van der Colff, burgemeester te

Woudrichem ; Henrietta Johanna van Breugel, gehuwd met
Hieronimus Leonard Hoogstad, commies ter Generaliteit wegens
Friesland; Antonia Elisabeth van Breugel, gehuwd met Hendrik

Drieling, ontvanger te Kleef ; Bertruda Agatha van Breugel,

weduwe van Severinus van den Pavort, kommandant van het

fort Isabella ; wijlen Jacobus Festus van Breugel, havenmeester

te den Bosch, voor Avien bij plaatsvervulling optraden zijne

beide dochters, zijnde zij met hen allen gerechtigd voor Va

;

b. Antonia Elisabeth Uleus, weduwe en erfgename van
Hendrik Antony van de Graeff, schepen van den Bosch en zoon van
den postmeester Johan van de Graeff voornoemd, ook voor Va;

c. de kinderen en erfgenamen van Adriaan Hanedoes

;

Tjerk Hanedoes, dijkgraaf van het Nieuw Land van Altena

;

Isaacq Hanedoes, predikant in de beide Egmonden ; Johan
Hanedoes, medicinae doctor te Amsterdam ; Sara Bartruda Rauws,

weduwe van Adriaan Hanedoes, gesubstitueerd baljuw te Wou-
drichem ; Helena Hanedoes, weduwe van Pieter Rauws, burge-

meester aldaar en Johanna Cornelia Hanedoes, weduwe van.

Dirk Willem Keyser, zijnde met hen allen ook voor V:] ge-

rechtigd in het octrooi voor voorschreven postdienst,

Kooper daarvan werd toen Johan Hutmann, wonende te

's-Hertogenbosch, in Dl. I blz. 213 reeds genoemd. Hij kocht

van hen niet alleen het recht van octroy van de wageposterye

van de stad van 's Hertogenbosch op die van Maastricht en

vice-versa, maar ook een huis met stal, staande te Eindhoven
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nabij de Stratumsche brug naast het huis van Oranje-Nassau,

alsmede vier koetsen of berlijnen, twee bolderwagens, zes post-

chaisen, twee halve ehaisen en eenige postpaarden met hunne

tuigen.

De wagenposterij van den Bosch op Maastricht is daarop,

zooals wij in Dl. T blz. 213 ook reeds zagen, overgebracht naar

het huis in de Postelstraat, thans genummerd 64.

Het huis, genaamd het posthuys op Maastricht kwam
na doode van Maria Herinx, weduwe van Johan van Kessel,

aan hunnen zoon Johan van Kessel, plebaan en pastoor van

de parochie van St. Jan te den Bosch 1) ; van hem erfden

van dit huis de sydelhuysinge : zijne oomzegster Maria Agnes

van Kessel, dochter van Balthasar Willem van Kessel en Agnes

Maria Driessens Opheyde, en weduwe van mr. Andreas Ignatius

Vercamp. zoon van mr. Johannes Benedictus en Maria Catha-

rina van Emmerick, (dochter van Andreas en Maria Godefrida

van Engelen) ; het hoofdgebouw : zijn oomzegger, Maurits van

Kessel, woonachtig te den Bosch, broeder van Maria Agnes

van Kessel voornoemd; deze had het 6 Nov. 1730 bekomen bij

scheiding en deeling met zijnen broeder en zusters : Ignatius,

Maria Agnes, Johanna, Hendrina, Adriana, Lucretia en Petro-

nella van Kessel; hij verkocht het 19 Juli 1738 (Reg.no. 559

f. 144), als wanneer het werd omschreven als : eene groote,

schoone, wel gelegen huysinge, met sijn tooren, poorte, agter-

plaats, hof, stallingen, koetshuysen, bewoond door na te noe-

men koopster en begrensd ex uno door het huis der weduwe

Andreas Vercamp en ex alio door dat der erfgenamen van

Abraham Hubert, aan zijne moeder, genoemde Agnes Maria

Driessens Opheyde, toen weduwe van Balthasar Willem van

Kessel. Van haar erfden het hoofdgebouw hare kinderen Igna-

tius en Hendrina van Kessel; nadat deze laatste van haren

genoemden broeder diens helft daarin had gekocht, verkocht zij

het 6 Juni 1777 (Reg. no. 585 f. 81 v so
) aan Johannes Baptist

1) Men zie over hem Schutjes Gesch. van het Bisdom 's Bosch

IV p. 317 en Hezenmans 's Bosch 1629—1798 p. 354.
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van Bommel, woonachtig te den Bosch 1) ; deze was geboren

te Leiden 12 Aug. 1731 en zoon van Joannes van Bommel,

geboortig van Tilburg, en Elisabeth van Anrae (uit Amsterdam)

en huwde met 1 . 1756 Joanna Maria Antonia Nagelmaeckers.

dochter van mr. Petrus en diens tweede vrouw Catharina

Huygermans; (zij overleed kinderloos) ; 2°. Maria Agnes Vercamp,

dochter van mr. Andreas Ignatius Vercamp en Maria Agnes

van Kessel, hiervoren reeds genoemd ; zij zal hem wel de

sydelhuysinge van het posthuys op Maastricht, die geërfd

was door hare zuster Maria Joanna Vercamp, welke jong en

ongehuwd overleed, ten huwelijk aangebracht hebben en zoo

was clan nu weder dit geheele huis in één hand.

Genoemde Johannes Baptist van Bommel had van zijne

tweede vrouw o.a. een zoon mr. Gerardus Andreas Martinus

van Bommel, burgemeester van Leiden, 1815 in den Neder-

landschen adel verheven 2), wiens afstammelingen thans zijn

uitgestorven, alsmede een zoon Jacobus Cornelius Balthazar van

Bommel, die huwde met Eufina Jacoba Maria Half-Wassenaer

van Onsenoort; hun eenige thans nog in leven zijnde manne-

lijke afstammeling is hun achterkleinzoon Jhr. Jan Baptist

van Bommel, geboren te Vught 5 Januari 1888.

Het Posthuis op Maastricht behoorde later aan Gijs-

bertus Buysen, lid van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,

overleden te den Bosch 2 Mei 1862 ; hij liet van zijne vrouw

Maria Agnes Loutermans, gestorven te den Bosch 29 April

1875, slechts één kind na, Maria Buysen, welke aldaar op

jeugdigen leeftijd 6 Juli 1876 overleed; hare erfgenamen hebben

daarop den 28n December van dat jaar dit huis verkocht aan

2) Den 7 Sept. 1774 had hij van Mr. Jan Hendrik van der Does,
oud-schepen van den Bosch ; van Maria Margaretha Bosschaert, huisvrouw
van Mr. Johan Hendrik van der Does, secretaris van politie der stad
Utrecht en van hunne kinderen : Hester, Maria, Willem, Jan en Isaacq
van der Does gekocht de Baasterhoeve (Schepenreg. van den Bosch no.
584 fol. 61). Van hem erfde dit goed zijne dochter Maria van Bommel,
echtgenoote van den landdrost Mr. Paulus Emmanuel de la Gourt.

2) flij vermeerderde zijn wapen met een hartschild, zijnde het
wapen van Kessel, omdat zijne grootmoeder eene van Kessel was.
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de in 18G7 in den Bosch opgerichte Sociëteit de Katholieke

Kring, die tot dusver gevestigd was in het koffiehuis de Plaats

Royaal aldaar ; haar bestuur deed daarop dit huis geheel

afbreken en bouwde daarvoor hare tegenwoordige sociëteit in

de plaats.

In 1689 deed de stad den Bosch door Jacobus Smits maken
eene pomp Achter het Wild Varken tegenover het Posthuis,

daer de postwaegens afryden op Maestricht. Denkelijk kwam
die pomp te staan op de Dieze aan den hoek van de straten

Achter het Verguld Harnas en Achter het Stadhuis, welk ge-

deelte der Dieze eerst in 1840 is overbouwd geworden met het

hoekhuis, dat er thans boven staat.

f. Het huis n°. 16.

Aan de overzijde van de hiervoren behandelde huizen

stond aan den hoek van de straat, genaamd Achter liet Wild

Varken, en van het Klein Lombardstraatje een huis, dat in de

eerste helft der 16e eeuw toebehoorde aan Jan Bacx, hoog-

rentmeester der domeinen van Brabant in het Kwartier van

den Bosch, die in het jaar 1552 overleed. Hij behoorde tot de

familie Bacx van Herenthals, wier wapen was : drie gouden

klokken (2 en 1) op een veld van sabel. Zijn vader was Syuion

Bacx van Herenthals. Diens vader zal geweest zijn Jan Bacx van

Herenthals, clericus, die in 1512 notaris in den Bosch was 1).

De hoogrentmeester Jan Bacx had tot vrouw Heylwich

van den Hove, dochter van Wouter en Johanna Pynappel, die

hem deze kinderen schonk:

a. Heer Frans Bacx. priester en kanonik te Eindhoven

;

b. Jacob Bacx, rentmeester der Staten van Brabant in het

Kwartier van den Bosch (over wien men zie Navorscher 1892

p. 627 en vlgd), stierf 31 Maart 1591, huwde Anna Hack, dochter

1) Blijkens eene Schepenakte van den Bosch van 1524 verleende
in dat jaar Jan Bacx Jansen als man van Maria, dochter van Jan Hamer,
eene grondrente uit een huis in de Venyerstraat aldaar,
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van Jan Goossenszn en Agatha van den Eeckaert, de dochter

van den pellifex Marcelis Marceliszn. Hunne kinderen waren:

1°. Symon Bacx, adjunct zijns vaders, huwde Anna

van Gameren. Hun zoon was Johan Bacx, ritmeester, die huwde

met Sophia van Goltstein, welke hem schonk: Geertruid. die

huwde met Leonard van Aalst, predikant te Oirschot; Anna
Jeannette, 7 Januari 1635 Protestantsch gedoopt te den Bosch

en Paulus Bacx (Reg. no. 396 f. 58).

2°. Johan Bacx, kolonel, gouverneur en kastelein van

Heusden, woonde op den huize Ripplickerweert, huwde Geer-

truyt N.

3°. Pauwels Bacx, gouverneur van Bergen op Zoom,

huwde Elisabeth Joachim, die hem schonk : Constantia h.

Willem de Pischet, kapitein ; Anna h. den ridder David Balfourt,

kapitein en Elisabeth h. Johan van der Molen.

4°. Marcelis Bacx 1), ook gouverneur van Bergen op

Zoom, huwde Anna Maria van Berck, bij wie hij vier dochters

verwekte. Zij hertrouwde na zijnen dood met Guillaume de

Levin, heer van Famars en stierf te Bergen op Zoom in 1611.

5°. Heylwich Bacx huwde 1576 met Goyart van Eyck,

zoon van Jaspar en Barbara van den Stadeacker.

c. Anna Bacx huwde met Marcus van der Hulst. Hunne

kinderen waren Jan en Reinier van der Hulst.

d Catharina Bacx huwde met Joost van Auwen (of

Ouwen), zoon van Joost Janszn, schepen van den Bosch
;

e. Barbara Bacx huwde met mr. Jacob Proening van

Deventher Gerardszn.

/. Paulus Bacx.

g. Andries Bacx, in 1558 uitlandig. Zijne kinderen

waren Margriet Bacx, h. Jan Escohy, en Maria Bacx, h. Tous-

saint Philo.

h. Symon Bacx, griffier van den Bosch en notaris

1) Men zie over de 1—4 genoemde Bacxen II. A f
van Zuylen

Stadsrekeningen II p. 1243
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aldaar, alsmede rentmeester der Staten van Brabant in het

Kwartier van den Bosch, stierf kinderloos 7 Mei 1549, huwde
1° Peterken Kuyst (zie blz 73); 2° Maria Raessen, weduwe
van Wynandt Pauwelszn. Wynants van Kesant, die na zijnen

dood hertrouwde met mr. Reynier Everswyn Gerarclszn., sche-

pen van den Bosch.

De sub a—g genoemde kinderen met uitzondering van

dat sub e verkochten in 1556 (Reg. no 196 f. 36) 6
Ar in het

hierbedoeld huis, waarvan toen gezegd werd, dat het stond

ter plaatse genaamd de Zijle, voorheen Achter het Wild Var-

ken geheeten, tusschen bet huis van Elisabeth weduwe van

Frans Goyartszn. 1) ex uno en een straatje exalio, aan hunne

zuster Barbara Bacx, huisvrouw van mr. Jacob Proening van

Deventher, die daarin reeds V7 bezat. Haar man was sedert den

dood zijns broeders Henrick, hiervoren op blz. 5 vermeld,

heer van Nieuw-Herlaer en had van haar slechts twee kin-

deren : Gerard Proening van Deventher, heer van Krimpen aan

den IJssel en Nieuw-Herlaer en burgemeester van Utrecht onder

Leicester 2) en Elisabeth Proening van Deventher, die huwde

met Goyart van Eyck, heer van Zeelst 3), zoon van Roelof,

heer van Blaarthem, Zeelst en Veldhoven en Heylwich van Berckel.

Nadat hunne moeder afstand had gedaan van den tocht,

dien zij als langstlevende echtgenoot van dit huis had, kwam
het bij deeling aan hare genoemde dochter Elisabeth, wier

man, Goyart van Eyck n.1., het 30 September 1600 (Reg. no.

264 f. 392 vso
) verkocht aan mr. Jacob Casseyer Jacobszoon

;

het werd toen gezegd te zijn een huis met eenen uitgang in

het Batenpoirtke, staande Achter het Wild Varken tegenover

1) In 1573 behoorde dit huis, dat de Ooievaar heette, aan de kin-

deren van Rodolf Bruess, zoon van Henrick Roelofszn. en Elisabeth van

Balen Jansdr., met namen Jutte, de echtgenoote van Jan van Rysingen
Henrickszn. en Jan Bruess.

2) Taxandria V. p. 148.

3) Men zie over hem Houben Geschied, van Eindhoven I p. 479.

Zijne kinderen waren Barbara van Eyck, h. met lo Andries de Pollart

van Exaeten; 2o Jan de Keverberg; Rutger van Eyck; Jacob van Eyck
en Eloris van Eyck, heer van Nuenen, Gerwen en Nederwetten.
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de poort en huizing der erven van mr. Nicolaas van der Stegen

en naast een straatje, loopende naar het Batenpoirtke en zich

uitstrekkende tot aan het oud-vrouwengasthuis van Johanna

Hamers.

Genoemde mr. Jacob Casseyer, die essayeur der Bossche

Munt was, had van zijne vrouw Hillegond van Reys, dochter

van Reynder Henrickszn. van Lennich genaamd van Reys,

deze kinderen :

a. mr. Jacob, eerst pastoor der kerk van St. Pieteren

Paulus te den Bosch, daarna plebaan te Brussel

;

b. Aleyda

;

c. Reynier

;

d. Henrica

;

e. Catharina en

ƒ. Anna Casseyer

;

Mr. Jacob, hiervoren sub a vermeld, verkocht 9 Sep-

tember 1632 dit huis aan zijne zuster Aleyda, die het 13 Juni

1636 weder verkocht aan Henrick van Beverts ; deze laatste

verkocht het 24 October 1670 (Reg. no. 453 f. 7), als wan-

neer hij weduwnaar was van Maria Jacobsdochter van der

Meulen, — aan Martinus Ackersdijck; het werd toen gezegd te

zijn : een schoon, groot welgelegen huys, hoff, met noch twee

huysen daertoe behorende, zijnde de groote huysing gestaen

ende gelegen Achter de Wilt Vereken op den hoeck van een

straetjen, gaende naer Baeten poortjen, anders genoemt het

Lombart straetjen, tusschen hetselve sydelstraetjen d
J

een zyde

ende tussen huys ende erve, genoemt den Oyvaer, nu toe-

behorende Marten de Gulicker, aen $ander zyde. Laatstge-

noemde kooper was de reeds meermalen genoemde stadhouder

van den Hoogschout der Stad en Meierij van den Bosch ; zijne

vrouw was Mechteld Canters, dochter van Joost Aertzen, schepen

van die stad.

Het naast het hierbedoeld huis loopend straatje, het

Klein Lombardje geheeten, zal wel zijn naam ontleend hebben

aan een bankje van leening, dat aan dat straatje gehouden
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werd ; van uit dit straatje kwam men door een poortje,
}

t Baeten poortje genaamd, in de straat, thans geheeten Achter

het Stadhuis. Volgens R. A. van Zuylen. Tijdschrift Noord-
brabant 1853 p. 214 noot 1, staat in het Kohier van de Lee-

ninge tot proviandeering der stad den Bosch met granen, aan-

gegaan door hare negen Blokken kiachtens consent van 23

October 1586: „dat achter de Leeuw (d. w. z. achter het Hotel

de Gouden Leeuw) in de voorstraat en naderende Int Baeten

poortje, alzoo ter plaatse thans genaamd Achter liet Stadhuis,

Francois xn den Lombard voor die leening werd aangeslagen ;"

hij maakte daaruit de gevolgtrekking, dat toen ter tijde in

het Lombardje een bankje van leening gehouden werd.

Noch het straatje het Klein Lombardje, noch het daar-

aan annexe straatje het Lombardje kunnen hunnen naam ont-

leend hebben aan de Bank van Leening, die een tijdlang

gevestigd was in het huis de Jonas, staande in de Verwerstraat,

waarheen het Klein Lombardje liep, omdat er geene aanneme-

lijke reden bestaat, waarom naar die Bank zouden zijn ge-

heeten geworden straten, waaraan zij niet stond.

Achter het Baeten poortje lag oudtijds een erf, waarop

acht kamers of huisjes stonden ; Jenneke Hamers Huiberts

dochter bestemde die 2 Maart 1582 (Reg. no. 242 f. 495) tot

een gasthuis voor acht oude vrouwen, die in vier dier kamers

moesten wonen ; later is dit oudevrouwenhuis overgebracht naar

het pleintje, ook het Lombardje genaamd ; tengevolge van het

Decreet van den Franschen Prefect van 28 December 1811

werd het eveneens opgeheven.



HOOFDSTUK V.

De straten, genaamd Achter het Verguld

Harnas, Achter het Stadhuis en

de Ridderstraat

De eerstgenoemde dezer straten ontleent haren naam aan

het huis, dat aan den hoek der Schapenmarkt en de straat,

geheeten Achter het Verguld Harnas, staat en van ouds het

het Verguld Harnas heette. In een e Bossche Schepenakte

van 1518 wordt het gezegd te staan apud portam nostrae

dominae; van die poort is ook sprake in eene Bossche Schepen-

acte van 1500, want daarin wordt gezegd, dat een huis en

erf sitae sunt in Buscoducis in vico Selliparorum proye portam.

olim dictam Onse Vromvenpoert. inter hereditatem Baudewini

die Becker ex nno et inter communem Diesam. ibidem fluentem,

ex alio, quam domum et aream Johannes van den Hove erga

Willem Toelinc acquiserat en die nu werden toebedeeld aan

Wouter, zoon van Jan van den Hove en Johanna, de dochter

van Wouter Pijnappel. In eene Bossche Schepenakte van 1584

heet deze poort porta Jtideoram, daar toch daarin vermeld

wordt dat Henrick Heeren Goossenzoon een huis verkoopt

staande juxta portam Judeorum.

De Dieze, die ten N. van deze straat loopt, was reeds

in het begin der 16e eeuw grootendeels overwelfd, zooals

blijkt uit eene Bossche Schepenakte van 4 Mart 1501 (Reg.

n°. 96 f. 14 i), waarbij Jan Symonszn. Bacx als man Heyl-

wich, dochter van Wouter Janszn. van den Hove, aan Dirck,

zoon van Mathijs van TMnther, barbitonsor, verkoopt : pontem
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lapideam, sitam in Buscodueis juxta vicum, dictum Onse Vrou-

ivenpoert, super aqua ibidem fluente, quis vicus tendet a

vico Vuchtense versus locum dictum die Zyle, neenon quod-

dam penu ultra dietam aquam ibidem fluentem, existens simul

cum domibus ac edificiis super dicto ponte et penu exis-

tentibus inter hereditatem olim Christiani, filii quondam Bau-

dewini dicti Janszn. van den Molengrave cum ejus heredibus

et communem aquam seu communem gradum aquatilem exuno
et inter hereditatem Boudewini dicti Johannissoen, pistoris,

ex alio. Dit huis werd in 1512, als wanneer het gezegd werd

te zijn huis, erf en steenen brug, genaamd In den Os, staande

aan de Zyle bij het Wild Varken, door Jan van den Wande
gekocht van de erven van Wouter Koyten. (Reg. n°. 110 f. 162).

Op dezelfde plaats, waar dit huis stond, woont thans nog een

barbitonsor !

De tweede der gezegde straten heette oudtijds Achter

het Oud-Raadhuis, volgens van Heurn ook wel Jericho naai-

de vele Joden, die in de Middeleeuwen in deze straat woonden.

Den naam van Achter het Oad-Raadhuis had zij blijkbaar

gekregen, omdat zij achter het Oud-Baadhais liep. Over de

plaats waar dit gebouw stond schreef van Heurn in zijne

Beschryving het volgende : „al vroeg werd er (in den Bosch)

een Raadhuis getimmerd ; waar dit gestaan hebbe, kan ik

niet melden ; in verscheidene stadsregisters word van het

Oud Raadhuis gewaagd. Volgens van Oudenhoven Beschryvinge

der stad 's Hertogenbossche blz. 14 zoude het niet ver van

stads toenmalige vesten gestaan hebben, omdat die schryver

verhaald, dat de overblijfsels der oude stadsmuren in zijnen

tijd onder anderen achter het Oude Raadhuis nog te zien

waren ; toen (bij het leven van Van Oudenhoven n.1.) stond

er een stadhuis op dezelve plaats, daar het tegenwoordige

staat, gevolglijk bedoeld hy een andere plaats dan die van

dit stadhuis. Het kan ook niet zijn, dat dit Oude Raadhuis in

den geweldigen brand des jaars 1463 afgebrand zy, omdat ik

in verscheidene stadspapieren lang naar deezen tijd geschreeven
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vinde, dat 's Lands plakkaaten en andere afkondigingen mede

aan het Oude Raadhuis aangeplakt werden en dat hetzelve

tot een stadsturfschuur gebruikt werd. Het is moeielijk dit

huis te ontdekken.'

'

Volgens van Oudenhoven l.c. werd in den Bosch eerst

een raadhuis gebouwd, het welcke, zoo schreef hij, noch genoemt

is het oude Raedthuis en daarna aan de Zuidzijde der Markt

's Heerenhuys, het stadhuis n.1. ; hij maakte alzoo onderscheid

tusschen het raadhuis en het stadhuis 1). Ik acht het niet

onwaarschijnlijk, dat in het eerste gebouw de Raden en in het

ander de Schepenen en Gezworenen der stad vergaderden 2).

Blijkens Prosper Cuypers l.c. blz. 41 werd al in 1566

gezegd Raadhuis het oude raadhuis genoemd, daar hij toch

t. a, p. vermeldt, dat in dat jaar in dat alde raethuys al dat

metaelwerck der Bossche St. Janskerk geborgen werd om het

tegen de Beeldstormers te vrijwaren. Volgens R. A. van Zuylen

Stadsrekeningen I p. 168 werd het reeds in 1552/53 zoo ge-

heeten, want toen werd betaald voor 'tgrave onder de brugge

(over den stroem der diesen) voer d 1 ouwe raethuys.

Blijkens deze laatste aanhaling moet, vermits met de

brugge kennelijk bedoeld is de Autfoirtsche brug, het oude

raadhuis gestaan hebben ter plaatse, waar thans het gebouw

van het Kantongerecht en het Kantoor voor den waarborg van

gouden en zilverwerken staan. De juistheid dezer opvatting

wordt bevestigd door eene Bossche Schepenakte van 21 Augus-

tus 1631, omdat daarin gezegd wordt, dat het huis In den

Wolf (thans genummerd Achter het Stadhuis 8) staat Achter

het Stadhuys tegenover het Out Raedthuys. Volgens den

plattegrond van den Bosch van 1566, welke is afgedrukt achter

het reeds dikwerf aangehaald werk van Prosp. Cuypers en

de oudst bekende van die stad is, immers die, welke voorkomt

1) Dit wordt ook gedaan door Dr. G. F. Xav. Smits in het Bul

letin van den Ned. Oudheidk. Bond 1908 p. 215.

2) ld. Dr. C. F. Xav. Smits t. a. p.
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ia het werk van C. H. Peters, de Neder]. Stedenbouw p. 35, is

niets anders dan eene valschheid van eenen Martin Wegenaer,

die omstreeks het jaar 1900 te Rosmalen overleed, besloeg

het Oud-Raadhuis den geheelen hoek tusschen de binnenplaats

van het Stadhuis en de Ridderstraat.

Aan den hoek van de straten, genaamd Achter het Wild

Varken en Achter het Stadhuis, staat het huis, genaamd het

Wild Varken, waaraan, als gezegd, eerstgemelde straat haren

naam ontleent. In dat huis woonde blijkens Taxandria VIII

p. 253 in 1443 de notaris Jan Pels; in April 1518 (Reg.

no. 116 f. 136) werd dit huis omschreven als: domus et

area ac camera, sibi mutno lateraliter sub uno tecto adja-

cent.es
y

dictae commnniter Int Wilt Vereken, sitae in Busco-

ducis ad locum die Zyle supra conum ejasdem vici ex uno et

inter hereditatem Petri die Metser, door Ghisela, dochter van

Jan Henrickszn, die het bij gerechtelijke uitwinning gekocht

had, verkocht aan Stephanus Lambertszn. van Culenborch

;

diens erfgenamen, zijnde : Melis, zoon van Steven, den zoon

van Amelis Cuijck en Margaretha, dochter van Willem van

Herenthals ; Beatrix, dochter van Lambert van Culenborch, c. s.,

verkochten het 8 Januari 1562 (Reg. no. 207 f. 405 vso
) aan

Jan, zoon van Willem Sanclerszn. van St. Oedenrode ; in 1618

werd het gezegd te zijn een steenen huis, genaamd het Wilt

Vereken] in 1637 de Drie Schabellen, eertijds het Wild Var-

ken geheeten, doch kort daarna weder liet Wild Varken (Reg.

no. 476 f. 46 v so
) ; thans is het, als reeds gezegd, het café

Limburgia genaamd.

a. De Plaats Royaal.

(Achter het Stadhuis nos. 24, 26 en 28.)

De timmerman (carpentator) Dirck van Rode Gerardszn.,

wiens rechtsvoorganger, zooals later blijken zal, was Willem

Schilder, verkocht dit huis aan Hadewig wed e
. Gerard Kemp
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ter tocht en aan hare kinderen Jan, Willem, Goijart, Arnd,

Catharina en Hadewig Kemp in eigendom. Hadewig Kemp
laatstgenoemd werd later ingevolge boedelscheiding de uitslui-

tende eigenares van dit huis ; zij bracht het ten huwelijk aan

haren echtgenoot Henrick van Hedel Arndszn. ; deze echte-

lieden hadden eene dochter Katherina, die huwde met Frans

Paeuweter Arndszn. en hem deze kinderen schonk : Henrick

Paeuweter en Elsbene Paeuweter, huisvrouw van den koopman

Johannes Oldrino ; zij erfden dit huis, dat zij 8 Juli 1544

(Reg. no. 165 f. 290), als wanneer het omschreven werd als:

huis, erf en ledige plaats, staande Achter het Oüd-Raadhuis,

tusschen het huis van Pirck Goyartszn. van Merevenne, een

gang of steeg tusschen beiden loopende, ex nno en het huis

van Mr. Martinus clie Greve, ex alio, aan Lieven, zoon van

Petrus van Rode. Diens weduwe Doriï', dochter van Henrick

Folcartszn. van den Dijck, verkocht het 16 Mei 1556 (Reg.

no. 183 f. 444) weder aan Jan, zoon van Willem Thielmans

;

deze had van zijne vrouw Maria, de dochter van Jan Janszn.

Thomaszn., eene dochter van Maria Thielmans, die het ten

huwelijk bracht aan haren man mr. Jan van de Water, (welke

stierf in 1615 en zoon was van Simon en Catharina Schellens), Van

hen erfde dit huis hunne dochter Maria van de Water, die het

op hare beurt ten huwelijk bracht aan haren man mr. Theodore

Smets. Toen zij was overleden, verkocht deze als vader en

voogd over zijne minderjarige dochter Johanna Maria, gesproten

uit zijn huwelijk met haar, den 16 October 1649 (Reg. no.

397 f. 82) dit huis aan Gerard van Kelst ; het werd toen

omschreven als volgt: hvee haysingen, poorte int midden, ledige

plaetse, hoff, stallinge ende tarff- of branthuys, staande en

gelegen tusschen het huis van Jan van Megen, een gangske,

het Baetenpoortje genaamd, tusschen beiden liggende, ex nno

en het huis der weduwe Gerard Peters, ex alio, met het recht

om van gezegd gangske, dat thans, zooals reeds vermeld is,

het Lombardje heet, gebruik te mogen maken.

Genoemde Gerard van Kelst was de zoon van Jeronimus
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van Kelst, die behalve hem deze kinderen had (Reg. n . 392

f. 218) 1):

a. Juliana, huisvrouw van Henrick Gerardszn van der

Schoot

;

b. Catharina, huisvrouw van Herman van Dijck;

c. Gielis, h 1°. Catharina, dochter van Henrick Buching,

(van wie Jeronimus en Johanna van Kelst); 2°. Willemken,

dochter van Willem Goorts Pieterszn (van wie Willem van

Kelst);

d. Elisabeth, huwde met Adriaan de Gruyter Danielszn
;

e. Jan van Kelst, die te Oirschot overleed 2).

Gerard van Kelst voornoemd had van zijne vrouw Maria

Heuvelmans deze kinderen : Jeronimus; Johan Carel; Allegonda,

huisvrouw van Gregoire d'Ardenne; Symon, wiens kinderen

waren Johanna, echtgenoote van Johan Loockeren en Gerardus

van Kelst ; Catharina, echtgenoote van Johan Adolph Soens,

ook wel Soons genaamd; deze laatste kocht 24 Mei 1674

(Reg. n°. 455 f. 109) % in het hierbedoeld huis van zijne

zwagers en schoonzusters met uitzondering van Symon, voor

wien bij plaatsvervulling diens kinderen optraden. Toen zijne

vrouw weduwe van hem was geworden verkocht zij 17 Febr.

1690 (Reg. n°. 479 f. 383) dit huis aan Pieter de Coninck,

commies-extraordinaris van 'sLands bovencomptoren ; diens

kinderen en erfgenamen waren : Alida de Coninck, gehuwd

met den kapitein Hendrick de la Fosse en Wilhelmina de

Coninck, echtgenoote van Willem Thomas Scriba, predikant

te Woensel ; dezen verkochten den 2 Juni 1708 (Reg. n°. 527

f. 138) aan Maria Soonen weduwe van Johan Coenradus Ons-

steen van dit huis dat gedeelte, hetwelk staat tusschen het

Lombardje en het tegenwoordige koffiehuis de Plaats Royaal.

1) Men zie nog Taxandria V p. 264.

2) Volgens van Heurn Beschrijving bevond zich aan de Zuidzijde
van de St. Janskerk te den Bosch, ten O. van het kruis (dwarskruis ?)

een geschilderd raam, dat door Jan van Kelst geschonken was tot zoen
voor eenen door hem gepleegden manslag.
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Dat kpffielmis -ms toen 'al reeds eene herberg, 'zijnde ge-

naamd ..het Keysershoff; het schijnt later toebedeeld te zijn

aan genoemde Wilhelmina de Coninek, want haar gezegde man
verkocht; het 21 Januari 1723 (Reg, a?i 551 f. 345 v8G

) voor

zijne kinderen 1), die het van hunne moeder, Wilhelmina de

Coninek meergenoemd, geërfd hadden, aan Hendrick Smits,

burger van den Bosch; het werd toen omschreven als hnis

met poort in het midden, ledige plaats, tuin, achterhuis en

stalling, Van dezen kooper erfde het zijn zoon mr. Gerard Smits,

advocaat te den Bosch, van wien het weder erfden diens kinderen,

met namen : Gerafdus Cornelis Smits ; Franciscus Ludovicus

van Koenen, vaandrig te Venlo als gehuwd met Anna Eliza-

beth Smits; Maximiïianus Josephus Ignatius baron van Schenck

van Nydeggen, luitenant te Utrecht, als gehuwd met Johanna

Maria Catharina Smits en Mechtilde Smits ; zij verkochten

het 20 Juli 1789 (Keg n°. 597 f. 55 v s°) aan Willem Hubert,

mr. timmerman en architect te den Bosch.

Laatstgenoemde Hubert, die reeds meermalen als kooper

van huizen vermeld is, behoorde tot de Bossche familie Hubert,

wier stamvader was de op blz. 132 genoemde Thomas Hubert

;

deze had van zijne vrouw Gertrucle Pierre ook nog éen

zoon Pierre Hubert, burger van den Bosch, gedoopt in dé

Waalsche kerk aldaar 1 Juli 1636 als zoon van Thomas
Hubert en Gertrude Pierre voornoemd ; van zijne vrouw Geertruid

Vlieck had deze de navolgende kinderen:

a, Willem Hubert, notaris te den Bosch, huwde Catha-

rina Boons, dochter van David, ook notaris aldaar ; hunne

kinderen waren: Helena; Maria Catharina.; Petrohella en

Petrus Hubert.

b. Thomas Hubert;

1) Zij waren in 1750 Eugenius Scriba, president-schepen en com-
mies van den Grooten Brabantschen landtol te Lommei; Isaacq Scriba
te Schijndel

;
Johan en Daniel Scriba; Adriana Scriba gehuwd met

Anthony van der Linden te Breda; Elisabeth, Helena, Petronella en
Bernardina Scriba te Tilburg.

11
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c. Gerard Hubert, huwde Maria Hubert; hun zoon Fre

derik Hendrik Hubert, schipper van den Bosch op den Haag.

huwde Willemijn van Esch, dochter van Jan en Hillegonda

van Cronenburg; dezen hadden tot kinderen Gerard, die bmvde
Maria Herbers; Pieter, marktschipper van den Bosch op Am-
sterdam ; Anna Hillegonda Freda, de vrouw van Hendrik van

Beusekom, geb. te den Bosch 21 November 1712 en aldaar

overleden 21 December 1770; Petronella, de vrouw van

Willem Soetens en Geertruj% de vrouw van Pieter Eenighs,

marktschipper van den Bosch op Utrecht

;

cl Frederik Hendrik Hubert, die volgt sub I.

e. Anna Maria Hubert, die huwde met Jacob Cloeck;

f. Geertruid, die huwde met Jan Pels.

I. Frederik Hendrik Hubert, biervoren sub d genoemd,

huwde Rachel van der Pol, bij wie hij verwekte

:

a. Anna Geertrnvda Hubert, die huwde met Hermanus

van Akoij

;

b. Pieter Hubert, die volgt sub II;

c. Johannes Hubert, gedoopt 1704, stierf denkelijk jong.

II. Pieter Johannes Hubert, hiervoren sub fe. genoemd,

gedoopt 1702, was marktschipper van den Bosch op Amster-

dam ; hij huwde 1°. Adriana van Texel, van wie hij had zes

kinderen; 2°. N. N.

Zijne kinderen uit het r huwelijk waren o a. de na-

volgende gebroeders:

a. Jacob Hubert, gedoopt 1733, mr. verwer en glazen-

maker te den Bosch, huwde Hermyna Franken, die hem eene

dochter Elisabeth schonk

;

b. Jan Hubert, marktschipper van den Bosch op Schiedam

;

c. Willem Hubert, mr, timmerman en architect te den

Bosch, ook schepen aldaar, alwaar hij Protestantsch gedoopt

werd 5 October 1736 en Juli 1810 stierf, huwde 1* Sara

Catharina Brans, die hem schonk vier zonen en twee dochters,

van wie:

Jan Willem, in 1794 commissaris der Fransche Repu-
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bliek was; (hij stierf ongehuwd te den Bosch 5 April 1841,

75 jaren oud) en

Willem Pieter, de bekende Bossche patriot was; deze

werd 27 Üctober 1762 te den Bosch Protestantsch gedoopt en

stierf 3 April 1820 op het landgoed Langenhuizen te Rosmalen,

van zijne vrouw Bregetta van der Zanden geene kinderen

nalatende ; wel had hij van Johanna Hendrica de Bergh een

natuurlijken zoon Willem Pieter Hubert, Protestantsch gedoopt

te den Bosch 29 Januari 1790, die aldaar notaris was en

er ongehuwd overleed 20 Juli 1864.

2°. 1775 Antonia Christina Jacoba Knoop, geboren te

Maastricht, die hem o.a. eene dochter Elisabeth Theodora

Hubert schonk, welke huwde met Willem Isaac van Beuse-

kom, geboren te den Bosch 28 September 1779, stierf aldaar

1 Juni 1867.

Willem Hubert, de mr. timmerman en architect, bier-

voren sub c genoemd, verkocht 21 September 1789 het huis,

dat thans alleen de Plaats Royaal heet en toen nog het Keizers-

hof genaamd was, aan Johannes Dusomos, woonachtig te den

Bosch. Het is thans wat men tegenwoordig noemt een koffiehuis.

b. De Prins van Oranje.

Achter het Stadhuis nos. 14, 16. 18 en 20.

Het eerst vind ik van dit huis, dat eerst in de 18e

eeuw gezegden naam kreeg, gewag gemaakt in eene Bossche

Schepenakte van November 1502 (Reg. no. 97 f. 244). waar-

van de inhoud is als volgt: Vermits Nicolaus van Megen,

bakker, huis, erf en plaats van Jan Stempel, staande en ge-

legen te den Bosch bij de Aufoirtsbrugge tnsschen het erf

van Meehtekl, weduwe van Barthold Stempel, ex nno latere, ten-

dens cum fine anteriore ad plateam aldaar et cum fine pos-

teriore ad aquam ibidem fluentem. gekocht had van Roelof

Delft, zoon van Jan Stempels en Jacob, zoon van Jacob, den
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zoon van Jacob, den zoon vanAnna; vermits genoemde Ni#o*

laus van Megen daarna het voorschrevene verkocht had
;

aan

Johan, regulier kanonik en overste van de Abdij van Berne

ten behoeve van die Abdij 1) ; vermits wijders Arnold van Andel

van de kinderen van Jan Cortrock van Bucstel, c,.-s. had ge-

kocht eene huisplaats, die van Barthold Stempel was, gelegen

aan de straat 2), (die loopt van de Kolperstraat voor de

woning van Jacob Coptijt), tusschen het water aldaar vlietende

ex t&m en, het -.erf .van gezegde Abdij ex qlio, en hij die daarop

verkocht had aan die Abdij, zijnde een en ander daarna een

hereditas (erf) 3), aan die abdij toebehoorende en gelegen tus-

schen de Dieze ex uno en het erf van Ger, Scilder, een

straatje tusschen beiden loopende, e# alio, zich van de straat

achterwaarts uitstrekkende tot een straatje 4), loopende van

de Zijle tot aan gezegd water; vermits daarna Godschalk van

Veen, abt van meergezegde Abdij 5),
lk van gezegde hereditas

(erf), welk Vs gelegen is tusschen de Dieze bij voormelde brug

ex. uno en het erf van Willem Scilder, een straatje tusschen.

beiden loopende, ex alio, met de daarop staande gebouwen

verkocht had aan den bakker Willem van Loon Janszn., zoo:

hebben diens rechtverkrijgers Wellinus Last Arndszn. c. s.

dat Vs, gelegen tusschen de Dieze ex uno en het erf, voorheen

van Willem Scilder; nu van H&dewich weduwe van Gerard

Keymp (Kemp), een straatje tusschen beiden loopende, ex alio

strekkende ah anteriore tertia parte tolius hereditatis, nunc

ad Paulum Wynants 6) spectantem, ad posteriorem tertiam

partem totius integrae hereditatis, nunc ad Fissiam, relic-

tam quondam Johannis Hamers et ejus liberorum spec*

1) Zij zal het gekocht hebben voor een refugiehuis

2) Hier is bedoeld dé straat^ genaamd Achter het Stadhuis.

, 3) Uit de omschrijving daarvan blijkt, dat het was de plaats en
het erf van het gebouw, dat later de Prins van Oranje genaamd werd.

4) Het Lombardstraatje.

5) Hij was daarvan abt van 1399—1429,
6) Hij was Paulus Wynants van Resant, zoon van Wijnandt

Pauwelszn. en Gertrudis van Merevenne. *
:..••'.' .'

.

'.'".-':
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tantem 1),>M~ alzoo het Vs van voorschreven erf én plaats met

dé' gebouwen^ daarop stótóde, 1 — met : het récht Van uitweg

vèrkötóht a&h Jan Kèrriéér'Jmis^ö.r^^^- * ••

Hoe fvoorschreven liuis- erf en plaats later weder in

één hand zrjft gekomen^ -is mij niét' kunnen blijken. Den 9

September 1527 (Reg. no. 131 f. 190 v so
) werd dit huis ver-

kocht door^ Panlüs Wijnahts' tan Itésant, zoon van Wijnandt

Piauwefezn.
1 en G^fcnïdis van Merevenne Görjartsdrï 2) ; uit (ie

vermelding van den uaam zijner moeder valt af te leiden, dat

befr was " nagelaten door -genoemden (ïorjart vaii Merevenne.

Over diens geslacht vlndi men in eer) e Bossche Schepenaktè

van 1531 (Éeg. nö. 645 £ 338) liet volgende :
l Paulus, zoon

van • Wrjnandt (zoon van Paulus Wrjnants) en Gertrudis van

de Mèrvënne genaatod Brants en Willem Spaen Janszri., als

man Vari Postulina, dochter vari Rutger die Man ëri Gërtrudté

van de Mervenne voornoemd 3)^ deelen de goederenVan A leid,

dochter van Goyart van de Mervenne alias Brarits, hunne

matertera (moei) en weduwe van Jherönimüs van Aken.

Bij den voormelden verkoop van 1527 werd het hier-

bedoeld huis aldus omschreven : huis, erf, achterhuis, plaats

en piitpstaande en gelegen Achter hét Raadhuis tusschen het

erf der erfgenamen van Wouter de Jeger, het erf van Jan van

Vlierden en de; Drezé ex ïino en bet erf van Hadewïch weduwe

van Henrick v&n Hédél eiï' hare kinderen, een straatje tussehèfr

beiden löopènde, ex alio, strekkende achterwaarts tot aan het

erf Van Hubért Hamer Janszn. Kooper daarvan werd toéiï

Dirck^ de zoon van Goyait van Merevenne voornoemd, die

raad vm deri Bosch was én in eèné Bossche Schepenaktè van

153© genoemd wórdt : Dirck, zoon van Goyart Dirckszn. van

Biiedel jymamnd vari Merevenne. Zijne -vrouw -was Eïïsabeth

Delis, (lie
! hëM deze kinderen schonk :

1) Hieruit blijkt, dat de Abdij van Berne reeds in ,1502 den eigen

dom van dit huis geheel kwijt was.

2) De vrouw van dezen Goijart was Aleid.

3) Cf. Gesch. en Geneal. van het geslacht Wijnants p. 45 en 46
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a Maria, huwde met mr> Johan van der Stegen, raad

van den Bosch en schout van Peelland, zoon van mr. Jan

Janszn., schepen van den Bosch en Postulina van Sterkenborch.

b Agnes, die huwde met Goyart van der Eist.

c Aleid, die huwde met Herman Goortssen, ook wel

Goyartszn. genaamd.

cl Jacob, die huwde Agnes N., welke hem schonk:

Margriet, huisvrouw van Jan van Malboirch en Elisabeth, echt*

genoote van mr. Nyclaes Cohn (?), apotheker.

e Cornelis huwde N. N., van wie Catharina, die huwde

met Pancratius Kot, raadsheer te Neurenberg, en Helena, die

huwde met Christoffel Schrieck, ook raadsheer aldaar.

Bij de verdeeling der nalatenschappen van voornoemde

echtelieden van Merevenne-Pens , die 9 Juni 1609 plaats had

(Reg. n°. 657 f. 873), werd het hierbedoeld huis, dat daarin

omschreven werd als : huis, erf, tuin, bleekveld, ledige plaats

en poort, staande en gelegen Achter het Oud Raadhuis tusschen

de Dieze 1) ex uno en het huis der kinderen Jan Thielmans,

een gang tusschen beiden liggende, ex alzo en zijnde bewoond

geweest door de erflaters, toebedeeld voor de eene helft aan

de sub e genoemde dochters van Cornelis van Merevenne en

voor de andere helft aan Arnoult en Godefroi Goortssen, zonen

van de sub c genoemde Aleid van Merevenne, die toen te

Hamburg woonden 2). Het Noordwaarts van dit huis, aan de

overzijde der Dieze staand huis, dat alstoen omschreven werd

als een: „huys, erve, hoff oft ledige plaetse, gestaen ende ge-

legen achter d'Oude Raethuyse neffens de huyse metter poerten,

d'water aldaar tussen beyde loopende", werd bij diezelfde akte

toebedeeld aan Maria van Merevenne, hiervoren sub a genoemd.

Genoemde Arnoult Goortssen droeg 7 Augustus 1610

(Reg. n°. 280 f. 265) V« in de helft van het hierbedoeld huis

1) Hierboven stond een stal van dit huis, dat ingeankerd was in

het daar naast staand hais

2) Die helft zal hun ooly wel toebedeeld zijn voor hunnen hroedev

en zusters.
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over aan zijnen broeder Goclefroi, toen koopman te Hamburg,

terwijl 5 Maart 1614 (Reg. n°. 252 f. 455) de voogden over

Steven, den onmondigen zoon van voornoemden Paneratius Rot

en Catharina, en genoemde Christoftel Schrieck zoo voor zich

en als man van Helena van Merevenne de helft in dat huis

verkochten aan de kinderen van genoemden Herman Goortssen

(of Goijartszn) en Aleid. Die kinderen, zijnde voornoemde

Arnoult, toen woonachtig te den Haag en Gouefroi, toen

woonachtig te Hamburg; Tobias, woonachtig te Amsterdam;

Catharina, de huisvrouw van Brisse de Wilhem, woonachtig

in den Haag; Sara, de huisvrouw van Herman Schonck, woon-

achtig te Hamburg, en Diericksken, reeds overleden, voor wie

bij plaatsvervulling optraden de voogden over de kinderen

van haar en haren man Ohristiaan de Wilhem, verkochten

14 Februari 1615 (Reg. n°. 315 f. 22G) dit huis. dat toen ge-

zegd werd te staan tusschen het huis van Cornelis Jansznvan

den Hout en de Dieze ex uno en het Baetenpoortken ex alio,

aan Philips van Brecht, heer van Hagoort en sedert 1599 hoog-

en laagschout der stad en meierij van den Bosch. Toen deze

in 1619 als eigenaar daarvan optrad, werd het omschreven

als : huis met stal, poort en tuin, staande tusschen het erf der

kinderen Jan Thielmans, een straatje tusschen beiden loopende,

ex uno en de Dieze ex alio en zich achterwaarts uitstrekkende

tot aan het Vrouwengasthuis van Jenneken Hamers, genaamd

Baetenpoertken. Philips van Brecht overleed in 1630, en als-

toen erfde zijne zuster Anna van Brecht, kanonikes te Maubeuge

en vrouwe van Hagoort, van hem dit huis; reeds den 23 Sep-

tember van dat jaar schonk zij, ziek te bed liggende, het aan Jan

Marceliszn van Megen en zijne vrouw Cathelijn ; het heette

toen te zijn: huysinge, erve, hoff\ plaets.poorte.stallinyeende

rvashuys, staende achter het Out Raethuys neven een straetken

gemeynlijck genoempt Bate poertken, ex uno, endeneffens hu ys,

Hendrick Lamberté, beestenslagter, toebehoorende ende het

ivaier, die Dieze yenoempt, ex alio, streckende voor van de

gemcyne straet achter waerts tot zeker erffenüse. toekomende
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Metken Hamer» vrouwen gasthuys. Van laatstgenoemde echte-

lieden .kwam dit huis aan hunne dochter Margaretha van

Megen, :weduwe van; David de BolsancevkoIonel in Staatscheti

dienst, ; tijdens dat zij het bezat ; was de Graaf van Schellart,

kolonel van een regiment Duitsehers, ; daarin van Mei 1672

tot Augustus r 167 3 ingekwartierd. Hare testament

namen, zijnde : Isabella de -Louna, voor Vs; Maria van; Rave-

steyn, weduwe van Maxtfelis van der Sluys, voor Vs, alsmede

de gezusters Heleua van Ravesteijn, \Veduwe van Jacob BeediJQx V)

en Elisabeth van Ravesteyn, dochters : yan Ruth Gahrielszöön

van Ravesteyn, die te Megen woonde, voor het overige %j

verkochten 15 Nov. 1680 (Rêg. n°v 499 f. 58) dit huis, dat

toen gezegd werd Diezewaarts te grenzen aan het huis vaii den

notaris Simon van Stockum, aan Peter Huybertszn Megam, her-

bergier te den Bosch.

Na dezen wordt in eene Bossche Schepenakte van 1695

een van Raesfeld als eigenaar van dit huis genoemd; hij

zal geweest zijn Willem van Raesfeld tot Cortenberg, hoog-

en laagschout van de stad en Meierij van den: Bosch 2) en

hij zal dit huis bij gerechtelijke iiitwinning hebben gekocht;

later was daarvan eigenares Maria Sophia gravin van Bylandt-.

Halt, die huwde met 1°. Jacob Lodewijk Swëerts de Landas,

heer van Baerschot, zoon van Frederik Hendrik en Johanna

Margaretha van Raesfeld, de dochter van genoemden' Willem

van Raesfeld en diens echtgenoote Hesther Huygens ;. 2°. mr.

Cornelis Vinck, advocaat te den Haag; toen zij .weduwe van

dezen laatste was, werd dit huis 17 September 1759 (Reg.

no. 557 f. 187) ten haren laste wegens achterstallige belasting

gerechtelijk verkocht; het werd alstoen gekocht door Johan

Francis Mahie, mr. timmerman te den Bosch, ten behoeve van

diens broeder Arnoldus; het heette toen de Prins van Oranje,

1) In deze akte staat duidelijk te lezen, dat Melewa van Ravesten
zijne weduwe was. (Zie echter p. 97),. .-

2) Men zie over deze van Raesfelds d'Ablairi"" van Giessenburg
de Ridderschap van Veluwe p. 270. %
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en . werd.. alstoen gezegd te zijn. huis met stal en open plaats

tusschen. een straatje exuwy en liet huis vatr
t
Schou£us en de

Dieze, ex alio, zich, achterwaarts uit skekké-Dde . tot aan Jen-

nekenL Hainers gasthuis. Genoemde Amoldus * Mahje, die- te

Vught in, het barrierhuis^ woonde,;, verkocht ^het 23 Februari

1765 aan; Godefridus; van Qs^h, wopiiachtjg ta de^ Bosch (Éeg.

n\,.579/l ïèsy50
). '*?tf\l '.--: ri^JSV

••'-""'

is
'--"'

"'r:

,, .,-.;,:.; Thans Jbe^ta^t dit huis^ uit ^i;r ^ttj3^n^ :

c« In de IJdele, onrustige wereld.

'^. Achter het Stadhuis nol io t
:

: :

Dit huis, dat Noordwaarts van het laatstbesclirevene staat,

de Dieze evenwel tusschen beiden loopende, bestond oudtijds

uit twee naast elkander staande huizen. De oudst bekende

eigenaar daarvan- was Jan van Vucht, zoon van Wouter yan

Vucht en Christin^: N,, van wien het erfden Wouter de Jeger,

zoon zijner zuster Heylwich vau Vucht en Goyart ; de Jeger,

alsmede de kinderen van Lana de Jeger, (dochter van dezelf-

den) en Jan van Vlierden, welke waren 1); mr. Alhert; Jan;

Frans ; Geertruid, huisvrouw van Daniel van der Ameyden
mr. Arndszoon'; Johanna, . echtgenoote van Willem Berewout

Roelofszoon ; Henrica en Margaretha van Vlierden, Deze kin?

deren, zo.omede hun genoemde oom Wouter de Jeger . ver-

kochten 5 Januari 1517• (Reg; n°. 113 f. 52 vso
) dat huis

aan Anthony: Beelaerts, welke verkoop echter geen gevolg

schijnt te 'hebben ; gehad, daar toch Elisabeth de Beyeir

toen zij . weduwe' van genoemden Wouter de • Jeger was, 13

September 1526 (Reg.; n.°. 332 ;f. 260). ten behoeve van

haren zoon Goijart cle Jeger en de kinderen van Laria de.

Jeger ; en Jan van Vlierden, genaamd Henrica, Margaretha,

Geertruid en Johanna van Vlierden, afstand deed van den

tocht van dit huis, dat alstóen gezegd werd te zijn : twee'

1)- Mep zie,over hen 'apg 'Maanblad---Ne4^i%Vl^U^ 1904 p. 66.
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huizen en erven, naast elkander staande, doch de Dieze tus*

schen beiden loópendé, met aanliggende plaats en ledig erf,

staande aan de straat, eertijs Achter het Oud Haadhuis, nu echter

Achter het Wild Varken genaamd, tussehen het erf van Paulus

Wijnants ex uno et fine ïino en dat van mr. Antoni Arndszn, verwer

en Henrick Donck Jacobszn. ex alio
}
strekkende met, het-ander

einde tot aan de openbare straat After de Wilt Vereken;

gezegde zoon en kinderen verkochten het daarop aan Peter

Janszn Coelborner. Toen deze laats weduwnaar was geworden

van zijne vrouw Aleid, dochter van Coenraad van den Wyel,

deed ook hij afstand van den tocht van dit huis ten behoeve

zijner dochters Cornelia en Catharina, die het daarop 30

December 1538 (Reg. n°. 155 f. 58) verkochten aan Joost

Lainbertszn van den Putte. Later behoorde het, zooals wij op

blz. 166 reeds zagen, aan de echtelieden van Merevenne-Dens

en in 1609 werd het bij de scheiding hunner nalatenschappen toe-

bedeeld aan hunne dochter Maria van Merevenne, echtgenoote

van mr. Johan van der Stegen, raad van den Bosch en schout

van Peelland, die het 15 October 1009 (Reg. no. 251 f. 359 v
so

)

weder verkocht aan Oornelis Jacobszn. van Hout ; het werd

toen gezegd te zijn: hups, erve, hoff oft ledige plaetse. staande

Achter het Oud raadhuis tussehen het groot huis der erven

van Dirck Goijartszn van Merevenne. het water (tussehen

beiden loopende, ex uno en dat, hetwelk eertijds van Willem

van Thienen was, ex alio, strekkende liet zich achterwaarts

uit tot aan het erf der kinderen van Aert Anthoniszn.; het

deel van dit huis, dat aan den anderen kant der Dieze stond,

was toen blijkbaar reeds gevoegd bij het huis, genaamd de

Prins van Ömnje. Den 3 Mei 1667 (Reg. no. 467 1 169) werd

h&t hïerbedoeld huis door Jacob Cocx, zoon van Jan Henricxszoon,

die het 28 Februari 1660 gekocht had, overgedragen aan zijnen

zoon schoonzoon, den notaris Shnon van Stockum ; diens weduwe

Barbara Cocx verkocht het 30 April 1695 (Reg. no. 481 f. 5)

aan het klopje Hendrina Maria Nagelmaeekers.

Deze feestelijke dochter behoprde tot eene familie, van
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wie verscheidene generaties in de Bossche Schepenprotocolleii

voorkomen. De oudste daarvan was Rutger Nagelineker Rut*

gerszn., die in 1505 eene grondrente verleende uit eene weide

onder Son (Reg. no. 101 f. 28) 1) ea provisor en meester van

de Tafel van den H. Geest van Son en Breugel was ; zijne

eerste vrouw was Bela N., die hem een zoon Jan schonk,

wiens zoon Rutger of Rogier Nagelmaeckers reeds in 1 596 in-

woner van den Bosch was en tot vrouw had Catharina, dochter

van Adriaan Janszn. van Luytelaer ; zij bracht hem eene bouw-

hoeve, gelegen te Breugel, ten huwelijk aan, welke hij in 1599

verkocht. (Reg. no. 234 f. 190) ; hij kocht in 1615 een huis in de

Kruisstraat te den Bosch' (Reg. no. 252 f. 504), dat zijn zoon

mr. Henrick in 1640 weder verkocht (Reg. no. 422 f. 85). Laatst-

genoemde, die advocaat te den Bosch was en aldaar 1 December

1602 in het bedehuis van St. JanR. K. gedoopt was. huwde er

10 Januari 1637 voor Schepenen met Anna Maria Houbraken

(of van Haubraken), dochter van Jan en Maryken. de dochter

van mr. Jan Darkennis, welke hem deze kinderen schonk

:

a. Maria Anna. welke huwde met lo. 1662 mr. Bar-

tliolomeus Hougaerts, advocaat te Mechelen ; 2o. Dr. Joannes

Pauly; hare dochter uit het eerste huwelijk was Maria Anna

Bougaerts, gedoopt te Antwerpen 31 December 3 668, die huwde

met lo. 24 Januari 1688 te Antwerpen Jaeoino de Lossy, heervan

de Waeteren, secretaris van den Grooten Raad van Mechelen,

gestorven 30 Mei 1694; 2o. Petrus Albertus van Kerrebroeck,

burggraaf van Grimbergen

;

h. Catharina. die 20 Mei 1080 huwde met Herman

Pelgrom de Bye. heer van den Roudonck onder Esch; hij stierf

5 Januari 1702. Hunne dochter Anna Maria Pelgrom de Bye

huwde met Maximiliaan Antony de GhisteHes

;

e. mr. Rogier, advocaat te den Bosch, die volgt sub II.

d. mr. Johan. huwde 23 Jan. 1666 te den Bosch Ca-

tharina Herincx uit Eindhoven, van wie Hendriua Nagelmae*

1) Men /ie ook nóg Reg. no. 10 1 f, ?05 m 168 fc 154,
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ckërs, welke, als gezegd, in 1695 het Imi^Iiv de fdele. onrus-

tige tverelt kocht ; zij: stierf ongehuwd,

e.: Gerardus ;:
.•.''

'iv/ihty.)'\ :
--'-r. fiö£ü sili ,

.;.::'.-:• \

>iS • mr- r Rogier Nagelmaeckers; hiervoreïv sub
:

c ge-

noemd, : was gehuwd met; Maria Tholincx, weduwe van Gieter

Vughts. Zij hadden behalve een kind, dat jong stièrf> een zöóh

nm Pétïus Nagelmaeekers,:-die 28 v Februari 17 &2 overleed en

huwde lo. Johanna Maria van den Endepoel, (dochter van Piéter

en An na Maria Bosch). Zij schonk hem deze kinderen :
• #, Petrö-

nelia Maximiliana Nagelmaeckers, 10 Saptember 1759 te Leuven

overleden, die 6 Mei 1743 te den Bosch trouwde met AndreasEm-

manuel Joseph yah Spoelberclivan Eyndhouts en b. mr.Hendricus

Josephus NagelmaeckerSj die huwde met Hënriette eerster,

(welke na zijnen dood hertrouwde met mr: Philip Reynhart

Vitrarius, griffier en secretaris te Oisterwijk)^; :;eïi bij haar ver-f

wekte eene dochter Gatharina Martina geheetènv welke; huwde

met mr, Antony Nolthenius, ontvanger te Tilburg; H

Na do(^^%i$^vmtst^fiouif^rttouwde voornoemde mr.

Petrus Nagelmaeckers in 1721 met Gatharina Huygermans, die op

de Markt te den Bosch in den Gulden Ketel woon&e, en:. dochter

was van Hèribertus en Geertruid Gast ; zij schonk hem eenenzoon

mr. Petrus Nagelmaeckers, heer van den Elzenbosch onder Nuland \

die eerst te Gorinchem én later te Brussel woonde alsmede eene

dochter Joanna Maria Antonia Nagelmaeckers, gedoopt te den

Bosch 29 September 1729, die aldaar 26 Sept. 1756 huwde met Jo-

hannes Baptist van Bommel, gedoopt te Leiden 12.Augustus 173 1.
:

;
:

Catharina Huygermans .voornoemd hertrouwde na doode

van mr. Petrus Nagelmaeckers met den Bosschen advocaat mr;

Adriaan Sehoneus, diè bij haar deze hinderen verwekte :a.LA.l-

bertina Sehoneus en ft; Geertruid Elisabetlx Sehoneus^ die

trouwde met Maithius va.it Bommel,, woonachtig te Leiden.

Deze uiteenzetting der familie Nagelmaeiikers heb ik ge-

gegeven om duidelijk te maken hoe- het' kwam, dat ha te jioe-

men personen erfgenamen ab intestato waren van het klopje

Hendrina Nagelmaeckers en. dat na te n,oemen personen haar hier-
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bedoeld Jiiiis verkochten; die erfgenamen waren, voor de eene

helft mv: Petrus . Nagelmaeekers en voor de ^ndefe lielft Anna
Maria Pelgrom jA$ Byfy echtgenoote van Maxiniiliaan An tqiïy

de Ghistelles ;vzij hadden weder tot erfgenamen en wel mr. Petrus

Nagelmaeckers, eerst genoemd : mr. Philip Reynhart Vitrarius,

griffer en secretaris van Oisterwijk, als gehuwd met Henriet-te

Verster, eerder weduwe van mr. Hendrieus Josephus Nagelmae-

ckers en hare voornoemde dochter, gesproten uit haar eerste

huwelijk; de kinderen van Andreas Emanuel Joseph van Spoel-

berch van Eyndhouts te Leuven en zijne vrouw Petronella Maxi-

miliana Nagelmaeckers; en mr. Petrus Nagelmaeckers laatstge-

noemd, toen wonende te Gorinchem; en Anna Maria Pelgrom,

doiiairière de Qhistelles, voor wat althans het hierbedoeld huis be-

treft, Johanna Hougaerts, wonende te Antwerpen. Laatstbedoelde

erfgenamen verkochten 26 October'1768 (Reg. n°. 580 f. 265 v so
)

dat huis, hetwelk nu heette de Onmste wereld en gezegd werd

begrensd te zijn ex uno door dat van Godefridus vanOsch, ex allo

door dat van Jacobus Wygerganx .-en. .-zich uit te strekken tot op

het erf van mr. Theodoor Francois Santvoortj griffier van den

Bosch, aan Dr.Aldeit Walraven, oud-schepen en raad van die stad.

De Ridderstraat, welke van de straat, thans genaamd Achter

het Stadhuis, naar de Markt loopt* ontleent haren naam aan

het huis, geheeten In den ridder of wel In den ridder St. Joris,

dat aan de zuidzijde van die straat stond. In 1569 verleende

Joost van Engelen, zoon van Petrus Dierickszn., eene grond-

rehte ex domo et area, dictis in den Ridder , sitis ïn Busco-

ducis in platea, dicta die Ridderstraat en in 1647 behoorde

dit huis aan mr. Robbrecht Pottel, pasteibakker.

De uitmonding van de Ridderstraat op de Markt was

oudtijds nog smaller dan thans. Van Heurn deelt in zijne His-

torie III p. 1 12 daarover het volgende mede : „thans (1661) werd

in aanmerking genomen, dat het eind der Ridderstraat aan de

zyde der Markt veel te nauw was en het (in die straat) aan



deszelfs xuidzyde (op den hoek dier straat en de Markt staand

huis, genaamd de Drye Hamers) bouwvallig was ; de Regeering

(der stad) besloot (daarom) dit huis (van zijne eigenaars Hen-

riea van Kessel en haren broeder Jacques van Kessel) te koo*

pen om het ter verwyding dier straat te doen afbreken en

(op) den grond, die hiervan overbleef, eenige huisjes voor de

Pagters (der belastingen) te doen bouwen om alle de komtoiren

(der accijnsen) by eikanderen te hebben. Dit geschiedde. 1)

De gemelde huisjes, (zijnde de twee, die de stad op den over-

gebleven grond bouwde) zijn naderhand tot postkomtoiren ge-

bruikt 2), doch toen men alle de postkomtoiren byeenbragt

(in het huis van Jacob Torsinck in de Verwerstraat) 3) gaf

men die (huisjes) aan de stadsarbeiders ter bewooning, welke

deeze vergunning thans nog genieten''.

In de 19e eeuw diende van deze huisjes het een, dat

stond tusschen den achteruitgang van het huis de Lelie en het

antiek poortje, dat in 1912 afgebroken en op de plaats

achter het stadhuis overgebracht is tot kleppermanshuisje,

waaronder een kelder was tot opberging van dronken lieden

en het ander, dat aan den hoek der Markt zich bevond, tot

Bureau van Politie der gemeente den Bosch, totdat haar

bestuur het politiebureau deed overbrengen naar een huis op

de Markt, vanwaar het voor een groot deel weder is overge-

bracht naar de Korenbeurs, zooals wij in het Ie Dl. blz. 74

reeds zagen.

1) 10 Juni 1662 Reg. no. 456 f. 340.
c

2) Men zie hierover nog' van Heurn IV Historie p, 163 en p. 182
en vlgd.

3) Dit geschiedde omstreeks het jaar 1734.
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De Verwerstraat.

Io. De Zuidzijde.

Deze straat heette aanvankelijk de Lange Kolperstraat,

omdat zij de verlenging was van de Korte Kolperstraat ; later

kreeg zij den naam van de Verwerstraat naar de vele laken-

verwers, welke er zich metterwoon in gevestigd hadden. Ten

tijde van mr, J. H. van Heurn hadden nog verscheidene voor-

en achtergevels van huizen, welke aan de Zuidzijde van die

straat staan, ijzers, die gediend hadden om daarin de stokken

te leggen, waaraan de lakenverwers de door hen geverfde la-

kens te drogen hingen.

a. Het huis St. Anna.

(No. 5.)

Dit huis, dat m het begin der 16e eeuw toebehoorde

aan den verwer mr. Antoni Arndszn., werd 4 Maart 1613 (Keg.

no. 313 f. 86 v* ) bij gerechtelijke uitwinning gekocht door Gijs-

bert van den Velde Janszn., secretaris en griffier der stad

den Bosch, die het tot zijne woning maakte.

Over zijne voorouders blijkt uit de Bossche Schepen-

registers 1), dat Peter van den Velde uit diens huwelijk met

Adriana van den Meeracker had eenen zoon, Jan van den

Velde, welke huwde met Heylwich Loeckemans Gysbertsdr.,

die hem deze kinderen schonk

:

4) Men zie over de familie van den Velde nog Taxandria XiX
p. 58 noot 1.
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a. Dominicus van den Velde, huwde lo. Jenneken N.,

die hem schonk eene dochter Margaretha, de huisvrouw van

Dierick Gieliszn. ; 2o. Anna Jansclr.

b. Gerard van d$n Velde,- r n r , .

c. Gijsbert van den Velde voornoemd. Hij was nog

secretaris en griffier van den Bosch, toen die stad zich in

1629 aan Prins Frèderik
1

Hendrik moest overgeven; de

Protestantsche Regeering, welke toen aldaar aan het bewind

kwam, wilde hem, ofschoon hij een ijverig Katholiek was, we-

gens zijne groote bekwaamheden in zijne betrekkingen van

secretaris en griffier handhaven, doch hij bedankte er voor,

zich beroepende op zijn hoogen leeftijd ï). Den 13 Juli 1634

overleed hij in den Bosch in den ouderdom Van 83' jaren. Uit

zijn huwelijk met Mechteld Ketelaér werden deze kinderen

geboren

:

a. Dïerck van den Velde, notaris te den Bosch/ stierf

kinderloos, huwde Pierina Heesters Huybertsdr.
;

b. Josina van den Velde, huisvrouw van JOJ Dominicus

van den Leemputte;

c. Maria van den Velde;

d. Aldegonda van den • Velde- huisvrouw van Joseph

Heymissen, notaris te den Bosch

;

e. mr. Jan van den Velde, eerst raad en pensionaris

vari die stad, daarna raad-ordinaris in den Raad van Brabant

;

zijne vrouw was Sybilla Raessbn. dochter van Raes Raessen

en Catharina Beyens, die hein o. a. schonk een zoon: David

van den Velde, raad en rentmeester-generaal der Staten vaïl

Brabant te Brussel, wiens" kinderëii waren : Petrus ; Johari

Dominicus, kapitein, eigenaar van cle bouwhoeve het Eendje

te Vught, die hij 11 Januari 1702 (Reg. n°. 514 f. 260) ver-

kocht aan mr. Victor van Beugbem, woonachtig te den Bosch;

Jacobus Theodorus, gouverneur van het fort Margueritha

;

Melchior, heer van Melroy, raad en rentmeester-generaal der

1) J. C, A. Hezenmans 's Bosch 1629—1798 p. 24.
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Staten van Brabant te Brussel, en Maria Sibilla van den

Velde ; zij verkochten het hierbedoelcl huis 1) 13 Mei 1702

(Reg. n°. 514 f. 398) aan het klopje Hendrina Maria Nagel-

maeekers. hiervoren op blz. 170 reeds genoemd; de omstan-

digheid, dat achter het na te melden huis de Wildeman een

geheim Katholiek bedehuis was, zal er wel niet vreemd aan

geweest zijn, dat zij kocht, zoowel dit huis, dat van uit zijnen

tuin een uitgang had in de straat genaamd Achter het Stad-

huis, als het ander, op bladzijde 169 en vlgd. beschreven huis,

dat met zijnen tuin dicht bij het huis de Wildeman uitkwam.

Het huis St Anna werd bij laatstgemelden verkoop gezegd

te grenzen aan het huis van Guiliam Deckers, koopman te

Amsterdam, (wiens vrouw was Catharina de Lelye, dochter

van Jan Philipszn), ex itno en dat genaamd de Wildeman.

toebehoorende aan Guilielmo en Ignatio van Bree, ex alio en

zich uit te strekken van af de Vei werstraat achterwaarts langs

het erf van voormeld huis der koopster tot aan de Dieze. Den
1 Augustus 1707 (Reg. n°. 520 f. 313) verkocht zij het huis

St Anna aan genoemden Guilielmo van Bree, die ook door

koop reeds voor de helft eigenaar was van het daarnaast

staand huis de Wildeman ; toen de erven van dezen en van

Ignatio van Bree dit huis den 1 April 1761 verkochten aan mr.

Theodoor Frangois Santvoort advocaat te en griffier van den

Bosch, verkochten zij hem ook het huis, genaamd St Anna,
dat deze 19 Februari 1776 weder verkocht aan zijnen broeder

Pieter Dirk Santvoort, ontvanger van de taxen op de huis-

huren voor de barakken te den Bosch.

b. De Wildeman.

(No. 7).

Dit huis heette in de tweede helft der 16e eeuw Ome
Lieve Vrouw in de Zon (Reg. n°. 237 f. 43); later kreeg het

den naam van de Wildeman.

1) Hunne halve zuster Maria Margriele van den Velde had dit

huis niet medegeerfd.

12
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Blijkens eene Bossche Schepenakte van 12 Juli 1532

(lieg. n°. 141 f. 402) had bet eens tot eigenaar Petrus de Vette,

als wanneer het begrensd werd door bet huis van Ewald der

Kijnderen ex uno en dat van Jan Leckaert ex alio en werd

het later door den verwer Jan, zoon van Nollekinus 1), ver-

kocht aan Petrus Pels van Geffen ; van dezen erfden bet diens

zonen : Jan. Thomas en Petrus Pels, van wie de beide eerst-

genoemden hun % in dat huis verkochten aan den laatstge-

noemde hunner; het werd toen gezegd te staan tusschen het

huis van Martinus Pels ex uno en dat van Arnd Pels ex alio.

Van laatstgenoemden Petrus Pels erfde volgens dezelfde akte

dit huis zijn zoon Nycolaus Pels, die het overdroeg aan Petrus

Pels, den zoon Tan Jan (voornoemd?); van dezen laatste erfde

het diens dochter Jenneken Pels; de uitvoerders van haren

uitersten wil, zijnde Godefridus Symons, Willem Pynappel,

meesters en rectoren der Collegiale Kerk van St. Jan Ev. te

den Bosch en Daniel van Vlierden, meester en rector van het

Groot Ziekengasthuis aldaar, verkochten bij meergezegde akte

dit huis, dat nu gezegd wordt te zijn : huis, erf, plaats en

achterhuis, staande tusschen het huis van Henrick Stappaerts

Peterszn ex uno en dat van mr. Antoni Arndszn, verwer, en

zijne kinderen, Marktwaarts ex allo en zich achterwaarts uit-

strekkende tot aan de Dieze, — aan den verwer Jan van

Doerne, zoon van Godefridus van Beersdonck. Petrus Janszn

van Doirne als executeur van het testament van laatstgenoemden

kooper, die nu genaamd is Jan, zoon van Godefridus van der

Beersdonck genaamd van Doirne, verkocht vervolgens 8 Nov.

1569 (Reg. n°. 236 f. 435) bet hierbedoeld huis aan Lam-

brecht, zoon van mr. Wouter van Achelen, raad van den Bosch;

deze verleende 16'Februari 1571 (Reg. n°. 237 f. 42 v so
) uit

dit huis eene grondrente aan Aleid weduwe van Jan van

Doirne; het werd toen gezegd te zijn; domus, area, orlits

cum tinetorio, dicto communiter een verwerye, dictae commu-

1) Uit eene Schepenakte, vermeld in de beschrijving van het vol-

gend huis de Blauwe hand v blijkt, dat zijn familienaam Hamer wa/s.
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niter Om Lieff Vrouwe in de Son. sjtae in platea tinctoris

inter domum heredum quondam Arndi Anthoeniszn ex uno et

inter domüm^ dictam die blauw hant, ex alio. Later werd clit

huis gerechtelijk uitgewonnen en toen werd daarvan koopster

Heylwich, weduwe van Petrus Janszn van Doirne voornoemd ; zij

verkocht het 22 November 1594 (Reg. n°. 258 f. 27) aan mr. Gre-

gorius van Berzelaer, procureur bij de Schepenbank van den Bosch.

Deze huwde lo. met Isabella, dochter van Philip Molckmans,

die hem slechts één kind schonk, Maria genaamd ; 2o. met

Maria van den Broeck, dochter van Lambert Jasparszoon en

Yda Noppen Henricksdochter ; nadat hij in dit huis overleden

was, werd het 30 Augustus 1617, als wanneer het werd om-

schreven als: huis met erf, tuin, poort en achterhuis, toe-

bedeeld (Reg. no. 658 f. 454) aan zijne genoemde tweede

vrouw, die al zeer spoedig na zijnen dood hertrouwde met

Johan van Bierbeeck, welke in 1623 stierf. In 1665 (Reg. no.

458 f. 216) werd gezegd, dat dit huis toebehoort aan de erf-

genamen van Madame de Lorié, wier namen geweest moeten

zijn Maria Marcadel, huisvrouw van Pierre Amelie genaamd

de Lorié ; hoe zij dit huis verkregen had, blijkt niet. Tijdens

dat zij het bezat, zal gestoord zijn de Katholieke godsdienst-

oefening, welke Martinus Ackersdijck als volgt vermeldt in

zijn Memoriaal : den lesten January 1655 gesioori een paep-

sche conventicule, deiuelcke iverdt gehouden achter de huysin-

gen, genaempt de blauwe handt in de Ververstraet alhier ende

is voor het huys betaelt de volle peene. Mogelijk is het, dat

hij zich vergiste, waar hij vermeldde dat het conventicule ge-

houden werd achter het huis de Blauwe hand. omdat, zooals

hierna zal worden medegedeeld, het achterhuis van het huis

de Wildeman een Katholiek bedehuis was ; hij zal dan tot het

maken van die fout gekomen zijn, doordien hij zal gezien

hebben, dat door eenen gang, die oudtijds liep tusschen het

huis de de Blauwe hand en het huis St. Jacob en tot het

huis de Blauwe hand behoorde, de Katholieken gingen naar

het geheim bedehuis, dat, als gezegd, achter de Wildeman
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zich bevond. Het zou echter ook [kunnen zijn, dat voor dit

bedehuis aanvankelijk was ingericht het achterhuis van het

huis de Blauwe hand, en dat, toen de van Bree's eigenaren

waren geworden van het huis de Wildeman, dat bedehuis is

overgebracht naar het achterhuis van laatstgezegd huis.

Genoemde echtelieden de Lorié-Marcadel hadden deze kin-

deren : Anna Amelia, echtgenoote, eerst van Samuel Menssingh,

sergeant, daarna, sedert 1671, van Willem Nonninck, kapitein

in het Regiment Kirck Patrick
;
Pierre ; Daniël en Madeleine

de Lorié ; de drie laatstgenoemden hunner stonden 4 November

1667 (Eeg. no. 448 f. 50) hunne aancleelen in dit huis, dat

alstoen omschreven werd als ; Iniys, erve, hoff ende stallingh,

af aan hunne genoemde zuster, wier laatstgenoemde man
?
na

het een tijdlang te hebben bewoond, het 25 November 1694

(Reg. no. 509 f. 112 v so
) verkocht aan Willem of Guilelmo en

aan Ignatius of Ignatio van Bree, bankiers te den Bosch,

zonen van Dirk en Elisabeth van Niel ; het werd toen gezegd

te zijn: huis met erf, zijdelkamer, tuin, plaats en achterhuis,

staande in de Verwerstraat tusschen het huis van wijlen David

van den Velde, ridder, Marktwaarts ex uno en het huis de

Blaxnve hand, toebehoorende aan Marie de Lelye, weduwe van

Joris van der Borght, ex alio en zich uitstrekkende tot aan de

Dieze. Zij braken af het achterhuis van dit huis, dat een stal was

geweest en door middel van eene galerij, welke langs den muur van

het huis de Blauive handlie^, met hun voorhuis was verbonden,

en bouwden er een nieuw achterhuis voor in de plaats.

Van laatstgenoemde koopers kwam dit huis evenals het

daarnaast staand huis St. Anna door vererving aan mr. Aman-

dus van Bree ; Guielmus en Hermanus van Bree ; Theodora

of Dorothea de Laure, weduwe van Guillaume of Pieter Guil-

lelmo van Bree ; Johan Theodoor, Johan Herman en Maria

Elisabeth van Bree l). Zij verkochten 1 April 1761 (Reg.no.

584 f. 203 v so
) dit huis, mitsgaders de Boomsche kerk, so als

1)' Hoe zij aan hunne auteurs bestonden zagen wij reeds op bl.z.32

en 33.
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deselve agter (dat huis) gestaan en gelegen is, aan mr. Theo-
cloor Francais Santvoort, advocaat te en griffier van den Bosch,

die het 22 Juni 1804 overdroeg aan zijne jongste dochter Eli-

saheth, huisvrouw van Hendrik de Jong.

Toen nu wijlen Jhr. Mr. Leopoldus Boudewijn Constan-

tinus Lodewijk van Sasse van Ysselt, auditeur-militair te den
Bosch, in 1861 dit huis gekocht had, deed hij het achterhuis

daarvan, dat tot Roomsche kerk gediend had doch daarvan

geen enkel kenmerk bezat, tot aan den grond toe afbreken

en vergrootte met het erf daarvan den tuin van dit huis.

Schutjes schreef in zijn Bisdom van *s Bosch IV p. 292 van

deze kerk : „van de bidplaats der Jesuiten in de Verwerstraat

weet men de plaats niet meer aan te wijzen ; zij werd in

1720 door hen ontruimd en is na 1731 vernietigd". Thans
staat deze plaats door het vorenstaande vrij wel vast.

In gezegden tuin liggen, zooals wij in Dl. I blz. 23

reeds zagen, de fondamenten van eenen vestingmuur en wel

tusschen het huis de Wildeman en de plaats, waar de bidplaats

eens stond ; hij liep, zooals wij t. a. p. eveneens zagen, uit

de richting van de Fonteinstraat naar de achter meergezegden

tuin stroomende Dieze.

Dat die muur werkelijk gediend heeft ter verdediging

van den Bosch en alzoo betrof eene uitbreiding van die stad,

waarvan hare kronijkschrijvers, voor zooverre die tot dusverre

bekend waren, geene melding maken, wordt aannemelijk ge-

maakt door de navolgende passage uit een door Dr. C. F. Xav.

Smits onlangs gevonden handschrift van ongeveer het jaar 1625,

dat door een Jezuit, die met de geschiedenis van den Bosch

uitstekend vertrouwd was en, gelijk uit den tekst blijkt, in

de Verwerstraat woonde, geschreven is: cum civitas Silva-

ducensis adhuc angustis terminis contineretur, locus, qui

postea muris cinctus fuit et plateae a tinetoribus nomen declit

; in hoc loco (Verwerstraat n.1.), dum adhuc extra muros

esset, quidam viri, in pietatis cultum consentienles. annoDomini

X 1 9G ... . sibi habitaculum (dat der Bogarden n.1.) delegerunt."
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c. De Blauwe hand.

(No. 9.)

üit huis, dat naast de Wildeman staat, werd omstreeks

het jaar 1500 door Fyssia Pels aan Jan Leonardszn. genaamd

Kemerlinck en Johanna, dochter van den verwer Jan Hamer

en Fyssia Pels voornoemd, bij gelegenheid van hun huwelijk

geschonken. Genoemde schenkster was de kleindochter van

Petrus Pels 1) den oude, die deze kinderen had 2):

a. Martinus Pels, die huwde Icla N., welke hem schonk

:

1°. Henrick, pater in het klooster der Cistercensiers van de

HL Maagd op den Donck (Mariënclonk) te Elshout 8') ; 2°. Petrus,

wiens dochter was Martina Pels;

b. Jan Pels, wiens kinderen waren Petrus, Arnold,

voornoemde Fyssia en N., die huwde met Reinier Krelrelman
;

c. Yda, huwde met Jan Lu, wien zij schonk : 1 . Ma-

thijs; 2°. Petrus; 3°. Willem; 4°. Jan, wiens kinderen waren

Jan en Elisabeth Lu

;

cl. Elisabeth, die huwde met Lambert van der Goeder-

heyl, wien zij schonk een zoon Nyeolaus, wiens kinderen waren

Lambertus, Henricus, Elisabeth en Martina, echtgenoote van

Arnold, zoon van Willem Heijmanszn.

Jan Leonardszn. Kemerlinck als man van Johanna Ha-

mer voormeld verkocht 13 October 1501 (Reg. no. 96 f. 190 vso
)

dit huis, dat toen omschreven werd als : huis, erf, plaats en

achterhuis, genaamd in de blauive hant, staande tusschen het

t) In 1443 verkocht Wolter, zoon van Henrick van Broeckhoven
en Margaretha Back, dochter van Willem Mathijszoon, eene grondrente,

gaande uit landerijen onder Berlicum, aan Geertruid van der Voort Hu-
bertsdochter, die van haren man, Martinus Pels, deze kinderen had : Jan

Pels en Fyssia Pels, echtgenoote van Johannes van Oudheusden.
2) Reg. no. 98 f. 347.

3) In eene Bossche Schepenakte van 29 Maart 1503 (Reg. no. 98
f. 347) waarin hij als medeverkooper van een huis in den Bosch vermeld
wordt, wordt over dit weinig bekende klooster medegedeeld, dat zijn prior-

Johannes de Busco (van den Bosch) en zijn mede geprofeste monnik frater

Godefridus Voss aan frater Henrick Pels, ook geprofesten monnik, mach-
tiging- saven om diens aandeel in gezegd ht|is te verkoopen.
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huis eertijds van Jan Pijnappel, nu mr. Gerard van Bree. ex

uno en dat der erven van genoemden Jan Hamer ex alio, aan

Jan, den natuurlijken zoon van dezen laatste.

Den 13 Januari 1550 (Reg. no. 182 f . 72 v so
) verkocht

Henrick, zoon van Henrick Peterszn. Stappaerts 1), dit huis

aan Jan Arnoldszn. van der Ameyden ; deze verkocht het Juni

1554 (Reg. no. 189 f. 467) weder aan Henrick, zoon van Jan
Adriaanszn. van Stryp, die het op zijne beurt 6 Februari 1564

(Reg. no. 211 f. 192 v so
) verkocht aan den lakenverwer Willem

Henrickszn. Wolffs. Den 14 October 1572 (Reg. no. 222 f. 7)

werd het andermaal verkocht, nu door mr. Dirck Janszn. van

den Hovel, zoo voor zich en als voogd over de kinderen van

Leonard van den Hovel ; door Henrick de Bye als weduwnaar
van Judoca, dochter van Lambert van der Goederheyl ; door

Maria en mr. Gijsbert, priester, kinderen van genoemden van

der Goederheyl, — aan Henrick Willemszn. Herincx.

Anna, de dochter van laatstgenoemden kooper en diens

vrouw Catharina de Leeuwe genaamd van Erp Henricksdoch-

ter ; Jan, zoon van Aert Corneliszn. van Horenbeeck als man
van Catharina en mr. Aert, zoon van Wouter Artszn. Hou-

braken als man van Maria, dochters alsvoren ; Joost en

Marcelis, zonen van genoemden Henrick Herincx en diens

huisvrouw Catharina; Peter Peterszn. van Henselrode als man
van Willemken en Thomas van Merevoirt als man van Hen-

rixken, dochters alsvoren; Antonis, zoon en Jenneken, doch-

ter van meergenoemden Henrick Herincx en diens huisvrouw

Catharina, verkochten 25 Juni 1611 (Reg. n°, 282 f. 123) het

hierbedoeld huis, dat nu gezegd werd te zijn : huis, erf, ledige

plaats, middelhuis of kookhuis. een zeer groot achterhuis en

ledige gang, loopende tusschen dit huis, waartoe die gang

behoort en het huis St. Jacob, — aan mr. Jan Henrickszn

Huymans van Nederhemert 2). Diens kinderen verkochten 6

1) Zijne dochter Elisabeth was gehuwd niet Henrick, zoon van

Jan van den Heuvel (Reg. no. 225 f. 40i vso).

2) In eene Bossche Schepenakte van 20 Februari 1648 (Reg. no.

438 t\ 155) heet hij mr. Jan van Vlijmen.
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Mei 1669 (Reg\ ïio. 469 f, 375) dit huis weder aan Maria van

Hemstelroy l), weduwe van Jan Philipszn cleLelye. Vanhaar

erfde het hare dochter Maria Anna de Lelye, echtgenoote

van Joris van der Borght (of Burgt) ; hunne kinderen, zijnde:

Petrus van der Burgt, med. doctor ; Maria Anna van der

Burgt, huisvrouw van den bierbrouwer Anthony Vervenne,

Philips van der Burgt, toen reeds overleden, voor wien optrad

zijne weduwe Anthonetta Vervenne en Johanna van der Burgt,

allen wonende te den Bosch, verkochten 6 Maart 1719 (Reg.

n°. 538 f. 383) dit huis aan Cornelis Vervorst, ook aldaar

woonachtig.

cl St. Jacob.

(No. 11),

Jan van Breugel, zoon van AVillein en Luytgardis, de

dochter van den verwer Jan Hamer, verkocht 21 Januari 1535

(Reg. n°. 148 f. 93 v so
) als erfgenaam zijner moeder

;
aan wie

het bij boedelscheiding was toebedeeld, dit huis, dat O-waarts

naast het vorige staat en in gezegd jaar reeds genaamd werd

In St. Jacob, zijnde het alstoen: huis met erf, ledige plaats,

luif, achterhuis en brug over de Dieze, staande en gelegen

tusschen het huis van Henrick Stappaerts in de Blaeuwe hant

ex uno en dat van Johanna weduwe van Herman Collaert ex

alio, en strekkende het zich achterwaarts over de Dieze uit

tot aan eene poort, aan den verwer Quirinus, genaamd Crijn,

zoon van Jan Mengeler.

Den 28 Februari 1556 werd dit huis gerechtelijk uit-

gewonnen en toen werd daarvan kooper Dirck van der Meer,

zoon van Reinier Olieslagers van den Meer. Deze had van

zijne vrouw Johanna, dochter van Gielis van Oss, de navol-

gende kinderen : a. mr. Dirck, priester en kanonik van St. Jan

Ev. te den Bosch ; b. Gregorius, eigenaar van de hoeve te

Haanwijk onder St. Michielsgestel (Reg. n°. 655 f. 195), die

huwde 1°. Heylwig, dochter van Frans Pelgrom (Henrick

1) Verbastering van den naam vaii lïenseliocje.
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Gerardszn) en Margriet N. ; 2°. Elisabeth Stassarts; c. Hadewicli

huisvrouw van Nicolaas Henrickszn Kuysten; cl. Gijsbert, die

jong stierf 1) ; e. Willem, die huwde 1°. Aelbertken, dochter

van Jan Arndszn van Vladeracken ; 2°. Elisabeth Pelgrom de

Bye Laurensdr. (Hunne kinderen waren : ex l
ma

1 Geertruid,

huisvrouw van Jan Janszn in den Rijder (een huis in den

Bosch); 2 Jetmeken ; 3 Arnolda; en ex 2da 4 Dierck ; 5 Willem

van de Meer)
; f. mr. Laureyns, die van zijn vrouw Anna N.

eene dochter Geertruid had, welke van haren man mr. Herman

Pelgrom de Bye geene kinderen naliet : g. Reinier, die van zijne

vrouw Geertruid van Gorcum deze kinderen had : 1 Mathijs,

raad van den Bosch, die o.a huwde met Cornelia, dochter van

Roelof, zoon van Arnd Vastaerts; 2 Reinier; 3. Catharina, die •

huwde met Reyner de Hase Lambrechtszn, raad van den Bosch

;

(hunne kinderen waren Geertruid, echtgenoote van Gooswijn

van den Bergh en Margriet, huisvrouw van Jan van der Sterre

Michielszn); 4 Maria.

Van genoemde kinderen verkochten 27 April 1566 (Reg.

n . 213 f. 343) mr. Dirck ; Gregoris ; Hadewicli; Gijsbert en

Willem; de voogden over Geertruid, dochter van mr. Laureyns

en de voogden over de kinderen van Reinier van der Meer

dit huis aan Henrick Willemszn Herincx ; diens zoon Antonis

verkocht 6 Maart 1612 (Reg. n°. 311 f. 344 vso
) een V* daarin

weder aan zijnen zwager Johan van Horenbeeck, koopman

te den Bosch ; deze laatste, alsmede de navolgende kinderen

van genoemden Henrick Herincx, zijnde Antonis: Anna, echt-

genoote van Charles van den Campe ; Johanna, echtgenoote van

Charles van der Hoeiïve; Marcelis, koopman en wollenlakenver-

wer to Eindhoven; Henrixken, huisvrouw van Thomas Willems-

zoon van Merevoirt en Willemken, echtgenoote van Peter,

zoon van Peter Silvesterszn van Hemselroy, alsmede Catharina,

weduwe van Joost, ook zoon van genoemden Herincx, vcrkoch-

1) Hij bezat de helft eene? grondrente, gaande uit den Maastol te

Guik, wind- en rosmolens aldaar, de tienden van Grave en den lande

van Güik, water* ros- en windmolens buiten cle hrugpoort te Grave.
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ten 20 Juni 16 14 % in dit huis, waarvan nu gezegd werd,

dat het eene steenen brug over het water had, aan hunne
zuster Maria, die gehuwd was met mr. Aert, zoon van Wouter
Artszn Houbraken (of van Haubraecken) (Reg. no. 814 f. 330).

Herman Houbraken, de zoon van van deze echtelieden, ver-

kocht den 20 Februari 1648 (Reg. n°. 428 f. 155) lk m
dit huis, dat alstoen omschreven werd als : huis, erf, ledige

plaats, kookhuis, pomp, galerij en achterhuis, aan zijnen broe-

der Michiel, klerk ter secretarie van den Bosch, die als erf-

genaam zijner ouders daarin reeds lU bezat ; deze kocht

26 November 1658 (Reg. n°. 415 f. 233) de andere helft

daarvan van Philips de Lelye Janszn als man van Catharina,

dochter van mr, Geraert van Nuenen en Jacomina, cle dochter

van genoemden mr. Aert Houbraken, zoodat hij, Michiel Hou-
braken, nu daarvan de eenige eigenaar was. Diens wreduwe
Alegonda van Gangelt verkocht het 12 November 1675

(Reg. n°. 494 f. 42) aan genoemden Philips de Lelye

Janszn., wiens weduwe Catharina van Nuenen het op hare

beurt 24 November 1683 (Reg. n°. 477 f. 10) verkocht aan

Maria van Kessel ; deze verkocht het 24 Juli 1697 (Reg. n°,

511 f. 38) aan Mathijs van Heynsbergen, woonachtig te den

Bosch; het werd toen gezegd zich achterwaarts uit te strek-

ken tot aan Jenneken Hamersgasthuis. Lieben van Heynsber-

gen en Jacobus Eytsen, als gehuwd met Susanna Wouterina

van Heynsbergen, verkochten 22 Juli 1723 (Reg. n°. 541

f llv so
) dit huis aan Jan Louis Verster, notaris en procureur

te den Bosch, die het 27 Juni 1743 overdroeg aan zijnen zoon

Abraham Verster, drossaard der heerlijkheid St. Michielsgestel

;

deze verkocht het 1 December 1759 (Reg. n°. 577 f. 213) weder

aan den schoenmaker Johannes Boselie.

e. De Engel.

(N°. 13.)

Zooals wij uit de beschrijving van het hiernaast staand

huis SL Jacob reeds zag;en behoorde dit huis in 1535 aan
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Johanna, weduwe van Herman Collaertl). Henrick Kuystéii. sche-

pen van den Bosch, zoon van mr. Claes Kuyst, in leven

secretaris van die stad, als gehuwd met Geertruid, dochter van

genoemden Collaert. c. s , verkocht het 13 Februari 1564 (Eeg\

u°. 212 f. 163) aaneen emptorpannomm lineoriim (linnenlaken*

koopman) Jan Thomaszn. van Kessel ; diens kinderen Jan en

Jenneken, deze laatste ook nog als transport hebbende van

haren broeder Peter ; en Henrica, weduwe van Johannes Kiespen-

ninek, verkochten het 23 Januari 1615 (Reg. n°. 287 f, 120)

aan Charles van den Campe Augustijnszoon, heer van Thiel-

donck en drossaard van het Graafschap Megen, den echtgenoot

van Anna, dochter van Henrick Willemszn. Herincx en Catha-

rina de Leeuwe genaamd van Erp ; hij verkocht het 1 1 Fe-

bruari 1645 (Reg. n°. 390 f. 376) weder aan mr. Roelof

Bloemaerts, klerk ter secretarie van den Bosch. Later behoorde

het aan eene juffrouw Bloemaerts, ten wier laste het 5 Mei

1698 (Reg. n°. 511 f. 41) gerechtelijk werd verkocht aan Hen-

drick Gijsbertszn. Hack. Ten laste van Gijsbert Hack, zijnde

denkelijk diens zoon, werd het 23 November 1729 (Reg. n°.

544 f. 195) andermaal gerechtelijk verkocht; toen werd daar-

van eigenaar Carel de Lelye, de eigenaar van het daarnaast

staand huis de Jonas. Diens erven verkochten het 22 Novem-

ber 1741 aan Pieter Steens, woonachtig te den Bosch, wiens

dochter Maria Elisabeth huwde met Jan Coenraad Kemmerling
;

deze verkocht het 14 December 1764 (Reg. n°. 590 f. 76) aan

Maria van Emmerik, huisvrouw van Thomas Kampes, groen-

roede van den Bosch, die het weder verkocht aan den chirurgijn

Joost Kam.

f. De Jonas.

(N°. 15.)

Het op laatst beschrevene volgend huis heette de Jonas.

Christiaan Coenen Hermanszoon verkocht het 18 December 1522

.1) Herman Peterszn. Collaert, lakenverwer, kocht 1503 van Keinier
Janszn. Daerns een huis in (Ie Verwerstvaat (Reg, no. 98 f. 32).



18S

(Reg. n°. 123 f. 45 vso
) aan Goeswijn Heer l).*den zoon van

Heniïck Heer Goossenszn. 2); het werd toen gezegd te zijn: huis

en erf met eene steenen brug over de Dieze. alsmede een stukje

erf over die rivier en eene steenen poort aldaar, naast het erf van

Peter van Balen en met het recht van gebruik van eene andere

steenen poort, staande nabij gezegd stukje erf. De zonen van

genoemden Goeswijn Heer, zijnde Dierck en Henrick ; voorts

Goessen, onmondige zoon van wijlen Lowies Beys en Arnolda.

dochter van genoemden Goeswijn Heer ; en verder de voogden

over Aert, Jan, Ermgarclis, Maria en Goeswina, onmondige

kinderen van Arnd Kemp (zoon van wijlen Arnd Arndszn.)

en Zegerken, dochter van Goeswijn Bloemaerts en Aleid, de

laatste vrouw van Goeswijn Heer meergenoemd, verkochten

2 Januari 1555 (Reg. n°. 195 f. 86 v so
) dit huis, — dat toen

gezegd werd te staan tusschen dat van Jenneken, weduwe van

Herman Collaert en hare kinderen ex uno en dat van den

kuiper Dirck Dabelijn, genaamd die Wael, ex alio en zich

achterwaarts uit te strekken met eene steenen brug over de

Dieze tot aan eenen steenen muur en poort van Christiaan

Coenen, staande nabij het erf van Peter van Balen, met het

recht van gebruik van eene andere aldaar staande steenen

poort, — aan Arnd Kemp Arndszn. voornoemd. De voogden

over de onmondige kinderen, die deze had van Zégerken

Bloemaerts, zijne eerste vrouw en die over den posthumus,

welken hij had van Helena, zijne derde en laatste vrouw,

verkochten 23 Januari 1560 (Reg. n°. 205 f. 105) dit huis

aan mr, Geraerdt, zoon van wijlen Adriaen van Dieperbeeck,

die naar den bril, welken hij droeg, bijgenaamd was brilmans
;

deze was Ujmoatier en Hervormingsgezind 3). Hij had eene

dochter Agiies, welke huwde met Abraham van Rijsingen en

1) Zijn naam wordt ook wel gespeld Ueeren ; blijkens eene Bossche
Scheperiakie van 1537 (Reg. no 152 f. 44) was zijn broeder mr. Albert Heer.

2) Blijkens de voormelde Scheuenakte van 1537 was Goossen Heer
pellifex van zijn ambacht en zoon van Henrick.

3) Prosn. Cuiipers t. a. p. blz. 309 en 558: Taxsmdria in. 154
en Vil p. 90.

'
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hem dit huis ten huwelijk bracht. Hun' zoon was Johan van

Rijsingen, die dit huis erfde en bij zijne vrouw Elisabeth Her-

mansdochter van Sambeeck de?e kinderen verwekte : a. Her-

man 1), b. Johan en c, Agnes van Rijsingen, welke laatste

de echtgenoote was van Jan Signoriouw ; zij droegen 10 Maart

1638 (Reg. n°. 381 f. 163) aan hunne moeder dit huis op, dat

in 1609 reeds verhuurd was aan Gnilliain de Buissonet Lom-

harde ; of deze daarin zijne bank van leening hield dan wel

in het Lombardstraatje is mij niet kunnen blijken.

Genoemde Elisabeth Hermansdochter van Sambeeck

was in 1622 reeds hertronwT
cl met J

or Cornelis Schenck van

Tontenburg ; tijdens haar huwelijk met hem verkocht zij 29

December 1655 (Reg. n°. 409 f. 192) dit huis aan Johan

Philipszn de Lelio, wiens afstammelingen zich noemden de

Lelye. Waarschijnlijk richtte deze in dit huis eene bank van

leening op of wel zette hij die daarin voort ; in elk geval

hield zijn zoon Philips de Lelye daarin eene zoodanige bank

en heette bij diens leven dat huis dan ook de Banck van

Leninge. Toen die zoon was komen te overlijden bleek het dat

hij met die bank slechte zaken had gemaakt, tengevolge waar-

van zijue weduwe Catharina van Nnenen 2), die ze in dit

huis had voortgezet, alsmede hare deelgenooten in die bank,

zijnde Anthonetta Glummer weduwe van Basilius de Buissonet 3}

en Johan Bruyninx 4) in 1691 moesten accordeeren met de

schuldeischers van die bank alsmede met de kinderen van

Jan de Lelye, (zoon van Philips en Catharina van Nnenen

1) In eene Bossche Schepenakte van 1622 (Reg. no. 359 f. 46 vso)

staat van hem vermeld, dat hij toen woonde in het klooster der Predik-

heeren te den Bosch, ende dat hij aldaer cfecleedt maer noch nyet ge»

professyt en was.

2) Zij was de dochter van mr. Gerard van Nuenen, secretaris van

Tilburg en Goirle en Jacomina van Haubraecken.

3) Hunne kinderen waren : Johanna, Maria en Basilius de Buissonet.

4) Zijne kinderen waren: mr. Theodoor, advocaat, die huwde met
Geertruy van Hedel ; Elisabeth, echtgenoote van Godefroy Schoneus., (wier

kinderen zullen geweest zijn mr. Adriaan Schoneus, advocaat te den Bosch
en Maria Schoneus, huisvrouw van Francis van Gemert) ; Maria, huisvrouw
van den luitenant Johan Rogman en Allegonda Bruyninx.
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voornoemd) 1), en Maria van Hemstelroy, zijnde: Elisabeth

weduwe van Peter van Rossum ; Maria Anna, weduwe van

Joris van der Borght (of Burgt) ; Catharina, huisvrouw van

Guilliara Deckers, koopman te Amsterdam ; Geertnüd, weduwe

van Johan van Esch ; Arnolclus en Johanna Maria, echtgenoote

van Johannes Drabbe ; men vindt een en ander uitvoerig ver-

meld in Regs. n°. 501 f. 322 en n°. 506 f. 357.

Johanna en Maria de Gruyter, gezusters en geestelijke

dochters te den Bosch, dochters van Gerardus de Gruijter en

Maria de Lelye, mitsgaders Hendricus Smits, ook wonende

aldaar, als in huwelijk hebbende Gerardina de Lelye 2), zijnde

zij universeele erfgenamen van Johanna de Lelye, die ook erf-

gename was van haren broeder Carel de Lelye, verkochten

13 October 1741 aan Andries Robberson dit huis, dat alstoen

omschreven werd als : „een schoone en wel doortimmerde huy-

singe, hoff, stal en kamertje, staande en gelegen in de Verwer-

straat, van outs genaemt de Jonas, aen de eene syde de erve

van Matheus Caathoven en den volgende coop 3) aen de

andere syde, streckende van de gemeene straet agterwaerts

tot over de Diese, met een poort uytkomende in het Lom-

baertstraetje, den hoff en stal daar op syde, streckende met

nog een kamertje tot een klijn huysie van de verkoopers in

hetselve Lombaertstraetje, de poort van de stal daerin mede

uytkomende," zijnde het door Carel de Lelye geërfd van Jan

Philip (Jan Philipszn?) de Lelye, den respectieven grootvader

en vader van verkoopers 4). (Verkoopers hadden bij dezen ver-

koop bedongen : „dat de losse planken, tot de bank van

leeninge gedient hebbende, door hen uit het voorschreven on-

roerend goed mochten genomen worden, alsmede de riggels,

ivaarop die planken liggen). Deze verkoop is blijkbaar dadelijk

ongedaan gemaakt, want denzelfden 13 October 1741 verkocht

1) iïunne andere zonen waren Gerardus en Carolus de Lelye.
c
2) Zij was de dochter van Gerardus de Lelye; haar broeder Pero

was onnoozel (Zie Reg. no. 536 f. 31 en vlgd).

3) N.l. die van het huis genaamd de Engel
4) Of deze opgave juist is, kon ik niet controleeren.
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Voornoemde Gerardina de Lelye, huisvrouw van Hendricus

Smits, hare helft in het luns de Jonas aan de geestelijke doch-

ters Johanna en Maria de Gruyter voornoemd, die, zooals in

na te melden akte staat, als erfgenamen van Johanna de Lelye

er de wederhelft reeds van bezaten ; zij verkochten het 29

September 1763 (Reg. n°. 578 f. 314) weder aan Michiel

Loutermans, mr. lintwerker te den Bosch 2).

g. Het Wapen van Kleef.

(No. 17.)

Dit huis maakte oudtijds met het Oostwaarts daarnaast

staande één geheel uit ; het geheele huis behoorde toen toe

aan Dirck Pels Arndszn, die het, tijdens dat hij weduwnaar
was van Elisabeth, dochter van Willem Heymanszn, verkocht

aan den kuiper Dirck Dabelyn, genaamd die Wael, zoon van

Dirck Dabelyn van Bijns (Binche) in het Graafschap Hene-

gouwen ; het werd alstoen gezegd te zijn een steenen huis

met erf en houten huis, afkomstig van Gerard Top, priester,

staande tusschen het huis van dezen laatste, die dit verkregen

had van zijnen broeder Jan Top, ex uno en dat van Lodovicus

Top, ex alio (Reg. n°. 179 f. 224). Waarschijnlijk hebben de

kinderen van genoemden kuiper na diens dood dat geheele

huis in tweeën gedeeld, daar toch de Oostelijke helft daarvan

reeds in 1549 toebehoorde aan de weduwe van Jan van

Baexen, terwijl de Westelijke helft daarvan in Januari 1553

(Reg. n°. 189 f. 132) door de voogden over Godefrida en

Johanna, onmondige dochters van Maarten, den zoon van meer-

genoemden kuiper en diens eerste vrouw Anna, dochter van

Jacob die Keyser, alsmede door Dirck en Reinier, zonen

van deze echtelieden, verkocht werd aan Wemmar, zoon van

Mathijs, den zoon van Henrick Wemmerszn. De beide helften

1) Zijn zoon was Wilhelmus Franciscus Loutermans, koopman te

den Bosch.
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de Westelijke, zijnde het lüerbedoelde huis, in don loop dor

tijdon don naam van H> i Wapen van Kleef kreeg.

Laatstgenoemde kooper verkocht hei Wapen van Kleef

in L555 (Reg. n°. 198 i*. 88) aan Godefridus Buysen Hen-

ricksm., welke van zijne vrouw Barbare N. deae kinde-

ren had Goyart
;

Antonia huisvrouw van Reynier Potteye

Eteinierszn, ; Mechteld huisvrouw van Gerardus Brants Qe-

rardszn. en Leonarda huisvrouw van Christophorus Cam. Deze

kinderen verkochten i December 1588 dat huis aan Qerard

Loeckemans Petruszn. n. Diens weduwe Agnes verkocht het
k
j:

v

» September 1588 (Reg. n°, 245 f. 827) weder aan Petrus

van Empel Petruszn, die hei op djne beurt l Maart 1590

(Reg. n". 241 i'. 181) verkocht aan Jacob van Rode Jansxn

Later behoorde ht t aan a M arcelis Andrieszn. van Orthen, die

gehuwd was mot i°. Heylwich Adriaen Goyarts on *y. Anna,

dochter van Joost Hermanszn. de Bye on l>. Lucretia,

weduwe van Jan van don Gevel [da, dochter van genoemden

van Orthen en dions eerste vrouw, zynde zij eerst weduwe
van don kapitein Willem Brog, on nu huisvrouw van den luite-

nant Franchoys Chatvelt, verkocht 20 Octöber L640 (Reg, n

:>si f. 29) dè onverdeelde helft in dit huis aap genoemde

weduwe van den Gevel, die hare mooi was en daarvan reeds

de wederhelft bezat ; hoi heette toen al hei Wapen van

Kleef. Haar zoon ffendrick van don Gevel oiïdo van haar

dit huis, dat hij L8 November huw, tijdons hij weduwnaar
was van Anna van Ophoven, verkocht (Reg, n°. 459 f. 97) aan

Maria van Kemstelroy weduwe van Jan Philipsifl, do Lolyo.

Wouter Wouters als man van Maria Anna de Lolyo on als

tooxiondo voogd ovor haron broeder .lohannos do Lolyo. zoon

van Arnoidus (die een zoon van genoemde weduwe do Lolyo

was) on Elisabeth Moonen (<Jie later hertrouwde met Pleter

m Over ipn x Familie lie men Maandblad Nederlandsche Leeuu
1904 p Ö9 en vlgd, in Taxandrie Wil p 316.
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i. De Kroon.

(N°. 21).

Gerard Toelinck Gijsbertszn kocht dit huis 9 Maart 1521

bij gerechtelijke uitwinning, als wanneer het gezegd wrerd te

staan tusschen dat van Roelof Hals ex uno en dat van Her-

man Coenen ex alio. Van hem erfde dit huis. voor de eene

helft zijne dochter Catharina, echtgenoote van Raeses Graets

genaamd Persoens en voor de andere helft zijn zoon Gijsbert.

Genoemde Catharina had van haren voornoemden man deze

kinderen: Andries ; Maria, huisvrouw7 van Hans Gijsbertszn van

Amstelreclam ; Heylwich, huisvrouw van Jan Smeets Petersn;

Mechteld, huisvrouw van Jacob van Leende Goijartszn Wil-

lem en Joost; dezen droegen 7 Januari 1550 (Reg. n°. 182

f. 60) de helft in dit huis, dat toen gezegd werd te zijn:

huis, erf, plaats en achterhuis, genaamd de Kroon, over aan

hunnen genoemden oom Gijsbert Toelinck, clie daarop dat huis

den 20 Maart van dat jaar (Reg. n°. 182 f. 1 50 vso
) verkocht

aan Jacob Bacx Janszn, rentmeester der Staten van Brabant

in het Kwartier van den Bosch en echtgenoot van Anna Hack.

Deze kooper verkocht dit huis 1 Maart 1574 (Reg. n°.

224 f. 217 Vso) weder aan mr. Zeger, zoon van AdriaanZegerzn;

denkelijk had hij toen nog een ander huis in de Verwerstraat,

want 12 Februari 1585 (Reg. n°. 243 f. 353 vso
) verkocht hij

aan zijnen zwager Joost van Auwren Joostzn : liays, erve, hoff,

achterhays, staande in de Verwerstraat tusschen het huis van

Jan, zoon van Lambrecht van Oerle, Marktwaarts ex uno en

dat van Dirck Janszn, de maelder, een gang tusschen beiden

liggende, Oude Diezewaarts ex alio. en zich achterwaarts uit-

strekkende tot aan het erf van Nicolaas Janszn, den kleermaker.

Het is echter niet waarschijnlijk, dat Jacob Bacx dit huis na

den verkoop van zijn eerstgemeld huis bewoonde, daar toch

J. van Oudenhoven 1. c. p. 151 verhaalt, dat op 9 September

1577 de soldaten van het garnizoen van den Bosch „ten huyse
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van clen rentmeester Bax in de Postelstraet de deure van den

huyse hebben opgeloopen, ende het geweer uyt den huyse

gehaelt ende met meer andere dinghen uyt den huyse voors.

medegenomen'' ; dit huis in de Postelstraat was volgens van

Heurn Beschrijving het huis de Mant 1).

Genoemde mr. Adriaans verkocht den laatsten
N
April

1593 (Reg. n°. 232 f. 524) het huis de Kroon aan mr. Willem

van Reys, raad en pensionaris der stad den Bosch ; van dezen

erfde het diens dochter Johanna van Reys, die het ten huwe-

lijk bracht aan haren man mr. Arnout van Broeckhoven, raad

van den Bosch ; van haar erfde het hun zoon Rogier van

Broeckhoven, die het 21 Februari 1661 (Reg. no. 419 f. 340 v so
),

als wanneer het gezegd werd te staan tusschen dat van mr.

Johan van Ravesteyn ex uno en dat van den chirurgijn mr.

Gaspar de Guaryn ex alio, verkocht aan Willem van Ouden-

hoven, notaris te den Bosch.

Laatstgenoemde stamde af van Henrick van Oudenhoven

den oude, die een zoon zal geweest zijn van Peter, daar toch

de achterkleinkinderen van hem, Henrick, in 1616 verdeelden

eene grondrente, in 1541 gekocht door Henrick Peterszn van

Oudenhoven. Zijne vrouw was Petronella van den Put, die

bezat het huis de Palmboom, dat aan de Hinthamerstraat nabij

de St. Antoniskapel stond en die daarin overleed ; zij was de

dochter van Peter Henrickszoon en schonk haren genoemden

man a. eene dochter Jenneken, die huwde met Huybrecht van

der Schout en b eenen zoon Henrick van Oudenhoven Junior,

die trouwde met Maria de Hont Henricksdochter en bij haar deze

kinderen verwekte : a Peter, die volgt en b Jacob van Ouden,

hoven, welke in 1617 reeds dood was en trouwde met Willem-

ken Want Willemsdochter 2) ; zij schonk hem eene dochter

Jacomyne van Oudenhoven, die in 1616 nog onmondig en in 1649

gehuwrd was met den Bosschen boekdrukker Isaac van Dockum.

1) Men zie hierover Dl. I p. 248.

2) Zij hertrouwde na zijnen dood met Henrick van Emraerick
Janszoon.
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Peter van Oudenhoven, biervoren sub a genoemd, huwde
met Henrica Buys, dochter van Jan Willemszn., en werd daar-

door vader van Anna, die huwde met Bartholomeus Garcia,

commies der artillerie van den Koning van Spanje ; Maria, die

trouwde met Jonker Aurelius Augustinus Turck en Willem

van Oudenhoven, den hierbovengenoemden notaris ; deze was

alzoo de achterkleinzoon van Henrick van Oudenhoven Senior

en Petronella van den Put ; hij huwde Margaretha van Ber-

licom, dochter van Nicolaes en Margaretha Zaets en verwekte

bij haar eenen zoon Peter van Oudenhoven, die ook notaris

te den Bosch wras 1).

Na het overlijden van den notaris Willem van Ouden-

hoven verkocht zijne genoemde vrouw het huis de Kroon 28

Juni 1684 (Reg. n°. 502 f. 205 v
so

) aan Hendrick Cramer,

secretaris van den Graaf van Nassau 2) en gehuwd met Maria

Dorothea Smitborn, die na zijnen dood in het jaar 1704 cle

heerlijkheid Geffen kocht ; van dezen kwam het aan hunnen

zoon Johan Lodewijk Cramer, heer van Geffen, die in Nassau

werd geboren en in 1740 huwde met Alida de 'Groulaert ; zij

erfde van hem dit huis, dat van haar weder werd geërfd door

Wilhelmina Charlotta de Suarz 3), douairière van Thomas de

Suarz ; Philippina Maria de Suarz, echtgenootevan Daniel Fel-

lenberg, woonachtig op het kasteel Wildersteyn in Zwitserland

en Frederick en Otto de Bruyn, minderjarige kinderen van

Cleopha Alida Louise de Suarz en Otto de Bruyn ; dezen verkoch-

ten dit huis 19 November 1778 (Reg. n°. 585 f. 265) aan

Hendrik ter Croye, notaris te den Bosch, van wien het

5 November 1788 kocht mr. Marten Bowier, schepen van den

Bosch, onder Koning Willem I regeerings-commissaris voor het

Departement der Monden van den Rijn, lid der Eerste Kamer

i) Hij huwde in 1692 Maria Gornelia Lancksfraeten (die na zijnen

dood hertrouwde met Abraham Joseph van Paesschen) en hem schonk
eene dochter Maria Brigitta, begijn te Turnhout.

2) Blijkbaar de gouverneur van den Bosch van dien naam.
o) Zij erfde de heerlijkheid Geffen en hertrouwde na dood van

Thomas de Suarz met mr. Gerbrand Verster, advocaat te den Bosch.
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en lid der Ridderschap van Noordbrabant, zoon van Jan,

drossaard van Boxtel en Liempde en president-schepen van

den Bosch, en Henrietta Ackersdyck.

j. Het huis n<>. 23.

Dit huis, dat Oostwaarts naast het laatstbedoelde staat,

werd door Joost Pynappel verkocht aan inr. Gerit van Bree,

chirurgijn ; het werd toen gezegd te staan tusschen dat der

erven van Gerard Stommeken ex uno en dat van Marcelis van

Rixel ex alio. De dochter van genoemden van Bree, zijnde

Kathrijn, huisvrouw van mr. Lenard van Tephelen, licentiaat

in de rechten, alsmede Francisca, de dochter van Jaspar, den

zoon van dienzelfden van Bree, verkochten 18 December 1534

(Reg. n°. 147 f. 296) dit huis, dat alstoen omschreven werd

als een huis met erf, staande tusschen dat van mr. Petrus,

zoon van mr. Henrick Pelgrom, ex uno en dat van Gerard,

zoon van Gijsbert Toelinck, ex alio, aan genoemden Gerard

Toelinck ; deze verkocht het kort daarna, doch toen werd het

in 1535 door zijnen zoon Gijsbert Toelinck vernaderd. Zooals

blijkt uit eene Bossche Schepenakte van 1551 (Rëg. n°. 181

f. 240) behoorde dit huis in dat jaar aan laatstgenoemden

Gijsbert Toelinck Gerardszoon, alsmede aan diens kinderen

(denkelijk als erfgenamen hunner moeder) Gijsbert ; Gerard

;

Aleid, huisvrouw van Henrick van den Hoevel PeterHenrickszn.

;

Jans en Claasken (Niclasina). Genoemde kinderen, behoudens

dat voor Claasken optrad haar man Mathijs, zoon van Rutger

van Weerdt, verkochten het 15 Juni 1555 (Reg. n°. 292 f. 342)

aan Ambrosius Wilemszn. van Gerwen, pannicida. Diens zoon

Mathijs verkocht 5 Mei 1606, als wanneer hij te Ravenstein

woonde, dit huis, dat toen gezegd werd te zijn : huis, erf,

plaats en achterhuis, aan den secretaris van den Bosch Ger-

lich Ruys, zoon van mr. Henrick (Reg. n°. 272 f. 123). Mr. Tho-

mas van Heynsbergen Gerardszoon, klerk ter secretarie van

den Bosch, als gemachtigde van Gijsbrecht Ruys, kanonik der
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St. Janskerk te den Bosch, Margaretha, Anna, Elisabeth en

Maria Ruys, allen kinderen van genoemden Gerlich Ruys,

alsmede van Gijsbert Ruys. zoon van wijlen Henriek Ruys,

den zoon van Gerlich meergenoemd en Oda van den Ancker,

verkocht dit huis 12 October 1643 (Reg. n°. 388 f. 19) aan

mr. Jan van Ravensteyn, advocaat aldaar ; deze liet het na

aan zijne testamentaire erfgenamen mr. George en Johan van

Neerven, gebroeders ; Helena van Neerven ; Maria van Neer-

ven, huisvrouw van Jacob Norbert van den Velde en aan de

onmondige kinderen van wijlen Hendrick van Neerven, met

namen Hendrina, Cornelia en Johanna ; zij verkochten het 21

Juni 1697 (Reg. n°. 511 f. 18) aan Johan van Sevenhoven,

schepen van den Bosch en secretaris van den Graaf van Nassau;

ten laste van dezen laatsten kooper werd het 14 October 1726,

als wanneer het gezegd werd te zijn eene schoone huizinge

met saletten, kamers en tuin, gerechtelijk verkocht (Reg. n°.

553 f. 190) aan Catharina Soete de Laecke van Villers, echt-

genoote van Johan Frederik baron van Lier, heer van Zoeter-

meer en majoor der Cavalerie te den Bosch ; toen zij weduwe

van hem was geworden, verkocht zij het 12 October 1730

(Reg. n°. 555 f. 197) aan Arnoldus Ter Croye, medicinae doc-

tor aldaar, die van zijne vrouw Arnolda van Hemert een zoon

had, zijnde voornoemde Hendrik Ter Croye, notaris te den

Bosch en aldaar geboren 1736 ; hij erfde dit huis van hem,

dat hij 5 November 1788 verkocht aan mr. Marten Bowier,

die, zooals reeds gezegd, dienzelfden dag het Westwaarts van

dit huis staand huis kocht.

k. Het huis n°. 25.

Gerard van Achelen Gerardszn., Paulus Wijnands, Gerard

van Doerne Henrickszn., en Johannes van Geldrop Willemszn.,

als voogden over de onmondige kinderen van Gerard van

Heessel en Adriaentken, dochter van den lakenverwer Gerard
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vau Achelen, verkochten 10 Februari 1523 (Reg. n°. 126 f. 115 vso)

dit huis aan mr. Petrus Pelgrom, (zoon van mr. Hendrick, secre-

taris van den Bosch (die in 1514 overleed) en Elisabeth van

Witmeer). Zijne vrouw was Mechteld de Bye, dochter van

mr. Henrick en Elisabeth N. 1 ), die hem deze kinderen schonk

:

Elisabeth, Christina en Maria, de vrouw van Dirck, den zoon

van Jan Hoppenbrouwer, welke bij haar deze kinderen verwekt

had, die in 1574 nog minderjarig waren: Jan, Johanna, Mech-

teld, Maria en Petra ; de voogden over deze onmondigen, als-

mede hunne voorzegde moeien Elisabeth en Christina Pelgrom,

verkochten dit huis 24 Maart 1574 (Reg. n°. 224 f. 283) aan

Roelof, zoon van Arnd Vastaerts, lienwatier, die van zijne

vrouw Josyna of Joostken eene dochter Cornelia had, welke

dit huis van hem erfde en het ten huwelijk bracht aan haren

man Mathijs van der Meer Reinierszn., raad van den Bosch
;

deze verkocht het 8 November 1599 (Reg. n°. 263 f. 59 v so
)

aan Joris, zoon van Petrus Loeniszn. de Greve, die het 23

Maart 1601 (Reg. n°. 266 f. 41 v so
) weder verkocht aan mr.

Johan Costerius, advocaat te den Bosch, zoon van Jacob

Henrickszn. van Engelen ; deze verkocht het op zijne beurt

30 Januari 1614 (Reg. n°. 399 f. 215) aan Jor Jacob van

Dongelbergen, den echtgenoot van Sophia Everswyn. Laatst-

genoemde kooper, die toen genoemd werd de Edele endeEren

t

-

feste Jor Jacob van Dongelbergen, verkocht 23 Augustus 1631

dit huis aan mr. Thomas van Heynsbergen Gerardszn.. klerk

ter secretarie van den Bosch (Reg. n°. 367 f. 368) ; van zijne

vrouw Hesther van den Ancker had deze eene dochter Maria

van Heynsbergen, die dit huis erfde en het ten huwelijk bracht

aan haren man mr. Anthony van der Horst (zoon van Johan

en Lucretia Donckers) ; zij schonk hem deze kinderen : mr, Jo-

1) Hunne overige kinderen waren: mr, Henrick; Frans, apotheker
te den Bosch, (die huwde Johanna, dochter van Nycolaes Spijckers en
Cathalyne van Zutphen en bij haar deze kinderen verwekte: Henrick,
Jacob, Maryken, Elisabeth, echtgenoote van Jan Mathijszoon van Herlaer
en Willem); Johanna en Maria, huisvrouw van Wilem van Riel Petrus-
zoon ; zij deelden in 1530.
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han Anthony van der Horst, advocaat te den Bosch ; Lucretia

van der Horst, huisvrouw van den luitenant Hendrick Croin

;

Maria van der Horst, echtgenoote van Gerardus Bartholomeus

Drolenvau ; Johanna en Henrietta van der Horst. Den 4 Maart

1711 (Reg. n°. 523 f. 1) werd, waarschijnlijk ten laste van

die kinderen, dit huis gerechtelijk uitgewonnen ; kooper daar-

van werd toen Herman Cremers, geboren te Maastricht, zoon

van Johan en Maria Romers 1). Hij was eerst deurwaarder

en klerk van Johan baron van Leefdael, raad en rentmeester

generaal der episcopale en andere geestelijke gbederen te den

Bosch; daarna, doordien hij den 30 Januari 1715 de erfsecre-

tariën van Rosmalen en Nuland 2) gekocht had van Johan

Baptista Boonaerts, die ze 5 October 1674 had gekocht van

Judith van Beresteyn, erfsecretaris van die gemeenten ; den

28 Juni 1713 had hij van den Staat gekocht het voormalig

klooster Coudewater met kerk onder Rosmalen (Reg. n°. 524

f. 180), dat zijne kinderen 3) 7 December 1723 (Reg. n°. 541

f. 119) weder verkochten aan Alard Johan Gansneb, genaamd

Tengnagel 4).

Van genoemden Herman Cremers, kwam het hierbedoeld

huis aan : a. zijnen zoon Jacob Dirk Cremers, erfsecretaris van

Rosmalen en Nuland; b. de kinderen van zijne dochter Maria

Elisabeth Cremers en haren echtgenoot mr. Abraham Hubert;

zij verkochten het 13 April 1758 (Reg. n°. 577 f. 19v $
°) aan

Elisabeth Jannette weduwe Aan Albertus Barkemeyer, apothe-

1) Deze hertrouwde na doodc van Johan Cremers met Aert van
Proven, burger van den Bosch.

2) De kinderen van zijnen zoon Jacob Dirk Cremers, die gehuwd
was met Wiilemina Peperkoorn, verkochten : de erfsecretarie van Ros-
malen in 1777 aan Dina Carnelia van Gerwen, echtgenoote van Jean
Louis Jannette, woonachtig te den Bosch, en die van Nuland in 1775
aan Johannes Samuel Creutz, philosophiae doctor en tweeden directeur
van de fortificatiën en stadsgebouwen te Amsterdam.

3) Zij waren geboren uit zijn huwelijk, dat hij in 1696 sloot met
Anna Maria van Proyen Petersdochter.

4) Ten diens laste werd Coudewater 9 Juni 173*2 gerechtelijk ver-
kocht aan Alexander Berend van Evbereren, schepen van den Bosch (Reg.
no 545 f. 307).

J F
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ker te de Bosch en heer van Zwij lisbergen onder Helvoirt 1)

Van haar erfden het hare zusters Maria Anna en Maria Louisa

Jannette, die het 22 Augustus 1771 verkochten aan Johanna.

Elisabeth en Cornelia Johanna Santvoort.

Op dit huis volgt Oostwaarts het huis

l. De Moriaan.

(N°. 27).

Als oudsten eigenaar van dit huis vind ik vermeld den

lakenverwer Gerard van Achelen, van wien bet eifde diens

zoon Jan; deze had van zijne vrouw Katherina, dochter van

Gijsbert van Hees, een zoon Henrick van Achelen en eene

dochter Yda van Achelen, huisvrouw7 van Rombout, zoon van

Goijart Jacobszn, die dit huis, dat alstoen gezegd werd te zijn:

huis, erf, plaats en achterhuis, genaamd de Moriaan, den 10

Januari 1539 (Reg. no. 156 f. 29) verkochten aan den laken-

verwer Jan Mathijszoon van Gorcum. Bij de verdeeling der

nalatenschappen van dezen en diens echtgenoote Maria, dochter

van Peter Reyners, werd dit huis 12 Januari 1589 (Reg. n°.

653 f. 103) toegescheiden aan de kinderen van hunnen vóór-

overleden zoon Jan, zijnde Jan, Catharina en Judith van

Gorcum, die het 26 Maart 1592 (Reg. n°. 247 L 45), als

wanneer het gezegd werd te zijn : huis, erf, plaats, put, zomer-

huisje, galerij en ledige plaats, geheeten de Moriaan, ver-

kochten aan mr. Augustijn Ciermans, procureur te den Bosch;

deze verkocht het 1 April 1615 (Reg. n°. 252 f. 510) weder

aan Jan, zoon van wijlen Jan Willemszn van der Borcht, die

het 20 Januari 1629 (Reg. n°. 367 f. 185) op zijne beurt ver-

kocht aan mr. Robbrecht Pottel, pasteibakker; het verkochte

huis werd toen echter genaast door Jaspar Dirckszn van Mill,

oudekleerenkooper, als man van Elisabeth, dochter van Joris,

i) Hij had het 2 Mei 1750 gekocht en vermaakte het aan zijne

voornoemde vrouw.
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den zoon van genoemden Jan Willemszn van der Borcht. Na
hem behoorde dit huis aan den goudsmid Guiliam, zoon van

Jan, den zoon van meergenoemden Jan Willemszn van der

Borcht, die liet 3 December 1644 (Reg. n<>. 389 f. 165) ver-

kocht aan Mathijs Brull, raad van den Bosch, wiens weduwe
Maria Japyn, ook wel Gappin genaamd, het van hem erfde.

De excuteurs van haar testament, zijnde mr. Gijsbert van Hamel
en Roeland Scholt, verkochten het 8 Augustus 1685 (Reg. n°.

503 f. 101), als wanneer het werd omschreven als een groot,

schoon, welgelegen en doortimmerd huis met erf, tuin, put,

zomerhuis, galerij en ledige plaats, aan mr. Henclrick van

Neerven, advocaat te den Bosch 1), en echtgenoot van Anna
Livina de Lepo. Toen hij dat huis kocht was hij reeds sedert

2L October 1679 eigenaar van het huis Malsen te Well bij

Amerzoden, doordien hij het in dat jaar gekocht had van

Anna Maria van Tulden, die de erfgenaam was van Jonker

Symon van Tulden, raad van Antwerpen, welke wederom erf-

genaam was van Helena van de Water, echtgenoote van Johan

de Corswarem, graaf van Niel.

Florentius van Woerkom, notaris te en groenroede van

den Bosch, verkocht als curator over de nalatenschap van

genoemden advocaat van Neerven 20 Juni 1716 (Reg. n°. 532

f. 284 vso
) het huis de Moriaan aan Christiaan Mets, woon-

achtig aldaar, wiens vronw was Geertruy Hekkers. Van deze

echtelieden kwam het aan hunne dochter Catharina Geertruyd

Mets; toen zij was komen te overlijden verkochten hare erf-

genamen, zijnde Alida Metz, wonende te Rhenen Geertruy

Metz, ook wonende aldaar, Geertruy Schonck, wonende te

Gorinchem en Maria Schonck, ook aldaar wonende, dit huis

den 14 Februari 1776 (Reg. n°. 584 f. 312 vso
) aan Willem

Hubert, mr. timmerman en architect te den Bosch; van hem
erfde het zijne dochter Elisabeth Theodora Hubert, die in 1776

1) II ij was zoon van Jurien Ilendrikszoon van Neerven en Cornelia
llendrix, wier overige kinderen waren : Quirijn van Neerven, koopman
te den Bosch en Maria van Neerven, huisvrouw van Willem de Bijll.
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te dea Bosch geboren was uit zijn tweeden echt met Antonia

Christina Jacoba Knoop ; zij bracht h'et ten huwelijk aan

haren man Willem Isaac van Beusekom, zoon van Isaac van

Beusekom en Johanna Adriana Deckers 1), geboren te den

Bosch in 1779 en aldaar overleden 1 Juni 1867; hij verkocht

dit huis 20 Juni 1834 aan mr. Petrus Simon van Son 2), toen

vice-president der Arrondissements-Rechtbank te den Bosch,

later vanaf 16 September 1838 president van het in dat jaar

ingesteld Provinciaal Gerechtshof van Noordbrabant. Van zijne

vrouw Elisabeth Theodora Beckers had hij deze kinderen

:

a. mr. Joannes Baptista van Son, geboren te den Bosch 8

Juni 1804, stierf aldaar ongehuwd 6 November 1875 ; hij was

eerst officier van justitie aldaar, en vervolgens staatsraad in

buitengewonen dienst en minister van R.-Kath. eeredienst

;

bovendien was hij gedurende vele jaren het hoofd en de ziel

der Katholieke partij in N.-Brabant 3); b. Maria, Theresia

van Son en c. Adrianus van Son ; de beide laatstgenoemde

kinderen, die, evenals hun genoemde broeder dit huis bewoon-

den, verkochten het 12 April 1876 aan Jan van Rijckevorsel,

consul van België en bankier te den Bosch.

m. De Wolzak,

(No. 29).

Dit huis dat Oostwaarts naast het huis de Moriaan

stond, behoorde, evenals dit laatste, aan Gerard van Achelen 4),

^van wien het erfde diens zoon Jan ; de kinderen van dezen

1) Hunne overige kinderen waren Jacob Pieter en Antonij Petrus
van Beusekom ; zij erfden met hunnen broeder Willem Isaac van hunne
moeder een huis op de Breede Haven te den Bosch, dat zij in 1804 ver-

kochten.
2) Hij werd geboren te Raamsdonk in Januari 1772 en stierf te

den Bosch 21 Februari 1862.

3) F. M. A. Arnolds (frater H. C. W. Schoemakers) Bossche
Legenden en verhalen IV, p. 223 en vlgd.

4) Zijne overige kinderen waren Willem en Bela van Achelen (Re<r.

No. 109 f. 252).
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laatste, zijnde Henrick van Achelen en Yda van Achelen,

echtgenoote van Rombout, zoon van Goijart Jacobszn, ver-

kochten het 10 Januari 1539 (Reg. n°. 156 f. 29) ook aan

den lakenverwer Jan Mathijszoon van Gorcum. Bij de ver-

deeling der nalatenschappen van dezen laatste en zijne echt-

genoote Maria, de dochter van Peter Reyners, die, als gezegd,

in 1589 plaats had, werd het toegescheiden aan de kinderen

hunner dochter Geertruid, geboren uit haar huwelijk met Reinier

van der Meer, zijnde Mathijs en Maria van der Meer, alsmede

Catharina van der Meer, echtgenoote van Reyner de Hase

Lambrechtszoon ; deze laatste, als weduwnaar van zijne ge-

noemde vrouw en zijn voorzegde zwager en schoonzuster ver-

kochten 5 Augustus van laatstgezegd jaar (Reg. n°. 246 f. 67)

dit huis, dat alstoen werd gezegd te zijn : domus, area, ortus

ac domus posterior, commaniter appellatae den Wolsack, aan

Goyart van Vlierden Goyartszn., raad van den Bosch, van wien

het erfden diens kinderen, gesproten uit zijn huwelijk met

Gijsbertken Mathijssen Jansdr. (Maanclbl. Nederl. Leeuwr 1904

p. 81), welke het in 1623,25 en 1631 (Reg. nos
. 323 f. 457,

333 f. 186 en 350 f. 392 v
90
) verkochten aan hunnen respec-

tieven broeder en zwager mr. Godevaert van Vlierden, kano-

nik der kerk van St. Jan Ev. en pastoor van het Groot

Begijnhof te den Bosch, voor zoover hij al niet reeds in dat huis

gerechtigd was. Later behoorde het aan Leonarcl van Herlaer 1),

van wien het kwam aan diens dochter Johanna van Herlaer,

gesproten uit zijn huwelijk met Maria van Berckenbosch ; zij

verkocht 6 September 1688 (Reg. n°. 505 f. 42) dit huis, dat

alstoen omschreven werd als huis met tuin, achterhuis en

brugge over de Dieze, genaamd de Wolsack, staande tusschen

het huis van mr. Henrick van Neerven, advocaat ex uno en

dat der kinderen van den procureur Johanvan Haeren, exalio,

aan Dirck Spliethof c.s., als ouderlingen en diaconen respec-

1) Judith van Vlierden, dochter van genoemde echtelieden van
Vlierden, was gehuwd met Govaert Vrancken, wien zij o.a. schonk eene
dochter Johanna, die huwde met den kramer Adriaen van Herlaer.
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tiue der Augsbiirgsche confessie te den Bosch tot behoef van

de gemeente dier confessie.

Lutheranen, of lidmaten van de gemeente der Augs-

biirgsche confessie, zooals zij in de Schepenakte van laatst-

gemelden datum genoemd werden, had men blijkens van

Oudenhoven blz. 133 in den Bosch reeds in 1526 i); zouden

zij er nog in 1579 geweest zijn, dan zullen zij toen met de

Calvinisten die stad hebben verlaten. Eerst omstreeks 1644

schijnen de Lutheranen weder in den Bosch te zijn gekomen 2),

want in dat jaar gaven drie Hervormde predikanten van clie

stad aan hare Regeering te kennen, dat zeker Luthersch

predikant zich aldaar ophield en predikte, alsmede dat eenige

Lutheranen er op Kerstmis aanstaande hun Avondmaal wilden

houden; zij verzochten haar daarom te willen beletten, dat de

Luthersche godsdienst in den Bosch werd uitgeoefend. Bij

Resolutie van 24 December 1644 besloten daarop Schepenen

van den Bosch den Hoog- en laagschout dier Stad en harer

Meierij te verzoeken de uitoefening van den Lutherschen godsdienst

in den Bosch te weren. Volgens van Heurn Beschrijving rappor-

teerde bedoelde Schout nog op dienzelfde dag aan de Bossche

Regeering, dat die, ivelke de vergadering (der Lutheranen)

hield, zig wel voor een predikant uitgaf, dog er geen getuig-

nissen van kon vertoonen; die vergaderingeynvaren ook buiten

kennis der Regeering en oorlof van hooger hand en dus tegen

de Plakaaten van den Lande gehouden. Schepenen van den

Bosch hebben daarop nog in den namiddag van dien dag de

uitoefening van den Lutherschen godsdienst aldaar verboden

op zulke boeten als de Algemeene Staaten tegen dergelyke

samenkomsten gesteld hadden. „In het begin des volgenden jaars

(1645), zoo schreef van Heurn verder, kwamen een predikant

en eenige lieden van dien godsdienst hier ter stede aan; zy

1) Cf nog van Heurn Historie IV p. 276 en vlgd.

2) Mogelijk behoorden tot den Lutherschen godsdienst ook eenigen
der Hoogduitschers, die blijkens van Heurn Historie II. p. 471 en vlgd.

zich in 1630 te den Posch metterwoon vestigden. Men zie over hen nog
Maandblad de Nederl. Leeuw 1906 p. 174.
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spanden al hun vermogen by de Algemeene Staaten in om

vrye oeffening van dien te bekomen ; de Nederduitsche Kerken-

raad zond hierop twee gemagtigden aan Schepenen (van den

Bosch), die zy verzogten, dat Stads gemagtigden in den Haage

gelast mogten worden daar tegen een wakend oog te houden

en door verzoeken te beletten, dat de Algemeene Staten die

vrye oeffening toestonden. De regeering (van den Bosch) schreef

hierop haare Gemagtigden 1), die daarop verslag deeden, „dat

„zy met verscheide leden der Staaten gesprooken hadden; zy

„hadden van deezen verstaan, dat de Kerkenraad daarover den

„Algemeenen Staaten geschreeven had; die brief was ter zyde

„gelegt, tot dat de Luthersche predikant alhier of eenigen

„anderen daartoe verzoek gedaan hadden; hun was mede ver-

haald, dat men dien godsdienst binnen Maazstricht had willen

„invoeren en daartoe oorlof verzocht was; dit was afgeslagen,

„zo dat men zich niet behoefde te bekommeren, dat die hier

„ter stede toegelaaten zoude werden". 2) Sedert dien, zoo

teekende van Heurn in zijne Beschrijving nog aan, vind ik

niets van de Lutheranen in den Bosch vermeld, tot dat in 1673

eenige hunner, die zich voor dat jaar aldaar metterwoon ge-

vestigd hadden en er tot den Hervormden godsdienst waren

overgegaan, weder Luthersch werden en in den Bosch in een

huis in de Nieuwstraat onder leiding van eenen Lutherschen

predikant godsdienstoefeningen begonnen te houden 3) ; de

Nederduitsche Kerkenraad van den Bosch verzocht aan de

Kegeering van die stad dit tegen te gaan, waarop zy door

een groenroede den bewoner van gezegd huis deed verbieden

daarin den Lutherschen godsdienst te laten plaats hebben en

den Stadhouder van den Hoog- en Laagschout verzocht om
op de ongeoorloofde byeenkomsten in dat huis een waakzaam

oog te houden" 4). Het schijnt, dat later aan de Lutheranen

4) Notulen van 2 Jan. 1645. Register Gopes.
2) Notulen van 46 Eebr. 4645. Register van Beresteyn
3) Notulen van 18 October 1673. Register Gopes.
4) Notulen van 30 December 1673. Register Copes.



— 207 —

van den Bosch oogluikend is toegestaan om er hunnen gods-

dienst uit te oefenen ; althans zij deden dit toen in het huis,

genaamd de Moriaan, dat op de Markt aldaar staat. Nadat

Walraad graaf van Nassau-Usingen in 1681 gouverneur van

den Bosch was geworden 1), konden zij zulks doen in een

vertrek van het Gouvernement te den Bosch ; later, en wel den

5 Juni 1686, kreeg hij voor hen van de Staten-Generaal vol-

komen vrijheid van godsdienst, waarop zij aan de Regeering

van den Bosch om eene kerk vroegen; deze machtigde alstoen

enkelen harer leden om te onderzoeken of cle voormalige kappel-

len van de kloosters der Zwart zusters, der zusters van den Uilen-

burg of van de Windmolenbergstraat daartoe geschikt waren 2),

doch geen van die gebouwen schijnt daarvoor in aanmerking

te zijn gekomen, daar toch, als voorzegd, de Luthersche ge-

meente den 6 September 1688 het huis de Wolzak voor hare

kerk aankocht; zij deed daarop clat huis afbreken en bouwde

er ten behoeve van haren eeredienst, eene kerk voor in de

plaats, daartoe geholpen door eene flinke bijdrage van voor-

noemden Gouverneur, alsmede door cle opbrengst van collecten,

welke gehouden waren onder de Luthersche regimenten, waarvan

er toen verscheidene in den Bosch en de andere in een groot

gedeelte van Duitschland in garnizoen lagen. De Luthersche

predikant Koenraad Kasper Tieleman legde vervolgens 23 Juni

1689 den eersten steen van die kerk en den 23 October van dat

jaar hield hij er reeds zijne eerste preek, zoodat zij toen al groo-

tendeels gereed zal zijn geweest ; hij was haar eerste predi-

kant. De Regeering van den Bosch schonk aan die kerk drie

glasramen. De eerste, clie in deze kerk begraven werd, was een

officier van het Regiment Saksen-Gotha, dat in den Bosch in

garnizoen lag; de Regeering van die stad kwam daar tegen

op, omdat de inkomsten harer andere kerken zouden vermin-

deren als ook in cle Luthersche kerk lijken werden ter aarde

besteld, doch op aandringen van meergenoemden Gouverneur

1) Hij werd later Katholiek en stierf als gouverneur van Roermond.
2) Notulen van 29 Augustus 1687.
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liet zij, hoewel schoorvoetend, dat verzet varen, mits voor de

lijken, die in die kerk begraven werden, de begrafenisrechten

werden betaald aan de kerk van de parochie, waarin de over-

ledene gestorven was. In het jaar 1744 wTerd in deze kerk

begraven Antoni Gunther prins van Holstein-Beck, generaal

der Infanterie en gouverneur van den Bosch; op zijn verzoek

geschiedde dit zonder eenige plechtigheid; hij werd begraven

in den grafkelder, dien hij aan het einde der kerk onder het

orgel had doen metselen en waar boven zijn wapen geplaatst

wras.

Van deze kerk deelt van Heurn in zijne Beschrijving

mede, dat zij is een taamlijk groot gebouw; in den voorgevel

is een deur en benevens zijn drie kerkraamen, een boven en

aan ieder zyde der deur een ; aan het einde der kerk is

nog een deur, die in de Waterstraat uitkomt. In de kerk is

een orgel en tegenover den predikstoel een verheeve gaandery,

waarop verschelde toehoorders kunnen zitten. -

In het jaar 1828 werd deze kerk zoo goed als geheel

vernieuwd, zoodat dan ook daarvoor een eerste steen plechtig

werd gelegd : deze heeft tot opschrift : hunc posuit F(rans)

A(rendt) CIOIOCCCXXVIII. Bij die vernieuwing werden aan

haren voorgevel de vier kolommen geplaatst, welke er thans

nog voor staan en is het orgel, dat voorheen, evenals haar

predikstoel, bijna in het midden dezer kerk stond, boven dien

stoel geplaatst. Den 28 Juni 1829 werd deze vernieuwde kerk

plechtig ingewijd, waarbij J. J. Ter Laag, leeraar bij de

Evangelisch-Luthersche gemeente van den Bosch, zooals die

gemeente thans genoemd wordt, de inwijdingsrede 1) hield
;

hij koos daartoe tot tekst : Mijn huis is een bedehuis Luc. 19 vs,46

Koning Willem I, die toen in den Bosch was, was daarbij niet

tegenwoordig, zooals uit die rede kan worden opgemaakt, wel

vereerde hij tijdens zijn verblijf aldaar deze kerk met een bezoek.

Toen de Lutheranen van den Bosch in 1686 vrijheid

1) Zij is in 1829 uitgegeven bij H. Palier en Zn boekverkoopers
te den Bosch,
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van godsdienst bekwamen, was hun aantal tamelijk groot ; het

volgend jaar werd reeds aan 172 hunner het Avondmaal uit-

gedeeld en zoowel in dat jaar als in de eerstvolgende jaren

werden jaarlijks ongeveer 20 Luthersche kinderen gedoDpt.

Op het aantal Lutheranen van den Bosch was oudtijds sterk

van invloed de samenstelling van haar garnizoen: zoo waren

er in het jaar 1770, toen er twee bataillons van Saksen-Gotha

lagen, niet minder dan 1000 lidmaten der Luthersche gemeente.

In 1805 had men in den Bosch nog maar 259 Lutheranen

;

thans is hun aantal zeer klein.

Daar de Bossche Lutheranen niet tot de oude staats-

kerk van ons land behoorden, zoo waren zij oudtijds vrij in

de keuze van hunnen predikant, maar van den anderen kant

moesten zij toen ook geheel uit eigen beurze diens traktement als-

mede het onderhoud hunner kerk bekostigen. Aan hunnen

predikant werd in 1694 toegestaan om de Luthersche zieken,

die in het Groot Zieken Gasthuis of in de Geweldige Provoost

van den Bosch lagen, te bezoeken en te bedienen ; het blijkt

niet, dat hij ooit burgers, die ter dood veroordeeld waren,

naar de gerechtsplaats heeft mogen vergezellen; wel werd in

gezegd jaar aan den toenmaligen Lutherschen predikant vergund

om Luthersche krijgslieden, die ter dood veroordeeld waren,

naar de executieplaats van den Bosch te vergezellen en aldaar

voor hen te bidden, zonder dat een Hervormd predikant er bij

tegenwoordig behoefde te zijn.

n. De Luthersche Pastorie.

(No. 31.)

Dit huis, dat naast de Luthersche kerk staat, werd

1 Mei 1520, als wanneer het werd gezegd te 7ijn : huis met

erf, plaats, stal en achterhuis, door Diego de Haro, woonachtig-

te Antwerpen, als man van Johanna Pynappel, dochter van

14
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Jan Mathijszn. Pynappel 1), verkocht aan den lakenverwer

Jan, den zoon van Jan Boudewijnszn. Pynappel.

Voornoemde Jan, zoon van Jan Boudewijnszn. Pynappel,

was gehuwd met lo. Elisabeth N. ; 2o. Cornelia, dochter van

Jacob Peterszn. Colen ; hij had van die vrouwen deze kinderen :

Ex l
ma

. a. Marcelis, die huwde met Ermgardis van

Middegael Goyartsdr., welke hem deze kinderen schonk : Gode-

froy, kapitein in Spaanschen dienst, echtgenoot van lo. Johanna

van der Meer Gregorisdr. ; 2o. Aleid van Ravensteyn., en Jan,

die van zijne vrouw Johanna van Vlierden Goyartsdr. deze

kinderen had : Jan, die in eersten echt huwde met Magdalena

Waggens Henricksdr., en Elisabeth Pynappel, welke laatste

huwde met Nicolaas Kuysten Aertszn.

b. Gooswijn, stadhouder te en raad van den Bosch,

huwde 2) Hillegond van Achelen, dochter van Anthonis Wil-

lemszn. Hunne kinderen waren Gabriel, die Mayken, dochter

van Frans van Casteren huwde en bij haar verwekte : Francis,

Gabriel, Elisabeth en Susanna; Willem (die huwde Bertgen,

dochter van Henrick Kemp en Dorfken, de dochter van Hen-

riek Willemszoon Gast en Dorfken, de dochter van Anthonis die

Wael genaamd Jonckers en bij haar deze kinderen verwekte:

Marcelis, echtgenoot van Anna van Henxthum genaamd van

Delft, welke na zijnen dood hertrouwde met Guillaume de

Succa, koopman te Luik ; Susanna ; Aelken en Agnes) ; An-

thony, raad van den Bosch; Dierck en Aleid.

Ex 2da . c. Catharina;

d. Maria

;

e. Angela

;

f. Jacob, huwde Aleid, dochter van Mathijs Lambertszn.

1) Jan Mathijszn Pijnappel had van zijne vrouw Heylwich, dochter
van Willem de (of van) Hoelt, rotifex, behalve Johanna, deze kinderen:
Mathijs en Willelma. non in het Clarissenklooster te den Bosch (Resr.no.

96 f. '284).

2) Denkelijk had hij ook nog tot vrouw Oda. dochter van mr.
Peter van Os, secretaris van den Bosch en was dan ook nog zijne dochter
Josina Pynappel, huisvrouw van mr. Godevaert Loefï van der Sloot.



— 211 —

Stooters en weduwe van Jacob die Quade van Ravesteyn

Nicolaaszn.
;

g. Franchoys, huwde 1°. Etigelken, dochter van Jan

van 't Gasthuis en Agnes N., die hem deze kinderen schonk :

Jan ; Boudewijn ; Anthonisken, huisvrouw van Jan Henriekszn.

Prekers ; Symon en Marcelis, wiens zoon Goyart was ; 2°. Jen-

neken, dochter van Reinier Becx en weduwe van Gijsbei t An-
thoniszn. van Diepenbeeck.

De kinderen van Franchoys Pijnappel laatstgenoemd,

met uitzondering van Marcelis, verkochten het hierbedoeld huis

29 Maart 1602 (Reg. n°. 298 f. 95) aan Rogier van Broeck-

hoven, raad van den Bosch en rentmeester der Staten van

Brabant in het Kwartier van die stad, zoon van mr. Henrick

Petruszn. Hij verkocht het 9 November 1606 (Reg. n°. 293

f. 62 vso
) weder aan Jacob Servaeszn. van Weert, koopman in

zijdenlakens, waarna Aelken, dochter van wijlen Jan de Wolff,

raad van den Bosch en weduwe van Aert Corneliszn. van

Horenbeeckhet 1 Augustus 1607 naastte; zij vermaakte het daarop

aan haren zoon mr. Gerard van Horenbeeck 1), raad van den

Bosch, die van zijne vrouw Josina Becx Jacobsdr. een zoon,

mr. Arnout van Horenbeeck had, die het van hem erfde ; deze

verkocht het 23 Januari 1641 (Reg. n°. 384 f: 150), als wan-

neer het gezegd werd te zijn; huis, tuin, put en achterhuis,

hebbende een uitgang in de Waterstraat, aan Maria van Horen-

beeck, dochter van wijlen Jan Gerardszn. en weduwe van

Guiliam van Doyenbraecken, raad van den Bosch. Door de

executeurs van het testament van Maria Japyn weduwe van Mathijs

Brull werd het vervolgens 28 December 1686 (Reg. n°. 479 f. 383)

gerechtelijk uitgewonnen ; kooper daarvan werd toen de pro-

cureur Johan van Haeren, wiens vrouw was Petronella de

Lepo. De curator over haren geabandonneerden boedel ver-

kocht 11 Maart 1728 (Reg. n°. 543 f. 123 v
so

) dit huis op

zijne beurt aan Gerardus van Dinter, woonachtig te den Bosch.

1) Men zie de genealogie zijner familie in Taxandria VI p. 20
en vlgd.
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Den 9 Maart 1775 (Reg. n°. 581 f. 123 v so
) werd liet wederom

gerechtelijk uitgewonnen, nu ten laste van Hendrick Jaquier
;

alstoen werd het gekocht door de Luthersche gemeente van

den Bosch voor eene pastorie van haren predikant, wat het

een eeuw lang bleef; daarna is dit huis door haar aan particu-

lieren verhuurd geworden.

Behalve eene kerk en pastorie had de Luthersche ge-

meente van den Bosch sedert het jaar 1696 ook nog eene

eigene school; zij stond in de Waterstraat naast de Dieze
;

haar Kerkeraad verkocht ze 6 December 1776 (Reg. n°. 592

f. 283), wellicht om met de opbrengst daarvan hare pastorie

te kunnen betalen.

Johann Georg Kopper, die in 1755 gezegd wrerd te zijn

meester en in 1766 koster en organist der Luthersche gemeente

van den Bosch, kocht een drietal huizen in de Waterstraat

aldaar, o.a. dat met het Hebreeuwsch opschrift, hetwelk hij,

zooals op p. 59 reeds is gezegd, 28 Nov. 1755 kocht van

Helena van Amelsvoort douairière van Franciscus Wijnandus

baron van Renesse van Wilp 1) ;dit huis werd 8 Augustus 1770

door de schuldeischers zijner nalatenschap gerechtelijk verkocht,

aan Johann Melchior Glutsch ; de beide andere huizen had hij

zelf 20 November 1766 reeds verkocht.

o. De Bosboom.
,

(No. 33)

Blijkens eene Bossche Schepenakte van 5 Januari 1549

(Reg. n°. 178 f. 308) behoorde dit huis eerst aan Henrick van

den Nieuwenhuys, daarna aan den lakenverwer Jan Pijnappel.

Bij die akte verkochten : Jan van Driel, zoon van Jacob en

domicella Johanna, dochter van Jan Pijnappel, alsmede de

navolgende kinderen van domicella Christina van Driel, dochter

1) Zij waren de ouders van deze kinderen: Joanna Maria Helena
van Renesse, Pi. K. gedoopt te den Bosch 13 Oct. 1740; Maximilianus
Elbertus van Renesse, R. K. gedoopt te den Bosch 22 Nov. 1742 en

Jacoba Norhertina van Renesse, overleden aldaar in 1812 (Dl. I. p. 149 en 386.)
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van genoemde echtelieden van Driel, en wel a. die gesproten

uit haar huwelijk met Jacob van der Voirt, zijnde :
1°. Jacob;

2°. Beatrix, huisvrouw van Philippus du Chaisne, ridder, heer

van Malchain ; 3°. Cornelia, echtgenoote van Matheus Des-

pomereaulx ; b. die gesproten uit haar huwelijk met Arnold

van Broeckhoven Janszoon, zijnde: 4°. domicella Maria, huis-

vrouw van Carel Triappen ;
5°. domicella Catharina, huisvrouw

van Paulus Hulssen ;
6°. domicella Petronella, huisvrouw van

Jan van Lïxbonne, dit huis, dat alstoen gezegd werd te zijn :

huis en erf, alsmede twee kamers onder een dak, naast elkander

liggende tusschen eene straat ex uno en het huis van Jan

Pijnappel, zoon van Jan Boudewijnszoon ex alio, aan Petrus van

Oirle Janszn. genaamd van Herssel. Jan Jansz Darkennes,

Henrick Collarts Peterszn en Jacob van Cleve Henrickszn, als

uitvoerders van diens testament, verkochten 13 October 1562

(Reg. ïio. 208 f. 12) dit huis, dat toen gezegd werd te zijn

huis en erf en twee kamers onder een dak, sibi invicem ad-

jacentes, staande op den hoek der Ververstraat en eene straat,

leidende naar de Loeffsche brug, aan heer mr. Peter, zoon van

Eymbert Peterszn van Griensven, priester en kanonik der

St. Janskerk van den Bosch. Deze was het, die de studiebeurs,

genaamd den wandelgraet scholaer, stichtte bij eene akte,

waarvan de inhoud allerzonderlingst is 1). Heer Jan Daems
van Nuenen, priester en Christina, dochter van Eymbert Peterszn

van Griensven van Geffen, als executeurs van het testament van

den Eerw. Heer en Mr. Peter van Griensven van Geffen,

priester en kanonik der kerk van St. Jan Evang. van den

Bosch, en zegelaar van het Bisdom van den Bosch, daartoe ge-

machtigd door mr. Anthonis Bruynincx, aartsdiaken, mr. Coen-

raed Otto'szn van Asperen, aartspriester en mr. Jan Degens,

penitentarius, als provisoren des ivandelgraets clerïcael oft der

societeyt van scholieren, door genoemden mr. Peter van Griens-

ven gefundeerd, verkochten 13 Februari 1596 (Reg. n°. 259 f. 122)

en vl^d.

I) Jhr. A. van der Does de Willebois Studiebeurzen III p. 397
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het hierbecloeld huis, dat zij daarbij omschreven als : hnys

ende erve. ledige geplevayde achterplaetse, uitgaande met eene

poort in de Loeffschebrugstraat. en een achterhuis of achterkamer

over de plaats staande, aan Valentyn du Bois Gerardszn.

Franehelyna van der Borcht, huisvrouw van mr. Laureyns

Janszn. de Leeuw, stadhouder van den Drossaard der stad en

laude van Breda, erfde de helft rn dit huis van genoemden

Valentyn du Bois, die haar grootvader was, en van diens doch-

ters, die hare moeien waren 1); zij droeg die 15 Juli 1631 over

aan Petronella Creeft, woonachtig te Velp bij Grave, dochter

van mr. Otto en Johanna, de dochter van Valentyn du Bois

meergenoemd ; de andere helft van dat huis erfde Johanna Creeft,

ook wonende in gezegd Velp, zuster van Petronella voornoemd

en in 1624 weduwe van J
or Jeronimus Mesdach ; deze beide

gezusters verkochten 20 Maart 1640 (Reg n°. 383 f. 305 v so
)

dit huis, alsnu wesende eene huysinge met een acliterhnys,

eene pïaetse tassen beyde liggende, mitsgaders eene haysinge

ende ivooninge daer achter aen gelegen en in de Waterstraet

uytgaende, aan den kuiper Dirck Michielszn. Den 28 Augustus

1647 (Reg. n°. 427 f. 438) kocht Quiryn Janszn. de Beer,

broodbakker, dit huis van genoemden kuiper, die nu genoemd

wordt Dirck Michielszn. van den Berch.

Gijsbert de Beer, zilversmid te den Bosch, zoon van

genoemden Quirijn, verkocht het 18 April 1698 (Reg. n°. 511

f. 17) weder aan Jacobus van Munster, wonende aldaar. Den
11 Juni 1777 (Reg. n°, 592 f. 323 vso

) verkocht de weduwe van

Christiaan van der Velden c. s. dit huis aan Diederik Huygens,

schepen van den Bosch, die het 8 December 1779 (Reg. n°.

585 f. 396) weder verkocht aan Johan Abraham van der Voort,

oud-gouverneur van Amboina, toen woonachtig te Oirschot;

deze verkocht het 30 November 1789 aan Frederik Harpert

1) Valentijn du Bois Gerardszoon had eene dochter Gabrielle, die
in 1624 met hare zuster Johanna behoorde tot de erfgenamen van zijne

dochter Maria, echtgenoote van ]or Gerard Sohey, Spaan&ch kapitein in

het regiment Hagencourt.
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Scheyd de Groulart. luitenant der gardes te voet. Hij stamde

af 1) van Etiemie de Groulart, heer van Surester, geboren

1639, hoofdschout der stad Maastricht, die huwde met Alida

Gans, overleden te den Bosch 7 October 1702, wier zoon was

mr. Johan Willem de Groulart, heer van Surester, president-

schepen van den Bosch, alwaar hij 11 Februari 1731 overleed,

nalatende uit 2ijn huwelijk met Jacoba Tromp (dochter van

den luitenant-admiraal Cornelis Tromp), gestorven 20 Augustus

1762, en na zijnen dood hertrouwd met mr. Johan Hibelet,

schepen van den Bosch, eenen zoon mr. Steven Harpert de

Groulart, heer van Surester, geboren 29 December 1706, eerst

schepen en daarna secretaris van den Bosch, alwaar hij 29 Maart

1745 overleed, na in 1742 gehuwd te zijn met Maria Wilhel-

mina Schott, dochter van mr. Johan Schott, president van den

Raad en Leenhove van Brabant 2) ; zij schonk hem eene

dochter Jacoba Adriana de Groulart van Surester, geboren

18 October 1744, die huwde met Gerard Cornelius Frederik

Scheyd 3) en hem schonk een zoon Frederik Harpert Scheyd

de Groulart, den kooper van het hierbedoeld huis, die 24 Fe-

bruari 1842 te Oisterwijk overleed ; hij had dit huis 20 April 1791

verkocht aan Maria Josephina en Elisabeth du Bois, welke

er eene Fransche kostschool in vestigden. Den 27 Mei 1805

kocht het mr. Arnoldus Gerbrandus Verheyen, burgemeester

van den Bosch en achtereenvolgens lid van de Tweede en

Eerste Kamer der Staten-Generaal, geboren op het kasteel van

Loon op Zand en kinderloos in dit huis overleden 12 Juli 1857.

p. Het Gouvernementshuis.

Ten Oosten der Waterstraat, aan den anderen hoek der

Ververstraat, staat het huis, oudtijds genaamd het Fortuin,

1) Men zie nog over zijne familie Maandblad Nederl. Leeuw 1911

p. 205.

2) Zij hertrouwde na doode van haren genoemden man met mr.
Ghri?tiaan Frans Ghombach, schepen van den Bosch.

3) Zij hertrouwde na zijnen dood met Francois Louis de Uraffen-

ried de St. Jean, heer van Sionsburg (onder Vught) en schepen van den Bosch.
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waarin in 1583 de broodbakker Antonius woonde en dat ook nu

nog eene broodbakkerij is; hiernaast staat Oostwaarts het

huis, genaamd de Kleine Ketel, dat de erfgenamen van den

chirurgijn Peter van Borchworm genaamd Droochman 28 Sep-

tember 1583 (Reg. n°. 239 f. 215) verkochten aan heer Petrus,

priester, zoon van Jan Leyten ; 12 December 1601 werd dit

huis, dat toen eene bierbrouwerij was en verkocht was door

Lambrecht, zoon van Boudewijn Peymans, als man van Fran-

cyntken, dochter van Gregoris van der Meer Dirckszn. en

wed. van Ard. van Werden, genaast door Maria, dochter van

Reinier van der Meer Dirckszn. (Reg. n°. 267 f. 52 v so
) en

29 December 1749 (Reg. n°. 565 f. 162 v so
) werd het aan den

Bosschen chirurgijn Pieter Chabot verkocht door mr. Antonius

van der Vliert, woonachtig te Brugge, als erfgenaam zijner

ouders Anthony van der Vliert en Johanna Elisabeth van

Beughem, de dochter van Johan en Johanna van Susteren, die

weder de dochter was van den bierbrouwer Henriek Franszn.

van Susteren, (welke dit huis in 1638, toen het nog eene bier-

brouwerij was, gekocht had) en Elysabeth van Zutphen.

Naast laatstgemeld huis staat het Gouvernementshuis.

Zooals blijkt uit den Inventaris der oorkonden, afkomstig van

het Jezuieten-collegie te den Bosch, bewerkt door mr. A. C.

Bondam, was het vroegere Gouvernementshuis, op de plaats

waarvan het tegenwoordige Gouvernementshuis staat, een deel

van het voormalig Jezuitencollege van den Bosch, dat met

zijne tuinen op zijne beurt was gekomen in de plaats van ver-

scheidene gebouwen en erven, die stonden en lagen langs de

Mortelstraat en de Waterstraat, alsmede langs de Ververstraat.

Volgens de delineatio collegii Silvae Ducensis, welke

zicli achter gezegd werk van mr. Bondam bevindt, besloeg

dat college de geheele oppervlakte, die gelegen is tusschen de

gezegde straten tot aan het Oud Bogardenstraatje, dit straatje

gedacht door te loopen tot aan de Mortelstraat ; deze delineatio

kan evenwel niet juist zijn voor wat een viertal huizen betreft»

die langs de Ververstraat stonden.





Behoort bij blz. 217.
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De gebouwen en erven, gelegen langs de Mortelstraat

en de tegenwoordige Waterstraat, waarvoor het Jezuiten-

college in de plaats kwam, heb ik hiervoren reeds zooveel

mogelijk onder hoofdstuk II p. 60 en vlgd. vermeld.

Die langs de Ververstraat waren de zooeven vermelde

huizen het Fortuin en de Kleine Ketel, welke echter niet het

eigendom der Jezuiten waren, maar waarschijnlijk een tijd

lang aan hen verhuurd zullen zijn geweest, alsmede de huizen

de Groote Ketel, de Pauw en de Cluyt.

Over het huis de Groote Ketel vermeldt van Heurn in

zijne Historie I p. 336 het volgende: „Een zware brand ont-

stak op 13 Juny 1463 in de Ververstraat in zeker huis, daar

de Groote Ketel uithing, thans de stallinge der wagt van den

Bevelhebber der stad, hetwelk in dien tijd een lakenverver be-

woonde. Naar myne gedagten zijn daardoor alle de huizen in

de Ververstraat van het huis de Ketel af marktwaards aan,

in de Kolper- en Ridderstraaten, nevens die Agter het Wild Var-

ken, een gedeelte van de Vugterstraat, de Snel- en Minder-

broederstraaten met een gedeelte van de huizingen op de Groot e-

en Pensmarkten, het Stadhuis en het Minderbroeclersklooster

in de assche gelegd. Wat er van zy, ik vinde aangetekend,

dat er vier duizend huizen verteerd zijn en dat de schade op

vijf tonnen schats gewaardeerd werd. Het grootste verlies was

egter dat van het Stadhuis, omdat alle de stadspapieren en

boeken, waarin zeer veel lieden belang hadden, daardoor ver-

teerd werden".

Arnd Janszn van Gameren, lakenverwer, kocht in 1510

(Reg. n°. 105 f. 269) van Henrick Sprengel Laurenszn het

huis de Groote Ketel, (waarvan de Kleine Ketel toen wel

een deel zal hebben uitgemaakt) ; het stond alstoen tusschen

dat van Goijart Mei . . ., pistor, ex ano en dat van Henrick

Sprenghel van Gheel, lakenverwer, exalio\ hij kocht daarbij nog

eenige huisjes, staande bij het water in de straat, waardoor men gaat,

zooals het in gezegde akte heet, naarde Lombatdbrug. Arnd van

Gameren voornoemd had tot echtgenoote Marye, dochter van
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Goyart Sterck, die na zijnen dood hertrouwde met Gerard van
Berckel Janszn en dezen de navolgende kinderen schonk: Jan,

Goijart en Ernigard ; zij erfden % in het huis de Groote Ketel van

hunne moeder. Den 3 Juli 1591 (Reg. n°. 246 f. 489) bekwam
Goijard Francken Aerdszn 1) dat huis, (hetwelk toen gezegd werd
te zijn huis, erf, tuin en achterhuis, zich achterwaarts uitstrek-

kende tot aan de Dieze), bij ruil, door hem aangegaan met zijnen

broeder heer en mr. Henrick Francken, priester en kanonik

der kerk van Stl Jan Ev. te den Bosch, en den 28 Januari

1606 (Reg. n°. 302 f. 159) verkocht hij het aan den messen-

maker Jan, zoon van Coraelis Adriaanszn; deze verkocht 20

October 1610 (Reg. n°. 310 f. 657) dit huis aan den boekver-

kooper Jan Schelï'er den oude. een man, die, zooals uit andere

schepenakten blijkt, destijds op zijnen naam huizen voor de

Bossche Jezuiten kocht; dezen richtten daarop, zooals uit voor-

zegde delineatio blijkt, dit huis in tot een deel van hun college.

Het naast dat huis Oude Diezewaarts staand huis was
de Pauw

; hierover komt in eene Bossche Schepenakte van

3 Augustus 1521 (Reg. n°. 119 f. 145 vso
) het volgende voor:

Jan Arnoldszn Naetz verkoopt aan Frans Arndszn Paeuweter

een huis met erf, dat voorheen was van Jan Eepken en toen

stond tusschen het huis van Willem, zoon van Willem Arnoldszn

Tielkinus ex uno en dat van Petrus Janszn, bierbrouwer, exalio;

het wras door Luytgardis, dochter van Daniel, den zoon van

Thomas, den zoon van Jan van der Donck, met toestemming

van Henrick IJewanszn, priester, en Rutger van Meyensvoert,

in hunne hoedanigheid van voogden over haar, alsmede door

Henrick, zoon van Heymeric Zybertszn, als man van Margaretha,

dochter van genoemden Thomas, later verkocht geworden aan

genoemden Naetz en het was nu huis, erf, plaats en achter-

huis, staande tusschen het huis van mr. Arnold van der Cluy-

ten ex uno en dat van Arnd van Gameren, verwer, ex alio

en zich achterwaarts uitstrekkende tot aan de Dieze.

I) Hij was gehuwd met Judith dochter van Goijart van Vlierden
en Gijsbertken, dochter van Mathijs .lan-zn (Neder!. Leeuw XXII p. 82.)
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Van voornoemden Paeuweter zal dit huis den naam

van de Pauw gekregen hebben.

Zijn broeder heer Dominicus Paeuweter, priester, kocht

dit huis 25 Februari 1547 bij gerechtelijke uitwinning, waarna

hij het 4 October 1553 (Reg. n°, 190 f. 4) aan zijnen anderen

broeder Mathijs Paeuweter verkocht. Diens weduwe Elisabeth,

dochter van Jacob Corneliszn., verkocht het in 1583 aan Cornelis,

die de zoon was van Henrick van den Leemputte en blijkens mr.

A. C. Bondam 1. c. p. 45, de echtgenoot van Catharina, dochter

van genoemden Mathijs Arndszn. Paeuweter ; hij verkocht

dit huis op zijne beurt 10 Februari 1621 (Reg. n°. 357 f. 203)

aan Arnd Peterszn. van Hees, secretaris der stad den Bosch,

die het zeker ook voor de Jezuiten van die stad, al was het

ook op zijnen naam, zal hebben gekocht ; zij maakten blijkens

meergezegde delineatio van dit huis het externaat van hun college.

Naast dat huis stond ook Oude Diezewaarts het buis de

Cluyt, dat Elisabeth, dochter van Zeger van der Goederheyl,

8 Mei 1504, — als wanneer het gezegd wrerd te zijn een

steenen huis, erf, plaats en twee achterhuizen, toebehoorende

aan Arnd Monicx en staande in de Kolperstraat tusschen het

Convent der Bogarden ex una en dat van Christina weduwe

van Hedel en hare kinderen ex alzo en strekkende het zich achter-

waarts uit tot aan de Dieze — verkocht aan mr. Arnd van der

Cluyt, aan wien het daarna zijnen naam zal hebben ontleend.

Diens vrouw was Hillegond, dochter van Willem Donck, die

hem deze kinderen schonk : Dirck, priester ; Margaretha ; Jo-

hanna, echtgenoote van Jan Pels Janszn. ; Catharina, huisvrouw

van Arnd Knaepen, (die bij haar verwekte deze kinderen

:

Arnd en Dirck, priesters, en Geertruid); eerstbedoelde kinderen,

met uitzondering van Catharina, voor wie bij plaatsvervulling

optraden hare kinderen, verkochten dit huis 19 Juni 1506 (Reg.

n°. 100 f. 374) aan hunne moeder Hillegond Donck, toen zij

reeds weduwe van haren genoemden man was.

De executeurs van haar testament, alsmede Henrick

Donck. zoon van Henrick Willemszn , deze voor zicli en voor zijne



— 220 —

kinderen; Catharina, dochter van Jacob Donck 1), zoon van

Henrick Willemszn. ; Henrick, Jacob en Catharina, kinderen van

Henrick Donck, zoon van Jacob voornoemd ; Willem, zoon van

Peter Raeszn. als man van Geertruid, dochter van Willem

Donck, zoon van Henrick Willemszn., deze ook voor zich en voor

zijne vrouw en zijne kinderen ; Henrick Potteye, zoon van

wijlen Goyart en Baetken, dochter van Henrick Donck, den zoon

van genoemden Willem Donck, ook voor zich en zijne kinderen,

alsmede voor Wouter, broeder van genoemde Baetken en diens

kinderen ; mr. Cornelis, Mathijs, Baetken, Goyard, Willem en

Margriet, kinderen van Willem Coelborner en Willemken, de

dochter van genoemden Goyart Potteye, verkochten 8 April

1529 (Reg. n°. 136 f. 130) dit huis aan Johanna Bolcx Wouters-

dochter, weduwe van Jor Jan van Erp Janszn. Laastgenoemde

echtelieden hadden eene dochter Johanna van Erp, die huwde met

Walraaf van Erp, ridder, heer van Erp en Vechel en raad van den

Bosch, gestorven 27 Mei 1548 ; zij schonk hem een zoon,

die ook Walraaf heette en eveneens heer van Erp en Vechel

was ; deze erfde het huis de Cluyt, waarin hij wel kosteloos

zal hebben opgenomen de nonnen van het te Rosmalen

gestaan hebbend klooster St. Annenborch, toen zij dat kloo*

ster omstreeks het jaar 1572 moesten verlaten, omdat de

Hervormingsgezinden het in brand hadden gestoken en zij

daarom elders eene schuilplaats moesten zoeken»

Gezegd klooster was in het laatst der 15 eeuw op het erf

van het te Rosmalen gestaan hebbend kasteel Rodenborch ge-

sticht 2) door Arnoldus, zoon van Petrus Michiels, kanonik te

Bergeiken Jan van Baexen Wolterszn. 3); nadat de nonnen het

hadden verlaten is het eene bouwhoeve geworden, die door de

Jezuiten van den Bosch krachtens consent van den Bisschop

aldaar van den 28 Februari 1613 werd genaast. Dezen verkochten

1) In 1585 was een Jacob Donck secretaris van den Hosch.

2) Men zie over het kasteel Rodenborch Taxandria IX p. 89. Het
behoorde in de eerste helft der 15e eeuw aan Arnd lleym,

3) Men zie over hem Dl. I blz. 389.
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ze 6 September 1629 (Reg. n*. 365 f. 378), denkelijk maar in

schijn, aan Adriaan Herings Willemszn, koopman te den Bosch.

De nonnen van St. Annenborch bleven in het huis de Clayt

tot het jaar 1588, als wanneer zij krachtens Pauselijk bevel

het daarnaast staand klooster der Bogarclen betrokken, dat

toen bijna geheel was uitgestorven.

Laatstgenoemde Walraaf van Erp huwde in eersten echt

Catharina van Brecht, dochter van Jan, heer van Hagoort,

hoog- en laagschout der stad en meierij van den Bosch, en

Elisabeth van Hunenberch, en verwekte bij haar deze kinderen

:

Walraaf, Jan en Goyart. Den 8 Januari 1585 deed hij aan

a. Jacob van Brecht, ridder, zoon van genoemden schout

;

b. Jer
. Gooswijn van Brecht, diens broeder, voorschepen ën.

president van den Bosch ; c. heer Arnd van Eyndhouts, persoon

van Oisterwijk en zoon van J
or Adriaan, raad van den Bosch;

en d. Jor Willem van Erp, zoon van zal. Jor Jan van Erp,

allen als zijnde vier van de naaste vrienden van hem en zijne

kinderen, afstand van den tocht van het huis de Clayt ten

behoeve van die kinderen, waarop genoemde vrienden hem dat

huis verkochten (Reg. n°. 230 f. 175). Het was in eene

Bossche schepenakte van het jaar te voren aldus omschreven:

httysingen. erven, hoven, timmeragien daerop staende, gelegen

in ShertogenbosscJie in de straet, genoempt de Verwerstraet',

gemeynlicken genoempt In den Clayt. tusschen eene poorte

ofte doorganck aldaer, belworende tot den Convente van Bo-

garden aldaer gelegen aen d'een syde ende tusschen huys

ende erve, genoempt de Paxnve, aen iïander syde. Voor-

noemde kinderen, van wie Johan toen domheer te Luik was, ver-

kochten 10 Juli 1610 dat huis, hetwelk toen omschreven werd

als: een steenen haysinge, erve ende hoff, genoempt de Clayt,

staande in de Ververstraat tusschen het erf, eertijds van het

Convent van de Bogarden, nu de Annenborch genoemd, ex uno

en het erf, eertijds van Christina van Hedel, nu van Cornelis

van den Leemput, ex alio, en strekkende het zich achterwaarts

uit tot aan de Dieze, aan Guilliam van Henxthem genaamd
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van Delft (Reg. n°. 251 f. 470 vs0
) Hij droeg het 28 Sep-

tember 1613 over (Keg. n°. 365 f. 378) aan de Jezuiten

van den Bosch, van wie in November 1609 reeds vijf hunner,

zijnde drie priesters, een novice en een broeder, daarin hun-

nen intrek hadden genomen, daartoe in staat gesteld door

Aleydis Thomae, die waarschijnlijk huurster van dit huis was

en door den priester Joannes Pelgrom, welke bij die Jezuiten

novice was was geworden, overgehaald was om hun in dat

huis eene verblijfplaats te verstrekken. Dezen hebben daarna

ook van dit huis de area scholarum, poësis en rhetorica van

hun college gemaakt.

Naast laatstgezegd huis liep, zooals hiervoren reeds is

gebleken, de gang met poort, die leidde eerst tot het klooster

der Bogarden, waarin de nonnen van St. Annenborch in 1588

haren intrek namen en, daarna, nadat het college der Jezuiten

was opgericht, naar hun klooster en kerk. Het klooster der

Bogarden stond aan het einde van dien gang, doch aan de

overzijde der Dieze en wel achter de huizen der Verver-

straat, thans genummerd 45 en 47 ; deszelfs kerk stond onge-

veer ter plaatse waar zich thans de tuinkamer van het Gou-

vernementshuis bevindt; toen in het jaar 1895 voordefonda-

damenten daarvan werd gegraven, kwamen oude stukken muur

en daar tusschen verscheidene menschelijke geraamten te voor-

schijn, waaruit kan worden afgeleid, dat de kloosterlingen

van het Bogardenklooster in die kerk begraven zijn. De

nonnen van St. Annenborch verkochten dat klooster in 1609

aan de Bossche Jezuïeten, waarna de meesten harer naar

Soeterbeek vertrokken ; de Jezuiten braken daarop dat klooster

grootendeels af, maar lieten de kerk er van in stand.

Zoo kwamen de Jezuiten achtereenvolgens, op de huizen

het Fortuin en de Kleine Ketel na, die zij evenwel ten ge-

bruike zullen hebben gehad, in het bezit van al de huizen

en erven, die lagen tusschen de Verver-, de Mortel- en de

Waterstraat en tusschen de huizen, thans genummerd Ver-

verstraat 45 en 47, die zij ook wel in gebruik zullen heb-
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ben gehad, althans dit kan uit de delineatio worden opgemaakt.

Zij waren in 1609 door toedoen van Aartshertog Albert

van Oostenrijk in den Bosch gekomen, omdat, zoo had hij den

9 October van dat jaar aan de Kwartierschouten der Meierij

van den Bosch geschreven, hij het, zoowel tot bewaring van

den Katholieken godsdienst als tot de onderrichting der jeugd,

noodig oordeelde, dat er in die stad een college van Jezuiten

werd opgericht ; hij schreef hun daarbij nog, dat. vermits hij

vermeende dat zoodanig college niet alleen zqu zijn in het

belang van de gemeente den Bosch maar ook van dat van

het omliggende platte land, hij verlangde, dat de Meierij van

den Bosch naar verhouding harer draagkracht zoude bijdragen

in de kosten van de tot standbrenging van een zoodanig college; en

hij verzocht hun voorts om met den Gouverneur der stad den Bosch

(Van Grobbendonck) en hare Regeering overleg te plegen over

de wijze waarop het best de middelen tot oprichting en in-

standhouding yan het College zouden kunnen gevonden worden.

De Kwartierschouten der Meierij hebben daarop den 20 April

1610 hierover met den Gouverneur der stad den Bosch en

eenige gemachtigden harer Regeering een onderhoud gehad,

waarvan het resultaat was, dat deze laatsten aan de Kwartier-

schouten voorsloegen, dat de Meierij drie jaren lang tot voor-

schreven doel jaarlijks f 16000 zoude geven, hetgeen de Kwar-
tierschouten beloofden aan de Kwartiersvergaderingen te

zullen voorstellen ; van hare besluiten hierover zouden zij hun

verslag doen ; de Regeering der stad machtigde daarop nog

op dienzelfden dag zeven leden uit haar midden, alsmede

den pensionaris Reys, om ook wat voor de oprichting van het

Jezuitencollege te doen.

Zooals wij hiervoren reeds zagen, waren de Jezuiten al in

1609 in den Bosch gekomen; zij waren begonnen metten

getale van vijf, zijnde de voornoemde drie priesters, novice

en broeder, op den 5 Juni van dat jaar hun intrek te nemen

in het toenmalig Bisschoppelijk paleis in de Hinthamerstraat,

alwaar bisschop Masius hen herbergde totdat zij, als gezegd,
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in November van dat jaar het huis de Clayt betrokken.

Dit huis, alsmede het voormalig klooster der Bogarden en de

gebouwen en erven langs de Water en Mortelstraat, die door

hen waren aangekocht, richtten zij vervolgens tot hun college

in ; daarmede maakten zij zooveel spoed, dat het reeds in

October 1610 kon worden geopend. Het had toen nog niet

zijne volle uitgestrektheid, want in 1621 moesten de Jezüiten

daarbij nog het huis de Paiuv aankoopen; de stad den Bosch

gaf hun daartoe, zooals hieronder zal worden vermeld, gelde-

lijken steun.

Uit de rekeningen dier stad blijkt, dat hare Regeering

bovendien jaarlijks fl. 1200 tot onderstand van het Jezüiten-

college verstrekte ; ten opzichte daarvan bepaalde zij in 1617, dat

die onderstand met fl 19200 zoude kunnen worden afgelost.

Toen de Jezüiten in 1614 besloten voor hun Collegeeene nieuwe

kerk te bouwen 1), gaf de Regeering van den Bosch hun daar-

voor in het jaar 1615 ook nog fl 1000 en het volgend jaar, op

het sterk aandringen van den Gouverneur van Grobbendonck,

bovendien fl 3000 subsidie. In de volgende jaren gaf de Re-

geering van den Bosch aan de Jezüiten aldaar nog meer

subsidies, o. a. in 1621 en 22 fl 1835 tot voltooiing van hun

College, in laatstgezegd jaar nog fl 250 om daarvoor o.a. een

glasraam, met het stadswapen er in, boven den ingang van hun

College te plaatsen en in 1623 fl 1570 tot betaling van het huis

de Pauiv en fl 450 tot het bouwen van een nieuw schoollokaal,

enz., zoodat de stad den Bosch voor het Jezüiten College geduren-

de de 19 jaren, dat het aldaar gevestigd was, in het geheel

fl 30465.— bijdroeg.

De gebouwen van dit College waren zoo groot dat zij 800

studenten konden herbergen. Daartoe behoorden ook nog eenige

tuinen, waarvan er een een dierentuin was ; de grond van

die tuinen bestond voor een deel uit kleiaarde, die de Jezüiten

uit de Bommelerwaard hadden doen komen.

1) Men zie hierover mr. Bondam t. a. p. no. 9.
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De ingang van het College was in de Ververstraat.

Toen de Bossche Jezuiten bij het beleg van den Bosch

in 1629 inzagen, dat die stad zich weldra aan Prins Frederik

Hendrik zou moeten overgeven en dat alsdan alle hunne aldaar

gelegen bezittingen ten behoeve van den Staat zonden worden

verbeurd verklaard, hebben zij getracht daarvan voor zich te be-

houden wat nog mogelijk was door die goederen te verkoopen

aan vertrouwde personen, aan wie zij wel zullen hebben mede-

gedeeld wat er mede gedaan moest worden.

Van daar dat den 6 September 1629, dus kort vóór

de inneming van den Bosch, de Jezuiten dier stad, gerepre-

senteerd door d' eerweerdige heere pater Gaalteras clericus

presbyter ende tegenivoirdige rectoir van den collegium der

societeyt Jhesu binnen dese stadt, gemachticht door crachte

der machte hem. by den Eenveerdigsten Heere pater Mutius

Vitellescus, Generael der voors. societeyt, binnen de stadt

van Roomen residerende, gegeven ende verleendt, verkochten

:

aan mr. Johan van der Ven, raad van den Bosch, huy-

singen, erven, hoven, nyeuwe timmeragien ende structuren,

soo ende in sulcker vuegen deselve tegenivoirdelijck by den

Patres van deselve Collegie ivorden bewoont ende gebruyckt,

gestaen ende gelegen ter plaetse, genoempt over de Loeffsbrugge-,

een huis, staande in de Mortelstraat achter den tuin van het

Jezuitencollege ; twee huizen of woningen staande op den hoek

van deze straat (en de Waterstraat) en twee huizen of woningen,

staande in de Mortelstraat tegenover het huis van mr. Bartho-

lomeus Loeff van der Sloot, zijnde alzoo al hunne bezittingen,

gelegen aan de overzijde der Dieze tusschen de Waterstraat,

de Mortelstraat, enz (Reg. n°. 365 f. 375 en vlgd.);

aan Cornelis, zoon van Jan Corneliszn. den vellenblooter,

het huis de Groote Ketel, afkomstig van Jan, zoon van Cor-

nelis Adriaanszn, messenmaker, staande tusschen het huis de

Pauw, ook aan het College der Jezuiten toebehoorende, ex

uno en het huis de Kleine Ketel, toebehoorende aan Jan,

zoon van Peter Abels, ex alio, zoomede eene andere huysinge,

15
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erve, ledige plaetse off hoff] geleyen in de Veriverstraet, ge-

meynlick geheyten de Cluyt, staande tusschen het huis de

Pauw voormeld ex uno en tusschen het erf van mr. Eobbert

van Voorn, schepen van den Bosch 1), eene poorte oft in-

ganck nae den convent van den Annenborch tussen beyde

liggende, ex alio, door Guilliam van Delft alias van Henxtum

van de erfgenamen van Jor Walraaf van Erp gekocht en op

28 September 1613 aan het College der Jezuiten getranspor-

teerd. (Reg. no. 365 f 378); en

aan mr. ïheodore van Asperen, als man van Maria,

eenige dochter van Arnd van Hees, den secretaris van den

Bosch, liet huis de Pauw (Reg. no. 365 f. 378).

Al deze verkoopingen hadden geen gevolg, omdat de

Raad van State na de inneming van den Bosch in 1629 ze

slechts als schijnkoopen beschouwde en daarom al de bezit-

tingen, die de Jezuiten in den Bosch hadden, ten behoeve van

den Staat verbeurd verklaarde zonder dat het blijkt, dat de

koopers dier goederen er tegen in verzet kwamen, wel blijkt

dit van de Jezuiten zelven.

Zooals op te maken valt, o. a. uit eene rekening van

den Rentmeester der geestelijke goederen van den Bosch van

1677, is na de inneming van den Bosch in 1629 het klooster

van de Jezuiten zelven, dat tegenover de Ververstraat, aan

de overzijde van de Dieze stond, door den Raad van State

aan den Gouverneur van die stad tot woning gegeven, alsook

het huis de Groote Ketel en tivee dobbelde huyskens, anders

vier woningen onder twee dacken, staende in de Mortel achter

den Hoff van 't voors. clooster ; de huysinge genoemt de

Pauw, staende in de Verwerstraet werd door ordre van Haer

Ed. Mogende tot een corps de garde gemaeckt voor den Gou-

1) Adriaan Zegers, drost van Bruchene in het Kwartier van
Antwerpen, verkocht 22 April 1655 (Reg. no. 435 f 273,), als man van
Maria Anna, dochter van wijlen mr. Robrecht van Voorn, raad van den
Bosch, een cijns, gaande uit een huis, staande in de Ververstraat aldaar
tusschen het Gouvernement en het huis het Wit leeuwke.
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verneur, alsook H huys, genoemt de Clayt. De woningen, die

stonden ter plaatse, waar thans het Rijksarchief staat, zullen

aan particulieren zijn verkocht geworden, als die ooit het

eigendom van de Bossche Jezuiten zouden geweest zijn, want

zij kunnen die even goed, als zulks met de huizen het Fortuin

en de Kleine Ketel het geval zal zijn geweest, slechts ïn gebruik

hebben gehad en die alleen daarom op de delineatio, als behoo-

rende tot het Jezuitencollege, zijn vermeld geworden,

In de jaren 1768 en '69 zijn op last van den Staat het

eigenlijk klooster der Jezuiten, een deel van de daartoe be-

hoorende kerk en de huizen de Groote Ketel, de Pauw en de

Clayt geheel afgebroken en toen daarvoor in de plaats geko-

men : het tegenwoordig plein van het Gouvernementshuis met de

ter zijde daarvan rechts staande paardenstal en links staand

wachthuis voor officieren en de militaire wacht, zoomede

het Gouvernementshuis zelf, dat geheel aan de overzijde der

Dieze gebouwd werd ; dit huis is alstoen aan de zijde der

Ververstraat versierd met den fraaien hardsteenen gevel, die

er nu nog voor staat, terwijl de gewezen kloosterkerk der

Jezuiten, voor zooverre die niet was afgebroken, alstoen her-

schapen werd in eene groote receptiezaal (de latere Statenzaal).

Zooals uit de Beschrijving van Van Heurn blijkt, liet men bij

deze verbouwing de gewezen kerk der Bogarden in stand ; hij

deelt daarover nog mede, dat zij denkelijk door de nonnen

van St. Annenborch was vergroot geworden, omdat aan dat

deel daarvan, hetwelk tegen het oudste gedeelte dezer kerk

was gebouwd, duidelijk te zien was, dat het voor nonnen werd

gebouwd. Nergens heb ik kunnen vinden wanneer deze kerk

is gesloopt geworden. Ter plaatse, waar zij stond, werd in 1895

het nieuwste gedeelte van het Gouvernementshuis gebouwd.

De Gouverneurs, die vanaf 1629 tot aan den val van de

Republiek dex Vereenigde Nederlanden eerst in het voormalig

Jezuitenklooster en later in het daarvoor in de plaats gebouwd

Gouvernementshuis hun verblijf hielden, waren niet, zooals de

nog later aldaar geresideerd hebbende Gouverneurs, belast met
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het hoogste administratief gezag over de provincie Noordbrabant

;

hun was alleen opgedragen het opperste militair gezag over

de vesting den Bosch en de daaronder behoorende forten
; en

zoo gebeurde het, dat zij de sleutels van de poorten dier stad

bewaarden en het wachtwoord uitgaven.

Bij het capitulatieverdrag van den Bosch van 1629 was

bedongen in art. XXIV: item, dat over dese stadt genen andere

Gouverneur nog substituyt van dien en sal worden gestelt

dan eenen van den huyse van Nassau ofte andere Neder-

landsche Heeren ofte andere Nederlandsche Heeren afte Landt-

saten. Hoewel de Eegeering van den Bosch, telkenmale als een

Gouverneur was overleden, op het nakomen van dit artikel

aandrong, hebben de Staten-Generaal der Vereenigde Neder-

landen het bijna nooit nageleefd.

Zoodra een der voorbedoelde Gouverneurs in de stad

den Bosch kwam, werd hij door hare Regeering verwelkomd, soms

door al hare Schepenen, doch meestal door slechts zes hunner.

Bij die gelegenheid ontving hij een geschenk in geld zoo van

de Regeering dier stad als van de Meierij van den Bosch,

totdat de Staten-Generaal 14 Juni 1746 bepaalden, dat zulks

niet meer mocht geschieden vóór en aleer zij het bedrag der

verwelkomsgiften zouden hebben vastgesteld.

Van 's Landswege ontving de Gouverneur van den Bosch

jaarlijks, behalve de vrije woning, fl 5000 traktement, waar-

bij nog kwamen de fl 1500, die de stad den Bosch hem jaar-

lijks onder den naam van recognitie ter onderhoudinge van

de goede vriendschap gaf ; Van Heurn meende ook nog te weten,

dat de Meierij van den Bosch hem jaarlijks bovendien f 5000

traktement gaf.

De Gouverneurs, die over den Bosch van af 1629— 1795

gesteld waren, waren de volgende: 1)

1) Vóór 1629 waren er ook militaire gouverneurs over den Bosch,
die aanvankelijk niet veel macht hadden, totdat hunne macht in 1603
aanmerkelijk werd uitgebreid: zij waren: a. Antoni van Bombergen, die
van wege de Hervormingsgezinden in 1567 over het garnizoen van den
Bosch het bevel voerde; h. 1567, na van Bom bergen, de Konrngsgezinde
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lo. in 1629 Johan Wolphard van Brederode, keer van

Cloetingen, Haaften, Hefwijnen, eerst groot-artilleriemeester,

daarna veldmaarschalk, huwde: lo. Anna, dochter van Johan

Graaf van Nassau (broeder van Graaf Willem Lodewijk, eersten

stadhouder van Friesland uit het Huis van Nassau) en Mag-
daiena Gravin van Waldeck-Wildungen ; 2o. Louisa Christina

van Solms ; hij overleed op den huize Petershem bij Maas-

tricht 3 September 1655. Zijn zoon uit het eerste huwelijk,

Wolphard van Brederode, stierf ongehuwd 21 Juli 1679 en

werd als laatste mansoir van zijn geslacht met zijn wapen te

Vianen begraven.

2o. Johan van Wijnbergen, heer van Horssen en 01-

denaller, eerst kolonel en kommandant van Kijnberk, daarna

gouverneur van Sluys en vervolgens sedert 1655 gouverneur

van den Bosch ; hij wras zoon van Sybert en Wol tera van

Brienen en huwde met Cornelia van Weideren, die hem geene

kinderen schonk; hij stierf te Nijmegen 1658 en werd in het

hoogkoor der St. Janskerk van den Bosch begraven onder eene

grafzerk, die thans op zijde van dat koor ligt.

3o. Loays van Nassau, heer van de Lecq, Beverweerd

en Odyk, (bastaard van Prins Maurits van Oranje), generaal

van het voetvolk der Vereenigde Nederlanden, benoemd tot

gouverneur van den Bosch in 1658 en overleden 28 Februari 1665.

4o. Henri Charles de la Trémóüle, prins van Tarente

Bernard van Schouwenburg; c. 1567 don Gonsales de Braccamonte, die

achterstallig bleef in het betalen van datgene, dat de Bossche burgerij

van wege zijne soldaten te vorderen had, zooals blijkt uit eene Schepen-
akte van den Bosch van 1568 (Reg. n°. 217 f. 138), waarin de namen
van tallooze schuldeischers staan; d. 1568 graaf Hieronymus de Lodron,
in eene Bossche Schepenakte van dat jaar genoemd: gubematoret princi-

palis capitaneus van den Bosch; e. 1568-— 1573 Adriaan d'Ognies, seigneur
de Willerval (men zie zijne verzen in Taxandria 1 p. 47); ƒ. 1574 Gillis

de Sancelles, burggraaf van Aublain
; g. 1578 Jan van Hornes, baron van

Boxtel, aangesteld door den Prins van Oranje tot gouverneur der stad den
Bosch en hare Meierij ;h. 1581 Adolph van Cortenbach, heer van Helmond

;

i. 1594 Anthony de la Goquelle, die in 1596 tot gouverneur van den
Bosch, blijkens eene schepenakte van-die stad van dat jaar, subrogeerde:
/'. Antony Schetz, baron van Grobbendonck; deze bleef haar gouverneur
tot hare inneming in 1629.
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en Talmond, hertog van Thouars, pair van Frankrijk, ridder

in de orde van den Kouseband, generaal der Cavalerie der

Vereenigde Nederlanden 1), zoon van Henri de la Tremoïlle, her-

tog van Thouars (den kleinzoon van prins Willem den Zwijger)

en Maria de la Tour d'Auvergne ; benoemd tot gouverneur

van den Bosch in 1665, legde hij in 1670 die waardigheid

neder omdat hij toen tot het Katholiek geloof overging 2).

Zijne vrouw was Emilia, landgravin van Hessen-Cassel, die

hem o. a. schonk eene dochter Anna Maria Sylvia Brabantina,

welke 29 Juni 1666 plechtig in de St. Janskerk werd gedoopt 3).

5o. John Kirckpatrick, heer van Poederoyen, sergeant-

majoor en kolonel, benoemd tot gouverneur van den Bosch

1670, stierf 27 Mei 1681 en werd te Poederoijen begraven.

6o. Walraad Graaf van Nassau-Usingen, 1688 door

keizer Leopold I in den vorstenstand verheven, veldmaarschalk

der Vereenigde Nederlanden, eerst gouverneur van Bergen op

Zoom en daarna sedert 1681 gouverneur van den Bosch; hij

huwde lo. 1678 Catharina rijksgravin van Croy-Roeux, over-

leden te Frankfort a/Main 20 Mei 1686 ; 2o. 1688 Magdalena

Elisabeth vorstin van Löwenstein-Wertheim* Den 17 October

1702 stierf hij te Roermond en werd te Meurs begraven, ter-

wijl zijn rouwbord met wapen in het hoogkoor der St. Jans-

kerk van den Bosch werd opgehangen.

7o. Jacob van Wassenaer, heer van Obdam, enz., door

den Keurvorst van de Paltz in den gravenstand verheven,

ridder in de orde van den Oliphant, generaal der Cavalerie

der Vereenigde Nederlanden, benoemd tot gouverneur van den

Bosch in 1703 en overleden 24 Mei 1714. Zijne vrouw was

Adriana van Raesfeld, erfdochter van Twickel.

8o. Clande graaf van Tserclaes-Tilly, generaal der

Cavalerie der Vereenigde Nederlanden, benoemd tot gouverneur

van den Bosch in 1714, bleef dit tot 1718, als wanneer hij

1) Men zie over hem Taxandria XIX p. 1 en vlgd,

2) Van Heurn Historie III p. 160 en 161.

3) R. A. van Zuylen Stadsrekeningen III p. 2050.
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werd aangesteld tot gouverneur van Maastricht ; hij overleed

aldaar 10 April 1723 en werd evenals zijne vrouw in de

St. Servaaskerk aldaar begraven.

9o. Arnold Joost van Keppel, graaf van Albemarie,

markgraaf van Bury, baron van Ashfort, heer van Voorst,

ridder in de orde van den Kouseband, generaal der Cavalerie

der Vereenigde Nederlanden, werd in 1718 benoemd tot gou-

verneur van den Bosch, maar stierf reeds 30 Mei van dat

jaar; zijne vrouw was Geertruid van der Duyn.

10°. Beinhardt Vincent graaf van Hompesch, heer

van Stevenswreert, Ohé en Laak, generaal der Cavalerie der

Vereenigde Nederlanden, benoemd tot gouverneur van den Bosch

in 1718 en overleden in 1733.

llo. Jan Theodoor van Friesheim, generaal der In-

fanterie der Vereenigde Nederlanden en bevelhebber van Heusden
;

benoemd tot gouverneur van den Bosch in 1733, overleed hij

aldaar reeds in datzelfde jaar en werd in het koor der Her-

vormde Kerk te Heusden begraven onder een e prachtige graf-

tombe, die hij door den beroemden Haagschen beeldhouwer

Xaverye had doen vervaardigen.

12o. Anthoni Gunther Prins van Rolstein-Beck, gene-

raal der Infanterie der Vereenigde Nederlanden en gouverneur

van Yperen ; hij werd in 1733 benoemd tot gouverneur van

den Bosch en overleed in 1744; hij werd aldaar indeLuther-

sche kerk volgens zijnen wensch zonder eenige plechtigheid

begraven. Tijdens dat hij gouverneur van den Bosch was, brak

in den nacht van 21 op 22 Maart 1744, daags nadat hij de

Aartshertogin Maria Anna en haren gemaal Karel Prins van

Lotharingen bij zich, hoewel te vergeefs, op bezoek verwacht

had, in het Grouvernementshuis aldaar een felle brand uit ; hij deed

zich toen van zijn bed helpen, en gaf, voor zoover hij kon,

de noodige bevelen tot blussching van den brand, die spoedig

gestuit werd 1).

1) Van Heurn Historie IV p. 72—74,
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13o. Frederik Jacob, Landgraaf van Hessen-Homburg,

luitenant-generaal der Cavalerie der Vereenigde Nederlanden,

benoemd tot gouverneur van den Bosch in 1744 en overleden

in zijn rijk 1746; zijne vrouw was Christiana gravin van

Nassau-Ottweiler.

14o. Bynhard van Reede, heer van Ginkel, generaal

der Cavalerie der Vereenigde Nederlanden, envoyé bij het Hof

van den koning van Pruisen, benoemd tot gouverneur van den

Bosch in 1746, stierf te Berlijn in 1747.

15o. Johan Karel Smissaert, heer van Sandenburg,

luitenant-generaal der Infanterie, benoemd tot gouverneur van

den Bosch in 1747, overleed reeds 28 Augustus van dat jaar.

16o. Isaac baron van Cronström, heer van de Neme-

laar, generaal der Infanterie der Vereenigde Nederlanden, be-

noemd tot gouverneur van den Bosch in 1747 en gestorven

30 Juli 1751 1); hij werd te Oisterwijk begraven in de toen-

malige Protestantsche kerk in eene kapel ten N. van het koor

onder eene zerk van blauwen steen, waarin in wit marmer in*

gelegd waren het wapen van hem en zijne vrouw AnnaElisa-

beth barones van Tuyll van Serooskerken.

1 7o. Lodeivijk Ernst Hertog van Brunswijk- Wolfenbattel,

bijgenaamd de Dikke Hertog, veldmaarschalk der Vereenigde

Nederlanden, kolonel van de gardes te voet, benoemd tot gou-

verneur van den Bosch in 1751 ; in 1776, toen hij 25 jaren

lang die waardigheid had bekleed, deed de Regeering van die

stad een zilveren gedenkpenning ter gedachtenis van dat feit

slaan, waarvan zij hem 25 stuks in goud in eene fraaie doos

aanbood; den 14 October 1784 legde hij al zijne waardigheden

neder en gaf hij daarvan kennis aan de Regeeriog van den Bosch

;

zij verzocht hem daarop een afscheidsbezoek te mogen brengen

doch dat sloeg hij op eene beleefde wijze af ; in den morgen

van den 16e October daaraanvolgende ten half acht uren ver-

1) Men zie over hem Taxandria V p. 10 en p. 207 noot 3, alwaar
ten onrechte staat vermeld, dat Dan iel Isaac baron van Cronström gou-
verneur van den Bo^ch was.
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trok hij van den Bosch naar Aken en eenigen tijd later van

daar naar Eisenach, alwaar hij 12 Mei 1788 overleed. Tijdens

dat hij gouverneur van den Bosch was, bracht de stadhouder

prins Willem V in 1766 aan die stad een bezoek, waarbij hij

zijn intrek nam in het Gouvernementshuis 1), en werd dit gebouw
en wel in 1768 en 1769 geheel verbouwd.

18o. Egidius van der Dussen, generaal-luitenant der

Cavalerie der Vereenigde Nederlanden, benoemd tot gouverneur van

den Bosch 2 November 1 784 en overleden in den Haag 6 April 1791.

19o. Willem Landgraaf van Hessen-Philippsthal, gene-

raal-luitenant der Cavalerie der Vereenigde Nederlanden, werd

20 April 1791 benoemd tot gouverneur van den Bosch. Hij

was de laatste, welke deze waardigheid bekleedde, want toen

hij den 12 October 1794 de stad den Bosch aan de Fransche

Republikeinen onder Pichegru had moeten overgeven, verloor

hij dat ambt en is dit sedert niet dien meer vervuld geworden. Zij

toch, die na hem als gouverneurs in het gouvernementshuis zetel-

den, waren geene militaire, maar burgerlijke gezaghebbers; hun

ambtsgebied bepaalde zich bovendien niet tot den Bosch alleen,

maar strekte zich over de geheele provincie Noordbrabant uit.

De Fransche Republikeinen namen, toen zij in voormeld

jaar den Bosch waren binnen getrokken, het Gouvernementshuis

in hun bezit, waaraan zij alstoen den grootschen naam van Hotel

des Victoires frangaises gaven; zij richtten het daarop in tot een hos-

pitaal voor hunne zieke soldaten,van welkeertoen velenstierven 2).

In 1796 werd het Gouvernementshuis met uitzondering

van deszelfs receptiezaal ingericht voor bureaux, eerst van het be-

stuur van Bataafsch Brabant, later van het Departement Brabant;

de receptiezaal werd in dat jaar merkelijk verfraaid en tot de

vergaderzaal van de representanten van het volk van Brabant

bestemd 3). Zijn Bestuur zelf vergaderde in de bovenzaal van

1) Van Heurn Historie. IV p. 220.

2) Taxandria XIV p. 267.

3) St. Hanewinkel Gesch. en Aardr. Beschrijving p. 114, 134, en
246. Rei ze II. p. 182.
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de tegenwoordige 'woning van den Commissaris der Koningin,

rechts van de trap.

De verfraaing dier vergaderzaal bestond o.a. hierin, dat

daarin opgehangen werden de wapens van het Departement

Brabant; van 's Hertogenbosch, Breda, Bergen op Zoom, Steenber-

gen, Willemstad, Grave, de vier kwartieren van de Meierij, de

Baronie van Breda, het Markiezaat van Bergen op Zoom, Dintel-

oord en het land van Cuyk ; zij waren geschilderd door Quirinus

van Amelsfoort, lid van het Gemeentebestuur van den Bosch en F.

de Groot. Enkele jaren later werden van het Gouvernementshuis

nog versierd de schoorsteen, die zich bevindt in de kamer rechts

van de vestibule, met eene schilderij, voorstellende de bekende

geschiedenis van Curius, het Sabijnsche goud versmadende en de

schoorsteen, die staat in de kamer, welke zich achter de laastge-

melde bevindt en na 1796 diende tot audientiekamer van de tijde-

lijke presidenten van het Bestuur van Brabant, met eene schilderij,

voorstellende de godin Pallas, door eenige geniën omringd ; beide

schilderstukken waren van de hand van genoemden kunstschilder

van Amelsfoort, die ze in 1803 vervaardigde ; het eerste daarvan

is later gekomen op het Bossche Stadhuis, alwraar het geplaatst

werd in den schoorsteen der wethouderskamer, waaruit het

thans weder is verwijderd om plaats te maken voor een schil-

derstuk, waarvoor het in de plaats was gesteld, omdat deze

schilderij destijds aan de Katholieke meerderheid van den

Bosschen Gemeenteraad mishaagde.

De tuin van het Gouvernementsgehuis werd in laatst-

gezegd jaar tot wandelplaats van het publiek opengesteld

;

deze was toen aangelegd als een Engelsche tuin en versierd

met eenen ronden tempel, eene Chineesche brug over de Dieze, en

verscheidene koepels, zitbanken en grasperken ; na den Franschen

tijd werd die weder voor het publiek gesloten.

Toen Noordbrabant in 1810 bij het Fransche Keizerrijk

was ingelijfd, werd het Gouvernementshuis ingericht tot woning
en bureaux van den Franschen Prefect ; het kreeg daarvan

den naam van Hotel de la Préfecture. De Fransche Prefect,
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die er alstoen zijn intrek innam, was Fremin de Beaumont,

baron de 1'Empire ; zijne prefectuur heette die van het Depar-

tement des Bouches du Rhin. Keizer Napoleon I was in dat

gebouw in 1810 zijn gast, toen deze in dat jaar aan den

Bosch een bezoek bracht 1). Genoemde Prefect gaf daarin

telken jare op St. Napoleonsdag (15 Augustus) een avondfeest

;

hij scheen bij de Bossche burgerij nog al in den smaak te

vallen, want toen hij op 6 December 1811 jarig was, zong

een koor van Bossche meisjes, geheel in het wit gekleed en

hebbende in de handen guirlandes van bloemen en bouquetten,

hem met muziekbegeleiding een lied toe, terwijl in den avond

van dien dag de voornaamste ingezetenen van den Bosch en

de officieren, die daar toen in garnizoen lagen, hem een bal

aanboden. Natuurlijk was met den val van het eerste Fransche

Keizerrijk het ook met de prefectuur van Fremin de Beaumont

gedaan. In zijne plaats kwam toen 20 April 1814, nadat Noord-

brabant te voren drie maanden lang door twee Commissarissen-

generaal van den Souvereinen Vorst, zijnde mr. Marten Bowier,

oud-pensionaris van den Bosch en Johannes Baptista Verheyen,

oud-voorzitter van den Algemeenen Raad van het Departement

des Bouches du Ehin 2), was beheerd geweest, een Neder-

landsche gouverneur, die ook in het Gouvernementshuis zijnen

intrek nam ; deze was mr. Carl Gerard Hultman. Den 10 Juli

1752 werd hij te Zutphen geboren en hij overleed in den Bosch

in den nacht van 6 op 7 Maart 1820 ; hij was een man van

ongemeene begaafdheid en vooral van indrukwekkende wel-

sprekendheid. Vermoedelijk zijn onder zijn bestuur achter het

Gouvernementshuis langs de Waterstraat de bureaux gebouwd,

die gediend hebben tot provinciale griffie. In de receptiezaal van

het Gouvernementshuis beeëdigde en installeerde hij op Maandag

19 September 1814 de eerste leden der Staten van Noordbra-

bant, waarna hij tot hen eene toespraak hield. Op mr. Hultman

1) Men zie hierover het Tijdschrift van Sassen voor N.-B., Gesch.,

Taal- en Letterkunde III p. 51.

2) Hij is de stamvader der adellijke familie Verheyen.
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volgden successievelijk als Gouverneurs van Noordbrabant de

Vlaming mr. B. J. Holvoet; Jhr. Ewoucl van Vredenburch;

de procureur-generaal mr. Alexandre Fran^ois Ghislain, burg-

graaf van der Fosse ; de districts-commissaris in het Land

van Waes Andreas Joannes baron van den Bogaerde van Ter-

brugge, heer van Heeswijk en Dinther, en de staatsraad mr.

Antonius Josephus Borret ; deze was de laatste gouverneur van

Noordbrabant, omdat ingevolge de Grondwet van 1848 er in het

vervolg geen. Gouverneurs, maar Commissarissen des Konings

over elke provincie zouden zijn; in de plaats van mr. Borret

werd in 1856 Jhr. Mr. Paul Bosch van Drakestein commissaris

des Konings in de provincie Noordbrabant en deze werd, toen

hij 25 Mei 1894 was komen te overlijden, opgevolgd door den

tegenwoordigen titularis mr, Arthur baron van Voorst tot Voorst.

Onder het bewind van dezen laatste is van het Gouvernements-

huis : in 1895 de woning van den Commissaris der Koningin

voor een goed deel verbouwd en uitgebreid en enkele jaren

later de Provinciale Griffie met de Statenzaal, die als gezegd

een overblijfsel was van de voormalige Jezuitenkerk, bijna

geheel afgebroken en door de tegenwoordige griffie met Staten-

zaal vervangen, zoodat er thans bijna niets meer over is van

het voormalig Jezuitencollege van den Bosch.

q. De Waalsche Kerk.

(No. 49).

De Waalsche gemeente is in den Bosch ontstaan door-

dien de Staten-Generaal aldaar in 1629 in garnizoen legden

Fransche militairen, welke Protestant waren. Zij hadden tot

predikant Mardoche Souffrain, die in 1630 door den Neder-

duitschen Kerkeraad van den Bosch als predikant aldaar be-

vestigd werd; hij was de eerste Waalsche predikant van die stad.

Tot het jaar 1666 had de Waalsche gemeente van den

Bosch maar één predikant, doch na dat jaar had zij er twee,

welk getal in lateren tijd weder tot één werd teruggebracht.
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Toen er twee Waalsche predikanten in den Bosch waren, werd

er in de Waalsche kerk aldaar op de Zondagen tweemaal ge-

preekt, eens des morgens om 9 en eens des namiddags om
2 uren, waarbij des morgens een vrije tekst en des namiddags

de katechismus werd behandeld.

De Waalsche gemeente van den Bosch hield eerst hare

godsdienstoefeningen in de voormalige St. Anna kapel, welke

aldaar nabij de Hinthamerstraat stond. Toen de gemeente

den Bosch in 1819 die kapel afbrak, heeft de Waalsche

gemeente een paar jaar later de Geertruikerk in gebruik ge-

nomen wat duurde tot het jaar 1847 als wanneer zij het huis

de Vergulde Bierwagen, dat in de Ververstraat stond, aankocht,

om op de plaats daarvan hare kerk te bouwen. Dit huis was

7 September 1619, als wanneer het eene bierbrouwerij was,

van Lenaert Fickefoort gekocht door Frangois Dirckszn. Loeffi

van der Sloot, die het 17 Maart 1643 (Reg. n°. 423 p. 467 vs0
)

verkocht aan Adam Janszn van Eyl, die er de bierbrouwerij in

voortzette. Diens zoon Antony van Eyl verkocht dit huis

16 Juli 1770; den 18 Juli 1781 werd het gekocht door Willem

Hubert, mr. timmerman en architect te den Bosch.

De Waalsche gemeente brak dit huis, dat toen nog een

houten gevel had, in 1847 af en bouwde er hare tegenwoor-

dige kerk voor in de plaats. Het eenige wat van die kerk

merkwaardig is de preekstoel, welke, zooals in Dl. I op

blz. 70 reeds is gezegd, uit de de vroegere Geertruikerk af-

komstig is. Thans is er te den Bosch geen enkele Fransche

Protestant meer, en zelfs bijna geen enkel Protestant, die

afkomstig is van de vroegere Fransche réfugiés, zoodat eene

Waalsche gemeente er eigenlijk geen reden van bestaan meer

heeft.

r. Het huis n°. 83.

Gaat men van de Waalsche Kerk naar dit huis dan

krijgt men eerst aan zijne- rechterhand de Beurdsche straat,

welke zoo genaamd is, omdat die loopt ter plaatse, oudtijds
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Beurden geheeten, eene plaats, waaraan de familie van Beur-

den wel haren naam zal hebben ontleend ; deze komt toch

reeds vroeg in de Bossche Schepenregisters voor. Aan den

tegenwoordigen Z. O. hoek van gezegde straat, in 1505 (Reg.

n°. 99 f. 272 vso
) de Pryckershoeck of Ouden Huls geheeten,

stond voorheen de St. Barbarakapel met een steenen beeld van de

H. Barbara in den voorgevel ; bij de reductie van den Bosch

in 1629 werd zij voor goed aan den eeredienst onttrokken

;

in 1632 is zij tot eene stadsturfschuur gemaakt, wat zij een

tijdlang bleef en in 1899 is fcij geheel gesloopt.

De Beurdsche straat, waarin een gasthuis stond, dat

Agnes van den Broeck in 1496 voor negen oude vrouwen

stichtte 1) en waaraan de Fransche Prefect door zijn decreet

van 28 December 1811 ook wel een einde zal hebben ge-

maakt, eindigde oudtijds niet aan den stadswal, zooals nog

het geval was toen den Bosch als vesting werd opgeheven,

maar splitste zich nabij gezegde kapel in twee takken, waar-

van de een N.-waarts en de ander Z.-waarts liep ; laatstbe-

doelde tak liep door de in Dl. I blz. 29 vermelde Molensteeg-

poort of Molenpoort 2) naar buiten ; aldaar stond in 1505

blijkens Reg. n°. 99 f 272 vso het molenhays 3), en tusschen dat

huis en den stadsmuur aan den weg, genaamd de Molenstraat,

twee huizen ; die straat zal alzoo het verlengde geweest zijn

van de binnen de stadsmuren geloopen hebbende Molensteeg.

Volgens J. van Oudenhoven t. a. p. blz. 203 werd in 1542

door den Hove een mandement uitgevaardigd, dat men alle

de huysen, staende aen destadtsmuérensoadeafbreeckenende

ivierden daer op ivel 200 huysen afgebroocken, alsmede het

Oasthuys niet verre van S. Barbaren capelle van Heer Adam

1) Ten tijde van van Heurn werden in dit oudevrouwenhuis nog
zeven oude vrouwen verpleegd, aan wie eene meid ter harer verzorging

was toegevoegd,

2) In R. A. van Zuylen de Stadsrekeningen blz. 60 wordt deze

poort genoemd de Poerte opten Aldenhitlst.

3) De molen behoorde aan de Zusters yan Orthen toe. Zij heet

in R. A. van Zuylen de Stadsrekeningen blz. 60 de Boertsche molen.
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van Mierde gefondeert. Zooals uit R. A. van Zuylen de Stads-

rekeningen blz. 581 en 582 blijkt, stonden van die afgebroken

huizen er zoowel aan de Beurclestraat als buiten den stads-

muur aan de Molenstraat. Uit die stadsrekeningen blz. 60 blijkt

ook nog, dat het Adam van Mierde's mannengasthuis, het-

welk Adam van Mierde bij zijn testament van 17 Maart 1403

stichtte, bij den stadsmuur, en wel nabij de Molensteeg — of

Molenpoort stond; het is na deszelfs afbraak overgebracht ge-

worden naar de Schilderstraat.

Aan den O. hoek der Beurdsche- en Ververstraat staat

het huis, genaamd het Zevengester, waarin blijkens Prosper

Cuypers t. a. p. blz. 380, 460 en 471 in 1566 woonde een

zekere Lauw (zijn eigenlijke naam was Laureyns int Seven-

gestarst), die tot de Bossche beeldstormers behoorde, doch niet

tot de kwaadsten hunner, want toen door hen in gezegd jaar

het Predikheerenklooster van den Bosch geplunderd werd, vol-

deed hij aan het verzoek van deszelfs procurator om zijne makkers

er uit te doen gaan, door in het Pand van dat gebouw

:

„brand, brand" te roepen, wat het gewenschte gevolg had;

desniettemin werd hij krachtens vonnis van 1568 wegens deel-

neming aan de beeldstormerij gecondemneert endegeexecuteert

metter coorden na ongeveer een jaar lang in voorarrest te

hebben gezeten ! 1)

Naast dit huis staat O.-waarts het huis, genaamd de

Koning van Engeland; Cornelia van Gulick, dochter van

Willem 2) en Johanna van Ravesteyn, verkocht het 22 April

1705 (Reg. n°. 485 f. 85) als erfgename harer ouders aan

Helena de Wijs weduwe van Jan Scheffers ; de kinderen dezer

echtelieden, genaamd 3) : Maria weduwe van Dor Petrus van

der Burght ; Petrus, boekdrukker te den Bosch ; Angelina, echt-

genoote van Cornelis Vervorst, en Johanna Maria, echtgenoote

1) Prosper Cuypers t. a. p blz. 562.

2) Willem Joriszn van Gulick had 23 September 1650 (Reg.^io.

430 f. 434) Va *n dit huis gekocht van eene dochter van Gerard van Oeffel.

3) De overige kinderen zie men in Taxandria XV p. 266.
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van Wilhelmus Vervorst, verkochten 22 Januari 1731 (Reg. n .

555 f. 256 vso
) dit huis op hunne beurt, aan Jacobus van der

Beeck, mr. lintwerker te den Bosch, wiens curator -.het in het

volgend jaar verkocht aan Willem Macks, burger van die stad.

Naast dit huis staat in dezelfde richting het huis, thans

genummerd Verwerstraat 83.

Mr. Symon,. rector der scholen te den Bosch 1), zoon

van Jan van den Coudenborch, die dit huis gekocht had van

Gerard Balyart, die het kocht van Bartram Janszn, welke

dat huis, hetwelk toen gezegd werd te zijn van Gijselbert

Vullinck en diens zonen Gijselbert en Jan, bij gerechtelijke uit-

winning verkregen had, verkocht, toen hij weduwnaar was

geworden van Leonia, dochter van Arnd Leonius, hetzelve

3 Februari 1522 (Reg. n°. 123 f. 83) 2), — als wanneer

het gezegd werd te staan tusschen het huis van mr. Ge-

rard Selle van Herenthals, rector der scholen te den Bosch,

ex uno en dat van Willem van Heyst ex alio, en zich achter-

waarts met eene brug over de Dieze uit te strekken tot aan

de Beurdsche straat, — aan Reyner, zoon van Jan Daemszn

;

de uitvoerder van het testament van dezen laatste en diens

vrouw Heylwig Knoden Jacobsdr. verkocht het 7 Juli 1536

(Reg. n°. 149 f. 233) weder aan mr. Jan, zoon van Petrus

Reyners, die van zijne vrouw Elisabeth N. een zoon Hubert

naliet, wiens voogden het 7 Februari 1541 (Reg. n°. 161 f. 107)

verkochten aan Wouter, zoon van den medicinae doctor mr.

Raso Raessenszn. Laatstgenoemde kooper had twee kinderen :

Jan en Eeffe, de echtgenoote van Jan, den zoon van Jan, den

zoon van Jacob Gieliszn ; zij verkochten 31 Januari 1585

(Reg. n°. 240 f. 100) dit huis, dat nu gezegd werd te zijn :

huis en erf, strekkende achterwaarts tot aan de Dieze met
eene steenen brug tot aan eene plaats en achterhuis, die zich

uitstrekken tot aan de Beurdsche straat en ook tot dat huis

1) Men zie zijne grafzerk in Dr. G. F. Xav. Smits Grafzerken der
St Janskerk te den Bosch p. 84.

2) In deze akte komt eene uitvoerige geschiedenis van dit huis voor.
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met erf behooren, en welk een en ander staande ën gelegen

is tusschen het huis van mr. Christophorus van Vladeracken

ex uno en dat van Arnold Jönckers ex alio 1), alsmede tus-

schen de Dieze, het erf van genoemden van Vladeracken en

de Beurdsche straat, — aan heer Willem Willemszn van Andel,

priester en vice-cureit van Gestel bij Herlaer en mr. Adriaan

van Heze Leoszn. Hoe de verdere overgangen van dit huis

waren blijkt niet vóór 24 November 1634, als wanneer dit

huis werd verkocht door Anna van Vladeracken en omschreven

als volgt (Reg. n°. 370 f. 408): eene huysinge mette poorte,

nyewe timmeragie, erve, plaetse, steenen brugge over de Diese,

achterhuyshen, hoven, met den wech ende uuytganck in de

Buertsche straet en de Volderstraet, soo ende gelijck de heere

van Amelrode 2) deselve tegenwoordelijck is bewoonende ende

gebruyckende, gestaen ende gelegen binnen deser stadt van

's' Hertogenbossche in de straete, eertijts genoempt de Colper-

straet, 'teynde die Veriverstraet, tussen er ffenisse eertijts Jans

van Oeffel, nu desself's kinderen, ex uno ende tussen

ex alio, transportante aengekomen door erffenis van haere nicht

Engelken, dochter van Dierck Bruessen.

Blijkens die akte bezat Engelken 3), dochter van Dierck

Bruessen, dit huis na laatstgenoemde koopers, en werd het

door hare nicht Anna van Vladeracken van haar geërfd.

Deze was volgens diezelfde akte dochter van mr. Christoffel

van Vladeracken, rector der Latijnsche school te den Bosch

en Christina, de dochter van mr* Aert Bellaerts.

In eene Bossche Schepenakte van 1577 (Reg. n G . 237

t 412 v so
) wordt genoemde mr. Christoffel van Vladeracken

gezegd te zijn filius naturalis quondam Domini Gerardi de

Vladeracken, domini de Geffen et Nuïant.

1) Dit was het huis genaamd de Koning van Engeland, zie Reg.
no. 240 f. 244.

2) Otto van Arkel, heer van Ammerzode, Well en Wordragen,
gehuwd met Francovse d'Affaytadi.

3) Volgens Dr. C. F. Xav. Smits de Grafzerken in de St. Jans-
kerk te den Bosch p. 20 was ztj de kleindochter van mr. Christoffel van
Vladeracken en Christina Bellaerts.

16
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Deze Christoffel van Vladeracken, die verscheidene

werken uitgaf en in de St. Janskerk van den Bosch begraven

werd onder eene grafzerk, wraarop van hem in het Latijn

vermeld staat: „Ik onderwees zoolang ik leefde, processen

heb ik meer gehaat dan honden en slangen; geef mij, Christus!,

uwen vrede" L), had van zijne gezegde vrouw, behalve voor-

noemde Anna, die ongehuwd stierf, deze kinderen 2):

a. Arnd van Vladeracken, schout van Maasland, die

in 1586 huwde Geertrui van Voorn, gelegitimeerde dochter

van mr. Jan van Voorn Splinterszn, welke hem 8 kinderen

schonk 3), onder wie : Anna, begijn in het Groot Begijnhof

te den Bosch ; Maria, echtgenoote van Henrick de Crom

;

Christina, huisvrouw van Willem van Zuylen, afkomstig uit Anholt,

wien zij schonk een zoon Arnout van Zuylen, die 24 November

1649 te den Bosch huwde met Catharina van Outvorst Kogiers-

dochter (uit Middelrode afkomstig), uit welk huwelijk geboren

werd Reinier van Zuylen, in 1680 broodbakker te den Bosch;

Splinter, welke huwde Maria van Wijck Jacobsdochter (die

hem een zoon Aerd van Vladeracken schonk) en Jan van Vla-

deracken, secretaris en vorster van Rosmalen en Nuland.

b. Mr. Johan van Vladeracken, bijgenaamd Florager

of Floragus, overleden te den Bosch in 1616; hij was schrijver

van eenige werken en gehuwd met Tanneken, dochter van

Antony van der Meer, in 1616 reeds overleden.

c. Petrus van Vladeracken, pastoor van Oirschot, over-

leden in 1618, was ook schrijver van verscheidene werken.

d. Ysabella van Vladeracken, echtgenoote van Goeswijn

van der Burght Eymbertszn.

Bij den verkoop van het hierbedoeld huis door Anna van

Vladeracken werd daarvan kooper mr. Johan Pelgrom de

Bye, oud-schepen van den Bosch. Gerard van Vladeracken, die

zich noemde kapelaan der Compagnie van den Heer van Eyst,

1) Dr. G. F. Xav. Smits t. a. p. blz. 20.

2) Men zie nog Taxandria XIX p. 161,
3) Taxandria XIX p. 160.
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naastte het 21 Maart 1635, doch zal het wel aan genoemden

mr. Pelgrom gelaten hebben, daar deze en diens rechtverkrij-

gers eigenaren van dit huis verbleven.

Genoemde kooper stamde af van Hendrik de Bye, die

den naam van Pelgrom bij den zijne kreeg, omdat hij eene

bedevaart naar Jerusalem had gemaakt; hij was president-sche-

pen van den Bosch en had van zijne vrouw Margaretha van

Bylandt Oliviersdochter een zoon Dirk Pelgrom de Bye, over-

leden 23 April 1484 en begraven in de St. Janskerk te den

Bosch, welke van zijne vrouw Elisabeth Coenen, dochter van

Herman Ketelaer genaamd Coenen en Yken Moyns, deze kinde-

ren had

:

a. mr. Henrick, die volgt sub I
;

b. mr. Herman, overleden 10 Mei 1540 en begraven

in de St. Janskerk te den Bosch, huwde Christina, dochter

van Gerrit Jacobszn van Dort, die hem o. a. schonk een zoon

Symon Pelgrom de Bye, die prior was van het klooster Basel-

donk te den Bosch en als kronijkschrijver meer bekend is

onder den naam van Simon Pelgromius ;

c. Margriet, huwde met Jan Monicx, zoon van mr. Jan

Junior en ?

d. Catharina, kanonikes in het klooster Bethanië aan

de Windmolenbergstraat te den Bosch, overleden 1559; zij

werd in dat klooster voor het hoogaltaar begraven onder eene

grafzerk, waarop deze kwartieren uitgehouwen staan :

Pelgrom de Bye 1) Coenen

Bylandt (Een wapen, bestaande uit

een dubbelen adelaar.)

Deze grafzerk ligt thans achter het huis, dat Oude

Diezewaarts naast het hierbedoelde staat.

I. Mr. Henrick Pelgrom de Bye, hiervoren sub a ge-

noemd, was president-schepen van den Bosch en overleed 10

Februari 1544 ; hij werd ook in de St. Janskerk aldaar be-

t) Dit wapen is een beurtelings gekanteelde dwarsbalk, waar boven
één bij.
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graven ; zijne vrouw was Catharina, dochter van Willem Scey-

maekers genaamd van den Eynde en Aleydt van Nyn genaamd
Back, dochter van Laurens, die hem o. a. schonk een zoon :

Laurens Pelgrom de Bye, raad van den Bosch 1), over-

leden den 3 October 1562, huwde met lo. Geertruid, dochter

van Paulus Wynants van Resant en Elisabeth Cuypers

;

2o. Judith van Veen, dochter van Jan Robbrechtszn en Marie

van Amerungen 2). Van zijne eerste vrouw had hij o. a. een zoon :

mr. Peter Pelgrom de Bye, raad van den Bosch ; deze

huwde Anna, dochter van den olieslager Jacob Janssen Kete-

laers en Hadewich, de dochter van Jacob Corneliszn. Zij schonk

hem deze kinderen

:

a. Laurens

;

b. Jacobus, huwde Anna Momboirs, dochter van Arnt

en Josina Pannarts

;

c. Elias

;

d. Paulus, huwde met N. N., van wie hij had : lo. Isaac

;

2o. Petronella; 3o. Anna; 4o. Elisabeth, die huwde met Pons

Peterszn van Santen; 5o Hesther die huwde met Gerard van

Woestenbergh, woonachtig te Breda

;

e. mr. Johan Pelgrom de Bye, de kooper van hethier-

bedoeld huis; hij huwde met Maria, dochter van Henrick

Boudewijns van Nertingen en Elisabeth, de dochter van Hen-

rick Wouterszoon van Ravensteyn; zij schonk hem deze kinderen :

a. Herman Pelgrom de Bye, die volgt sub II.

&. Rombout Pelgrom de Bye, die stierf 28 November 1719;

c. Isabella Maria Pelgrom de Bye, die huwde met J or

Maximiliaan van den Driessche.

II. Herman Pelgrom de Bye, zooeven sub a genoemd,

1) Hij bezat te St. Michielsgestel ter plaatse genaamd Horriek
een omgraeven steenen leijen huys, dat zijne kinderen 22 Januari 1568
verkochten aan Willem van der Meer Dirckszn., die gehuwd was met
zijne dochter Elisabeth (Reg. n<> 218 f 50).

2) De dichter Bilderdijk meende, dat hij afstamde van eenen
zoon, gesproten uit haar huwelijk met Laurens Pelgrom de Bye; dit was
echter niet juist, want zijn voorvader was van het eerste huwelijk van
genoemden Laurens. Cf Taxandria XIII p. 108.
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erfde het hierbedoeld huis en kocht 10 September 1682 (Reg.

n°. 476 f. 231) bij gerechtelijke uitwinning, geschied ten laste

van Elbert van Meurs, „eene steene huysinge, genaemt den

Roudonck, met hare gronden, hof, boomgaert enz., gelegen

onder Esch. Hij huwde 20 Mei 1680 Catharina Nagelmaeckers,

dochter van mr. Henrick en Anna Maria Houbraken (of van
Haubraken), en stierf 5 Januari 1702. Zijne genoemde vrouw
schonk hem slechts één kind, zijnde Anna Maria Pelgrom de

Bye, die trouwde met Maximiliaan Anthony de Ghistelles, ma-
joor ten dienste der Vereenigde Nederlanden ; hare moeder deed

7 Maart 1705 (Reg. n<>. 519 f. 105 vso
.) ten haren behoeve

afstand van den tocht 1) van het hierbedoeld huis, dat zij

van haren vader geërfd had en nu omschreven werd als:

seeckere huysinge, gestaen Veynde de Verwerstraet tusschen

huys en erve der erffgenamen Johanna van Gulick ex uno
ende tusschen huys ende erve der erffgenamen Jenneken van
deLaer ex alio, streckende van de gemeente straet tot op erve

Geraerd van Noort met meer anderen, met twee aytgangen

daer annex, als d
y

eene in de Voldersiraet 2) ende de andere

in de Beursestraet.

Anna Maria Pelgrom de Bye voornoemd overleed na

haren echtgenoot en wel 28 April 1759; haar huwelijk was
kinderloos gebleven en zoo kwam hare nalatenschap aan hare

erfgenamen van moederszijde 3). Het hierbedoeld huis werd
bij akte. den 3 November 1759 verleden ten overstaan van

1) Zij deed ten haren behoeve 7 Maart 1711 (Reg. n° 529 f. 50 vs°)

ook afstand van den tocht der navolgende, door hare dochter van haren
man geërfde goederen: a. den Roudonck onder Esch; b. de vrije jacht
met roerschilt en ander jachtgetuygh in en door de geheele heerlijkheid
Geffen, alsmede het recht van te mogen maken of leggen etme warande
aldaar, door haren vader Jor Herman Pelgrom 28 April 1672 gekocht
van Jor Jacob de Gocq.

2) Maximiliaan Anthony de Ghistelles kocht 7 Februari 1710 bij

den tuin van dit huis nog een tuin, uitkomende in de Volderstraat (Re^.
no. 522 f. 96).

3) Het huis de Roudonck onder Esch kwam toen blijkens akte
van boedelscheiding, 3 November 1759 verleden ten overstaan van den
Bosschen notaris de Gassemajor, aan Maria Hougaerts,
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den te den Bosch gevestigden notaris Samuel de Cassemajor,

toegescheiden aan hare navolgende erfgenamen : Johanna Hou-

gaerts, woonachtig te Antwerpen, die waarschijnlijk eene klein-

dochter was van mr. Bartholomeus Hougaerts en Maria Anna
Nagelmaeckers, de tante der erflaatster ; het huis heette daarbij

te zijn : huising, erf, hof, stal en koetshuis, by wylen mevrouw

douairière de Ghistelles, ;
bewoont en gebruikt, met de daarin

zijnde tapyten, behangsels, schildery „de brand van Troyen''

en nog een andere boven de deuren in de groote zale hangende,

schoorsteen, spiegels en schilderystukken, met het verdere aard-

en nagelvast zijnde, met een daarby gelegen en gevoegd huisje,

staande en gelegen te den Bosch, respectievelijk in de Ver-

wer-, Beurse- en Volderstraaten, begrensd Westwaarts de huy-

sing der erven van de Wed. Willem Max en Oostwaarts de

huysing, die Oostwaarts weder begrensd was door de huysing

van mr. Abraham Bastide".

Johanna Hougaerts voornoemd verkocht dit huis 11 Janu-

ari 1768 (Reg. n°. 590 f. 414) aan mr. Antoni Martini, pen-

sionaris van den Bosch, geboren aldaar 17 Januari 1728 en

overleden te Helvoirt 31 Juli 1800 ; hij wras de stamvader der

tegenwoordige adellijke familie Martini.

Thans behoort dit huis aan mr. Eugène Tilman, oud-

raadsheer in het Gerechtshof te den Bosch.

s. Het eerste Weeshuis van den Bosch.

(N°. 85.)

Over dit huis, dat naast het laatstgemelde staat, komt

in Reg, n°. 103 f 143 de navolgende schepenakte van 21 Maart

1508 voor: Heer Gerad van Beest, kanonik en investitus van

het Groot Begijnhof te den Bosch, verkoopt een huis, erf, plaats

en achterhuis, toebehoord hebbende aan Joost, zoon van Wil-

lem Peterszn, dat hij bij gerechtelijke uitwinning gekocht had

en staat tusschen dat van Henrick, zoon van Dirck van Herpt

en Dymphna Goessens, alsmede van hunne kinderen ex uno
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en dat van mr. Symon van den Coudenborch, secretaris van

den Bosch, Herbert Osmans Henrickszn en Werner Janszn die

Voller, ex alio en zich over de Dieze uitstrekt met een daar-

achter gelegen erfje tot aan de Beurdsche straat, — aan mr.

Gerard Wouterszn Zelle van Herenthals, rector der scholen

te den Bosch. Diens zoon Willem verkocht 9 Juli 1546 (Keg.

n°. 169 f. 395) dit huis aan mr. Paulus, doctor in de medi-

cijnen, zoon van den med. doctor mr. Easo Eaessenszn 1) en

op denzelfden dag (Eeg. n°. 169 f. 398 vso
) verkocht hij dezen

ook nog 1° een huis en erf, staande tusschen hèt voorschrevene

en dat, hetwelk eerst was van Jan, zoon van Gijsbert Boyens,

nu van Johan van Blockhoven, en 2° eene plaats, gelegen,

achter dit huis en erf over de Dieze, door Jan Pynappel, zoon

van Jan Boudewijnszn, 28 September 1525 (Eeg. n°. 128

f. 277 vso
) verkocht aan zijnen vader, mr. Gerard Zelle van

Herenthals voornoemd.

Mr. Paulus Eaessen voornoemd en zijne uit zijn huwe-

lijk met Adriana Vijns gesproten kinderen, van wie toen alleen

met name genoemd werd Maria, huisvrouw van Gerard van

Eyck, heer van Blaarthem 2), verkochten 16 April 1562 (Eeg.

n°. 206 f. 260) het door hem, als gezegd, het eerst gekocht huis

met het daarbij behoorend brouwgetouw en een tuin, daarachter zoo

voor als over de Dieze gelegen, aan mr. Goyard Wijfvleth Janszn,

priester en kanonik der St. Janskerk te den. Bosch, die het

1 April 1564 (Eeg. n°. 212 f. 208) weder verkocht aan Eoelof,

zoon van Arnd Vastaerts, lienwatier. Deze verkocht het 20

April 1565 aan de stad den Bosch, welke er een weeshuis

van wilde maken voor de vele weezen, welke men toen daar

had tengevolge van de pest, die er in 1557 had gewoed en

1) Zijne overige kinderen waren Walraaf, Dirck, Gatharina en
Maria Raessen, zijnde de laatste huisvrouw van Symon Bacx Janszn.

2) De andere kinderen waren: Raesken, huisvrouw van J or Jan
de Jeger ; Heylwich, huisvrouw van Jor Wouter de Jeger en Agneta, huis-

vrouw van mr. Jacob Vlas. (De kinderen van laatstgenoemden warend
Gatharina, huisvrouw van Jor Nicolaas van den Oetelaer; Maria, huisvrouw
van Lambrecht Aertszn Jr. ; Thomas; Adriana; Agneta en Anna Vlas).
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wel 15000 menschen ten grave zoude hebben gesleept 1).

R. A van Zuylen vermeldt dezen aankoop in zijne Stadsreke-

ningen blz. 744 als volgt:

Item, navolgende zekere acte by den drie leden deser

siadt, den 9 Aprille a° 1564, voer Paesschen gepasseert, Roe-

loffen, zoon Arnt Vastarts, ter caase, dat hy zijn huys, stamde

teynden de Virwerstraete, dair Jiy inne woont, tot behoeff

van den armen wesen voer Scepenen deser stadt, opgedragen

heeft den 20 Aprille voirs. in libro Colen, betaelt en uyU
gereickt 500 gul.

Zoodra de gemeente den Bosch dit huis in haar bezit

had gekregen, plaatste zij er hare weezen in, die tot dusverre,

bij gebreke van een weeshuis, in die stad in burgergezinnen

waren verpleegd geworden en stelde zij (15 December 1564)

tot provisoren over dit weeshuis aan : Jan van de Water,

Arncl van Campen, Jan van Tun geren en mr. Hen riek Oliviers

van Berchuysen, welke laatste volgens het opschrift zijner

grafzerk de stichter daarvan zoude geweest zijn 1). Hare

Regeering stelde daarvoor in 1565 een reglement vast, dat

reeds den 6 Augustus van dat jaar door Koning Philips II

werd goedgekeurd. Niet lang bleven de Bossche weezen in dit

weeshuis, want op verzoek van genoemden Roelof, zoon van

Arnd Vastaerts, werd cle verkoop daarvan op 9 Januari 1565

(duidelijk staat in de akte 1565) door de stad den Bosch ver-

nietigd (Reg. n . 211 f. 299) en zijn de weezen toen overge-

bracht naar het klooster der Cellebroeders, op de plaats waarvan

thans het Gereformeerd Burgerweeshuis staat. Zijn hierbedoeld

huis was ook niet geschikt voor een weeshuis, zooals uitdrukkelijk

vermeld wordt in de Stadsrekeningen (R. A van Zuylen t. a. p.

blz. 918); genoemde Vastaerts verkocht het daarop 11 Mei 1566

(Reg. n°. 214 f. 276) aan den reeds meergenoemden mr. Christoffel

van Vladeracken. Hoe het van dezen op andere eigenaren is over-

gegaan blijkt niet vóór 20 Februari 1612, als wanneer Jan, zoon

1) J. van Oudenhoven t. a. p. blz* 177.

2) Pr. C. F- Xav. Smits Grafzerken p. 24.
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van Jan Wilberts, leiendekker, bijgenaamd de Hollander, het

verkocht aan J°^ Ambrosius van Gemert Henïickszn, die het

7 Maart 1616 (Reg. n°. 288 f. 186) weder verkocht aan Joost,

zoon van den medic. doctor mr. JVIartin van Alphen; diens

weduwe Catharina, dochter van Jan Janszn Kuysten, verkocht

het 29 Januari 1628 (Reg. n° 364 f. 174 v so
) aan Herman, den

zoon van wijlen Peter Derksen. Den 9 October 1680 (Reg.

n°. 498 f. 410 vso
) werd het door Johan van de Laar gekocht

van het Groot Ziekengasthuis te den Bosch, dat het 6 Dec.

1679 wegens abonnement van dijkplicht had verkregen,

Diens rechtverkrijgers, zijnde Agnes van Houbraken, gees-

telijke dochter, wonende te clen Bosch, als erfgename van

haren broeder Gijsbertus ; Lambertus Polen, bakker aldaar,

als gehuwd met Anneken van Doorn, erfgename van Jenneken

van den Biegelaer, de weduwe van genoemden Johan van de

Laar en Adriaan van Boxtel, echtgenoot van Anna van

Ieperen, verkochten 11 Februari 1729 (Reg. n°. 544 f. 18vso
)

dit huis, hetwelk toen omschreven werd als huis met erf en ledige

plaats, staande ten einde der Ververstraat tusschen het huis

eertijds der erfgenamen van mr. Christoffel van Vladeracken

ex tmo en dat van Jan Thomasse Spellemakers ex alio en

zich uitstrekkende tot aan de Dieze, zoomede een klein huisje,

daar achter staande, aan genoemden majoor Maximiliaan Ant-

hony de Ghistelles. Na doode van diens vrouw werd het ook

van haar geërfd door de ook hiervoren reeds genoemde Johanna

Hougaerts, die het 26 October 1768 (Reg. n° 580 f. 263 vso
)

eveneens aan voornoemden mr. Antoni Martini verkocht ; deze

zal daaraan een stuk van den tuin van het huis n°. 83 tot tuin

hebben toegevoegd.



HOOFDSTUK VIL

De Oude Dieze.

I. De Zuidzijde.

Zooals ik in het Ie Dl. blz. 12 en vlgd. hoop te hebben

aangetoond is deze straat niet die, waarvan in de wordings-

geschiedenis van den Bosch sprake is en zal zij alzoo haren

naam gekregen hebben toen de Dieze, die achter haar loopt,

met eenen nieuwen tak vermeerderd werd.

De Zuidzijde dezer straat is gelegen tusschen het Volder-

straatje, oorspronkelijk dat enge straetlcen genaamd en den

Grooten Hekel, aanvankelijk het Voldersgat geheeten, tot welk

gat oudtijds toegang gaf eene trap, welke in eene Bossche

Schepenakte van 1526 genoemd wordt : gradus, dictus Volre-

trap
; zij bevond zich bij het huis, dat staat aan den hoek

der Oude Diezeen het Voldersgat en in laatstgezegd jaar toebe-

hoorde aan mr. Goyart van Eyck als man van Mechteld Hals.

De benamingen Voldersstraatje en Voldersgat duiden

aan, dat aan dat straatje en gat oudtijds de lakenvollers

woonden, terwijl voorheen woonden, de lakenwevers aan de

Weversplaats en de lakenververs, zooals wij reeds zagen, in

de Ververstraat.

Het huis, dat aan den hoek van het Voldersstraatje en

de Oude Dieze staat, is het huis genaamd

a. de Boerendans.

(No. 1)

Dit huis, dat aanvankelijk 't Cofferen heette (zie Keg.

n°. 532 f. 303), werd omstreeks het begin der 16e eeuw van
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de kinderen van Rutger Janszn van Meyelsvoirt gekocht door

den broodbakker Arnd Vastaerts Arndszn. Diens vrouw was

Cornelia, dochter van Claes Roelofs Brueszn, welke hem twee

kinderen schonk : Roelof, den lienwatier en Elisabeth, de echt-

genoote van Jacob Peters Jacobszn. Na doode hunner ouders

verdeelden die kinderen in 1559 (Reg. n°. 647 f. 493) hunne

ouderlijke nalatenschappen en toen werd daarbij toegescheiden

aan Roelof het hierbedoeld huis, dat alstoen gezegd werd te

zijn een huis met erf en ledige plaats, met de daarop zich

bevindende timmeragie, staande aan de Ververstraat tusschen

het Voldersstraatje' ex uno en het huis der erfgenamen van

Willem van Emmerick ex alio en zich achterwaarts uitstrek-

kende tot over de daarachter vlietende Dieze.

Genoemde Roelof Vastaerts verkocht daarop 6 Maart

1559 dit huis aan den broodbakker Henrick, zoon van Henrick

Emontszn, wiens kinderen Henrick en Aleid, huisvrouw van

Peter Aben, alsmede de voogden over zijn minderjarig kind

Andries vervolgens 28 December 1574 (Reg. n°. 225 f. 87 vs0
)

3A in dat huis, — hetwelk alstoen gezegd werd te zijn : huis

erf, plaats en achteruitgang met steenen brug en achterhuis,

staande en gelegen tusschen het Volrestraetken ex uno en

het huis, eertijds der kinderen van Adriaan Stamelaert van

Uden, daarna der erven van Willem van Emmerick, nu van

Catharina, wed. van Rover Henrickszn en hare kinderen, ex

alio en zich achterwaarts uitstrekkende over de Dieze tot aan

het erf van mr. Paulus, zoon van mr. Raso Raessenszn, —
verkochten aan Henrick, zoon van Henrick Lucaszn.

Thans is dit huis 1) de Amaliabewaarschool.

6. Het huis n<>. 3.

Op dit huis heeft betrekking de navolgende Bossche

Schepenakte van 13 November 1606 (Reg. n°. 273 f. 97):

1) Men zie hierover nog Reg. no. 519 f. 337 vso.
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Alzoo Heeren en mr. Peter die Ruyther en Jan Degens,

priesters en kanonikeo van St. Jan Ev. te den Bosch, als

executeurs van het testament van heer en mr, Goijart Back

alias Wyffleth, zoon van wijlen Jof Johan Wyffleth, priester

en kanonik der gezegde kerk, huys, erve, steenen brugge

ende timmeragie daerop staende, steenen afterhuys, sydel-

leyfken denselven steenen afterhuyse na de Volderstraete

aenhangende, twee cameren, huysken sonder scouwe, twee

hoven ende noch twee cameren, met eenecamere sonder scouwe

oft uutganck, ter plaetssen genoemt Dijcxken by derstadtwall,

gelegen binnen 's Hartogenbossche ter plaetssen genoemt die

Weversplaetsse tussen erve der wedue mr. Dominicus Beyens

Goossenszn ende haere kijnderen met meer andere aen d yeen

syde ende tussen de gemeyn straet, genoemt de Volderstraet

ende erffenisse der Weeskinderen deser stadt aen d'ander

syde, streckende van de voors. slrate, genoemt die Wevers-

plaets totter stadtswalle oft Dijcxken genoemt ende erffenisse

der voors. weeskijnderen ende meer andere, den 29 Januari

1579 hadden verkocht aan mr. Jan, zoon van wijlen Wouter

Zegerszn van Breda 1), in vruchtgebruik en aan zijne dochter

Sophia, weduwe van J
or Zacharias van Brecht, den zoon van

den ridder Johan van Brecht, in eigendom ; en alzoo ook mr. Zeger

Adriaenszn, mr. Dirck van Veehei, Willem Wels en Peter

Jacobszn, als weesmeesters van het Armen Weeshuis té den

Bosch, vier kamers (of woningjes) met hare erven en tuinen,

staande te den Bosch in de Volderstraat ter plaatse genoemd

Int Kofferen tusschen andere tuinen en erven van gezegd

Weeshuis en meer andere erven ex uno en tusschen het erf

van genoemde Juffer Sophia van Brecht ex alio. strekkende

met haar achtereind tot de kamers van meergezegd Weeshuis,

aan den stadswal op 't Dijcxken aldaar uitkomende, den 2 Mei

1584 aan genoemde koopers in voege als voormeld hadden

verkocht; en alzoo voorts Willem, zoon van wijlen Henrick,

1) Brede ?
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den zoon van Henrick Diericxzn van Vechel, huys, erven,

hoff, afterhuys, met eene poorte in de plaetse, die Ramen ge-

noemt, na der stadtwalle utgaende, gelegen in 'Shartogen-

bossche ter plaetssen genoemt D'oude Diese tegenover de Peper-

strate, tussen erve mr. Goeyaerts van Vechel aen d'een syde

ende tussen erffenisse des voors. mr. Jans van Breda 1),

aen iïander syde, streckende van de gemeyne strate met eene

brugge over iïwater aldaer tot erffenisse des voors. mr. Jans

van Breda 2), den 23 Mei 1587 (Reg. n°. 244 f. 391) had

verkocht aan meergenoemde Juffer Sophia weduwe J°*Zacha-

rias van Brecht 3) ; zoo heeft zij „alle de voors. huysingen,

cameren met henne gronden, alsnu wesende eene huysinge,

steenen brugge metter timmeragie opte selve steenen brugge

staende ende sydelhuysinge aen de strate, genoemt de Volder-

strate, hoff, dry e cameren neffens malcan deren staende aen den

walle ter plaetssen genoemt het Dijcxken, met eene poort uut-

gaende in de voors. Voldersirate, ende alnoch eene andere

poorte metten uutganck naer de plaetssche, genoemt de Ramen,

ende alnoch den uutslach in den Diesstroome omtrent de

voors. huysinge, mitsgaders alnoch eene groote poorte mette

ledige erffenisse, daer after atn liggende neffens de voors.

ierste huysinge, tegenover de voors. Peperstrate, oock metter

gerechticheyt van te mogen timmeren in de sydelmuer der

huysinge Jans Emonts, bierbrouwer

e

y aldernaest der voors.

poorte ende ledige erffenisse staende, — verkocht aan Heer

Daniel van Emmerick, priester en kanonik der voormelde kerk

van St. Jan Evangelist, zoon van wijlen mr. Willem van

Emmerick, secretaris van den Bosch.

Genoemde kanonik Daniel van Emmerick was nog in

1638 eigenaar van dit huis. In 1652 moet daarvan eigenaar

zijn geweest mr. Johan van Ravesteyn, zooals blijkt uit de

navolgende beschrijving, van den inval, dien Martinus Ackers-

1) Brede?
2) Brede ?

3) Zijne voornamen waren Hercules Zacharias^
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dijck in dit huis deed, zooals blijkt uit zijn meermalen reeds

vermeld Memoriaal

:

Noch op den 26 December 1652 is by my gestoort ende

gevonden een paepsche vergaederinge, daer wel ontrent de 80

menschen in waeren, maer niemant daervan en hebbe gelcent

als de huysvrowwe van den advocaet (van) Affoirden, overmits,

het altemael arm volck was, die daer in waeren en hierover

is by my gecomen eenen Joris van Galick om te accorderen,

dewelcke seer klaechden, dat het haer niet mogelijck en was

de fl 300, daer in het huys vervallen was. op te brengen, veel

minder mynen eysch, dewelcke ick pretendeerde wegens de

Placcaeten van haere HoogMogende voor het volck, die in de

voors. vergaederinge ivaeren geweeest etc. De voors. paepsche

conventicul is gehouden geweest aan de Oude Diest tegenover

de Peperstraet in de huysing, toebehoorende mr. Johan van

Ravesteyn ende daerin was woonende een quesel, genaempt

Maria Scheffers, etc. ; hebbe daervan aen mijn Heer gegeven

fl 240 ; heeft de volle peene voldaen

Theodorus van den Dungen als man van Maria van

Asperen ; Jacob . van der Dussen als man van Johanna van

Asperen ; Gijsbert Vuchs als man van Philippina van Asperen

;

Josina en Dorothea van Asperen ; Johan en Theodorus van

Asperen 1) verkochten 3L Maart 1704 (Keg. n°. 485 f. 16)

dit huis, dat volgens hunne verklaring hun was aange-

komen van hunne ouders en voorouders en alstoen gezegd

werd te zijn : huys, erve, stallinge en hof met een poortje

in het Raemstraetje en een kelder, staande tussehen een huis

der verkoopers ex ano en dat bewoond wordende door den

advocaat van Affoirden ex alio en zich uitstrekkende tot aan

den wal, — aan Willem Vreggen, smid te den Bosch. Deze

verkocht het 30 Augustus 1707 (Reg. n°. 485 f. 290) weder

aan Laurens de Bruyo, welke daarbij 11 Februari 1710 van Lam-

bertus Polen, als gehuwd met Anneken van Doren, aankocht

1) In 1631 leefden te den Bosch de echtelieden mr, Theodore van
Asperen en Marie van Hees.
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een koetshuis in het 'Voldefsstraatje ; hij was gehuwd

met Cornelia Pets, aan wie hij de voorschreven, door hem

gekochte huizen vermaakte ; zij hertrouwde na zijnen dood met

Lucas van Eybergen, professor in de theologie en predikant

te den Bosch, en vermaakte voorschreven huis met koetshuis

op hare beurt aan Cornelia Maria van Eybergen, dochter van

na te noemen mr. Alexander Berend van Eybergen en diens

eerste vrouw Clara Maria Minten. Nadat zoowel genoemde

Cornelia Pets als haar voornoemde tweede echtgenoot waren

komen te overlijden, verkocht 14 November 1739 (Reg n°.

548 f. 210) mr. Anthony van Heurn, pensionaris van den Bosch,

in diens hoedanigheid van executeur van het testament van

meergenoemde Cornelia Pets en als voogd over voornoemde

dochter het hierbedoeld huis met koetshuis aan voorzegden mr.

Alexander Berend van Eybergen, die toen was oud-schepen

en raad van den Bosch ; diens vader was voornoemde Lucas

van Eybergen ; bedoeld huis werd toen omschreven als : eene

huysinge, bestaande in voorkamer, eetzaal, middelplaats, mid-

delkamer, gallerye, keuken, plaats, kelders, hof, stallingen,

koetshuys in het Voldersstraatje, een vrye uytgang in het

Raamstraatje en op de Stadswal, een nieuw getimmerd ach-

terhuys met een zomerhuysken op en over de stadswal ziende,

kamer, keuken en achterkeuken, staande omtrent de Oude

Dieze tegenover de Peperstraat, ex uno het huys de Boeren-

dans, ex alio het huys bewoond door Mevr. de Wed. La Mot,

en zich uytstrekkende van de straat tot aan de stadswal.

Meergenoemde Cornelia Maria van Eybergen huwde met

den luitenant Pieter Hubert, waarna de ook meergenoemde mr.

Alexander Berend van Eybergen hetgeen hij als voorzegd

gekocht had den 16 Januari 1747 (Reg. n°. 564 f. 148) aan

dien luitenant ten haren behoeve overdroeg. Zij en haar man
verkochten daarop 12 Januari 1751 (Reg. n°. 561 f. 300 vso

)

voormeld onroerend goed, — hetwelk alstoen werd gezegd te

zijn : een moderne en wel doortimmerde huysinge met syne

camers, enz. met een wel doortimmerde agterhuysinge en een
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het Volderstraatje uytkoomende, staande omtrent de Oude Diese

tegensover de Peperstraat, ex uno Juffr. Ransecremer, exalio

Couwenbergh, strekkende voor van de gemeene straat agter-

waarts tegens stadswalle. — aan Johan Michiel van Althuysen,

kapitein der artillerie ; diens weduwe Wyna Gordon droeg het

20 November 1773 over aan hunnen zoon mi\ Willem Michiel

van Althuysen, advocaat en notaris te den Bosch.

Thans is dit huis van weinig beteekenis meer doordien

verscheidene panden, welke vroeger daartoe behoorden, nu daar-

van zijn gescheiden. Ten slotte worde daarvan nog vermeld,

dat 26 December 1875 in dit huis overleed Jan Frangois

Leopold Verster, de laatste der Verster s, welken in den Bosch

woonden ; hij was aldaar geboren 14 November 1788 en was

er inspecteur der registratie en lid van den Gemeenteraad

;

van zijne vrouw Helena Gatharina Elisabeth van Limburg

Brouwer liet hij na eenen zoon, mr. Abraham Henricus de

Balbian Verster, oud-kantonrechter, geboren te Amsterdam
10 Mei 1830, huwde 1° 1 Juli 1859 Igminia Ignatia Rypperda,

overleden te Oisterwijk 17 Augustus 1878, die hem 3 zonen

schonk; 2° 9 September 1880 Charlotte Heniïette ten Siethoff,

overleden te Oisterwijk 14 December 1894.

c Het huis n°. 5.

Dit huis staat ter plaatse waar vroeger stonden het

huis, eerst de Drie sterren, daarna de Twee vergalde sterren

geheeten en het Oostelijk daarnaast staand huis de Twee witte

sterren genaamd.

Het huis de Drie sterren was door Sophia, dochter van

Goijart van Vechel en weduwe van mr. Henrick de Boert

Henrickszn, die het kocht van Joost Knoeden Arndszn, ver-

maakt in vruchtgebruik aan mr. Goijart van Vechel, den zoon

van Dirck, den zoon van Goijart voornoemd en in eigendom
aan diens erven. Die erven waren : mr. Dirck, schepen van
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den Bosch, zoon van mr. Goyart van Vechel voornoemd; de

kinderen van Jan van Maren en zijne vrouw Geertruid, dochter

van Dirck Goijarts van Vechel voornoemd, van wie een Henrick

heette; Nicolaus, Arnoldus en Margaretha, kinderen van Frans

Kuysten en Gudula, dochter van Dirck Goijartszn van Vechel

voornoemd, c.s. ; mr. Walraaf van den Hanenberch als man van

Henrica en Gijsbertus van den Velde, als man van Mechteld,

beiden dochters van Adriaan Ketelaer en Aleid, dochter van

Dirck Goyartszn van Vechel meergenoemd ; Robbert en Goijart,

zonen van Jan, den zoon van dienzelfden Dirck Goijartszn van

Vechel en Gerard Willemszn van Venlo als man van Mech-

teld, dochter van laatstbedoelden Jan van Vechel ; Yda de

Borchgrave weduwe van Gerard van Berckel, zoon van Gerard

en Judith, de dochter van den meermalen genoemden Dirck

Goijartszn van Vechel, voor zich en hare kinderen en de

voogden over Maria, dochter van Cornelis van den Wyer en

Catharina, de dochter van Willem, den zoon van denzelfden

Dirck Goijartszn van Vechel; zij verkochten 18 April 1590

(Reg. n°. 241 f. 460) dit huis, dat toen gezegd werd te zijn

huis en erf, alsmede plaats en achterhuis over de Dieze,

staande en gelegen tusschen het erf van Sophia, weduwe van

Zacharias van Brecht, ex uno et fine uno en het erf van mr.

Dirck van der Bleeck ex alio, — aan den bierbrouwer Jan,

zoon van Emond Wouterszn. Na dezen laatste behoorde dit huis

aan Mr. Christiaan Voochts Mathijszn, schrijver van eene compag-

nie soldaten te voet onder den kapitein Franchoys Kevelaer

in dienst van den Koning van Spanje en echtgenoot van Maria*

dochter van mr. Dierck Nemius; hij en zijne kinderen ver-

kochten het 27 Maart 1638 (Reg. ïió. 381 f. 200) aan Johan

Gressenich. Den 23 December 1641 werd het gerechtelijk uit-

gewonnen en koopster daarvan werd toen Anneken, onmondige
dochter van Jacob Francken, zoon van den koperslager Bou-
dewyn Francken en Cunera, de dochter van genoemden bier-

brouwer Jan Einondsz. Haar curator Laureyns van Kessel, se-

cretaris van den Bosch, verkocht het 28 Februari 1642 (Reg.

17
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n°. 385 f. 316 v so
) aan den hiervoren reeds genoemden mr.

Johan van Affoirden, advocaat te den Bosch. Het werd toen

omschreven als „hays ende erve mitte kelders, staende op

d'Oude Diese 't eynde oft tegenover de Peperstraet, met een

brugge boven dwater aldaer liggende, hofjt ende stalle, mitten

achterhays over H zelve water gelegen ende wech totten voirs.

achterhuys behoirende ende een camer daerachter aenliggende,

tnsse7i erve heer Daniels van Emmer ick,priester ende kanonik

van St. Jan Ev. ex uno ende tfeen eynde ende liet erve van

Johanna, dochter ivylen mr. Maarten Moons, raet van 's Her-

togenbossche ende sekere ganxken aldaer int Spyckerboirde

aen d' ander syde, gemeinelijk genoemt de Tivee Sterren.

Het naast dit huis staand huis, genaamd de Tiuee witte ster-

ren, was door Hilleken, dochter van Jan Valck, 27 October 1559

verkocht aan heer Lauwereyns de Leeuwe, zoon (van Peter Lau-

reynszn), priester en beneficiaat der St. Janskerk te den Bosch,

^an wien het geërfd werd door Maryken, dochtervan mr. Dierck

van den Bleek 1) en Maria, dochter van Laureyns de Leeuwe, den

zoon van Henrick Laureynszn, (Reg. n°. 651 f. 118); haar man

Peter, zoon van Jan Dierckszn van Geldrop, verkocht het ver-

volgens 3 Februari* 16 10 (Reg. n°. 308 f. 259 vso
), als wanneer het

gezegd werd te zijn : huis, achterkeuken, ledige plaats en tuin,

met het recht om in de plaats van eene niet meer bestaande

brug eene andere over de Dieze te leggen en een achterhuis

over dat water, staande aan de Oude Dieze tusschen het huis

voorheen van mr. Goyart van Vechel, nu van den bierbrouwer Jan

Emouts ex uno en het huis voorheen van Jenneken weduwe

Daniël Loyen, nu van de weduwe en kinderen van mr. Jan Peterszn

van Berendonck ex alio, zich achterwaarts uitstrekkende tot

aan het erf van genoemden Jan Emouts, — aan Jan Moins,

zoon van mr. Marten, raad van den Bosch, ten behoeve van

dezen laatste.

De kinderen van genoemden mr. Marten Moins en Jo.

1) 'Hij was zoon van mr. Anthonis van Gemert genaamd vanden
Bleeck, den zoon van Mathijs Ancems Smits.
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hanna, dochter van Jeronimus Wynants van Resant, zijnde

:

Jan ; Pauwels ; Catharina, weduwe van Henrick Andrieszn van

Orthen en nu echtgenoote van Henrick Beris ; Maria, echtge-

noote van Marcelis, zoon van Jan Willemszn van den Eeckart,

die evenals haar man toen reeds waren overleden en voor

wie nu bij plaatsvervulling optraden de voogden over hunnen

minderjarigen zoon, en voorts Elisabeth, echtgenoote van mr.

Jan Schenckels, zoon van 'den med. doctor Dominicus Schenckels,

die evenals haar man toen ook reeds was overleden en voor

wie nu bij plaatsvervulling optraden de voogden over hunne

minderjarige kinderen, verkochten 11 Januari 1619 (Reg. n°.

355 f. 144 vso
) aan hunne zuster Johanna Moins 5

/e in dit huis,

dat alsnu gezegd werd te zijn: hays, erve, achtercoecken, Ie-

dige plaetse ende hoff, staande aan de Oude Dieze tusschen

het huis de Drie sterren, toebehoorende aan de weduwe en

kinderen Jan Emonts ex ano en het huis der kinderen van

mr. Jan van Beerdonck 1) ex alio, strekkende achterwaarts

tot aan de Dieze, zijnde het achterhuis over lange daeraf

vercofft. Hare erfgenamen, zijnde : Joost van Berckel, koopman

in wollen lakens te den Bosch, als man van Cornelia, dochter

van Henrick van Orthen en Catharina, de dochter van mr.

Marten Moins voornoemd ; mr. Jan Weytens als man van May-

ken, dochter van Henrick en Catharina voornoemd ; Henrick,

zoon van Henrick Beris en Catharina Moins ; Jan, zoon van

Marcelis van den Eeckart en Maria, de dochter van mr. Mar-

ten Moins voornoemd ; Dominicus Schenckels, zoon van mr.

Jan en Elisabeth, de dochter van mr. Marten Moins voornoemd

;

Isaack Michielszoon van Coerssel, als man van Catharina en

Peter Borgers, als man van Mechteld, beiden dochters van mr.

Jan Schenckels en Elisabeth Moins voornoemd ; Maarten Beris,

1) Mr Pieter van Berendonck, klerk ter gemeente- secretarie van
den Bosch, zoon van mr. Jan Peterszn, kocht 13 April 1654 ten behoeve
zijner dochter Elisabeth, geboren uit zijn huwelijk met Maria Torquet,
van Johan de Brier diens aandeel in dit huis, staande tusschen dat van
Johanna Moins ex uno en het straatje, waarmede men gaat naar de Drie
hekelen, ex alio. In 166c2 werd dit huis gerechtelijk uitgewonnen.
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zoon van Henrick en Catharina Moins voornoemd en Jenneken,

de dochter van Pauwei Moins, den zoon van mr. Harten meer-

genoemd; verkochten 11 Mei 1654 (Reg. n°. 406 f. 50 v 50
) dit

huis, dat alstoen omschreven werd als : huysinge, achtereen-

eken, ledige plaetse ende hoff, staende feynde de Peperstraet

aen de Oude Dieze tusschen het huis eertijds van Jan Emonts,

nu van mr. Johan van Affoirden ex uno en dat van de kinderen

mr. Jan van Berendonck Peterszoon ex alio en zich uitstrek-

kende tot aan de Dieze, aan genoemden mr. Johan van Af-

foirden. Zoo was deze dan door koop eigenaar geworden van

deze beide naast elkaar staande huizen 1). Zijne vrouw was

Johanna van Tuyl, die hem deze kinderen schonk : Catharina,

die, weduwe zijnde, 23 Januari 1678 te den Bosch huwde met

den weduwnaar Herbert van Meerwij ck; mr. Jacob, advocaat

te den Bosch, die huwde Dorothea van Oudheusden en bij

haar 4 kinderen verwekte en Johan van Affoirden.

Van eerstgenoemden mr. Johan van Affoirden werden

de beide huizen geërfd door diens dochter Catharina, van wie

ze weder erfden hare beide broeders mr. Jacob en Johan van

Affoirden, alsmede de 4 kinderen van den eerstgenoemde hun-

ner ; ten laste van deze erfgenamen zijn daarop de beide hui-

zen bij decreet van den Baad en Leenhof van Brabant van

13 November 1693 toegewezen aan Udo Melchior Verwey,

notaris en praktizijn te den Bosch, die 1 April 1694 (Reg. n°.

508 f. 344) het huis de Tivee vergulde sterren, dat toen nog

bewoond werd door genoemden mr. Jacob van Affoirden, en

wellicht ook nog het huis de Twee witte sterren, waarvan

toen Adriaantje van der Cammen de bewoonster was, verkocht

aan Johan vau Eyl, woonachtig te den Bosch. Deze was den

11 Juni 1673 gehuwd met Maria de Wijs, van wie hij geene

kinderen had; na hem was eigenares der beide hierbedoelde

huizen, waarschijnlijk door erfenis, Maria Allegonda van Eyl,

dochter van Hendrik (den zoon van Adam Jan Peterszn, die

1) In 1511 (Reg. no. 106 f. 68) verkocht Yda, dochter van Jan
den zoon van Wyrus van Affoirden, land te Oss.
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in 1642 cle bierbrouwerij de Vergulde bierivagen, staande in de Ver-

werstraat te den Bosch, kocht, en Josina van Os) en Jolianna van

Eavesteyn ; zij was 9 November 1670 gedoopt in het E. K. bede-

huisvan St. Cathatina te den Bosch en huwde aldaar 1 December

1720 Dr. Johannes Ransecremer 1), weduwnaar van Hendrina van

den Eeekaert (die hem had geschonken een zoon Arnoldus Ranse-

cremer. welke in 1707 in gezegd bedehuis gedoopt was),

Maria Allegonda van Eyl schonk haren genoemden man
één kind, Johanna Maria Ransecremer genaamd, welke R. K.

gedoopt werd te den Bosch 5 Maart 1723 en 18 Mei 1749

op den huize Ligtenberg onder Wisch huwde met Franciscus

Jacobus van de Mortel, zoon van Johannes Benedictus en

Emerentia Clara Tensini ; haar man werd op gezegden huize

geboren en werd, door met haar te trouwen, de stamvader van

de thans nog te den Bosch bloeiende familie van de Mortel 2).

Zij bracht hem ten huwelijk aan het huis de Brouwmeer onder

St. Michiels-Gestel, dat hare moeder 21 Februari 1750 had

gekocht van Jan Louis Verster, schepen van den Bosch, die

15 Maart 1752 overleed 3), alsmede de beide hierbedoelde

huizen de Twee vergulde sterren en de Tivee ivitte sterren
;

hij verkocht deze beide laatste huizen 16 Juli 1771 aan mr.

Carel Jan Bisdom, oud-schepen en raad van den Bosch en con-

troleur der convooien en licenten aldaar en vestigde zich daar-

op met zijne vrouw op haar huis de Brouwmeer metterwoon 4).

1) Hij was zoon van den apotheker Arnout Janszn Ransecremer
en Janneken Keyten.

2) Men zie hare genealogie in Taxandria II p. £09 en vlgd.

3) Vóór dezen Verster hehoorde de Brouwmeer aan de minder-
jarige kinderen van Tsaak Herman Elsevier, van wie een dezer, Isaak
Willem Elsevier nl, hem 24 Januari 1743 dat huis had verkocht.

4) Zij verkochten de Brouwmeer 3 Sept. 1782, als wanneer zij

woonden op het huis Brempt bij Uedem, aan Anthony Mathias Suyskens,
die de Brouwmeer ten huwelijk bracht aan zijne vrouw Isabella Helena
van Balen, welke na zijnen dood hertrouwde met Lambertus Gerardus
Antonius Schenck van Nydeggen, die daardoor eigenaar van de Brouw-
meer werd; deze verkocht dat adellijk huis 24 Januari 1786 aan den rit-

meester Hermanus Martinus van Ermel. wonende te Vught, die het 7

December 1807 weder verkocht aan mr. Hugo Bowier, woonachtig te

den Bosch. (Zie Taxandria XIX blz. 48 en vlgd.)
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Agneta Verspyck, weduwe van genoemden mr. Bisdom, ver-

kocht 1 Mei 1804 de beide voormelde, aan de Oude Dieze staande

huizen aan mr. Willem Michiel Althuysen, hiervoren reeds ge-

noemd, van wieu zij werden geërfd door Wyna Johanna Althuysen,

weduwe van Nicolaas Walkart, Maria Wyna Walkart, echtge-

noote van Pieter Antonius Ramaer, majoor der Bijdende Artil-

lerie te den Bosch en mr. Johan Christoffel Walkart, wonende

te s-Graveland ; dezen verkochten die huizen 23 October 1828

aan twee verschillende personen, van wie zij ten slotte kwamen
aan mr. Jan Sassen, procureur te den Bosch, echtgenoot van

Cecile du Bois, de douairière van Jonkheer E. J. van Bijcke-

vorsel van Kessel; hij verkocht ze 14 December 1870 aan

Jhr. mr. Cornelis van Rijckevorsel, griffier bij het Gerechtshof

te den Bosch ; deze deed die beide huizen, welke toen reeds

één huis wTaren, afbreken en bouwde daarvoor naar de plannen

van den Antwerpschen architect L. Baeckelmans één kapitaal

huis in de plaats, dat diens tweede echtgenoote Antonia van

Heyst thans bewoont.

Aan de overzijde van het Spijkersboorsgangetje, later

genaamd het Raamstraatje, zijnde eene steeg, die thans niet meer

voor het publiek toegankelijk is, stond aan den hoek daarvan een

huis, dat mr. Norbertus Hendricus Snelle, advocaat te den

Bosch, bij gerechtelijke uitwinning, gedaan door Clara Isabella

de Kesselaer douairière van Maldeghem voor de eene helft en door

Guiliam van der Hagen als man van Margaretha de Saugey,

hofmeester van den Prins van Holstein-Beck, te voren weduwe

van den notaris Joost van Vechel 1), voor de wederhelft, den

21 Maart 1696 (Reg. n°. 510 f, 40 vso
) kocht. Van zijne vrouw

Joanna van Vechel had hij, zooals wij in Dl I p. 386 reeds

zagen, eene dochter Adriana Helena Snelle, welke 30 November

1767 huwde met Boetius Stalpert van der Wielen en dit huis

van haren vader erfde. Den 31 December 1810 werd het ge-

kocht door J, Musch.

.1) De kinderen, die Joost van Vechel van haar had, waren; Wal-
burg, Joost, Philipus en Martinus van Vechel.
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d. Het huis n°. 11.

Dit huis. dat Oostwaarts naast het laatst vermelde staat,

bevindt zich op het erf van twee huizen, waarvan het Oost-

waarts staande heette de Witte Laars.

Deze beide huizen behoorden eens aan Henrick Gysselen

Janszn, die van zijne vrouw Hadewieh, dochter van Jacob van

Engelen, deze kinderen had: Gijsbert ; Elisabeth; Hadewieh;

Heylwich, echtgenoote van Jacob Spycker Bernardszn en

Jacob Gysselen, wiens zonen waren Jan en Jacob; deze kin-

deren, behalve Jacob, voor wien bij plaatsvervulling optraden

zijne beide hiervoren genoemde zonen, verkochten 2 Augustus

1542 (Reg. n°. 160 f. 553) die beide huizen, waarvan een

was twee woningen onder één dak, aan den med. doctor mr.

Marcelis Heymans. Van dezen erfde het Westwaarts staand

huis, dat het groote huis geheeten werd, diens dochter Adri-

ana, welke huwde met Jaspar van Balen (zoon van mr. Frans,

raad van den Bosch en Anna Gecx) en hem schonk eene

dochter Henricksken van Balen, die de huisvrouw werd van

den apotheker mr. Lambrecht de Bye, zoon van den apotheker

mr. Henrick. Genoemde mr. L. de Bye verkocht het groote

huis 2 Maart 1609 (Reg. n°. 277 f. 275) aan den kramer Roelof,

zoon van Aerdt Dirckszn Toelincx. Het ander huis, zijnde de

twee woningen onder één dak, werd voor de eene helft ge-

ërfd door voornoemde Henricksken van Balen en voor de an-

dere helft door Belyken, dochter van genoemden mr. Marcelis

Heymans en weduwe van mr. Henrick de Bye voornoemd,

wiens laatste huisvrouw zij was ; dezen verkochten het laatstbe-

doelde huis, dat later de Witte Laars genaamd werd, 3 De-

cember 1599 (Reg. n°. 263 f. 147) aan den kramer Joris

Goyartszn van Gulick.

Laatstgenoemde had van zijne vrouw Cornelia N. een

zoon Peter Joriszn van Gulick, die laatstbedoeld huis van zijnen

vader erfde en daaraan, omdat hij schoenmaker van zijn am-

bacht was, den naam van de Witte laars zal gegeven hebben,
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Hij huwde 8 Augustus 1631 voor Schepenen van den Bosch

Grietken van Lier. dochter van Jan Jacobszn, welke hem o.a.

een zoon Jacobus van Gulick schonk, die het huis de Witte

laars erfde; die zoon zal kinderloos gestorven zijn, want hij

vermaakte 25 October 1686 dit huis, dat toen gezegd werd te

zijn een huis, bestaande uit twee woningen onder één dak met

leerlooierij en achterhuis, aan de kinderen van zijnen broeder

Jan van Gulick in vruchtgebruik en aan hunne kinderen in

eigendom. Van deze kinderen was alleen gehuwd Joris van Gulick.

wijnkooper te den Bosch, alwaar hij in het R. K. bedehuis van St.

Jan 13 Januari 1668 gedoopt was; diens vrouw was Francoise

Coebergh uit Grave, met wie hij 29 November 1690 in het R. K.

bedehuis van St. Pieter te den Bosch getrouwd was; zij

schonk hem slechts twee kinderen: Judith Cornelia van Gulick,

huisvrouw van Fran^ois Lauwers, mr. steenhouwer te Ant-

werpen, en Margaretha van Gulick, die ongehuwd stierf; deze

beide kinderen erfden, omdat zij de eenige kleinkinderen van

den broeder van genoemden Jacobus van Gulick waren, clen

eigendom van het huis de Witte Laars, waarna een hunner,

zijnde Margaretha van Gulick, de helft daarvan vermaakte aan

Anna van Son. Deze en gezegde Judith Cornelia van Gulick

verkochten de Witte Laars 4 September 1737 (Reg. n°. 557

f. 317 vso
) aan Louisa, Maria en Elisabeth Jannette, wonende

te den Bosch, van wie ten slotte als eenige eigenares van dat

huis overbleef de laatstgenoemde harer, welke gehuwd was

met Albertus Berkemeyer, apotheker te den Bosch ;
hij ver-

kocht dat huis 3 Mei 1751 (Reg, n°. 570 f. 200) aan Cornelis

van Beynen, leerlooier aldaar, die daarbij ook nog kocht het

gezegd Westwaarts daarvan staand groote huis 1), en het

daarmee vereenigde, zoodat het van nu af aan daarmede één

1) Dit huis was 3 Mei 1698 door de erven van Cornelis Bockhoven,

onder welken de kinderen van diens dochter Adriaantje en haren man
Andries Bolsius, verkocht aan Willem Vreggen, woonachtig te den Bosch;

den 12 Juli 1728 (Reg. no 543 f. 244 vso) werd het bij gerechtelijke uit-

winning, gedaan ten laste van Leonard Ragay, verkocht aan Cornelia en

Anna Ginhoven, wonende te den Bosch; het werd toen gezegd te staan
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pand vormde, dat hij als leerlooierij exploiteerde. Na zijnen

dood werd die looierij den 19 Februari 1782 door zijnen exe-

cuteur-testamentair en zijne erfgenamen verkocht aan An-

thony Mathias Suyskens, mr. zilversmid te den Bosch, die het

31 Mei 1783 weder verkocht aan Hendrikus Vermaas, woon-

achtig te Waalwijk. Ten slotte werd zij gekocht door Jhr.

Eugène van Meeuwen, gep. majoor der Cavalerie, die de daar-

toe behoorende gebouwen deed afbreken en daarvoor diens

tegenwoordige woning in de plaats deed bouwen.

Naast laastbedoeld huis staat

:

Het huis no. 13.

De oudst bekende akte, betreffende dit huis, is die van

1506 (Reg. n°. 100 f. 351), waarbij Henrick Hoernken Arndszn

eene grondrente verleent uit dit huis, dat toen gezegd werd

te staan tusschen dat der gezusters Heylwich en Agnes van

Berse ex uno en dat, toebehoorende aan een altaar, staande

in de kerk van het Groot Begijnhof te den Bosch, ex alio.

Zijn zoon Jan Hoernkens deed bij akte van 11 Februari 1548

(Reg n . 177 f, 197), als weduwnaar van Anna, dochter van

Arnd Paeuweter afstand van den tocht van dit huis, — dat

nu omschreven werd als : huis, erf, poort, plaats, achterhuizen

en eene andere poort, plaats, achterhuizen en eene andere

poort, staande versus locum dictum die Hamen, alsmede van

eene plaats, gelegen in die Ramen en zich uitstrekkende tot

aan den wal, alles staande en gelegen aan de Oude Dieze

tusschen het erf van mr. Marcelis Heymans, med. doctor, ex

uno en dat van Adriaan van Scijnle, ex alio, en zich uit-

tusschen bet huis der erven van Peter Janszn van Guliek (lees: Jan
Peterszn van Guliek) ex uno en dat van mr. Norbertus Snelle ex alio.,

den 5 Aug. 1745 werd het ook bij gerechtelijke uitwinning, nu van den
boedel van Willem Ginhoven, bierbrouwer te den Bosch, alsmede door
Cornelia Ginhoven verkocht aan Geranlus van Santvoort, inwoner van
den Bosch.
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strekkende vanaf gezegde straat tot aan het erf van het

Oudvrouwenhuis van Alida weduwe van Jor Johan van Berckel,

raad van den Bosch, — ten behoeve van Michiel van Rode

Michielszn als man van Elisabeth, dochter van hem, Jan

Hoernkens en zijne genoemde vrouw Anna, waarna ge-

zegde van Rode het verkocht aan domicella Anna 1), weduwe

van Frans van Halmale in vruchtgebruik en aan hare zonen

Henrick en Jan van Halmale in eigendom.

In December 1548 verklaarde voor Schepenen van den

Bosch (Reg. n°. 176 f. 47) genoemde Henrick van Halmaelen

(ik volg hier de door hem gebruikte spelling van zijnen naam),

zoon van wijlen Franchoys en Anna, de dochter van Jan

Monicx 2), dat zijne moeder met de voogden van hem en

zijnen broeder Jan het huis de Gulden haan, staande aan de

Markt te den Bosch, verkocht had onder verplichting van de

koopsom daarvan wederomme te employeren ende te conver-

teren aen een goet ander huys ende erve bijnnen deser stadt,

derzelver huerders vrouwe moeder ende hen beter gelegen en-

de bequaem tot huerder habitatie, enz. ende want dyen achter-

volgende henne vrouwe moeder ende henne momboirs dezelve

penningen, daer aff gecomen, aen een goet ander wel gelegen

huys, achterhuys metten hove ende andere erffenissen daertoe

behoirende, gelegen bijnnen deser stadt op te Oude Diese, geem-

ployeert ende die van Janne Hoirkens gecocht ende vercregen

hebben, doch dat daarvoor 400 car. guld. te kort kwamen en

dat dit huis nootelijck sall moeten getijmmert, gerepareert ende

aen gehangen werdden om een goede bequame ende geriffe-

lycke woninge daer aff gemaict te werden en dat hij daarom,

ook namens zijnen absenten broeder Jan, er in toestemde, dat

hunne moeder en hunne momboirs op dit laatste huis geld zouden

opnemen om daarmede het resterende van den koopprijs en

de reparatiekosten te betalen.

1) Haar familienaam was Monicx. Zij hertrouwde na doode van
haren genoemden man met Jan van Brecht Jacobszn, ridder, ziehieroverblz. 94,

2) Zijne vrouw was Margriet Pelgrom de Bye.
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Dit huis kwam later aan meergenoemden Henrick van

Halmale alleen. Den 10 September 1594, toen hij te Mechelen

woonde, verkocht (Reg. n°. 291 f. 278 v so
) zijn gemachtigde

Arnd van Vladeracken het, als wanneer het gezegd werd te

zijn: domus, area, porta, plaetsa, domus posteriores, quondam

alia porta ibidem versus locum, dictum Eamen, sita, earum

fundi et ortus, siti ibidem in jam dicto loco, die Ramen vocato,

usque ad fortalitum, die stadswal vocatum, protensus, — aan

Arnd Heym, zoon van mr. Ghijsbrecht en echtgenoot van Maria

Heym, erfdochter van Maurick en dochter van Johan Heym.

Uit de volgende genealogie kan blijken, hoe laatstgenoemde

echtelieden aan elkander bestonden :

Gooswijn Janszn 1) Heym, heer van Maurick, doordien

hij het in 1464 kocht van Deynalcl van Vladeraracken, ont-

vanger der Staten van Brabant in het Kwartier van den Bosch,

huwde Elisabeth de Cock van Neerynen, dochter van Gijsbert

en Theodora van Dinther, bij wie hij deze kinderen verwekte

:

a. Hillegardis Heym, huwde met Herman von Buschfeld.

b. Sophia Heym, huwde met Peter van Vladeracken,

heer van Geffen.

c. Henrick Heym. (Mogelijk was hij de Bossche kanonik

van dien naam; alsdan had hij. een bastaardzoon Henrick Heym).

d. Jan Heym, heer van Maurick en hoogschout der

stad en Meierij van den Bosch; huwde Elisabeth van

Gheel, dochter van Symon en Philippotte van Dinther

(volgens anderen heette deze van Campen). Hunne kinderen

waren

:

a. Aert Heym, die volgt sub I
;

b. mr. Ghijsbrecht Heym, raad van den Bosch, huwde

1) De broeder van dezen Jan Heym was Henrick Heym. In een
charter van 1405 wordt vermeld, dat Arnd Heym, die de poort aan de
Hinthamerstraat bezat, welke later de Gan^epoort genaamd is, eenen zoon
Henrick had. Genoemde Arnd Heym zal de hoogschout van de stad en
Meierij van den Bosch in 1435 geweest zijn ; zijne vrouw was dan Elisa-

beth van Bommel Henricksdochter en hun kind Hillegond Heym, de
echtgenoote van Jan van Erp genaamd van Beerse.
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Johanna van Dielbeecke, die hem schonk: lo. genoemden Arnd

Heym, die raad van den Bosch was en huwde met Maria

Heym Johansdochter ; 2o. Anna, die in 1563 huwde metJacob

de YVyhoungne, bij welke gelegenheid haar vader haar schonk

een mansus, gelegen te St. Oedenrode (Reg. n°. 210 f. 236) ;

3o. Hillegond ; 4o. Barbara echtgenoote van Eobert de Horion.

c. Goeswyn Heym.

cl. Symon Heym, Karthuizer te Vught, die vóór 1 563 stierf.

e. Frederik Heym.

f. Lysbeth Heym, huwde met Jan van den Wyngaerde,

schout van Breda.

I. Aert Heym hiervoren sub a vermeld, heer van Mau-

rick, hoogschout van de stad en Meierij van den Bosch 1),

stierf 1562, huwde Walrave de Cock van Opynen, dochter van

Johan en Elisabeth van Banst, de dochter van den Heer van

Boxtel. Hunne kinderen waren :

a. Aleyd Heym, huwde met Herman van Bronckhorst.

b. Johan Heym, heer van Maurick, president-schepen

van den Bosch, huwde Geertruid de Groeff van Erckelens Hen-

ricksclochter, die goederen in het Graafschap Zutphen bezat.

Hunne kinderen waren 2) :

a. Maria Heym, erfdochter van Maurick, die met voor-

noemden Arnd Heym Ghysbrechtszoon huwde. Den 12 September

1615, toen zij reeds wreduwe van hem was, kocht zij van

Adriaan Nyhoff het goed Muiserick onder Vught. (Reg. n°. 287

f. 443) 3).

b. Walravia Heym, huwde met Philips Boxhorn, raad-

ordinaris van Brabant.

De genoemde echtelieden Arnd en Maria Heym hadden

behalve enkele kinderen, die blijkbaar jong stierven (zij wor-

den vermeld in Taxandria XIX p. 104), twee zonen Henrick

1) Men zie over hem mr Pape Maarten van Rossum blz. 51, 65,

78 en 79; van Heurn Historie 1 blz. 464, 501 en 504
2) In Taxandria XIX p. 103 wordt ook nog als hun kind vermeld

Jan Heym, 27 November 1568 gedoopt in de St. Jan te den Bosch.

3) Men zie over dit goed nog Dl. I p. 414.
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en Gijsbrecht Heym. Den 24 April 1624 verdeelden dezen ten

overstaan van Schepenen van den Bosch (Reg. n°. 659 p. 163)

hunne ouderlijke nalatenschappen, waarbij werden toebedeeld

aan Henrick Heym: het woonhuys ende stamhuys, genoempt

Maurick, met wateren, visscheryen, hoven, landeryen enz.;

seeckere huysinge, plaelsche ende hoff, genoempt Muyserick,

met de gerechticheden van wateren daertoe behoirende; de

gerechticheyt van de warande der dorpen van Vucht ende

Cromvoirt ; item de collatie van twee benefieten, d'een in de

parochiekereke van Vucht St. Peetere ende d'ander in St. Cor-

neliscapelle binnen dese stadt gefundeert met den gasthuyse

daertoe behoirende, terwijl Gijsbrecht Heym voor zijn deel

kreeg het hierbedoeld huis op de Oude Dieze, hetwelk daar-

bij werd omschreven als volgt: eene huysinge met eene poirte,

erve, hoff, achterhuys ende andere aedificien, gelegen op de

Oude Dieze, die mr. Nicolaes van Thulden, licentiaet in de

rechten ende raedt deser stadt, tegenwoirdelijck voor een deel

is bewoonende 1).

Henrick Heym, die huwde met Johanna van Malsen

van Onsenoort en Nieuwkuik, verkocht 2 September 1631 zijn

huis Muyserick aan Servaes, zoon van wijlen Cornelis Joordens,

woonachtig te Vught. Zijn goed Maurick werd ten zijnen laste

23 Juli 1681 gerechtelijk verkocht aan Jacqueline Brouart,

weduwe van mr. Christiaan van Beresteyn, pensionaris van

den Bosch, in wiens familie het daarna gedurende een paar

eeuwen verbleef.

Bij ruiling, aangegaan met zijnen broeder Gijsbrecht op

den 26 April 1630 (n°. 332 f. 245) bekwam hij van dezen het

voorschreven huis op de Oude Dieze. Later is dit weder aan

zijnen broeder Gijsbrecht Heym gekomen; diens weduwe Anna

van der Vorst van Loonbeeck verkocht 14 Augustus 1666

1) Dit huis werd in eene Bossche Schepenakte van 18 April 1633
gezegd te staan tusschen het huis van Cornelia weduwe van Joris Goyartszn
van Gulick, kramer ex uno en dat van Peter, zoon van wijlen Augustijn
Ciermans ex alio.
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(Reg. n°. 446 f. 279 vso
) het hierbedoeld huis aan Philippe

de Saugey, kolonel in Staatschen dienst en diens zuster Mar-

garetha. Zij waren kinderen, althans erfgenamen van Mathieu

de Saugey, kapitein in Staatschen dienst en diens echtgenoote

Walburch van Alendorp, welke laatste, tijdens dat zij reeds

weduwe van hem was, den 1 April 1658 van Eugène Ambroise

de Maldeghem, ridder, baron van Leyschot, als gehuwd met

Isabella Clara de Kesselaer de Marquette, eenige erfgename

van Hesther van Griensven, had gekocht eene bouwhoeve te Haan-

wijk onder St. Michielsgestel; zij of wel genoemde kolonel,die deze

bouwhoeve van haar erfde, schijnen alstoen daarop een heeren-

huis te hebben gebouwd, want in eene Bossche Schepenakte

van 18 Juni 1682 (Reg. n°. 500 f. 261), waarbij Daniel Boons,

notaris te den Bosch, als curator over de nalatenschap van

meergenoemden kolonel de Saugey en tevens als curator over

diens minderjarige kinderen die bouwhoeve aan Aelbert van

Eyl verkocht, werd zij omschreven als : eene schoone welge-

lege hoeve lants, gelegen tot St. Michiels Qestell op Haenwyck
aen het pleyn, bestaende in eene wel geapproprieerde nieuiv

getimmerde steene haysinge met het bouwhuys enz.

Den 24 Januari 1671 (Reg. n°. 459 f. 260) verkoch-

ten de bewindvoerders over de nalatenschap van den dikwerf

genoemden kolonel Philippe de Saugey diens huis aan de

Oude Dieze aan Willem van Raesfeld tot Cortenberg, hoog-

en laagschout der stad en Meierij van den Bosch 1) ; het werd

toen omschreven als : eene schoone welgelegen hyysinge met

eene poorte, erve, hoff ende twee achterhuysen met een copere

faaeys, daerin staende, grenzende Oostwaarts aan het huis

van Johan van den Berch en Zuidwaarts aan het huis van

Peter van Gulick. De Raad en Rentmeester-generaal der Epis-

copale en andere geestelijke goederen te den Bosch, won dit

huis, dat toen gezegd werd het laatst bewoond te zijn geweest

1) Hij kocht 14 October 1681 ook nog een huis, staande te den
Bosch achter het Raamstraatje aan den Wal bij de Oude Dieze (Reg. no.

476 f. 2 vso).
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door de douarière van den generaal-majoor Boldwin, 12 Augus-

tus 1712 (Reg. n°. 530 f. 42 v so
) gerechtelijk uit en toen werd

daarvan voor slechts fl 1900 kooper Herman Cremers, destijds

deurwaarder te den Bosch.

Zijne kinderen, Johanna Cremers weduwe van Johan

Hubert ; Maria Elisabeth Cremers, echtgenoote van mr. Abraham

Hubert ; Frangoise Marie 1) ; Helena Johanna en Jacob Dirk

Cremers, welke drie laastgenoemden alstoen nog minderjarig

waren, weshalve voor hen hunne voogden optraden, verkochten

31 October 1721 (Reg. n°. 540 f. 110) dat huis aan Cornelia

van Wyngaarden ; het werd toen omschreven als huis met tuin,

achterhuis, stalling en koetshuis, staande en gelegen aan de

Oude Dieze en zich uitstrekkende tot aan den Wal, zijnde het

in huur bij den kapitein ter zee Sels. Den 21 Juli 1728 (Reg.

n°. 543 f. 250 vso
), toen zij reeds verhuisd was naar Utrecht,

verkocht genoemde Cornelia van Wyngaarden dit huis, — dat als-

toen in huur werd bezeten door Johan Louis Bosc de la Cal-

mette, rentmeester der geestelijke goederen en schepen te den

Bosch, en man van Maria Hardy, — aan mr. Johan van der

Voort, advocaat te Rotterdam, die het in huur liet aan ge-

noemden Bosc. Hij verkocht het 8 Februari 1731 (Reg n°,

545 f. 66) aan mr. Maarten Comelis van Beresteyn, heer van

Maurick en schepen van den Bosch, geboren in den Haag 24

December 1695 en ongehuwd overleden te Rotterdam 26

Augustus 1734, zoon van Thomas en Dina Cornelia Tromp.

De executeurs van zijn testament transporteerden 12 Novem-
ber 1734 (Reg, n°. 547 f, 52) aan zijnen halven broeder mr.

Christiaan Paulus van Beresteyn : den adelyken huyse of

castele, genaamt Maurick, gelegen tot Vucht, met de neer-

huysinge, brouwhuys, brouwkeetel, schuere, hof en erven, be-

slooten met een valbrugge, met het regt van twee zwaanen te

mogen houden en van geweer agter het voors. huys van

Maurick en ook rontsom het voors. adelyk huxjs te mogen

1) Zij trouwde in 1722 te den Bosch met mr. David Ragay, secretaris

van Grave.
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vissen, enz., terwijl deze van hem het huis aan de Oude Dieze

erfde. Van zijne eerste vrouw Elisabeth van Midlum had laast-

genoemde van Beresteyn deze kinderen :

a. Wilhelmina Elisabeth van Beresteyn, geboren te den

Bosch 26 Februari 1730, overleden 22 Augustus 1757, huwde

te Vught 5 December 1747 Jacques Imbert de Martines, ge-

neraal-majoor der Infanterie in Staatschen dienst, geboren te

Lausanne 29 Maart 1718 overleden te Leiden 4 Februari 1777.

b. Paulus Cornelis van Beresteyn, stierf jong.

c Paulus Cornelis van Beresteyn, geboren te den Bosch

2L Juli 1732, stierf ongehuwd 1755.

d. Johanna Catharina van Beresteyn, stierf jong.

De sub a genoemde Wilhelmina Elisabeth van Bere-

steyn erfde van haren vader het huis op de Oude Dieze, dat

van haar weder werd geërfd door haren zoon Guillaume Fran-

Qois Imbert de Martines, kapitein ter zee, wonende te Gouda

;

deze verkocht het 22 Augustus 1774 (Reg. n°. 592 f. 146 v
so

)
—

als wanneer het werd bewoond door Catharina Wilhelmina

Brühl. de tweede vrouw en clouairière van meergenoemden mr.

Christiaan Paulus van Beresteyn, — aan den zoon der beide

laatstgenoemde echtelieden, zijnde mr. Gijsbert van Beresteyn,

heer van Maurick, achtereenvolgens extraordinaris luitenant

ter zee, postmeester te den Bosch, schepen aldaar en maire

van Vught, geboren te den Bosch 29 April 1749, overleden

op Maurick 12 Februari 1810. Zijne vrouw was Maria Mag-

dalena van Groenewegen geboren te Delft 28 Mei 1750, over-

leden op Maurick 17 October 1802. Van laatstgenoemden

eigenaar kwam het huis op de Oude Dieze ten slotte aan

zijnen kleinzoon Jhr. Gysbert van Beresteyn, lieer van Maurick,

president van de Ridderschap van Noordbrabant, geboren te

Delft 1 April 1804 en overleden op Maurick 26 Januari 1884.

Hij verkocht dat huis aan Jhr. mr. Louis van Meeuwen,

president van het Gerechtshof te den Bosch, terwijl zijne

erven de goederen Maurick en Muiserick verkochten aan Auguste

van Lanschot, oud-agent van de Nederlandsche Bank te den Bosch.
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Het huis no. 17.

, Tusschen het laatstelijk beschreven huis en dat. hetwelk

hierna beschreven zal worden, staat een huis, dat eens toebehoorde

aan het H. Kruisaltaar, hetwelk zich bevond in de kerk van

het Groot Begijnhof te den Bosch. Heer Gooswyn Toelinck,

priester en heer Antonius de Palude (van den Broeck?) Arnoldszn,

ook priester, hadden het elk voor de helft aan dat altaar ver-

maakt. Heer Arnoldus de Platea (van der Straten), priester,

verkocht in zijne hoedanigheid van rector van gezegd altaar,

met machtiging van den Aartsdiaken van Kempenland, in 1527

(Reg. n°. 131 f. 333) dit huis, hetwelk nu omschreven werd

als huis, erf, plaats en achterhuis, staande aan de Oude Dieze

tusschen het huis der erven van Henrick Hoirkens ex uno en

dat van heer Lambert Kyevits, priester, ex alio en zich

achterwaarts uitstrekkende tot aan de Dieze, aan heer en

meester Gerard van Lueken genaamd van Vechel, priester,

zoon van Gerit Mathijszn van Lueken (of Loeken 1). Zijne

erven Mathijs van Lueken c.s. verkochten het 1548 (Reg. n°.

177 f. 144) aan Adriaan van Scynle, van wien het erfde diens

zoon Christiaan van Schyndel, priester en beneficiaat der St.

Janskerk te den Bosch; diens erven verkochten het 30 Maart

1590 (Reg. n°. 246 f. 297) aan mr. Anthonis Bruynincx,

priester en kanonik der laastgezegde kerk ; diens erven ver-

kochten het 7 December 1628 (Reg. n°. 365 f. 65) weder aan

Peter Ciermans, zoon van den procureur mr. Augustijn Cier-

mans. Deze had van zijne vrouw Elisabeth Thomas een zoon

Guillaume Ciermans, raad en rekenmeester-ordinaris in zijne

Maj. Rekenkamer te Brussel, die dit huis 20 Januari 1657

(Reg. n°. 411 f. 301) verkocht aan Johan van den Bergh, raad

van den Bosch en rentmeester van het Groot Ziekengasthuis

aldaar, waarvan hij, zooals wij op blz. 80 reeds zagen, een

1) Wanneer de u als oe werd uitgesproken, werd in de Bossche
Schepenakten der 16e eeuw toch de letter u gebruikt.

18
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ontrouw rentmeester was ; door dat Gasthuis werd dit huis

12 Augustus 1688 (Reg. n°. 505 f. 26 vso
) gerechtelijk uit-

gewonnen en toen werd hetzelve daarvan eigenaar. Den 5 Mei

1807 is dit huis gekocht door Willem Dirk Bosch, fabriquear

in lakmoes.

Het naast dit huis in de richting van den Wal staand

huis werd 31 Januari 1515 (Reg. n°. 111 f. 284) door Otto

genaamd die Dorre Alardszn als weduwnaar van Luytgardis,

dochter van Jan Martens, verkocht aan den priester Lambert,

zoon van Petrus Kyevitz ; het werd toen gezegd te zijn : huis,

erf en plaats, gelegen op te Alde Dyeze tusschen het huis van

den Rector van het altaar van het H Kruis in de kerk

van het Groot Begijnhof te den Bosch ex uno en het huis

van den timmerman Peter, zoon van Dirck van Doerne, ex alio,

en zich achterwaarts uitstrekkende tot aan de Dieze. Genoem-

de priester Lambert Kievits liet dit huis na aan zijne natuur-

lijke dochter Magdalena Kievits (Reg. n°. 204 f. 126), die het

ten huwelijk bracht aan haren man Jaspar Monicx Arndszn

;

van hen erfden het hunne kinderen Jan Monicx en Catharina

Monicx, welke laaste eerst huwde met Arnold Zwanen Janszn en

daarna met Han$ Wellens Gerardszn, basconter in de St. Janskerk

te den Bosch; tijdens haren eersten echt verkocht zij 14 Januari

1560 (Reg. n°. 204 f. 126) hare helft in dit huis aan haren

genoemden broeder Jan ; deze had een zoon Aerd Monicx 1), die

het naliet aan zijne genoemde tante Catharina Monicx; deze

stelde tot hare erfgenamen in het Groot-Ziekengasthuis van den

Bosch, Cornelia. dochter van Frans Geritszn de Vrieze en weduwe
van mr. Goyart Grootarts van Oss jr., Lambert Gerardszn Moins,

Clement Janszn van Someren en Mechteld, de weduwe van den

tijkwerker Jacob Janszn van Someren ; zij verkochten het

hierbedoeld huis 20 December 1627 aan den timmerman Dirck van

4) Hij stierf 13 September 1616 en werd in de tegenwoordige
Protestantsche Kerk te Berlicum bij den Bosch begraven; zijne Ie vrouw
was Catharina, dochter van Goijart Grootarts van Oss, secretaris van den
Bosch; zijne tweede Anna van Renesse (Reg. no 330 f. 78).
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Erp Dirckszn (Reg. n°. 330 f. 78 v so
). Laatstgenoemde kocht 30

Augustus 1632 (Reg.n°. 377 f. 404) bij dat huis een verbrand huis,

met erf, kookhuis, tuin en achterhuis, dat Reyner de Hase

Lambrechtszoon, raad van den Bosch, echtgenoot van Catharina

Reiniersdochter van der Meer, en zijn zwager Mathijs van der

Meer 11 Mei 1594 (Reg. n°. 247 f. 285) verkocht hadden aan

Huybert Heesters Aertszoon ; diens dochter Perijntken Heesters,

geboren uit zijnen echt met Heylken, dochter van Jan Strick

en echtgenoote van Dierick van den Velde, was het die aan

Dirck van Erp voornoemd gezegd afgebrand huis verkocht.

Deze had van zijne vrouw Catharina, dochter van mr.

Jacob van der Plancken twee kinderen : Elisabeth, die huwde
met den apotheker mr. Wouter van Achelen en Eerken, die

de huisvrouw was van den schoenmaker Jan Willemszn van

Dachverlies. Eerken erfde de beide voorschreven huizen haars

vaders ; daarvan verkocht haar voornoemde man het eerstgemelde

29 Maart 1659 (Reg. n°. 416

f

% 63 vso
) aan Johan Willemszn van de

Graeff ; er werd toen daarvan gezegd, dat het voorheen was :

voorhuys, middelhuys, erve, hoff, achtercamer ende achterhays,

ganck ende poirte, gelegen opte Alde Diese tasschen ander

lutys ende erve deses transportants aen d'een syde ende tus-

schen huys ende erve Margriet, dochtere wylen Jans van Bel

wedae Hermans van Sambeeck aen d'
}ander syde, streckende

voor van de gemeyn straet achterivarts totten water aldaer

vlietende, en dat het toen was : voorhays, middelhuys ofte ceitcken

met twee achtercamers, hoff, stallinge voor drye off vier peer-

den, achterhays, ganck, poorte. De dochter van laatstgenoem-

den kooper, zijnde Elisabeth van de Graeff, kocht het Oostwaarts

naast dit huis staand huis 1) 16 Februari 1664 (Reg. n°. 444

f. 172) van genoemde Eerken, die toen weduwe van Jan van

Dachverlies voornoemd was, in hare hoedanigheid van moeder-

voogdes over de kinderen, die zij van haren genoemden man had.

Van het hierbedoeld Westwaarts staand huis wordt in eene

1) Zij verkocht het 23 Maart 1709, als wanneer zij te St. Michiels
gestel woonde, aan Anna van de Graeff (Reg. n<>. 527 f. 284 vso).
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Bossche Schepenakte van 27 September 1680 (Reg. n°. 498 f. 399)

gezegd : welck huy8 gegeven sijndt in de verlaten dijck van Lam-
bert Peters van Heesch onder Roosmaelenaen het Heescheyndeby

(het Groot Ziekengasthuis van den Bosch), als den voors. dijck

onderstaen hebbende, is vercregen by acte van 6 December 1679.

Bij de akte van 27 September 1680 verkocht gezegd Gasthuis

dit huis, dat toen gezegd werd te staan tusschen dat voorheen

van Dierick van den Velde, man van Perijntken, dochter van

Huybert Aertszn Heesters, ex uno en dat van de wed. van Herman

Goyartszn van Sambeeck ex alio, aan voornoemde Elisabeth van

de Graeff, alsmede aan Maria, Aldegonda, Catharina en Anna,

dochters van meergenoemden Johan van de Graeff. In eene Bossche

Schepenakte van 23 Maart 1709 (Reg. n°. 527 f, 284 v80
) wordt

vervolgens vermeld, dat dit huis in dat jaar toebehoorde aan

Henrica van Nertingen weduwe van Johan van de Graeff

(laatstgenoemd?). Vermits later als eigenares daarvan vermeld

wordt Anna Maria Pelgrom de Bye, echtgenoote van Maximi-

liaan Antony de Ghistelles en dezer grootmoeder van vaders-

zijde eene van Nertingen was, zoo is het zeer waarschijnlijk,

dar zij dit huis door erfenis verkreeg. Van haar erfde het,

blijkens akte van boedelscheiding, 3 November 1759 verleden

ten overstaan van den Bosschen notaris de Cassemajor, haar

neef Petrus Albertus de Lossy, priester te Mechelen, zoon van

Jacomo, heer van de Waeteren en secretaris van den Grooten

Baad van Mechelen en Maria Anna Hougaerts, van wien het

weder erfden de kinderen en kleinkinderen van diens broeder

Jean Baptiste de Lossy, heer van de Waeteren, en echtgenoot

van Marie Philippine des Martin, erfdochter van Froyennes

;

zij verkochten dit huis 24 Augustus 1764 (Reg. n°. 579 f. 103 vso
)

aan Jacob van Vecbel, architect te den Bosch ; het werd toen

omschreven als een groot huis met tuin, open plaats, stal en

appendentien, staande op de Oude Dieze tusschen het huis,

bewoond door den commies Onna ex uno en het huis van den

wachtmeester van Loon ex alio en zich uitstrekkende tot aan

de Dieze. Den 2 September 1799 kocht mr. Willem Cornelis



— 277 —

Ackersdijck, toen advocaat te den Bosch, later te Utrecht, dit

huis van den executeur van het testament van Maria Hulshout,

weduwe van genoemden van Vechel ; hij verkocht het 24

November 1807 weder aan Coenraad Christiaan Molhuysen,

woonachtig te Geffen. Thans behoort dit huis met den daar-

naast staande paardenstal (genummerd Oude Dieze 17) aan

Bernard Lutkie. den drukker van dit werk.

II. De Noordzijde.

Volgens van Heurn Beschrijving stond aan deze zijde

der straat de Oude Dieze en wel aan den hoek van die

straat en de Triniteitstraat, een groot heerenhuis, dat hij

noemde het huis der familie van Eyck\ het was volgens hem

eene poort, waardoor men van de Oude Dieze kwam op eene

vierkante binnenplaats, ter weerszijden waarvan verscheidene

gebouwen stonden, van welken de rechts van die poort staande

aan eene en de links daarvan staande aan eene andere familie

verhuurd werden. Uit de geschiedenis van dat ten slotte de

lakmoesfabriek der firma W. D. Bosch geworden zijnd heeren-

huis, die hierna onder A zal worden medegedeeld, zal echter

blijken, dat van Heurn zich vergiste, toen hij dit huis dat der

familie van Eyck noemde.

Naast dat huis stonden oudtijds in de richting der Pe-

perstraat nog twee heerenhuizen, die hieronder zullen worden

beschreven sub B en C en daarop volgd3 ten slotte het aan

den hoek der Oude Dieze en Peperstraat staand huis met tuin.

genaamd de Berenbijt.

Het hiervoren bedoeld groot heerenhuis bestond vooreerst

a.

uit twee huizen ; daarvan wordt in eene Bossche Schepen-

akte van den laatsten October 1543 (Reg. n°. 165 f. 20) ge-

zegd, dat zij toen waren: duae domus, area. porta, vacua
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hereditas, ortus ac una camera secundae dictae domui adjacens,

sitae ad locurn die oude dyese supra conum vici, quo Uur
versus leeuw, dictum die Triniteyt, inter eundem viculum

ex uno et inter hereditatem heredum quondam domini et

magistri Godefridi van de Venne, presbyteri, ex è>lio, ten-

dentes a dicta platea. die alde dyese vocata, ad hereditatem

seu domum die Cluyse vocatam, ad dominum et magistrum

Johannem de Balen, filium Petri, spectantem et ad here-

ditatem heredum quondam domini Reyneri alias die paeus

vocati, presbyteri. Het eerste van die beide huizen, het eigen-

lijke hoekhuis n.1., werd 16 Maart 1537 (Reg. n°. 153 f. 67)

door Gerard en Elisabeth, kinderen van Cornelis Geiardszn die

Wolff en Belia die Haze Jansdr, welken het van dezen met

hunnen onnoozelen broeder Lucas geërfd hadden, ook namens

dien onnoozele, voor wien zij zich sterk maakten, verkocht aan

mr. Jan van Balen Peterszn, priester en kanonik der St. Jans-

kerk te den Bosch, die het ander dezer beide huizen kocht van

Antonius, zoon van Antonius van Dieperbeeck, die het 26

Juni 1539 (Reg. n°. 155 f. 235) gekocht had van mr. Gijsbei

t

van den Velde Loeniszn, ook kanonik der gezegde kerk 1)

;

deze had het gekocht van de erfgenamen van Wouter van

Berse Lambertszn.

Mr. Jan van Balen voornoemd verkocht de beide huizen

bij eerstgezegde akte van 1543 aan den doctor in de medicijnen

mr. Jacob van Ostaijen genaamd van Zundert, ook wel ge-

naamd van Zundert van Ostayen, die na doode zijner vrouw

Beatrix Brants Gerritsdochter priester werd en toen studie-

beurzen stichtte, waarvan de stichtingsbrief staat in Reg. n°.

206 f. 338 2). Hij schijnt een zoon, mr. Dirck van Ostayen

genaamd van Zundert geheeten, gehad te hebben, daar deze

toch in eene Bossche Schepenakte van 1553 gezegd wordt

1) Zijne zuster Luytgardis van den Velde huwde met Lambert
Millinck Lambertszn.

2) Men zie hierover nog Van der Does de Willebois Studiebeur-
zen II p. 242 en p, 263.
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eigenaar van de beide hierbedoelde huizen te zijn ; waarschijn-

lijk stierf hij vóór zijnen vader, en zal deze daarna kinderloos

geweest zijn, omdat deze alstoen een vierde in die beide

huizen legateerde aan de negen armenblokken van den Bosch,

zooals blijkt uit eene Schepenakte dier stad van 5 Februari

1573 (Reg. n°. 223 f. 92), waarbij mr. Zeger Adriaanszn, raad

van den Bosch, Jan Beek en Henrick de Hont Junior als

executeurs van het testament van heer en mr. Jacob Van

Sundert van Ostayen, priester en doctor in de medicijnen, in

vereeniging met de Stadsblokmeesters aan Henrick de Hont

Henrickszn Senior, rentmeester van den Bosch, verkochten

:

een vierde in gezegde huizen, omschreven als een vierde in

:

domo angulari, area, orto ac domo posterion, necnon domo,

area, orto, camera contigue dictae domui adjacente atque

duabus cameris ad finem jam dicti orti sibi immidiate laler-

aliter adjacentibus et quae praemissa pronunc duae domus,

area, porta, vacua hereditas, ortus ac una camera secundam

dictam domum adjacens esse disnoscuntur, staande aan de

Oude Dieze op den hoek der Triniteit tusschen deze straat ex

uno en het huis der erfgenamen van heer en mr. Goijart van

de Venne, priester ex alio en zich achterwaarts uitstrekkende

tot aan het huis, die Cluyse genaamd, toebehoorende aan heer

en mr. Jan van Balen en tot aan het erf van heer Reynier de

Doven, genaamd die paeus, priester. Het overige in deze beide

huizen werd van voornoemde Beatrix Brants geërfd door

Antonia, huisvrouw van Henrick Henrickszn de Hont Junior

en dochter van Willem Robbertszn en Johanna, de dochter

van Herbert, zoon van Gerrit Brants. Haar man verkocht 9

September 1575 (Reg. n°. 224 f. 441) al haar recht op die

huizen aan zijnen vader Henrick de Hont Senior, die daar-

door algeheel eigenaar daarvan werd. Deze was gehuwd met

Anna van den Heseacker, dochter van Henrick Lambrechtszn,

welke hem, behalve zijnen genoemden zoon Henrick de Hont
Junior, deze kinderen schonk: Anna huisvrouw van Henrick

Eelkens Janszn; Maria en Gerardken, de huisvrouw van Peter



— 280 —

Strybosch, den stadhouder van het Kwartier van Kempenland; deze

kinderen ajsmecle de navolgende kinderen van hunnen broeder

Henrick de Hont Junior, zijnde: Jenneken; Willemken ; Maria

huisvrouw van Peter Alardszn van Herpen ; Anthonia huis-

vrouw van Jan Peter Adamszn ; Henrick en Anneken huisvrouw

van Pieter Dirckszn van Aelst verkochten 25 April 1609

(Eeg. n<>. 278 f. 53 vs0
) de beide meerbedoelde huizen aan

Jonker Franchoys Prouveur, schout van Kempenland 1) ; zij

werden nu gezegd te zijn: een groot schoon steenen hoekhuys

metten huyse ende camere ruerlincx aen denzelven hoechuyse

getimmert, bleycvelt, hoff met noch een cleyn huysken metter

aft hangende leyve aldaer by den hoff staende, ledige plaetsst,

poorte, achterpoorte ende peerdtstall, gestaen ende gelegen

binnen dezer stadt
9

s Hertogenbosche in de strate, genoempt

opte Oude Dieze, op ten hoeck van 't straetken, als men al-

daer gaet nae de plaetse, die triniteyt genoempt, tussen tzelve

straetken ter eenre zyde ende tussen huysen ende erffenisse

eertijts Geertruyts de Hont, nu Diercx Dierczn van Erp,

tijmmerman, ter andere zyden, streckende van de gemeen voor-

straet genoemt de oudedieze tot aen erffenisse genoemt de cluyse

(of den Cluysenaer) ende Adriaens Zegers hoff'. Genoemde Prou-

veur verkocht de beide huizen 22 April 1627 (Reg. n°. 363 f. 344)

aan Gerard van den Hovel, priester en beniflciaat der kerk van

St. Jan Ev. te den Bosch, ten behoeve van : de Fundatie des

Wandelgraets off collegium van 15 scholieren, by zal. memorie

mr. Peeter Griensven van Geffen, priester ende canoniek der

Cathedr. Kerck van St. Jan voors. gefondeerd 2). Peter, zoon

van Henrick van Oudenhoven Henrickszoon en Maria de Hont

Henricksdochter, vernaderde daarop die huizen doch 27 April

1628 deed hij deze naasting te niet, zoodat gezegde fundatie

toch in het bezit daarvan kwam.

Aerd Aerdszn van den Heuvel, als gemachtigde van

1

)

Men zie over hem Panken en van Sasse van Ysselt. Beschrijving
van Bergeik p. 220.

2) Men zie hierover blz. 213.
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mr. Gijsbrecht van Griensven, wonende te Hilvarenbeek, in

diens hoedanigheid van collator van de fundatie, door mr. Peter

van Griensven, zijnen neef, gemaakt, verkocht reeds 22 April

1632 de beide huizen, die alstoen werden gezegd te grenzen

aan het Groot Begijnhof O-waarts en het huis van den tim-

merman Dierck Dierckszn van Erp anderzijds en zich achter-

waarts uit te strekken tot aan het erf, genoemd den Clayse-

naer en den tuin van wijlen Adriaan Segers,— aan Jor Arnould

van Boecop tot den Euwenberg, oud-raad van den Bosch

;

deze verkoop werd echter 25 September 1634 gecasseerd.

Gezegde fundatie bleef nu daarvan eigenares tot dat

Dirck van 'sGravesande in zijne hoedanigheid van ontfanger

van meergezegde fundatie, of, zooals hij zich noemde, van ont-

vanger-generaal der studiebeurzen en beneficien, gefundeerd

in de stad en Meijerij van den Bosch, alzoo ook van die

gefundeerd door mr. Peter van Griensven, deze huizen 16

Juni 1702 (Reg. n° 515 f. 7 v so
) verkocht aan Maarten

Christiaan Sweerts de Landas, halfheer van Oirschot en Best,

schout van Kempenland en president-schepen van den Bosch

;

zij werden daarbij omschreven als : eene grootte steene huy-

singe, erve ende hoff met tivee poortten ende plaetsschen,

staande op de Oude Dieze op den hoek der Triniteitstraat

tusschen het huis van Johan van Daverveld op de Oude Dieze

ex ano en de straat de Triniteit, zoomede de huizing, genaamd
de Cluyse, staande op de Triniteit, ex alio en strekkende

langs het erf van genoemden Johan van Daverveld tot aan

dat van Kobert de Lobell.

Laatstgenoemde kooper, die op 19 Juli 1629 geboren

werd, was zoon van Jacob Zuerius, eigenlijk genaamd
Sweerts, raad en rentmeester-generaal der beden van Brabant

(geboren te Amsterdam in 1587 en overleden te den Bosch

in 1658) en Johanna Lopes de Villanova 1). Reeds den

1) In 1623 woonde te Straatsburg Martin Lopes de Villanova,
wiens moeder was Sara von Landas en wiens echtgenoote heette Aemilia
Dorothea von Abtenzell.
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24 October 1695 (Reg. n° 509 f. 326) had hij van Jonkvrouw

Gratiana Louisa Hamel Bruyninx, die daarbij optrad zoo voor

zich en als rechtverkrijgster van haren broeder, den kapitein

Ferdinand Marten, zoomede van haren broeder Johan Jacob

Hamel Bruyninx, secretaris van de ambassade der Staten-

Generaal der Vereenigde Nederlanden te Weenen, gekocht het

landgoed Haanwijk 1), gelegen onder St. Michielsgestel, waarvan

zijn broeder Frederik Hendrik Sweerts cle Landas, heer van

Baarschot, na zijnen dood (hij stierf in 1704 eo werd te Oir-

schot begraven) 4 Apiil 1705 (Reg n° 519 f. 130) Vs verkocht

aan zijne weduwe Clementia Geertruid van Els tot Boelenham. 2)

Het hiervoren bedoeld groot heerenhuis bestond voorts

b.

uit het naast de beide laatstbedoelde huizen Westwaarts staand

huis, dat twee woningen onder één dak vormde; het behoorde

in 1539 aan Jan Peterszn Balyarts ; in 1543 aan de erfgenamen

van den priester mr. Goijart van de Venne ; in 1564 aan den slach-

ter Jan van Hedel, als erfgenaam zijns vaders, den slachter Petrus

Loeniszn van Hedel. Den 20 April 1609 (Reg. n° 278 t 57)

verkocht Gerardken, dochter van Henrick de Hont Senior en

weduwe van Peter Strybosch, stadhouder van het Kwartier

van Kempenland, het aan den timmerman Dirck van Erp

Dirckszn ; het werd toen gezegd te zijn : tivee huysingen off

ivoninghen onder een dack met een plaetsken, daerachter aen

liggende, staande aan de Oude Dieze tusschen de poort van

het groot hoekhuis van Jor Franchoys Prouveur ex uno en het

erf van Heylken, de bleekster, ex alio, zich achterwaarts uit-

strekkende tot aan het erf van gezegd hoekhuis en de erven

van andere huizen- Van genoemden timmerman erfde dit huis

zijne dochter Elisabeth, die huwde, zooals wij reeds zagen,

met den apotheker mr. Wouter van Achelen, van wien het ten

1) Het daarop staand kasteel werd in 1649 gebouwd,
2) Van haar erfde Haanwijk hare dochter Ghristina Clementia

Sweerts de Landas, echtgenoote van Mare Willem du Tour; zij verkocht
het den 1 Juni 1759 (Reg. n° 577 f. 163) aan hunnen zoon, den majoor
Onno Tamminga du Tour.



— 283 —
*

slotte door erfenis kwam aan Allegonda, dochter van Wouter

van Achelen en huisvrouw van Evert Ruysch, alsmede aan den

zoon van laatstgenoemden Wouter van Acheleïi, zijnde Johan

van Achelen, die gehuwd was met Mechteld van Wamel. Laatstge-

noemde als zijne weduwe en ook nog als moeder-voogdes over

de twee onmondige kinderen, Anna Maria en Johannes genaamd,

geboren uit haar huwelijk met hem, verkocht met genoemden Ruysch

17 Maart 1698 (Reg. n°. 482 f. 34 vso
) het hierbedoeld huis

aan Johan van Daverveld, die griffier van het Kwartier van

Maasland en secretaris van Oss was en deze kinderen had:

a. Abraham, predikant van Drunen en Nieuwkuik; b. Petro-

nella, echtgenoote van Gerard van Leeuwen de Gouda ; c. Hen-

drick ; d. Jacob ; e. Margaretha en f. Leonardus. Hij verkocht

dit huis 7 November 1704 (Reg. n°. 516 f. 431) weder aan

Clementia Geertruid van Els tot Boelenham douairière van

Maarten Christiaan Sweerts de Landas, die van dezen de beide

hiervoren sub a beschreven huizen geërfd had.

Eindelijk bestond het groot heerenhuis uit

het naast laatst beschreven huis staand huis, hetwelk laastgenoem-

de verkoopers 17 Maart 1698 (Reg. n°. 482 f. 34 vso
) ook verkoch-

ten aan genoemden Johan van Daverveld en dat toen gezegd

werd te zijn: huys, erve, hof, ledige plaetse ende achterhuys

op de Oude Diese nevens (gemeld) ander huys der verkoopers

ex uno ende nevens huys ende erve Jans Aèrtse van Esschaeren

ex alio, streckende tot op erve Goijert de Weer. Laatstgenoemde

verkocht ook en wel 7 November 1704 (Reg. n°. 516 f. 431)

dit huis aan Clementia Geertruid van Els tot Boelenham, de

douairière van Maarten Christiaan Sweerts de Landas en erfge-

name zijner huizen in den Bosch, zoodat zij nu het geheele kapitale

heerenhuis bezat, dat, zooals gezegd, door van Heurn abus-

sievelijk genoemd werd dat der familie van Eyck.

Behalve dit huis bezat zij als erfgename van haren man ook

nog een achter dat huis in de Triniteit staand een huis, eerst
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genaamd de Cluyse. later In de Cluysenacr. Haar man had het

29 Mei 1703 (Reg n°. 515 f. 283) gekocht van Nicolaas Smits
;

het werd toen gezegd te zijn een huis en erf, staande op de

Triniteit tusschen het huis eertijds van Henrick de Hont 1)

ex uno en het huis van den broodbakker Jan Peterszn van

{Jyl 2), een gang, waardoor men gaat naar den tuin van wijlen

Goijart de Weer, tusschen beiden loopende, ex alio.

Blijkens G. Coeverincx Analecta II p. 74 was er eëne

kluis op het Groot Begijnhof van den Bosch, of, zooals hij

aldaar vermeldt, in baginagio Buscoducensi, in welke kluis

eene vrouw werd ingesloten, die daarin had te leven volgens de

daartoe vastgestelde ordinantiën. Of deze kluis dezelfde was

als die, waarvan hier de rede is, is niet meer uit te maken.

De plaats, waar het huis, genaamd de Kluis stond, was ge-

legen tegenover het erf van het Begijnhof, zoodat het niet op

dat Begijnhof stond, maar daarom kan het aanvankelijk toch nog

wel de kluis geweest zijn, welke door Coeverincx bedoeld is en zoo

zou dan de veronderstelling niet lichtvaardig zijn, dat de kluis

van bedoelde plaats in lateren tijd naar het Groot Begijnhof

is overgebracht en dat daarna de oorspronkelijke kluis van dat

Hof particulier eigendom is geworden.

Blijkens het Schepenregister van den Bosch n°. 81 was

in 1485 Willem Steenwech reeds eigenaar van die Clueze,

staende op die Trijniteit. In 1537 (Reg. n°. 153 f. 61) werd

zij gezegd het eigendom te zijn van heer Gerard van Zuylre

en 28 April 1542 (Reg. n°. 160 f. 164) verkochten mr. Peter

die Ruyter, kanonik der St. Janskerk van den Bosch en Leo-

nardus de Boirt Jordanuszn. priester, als uitvoerders van

den uitersten wil van den priester Wouter, zoon van Wouters-

1) Henrick de Uont Junior, zoon van Henrick de Hont Senior
verkocht 7 April 1590 (Reg. no. 246 f. 304 vso) aan Adriaan, zoon van
wijlen Adriaan Zegerszn, rentmeester der stad den Bosch, een huis met
erf en tuin, staande op de Triniteit bij de GelJebroeders aldaar, dat hij

13 Maart 1576 (Reg. no 225 f. 412) gekocht had van de executeurs van
het testament van lieer Laureyns Peterszn de Leeuwe, priester en bene-
ficiaat der St. Janskerk te den Bosch.

2) Zijne rechtverkrijgster was Johanna van Eyl.
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zoon, die ze gekocht had van Gerard, zoon van Jan, den zoon

van Gerard Hermans genaamd die scoemakcr, c. s., haar aan

mr. Jan van Balen Peterszn, priester en ook kanonik van ge-

zegde kerk. Deze fundeerde in 1553 eene mis in der choor

van Ons; Lieve Vrouw, genoemt Ons Nieuwe Lieve Vrouwen,

staande in gezegde kerk bij den toren, en verleende daartoe

eene grondrente uit huis, erf en ledige plaats, genaamd die

Cluyse, staande en gelegen te den Bosch, after die plaetse,

genoempt de Triniteyt, by of omtrent de Aude Diese tusschen

het erf van mr.Dirck van Ostayen alias van Znndertexuno
ende d'afterste eynde ende tusschen erffenisse heer Laureynssens

die Leeuwe, soon wilner Peters die Leeuwe. priester, d'ander zyde,

streckende metten voorsten eynde aen een gemeynwech aldaer.

Clementia Geertuid van Els tot Boelenham, de meer-

genoemde douairière en erfgename van Maarten Christiaan

Sweerts de Landas, bezat in de Triniteitstraat behalve het

huis de Cluyse ook nog den aan de overzijde van die straat

gelegen scherpenhoek, welken de Eentmeester der Episcopale

en andere geestelijke goederen in de stad en Meierij van

's Bosch haar 17 Augustus 1714 (Reg. n°. 531 f. 177) had

verkocht en in de daarvan opgemaakte akte gezegd werd te

zijn : de uitspringende hoek van het Groot Begijnhof te den

Bosch, loopende van de brug over de Dieze langs cle Triniteit-

straat tot aan den tweeden ruiterstal ; die hoek was derhalve

het ert, waarop thans de Oostwaarts aan de Triniteitsstraat

staande huizen zich bevinden, met den daartoe behoorenden

open tuin.

Een aanzienlijk complex van gebouwen en erven langs

de Oude Dieze en de Triniteitstraat behoorde alzoo ten slotte

aan de dikwerf genoemde douairière van Maarten Christiaan

Sweerts de Landas. Maar of zij boven hare krachten had ge-

leefd dan wel of hare erfgenamen insolvabele lieden waren,

het eind van de geschiedenis was, dat 20 Mei 1733, zijnde

anderhalf jaar na haren dood, die 30 December 1731 plaats

had, al haar voorschreven onroerend goed^ ten laste van hare
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erfgenamen — zijnde hare navolgende kinderen ; a. Ermgarda

Gratiana Sweerts de Landas, echtgenoote van Albert Carel

Snouckaert van Schauburg, heer van Heeze en Leende en Zes

Gehuchten ; b. Christina Clementia Sweerts de Landas, echt-

genoote van den kolonel Mare Willem du Tour; c. Johanna

Martina Sweerts de Landas, echtgenoote van den majoor Henry

Collot d'Escury ; d. Jacoba Theodora Sweerts de Landas,

echtgenoote van Carel Leonard du Bois de Chaillon, kolonel

;

e. Jacob Dirk Sweerts de Landas, heer vari Oirschot en Best,

schepen van den Bosch en kanonik van St. Pieter te Oirschot

(wiens vrouw was Geertruid Dorothea Bartholotti van den Heuvel

tot Beijchlingen) — gerechtelijk voor schuld werd verkocht,

bij eene akte, (Reg. n°. 556 f. 130), waarin daarover voorkomt,

dat het hoekhuis is: een extra schooneende wel doortimmerde huy-

singe, voorzien met royale saletten, keukens, kelders, koetshuys,

stallinge, plaats ende hof, staande op de Oude Dieze tusschen

de twree na te melden woningen onder een dak ex uno en de

Triniteit ex alio en zich uitstrekkende tot aan het erf van

van Geulen; dat de Cluys is een huisje, staande op de Triniteit

tusschen voorschreven groot huis ex uno en een gangetje of

poortje ex alio, en dat de tuin aan de overzijde der Triniteit

is een schoone tuin, beplant met fruitboomen en gelegen

rondom, binnen eene planken heining aan de Triniteit, zijnde die

tuin een uitspringende hoek van den Begijnhof en begrensd eener-

zijds door de Triniteit en anderzijds door de Dieze en strekkende

zich uit tot op het erf van den Begijnhof of 's Lands stallingen.

Deze panden werden als toen voor fl 5300 (zijnde de koopprijs

van den tuin fl 150) verkocht aan mr. Cornelis Speelman, ridder-

baronet, heer van Nuland, Heeswijk en Dinther, oud-schepen

en raad van den Bosch.

Het huis of de twee woningen onder één dak, staande aan

de Oude Dieze tusschen voorschreven groot huis ex uno en

het volgende ex alio en zich uitstrekkende tot op het erf van

dat groot huis, werd toen voor fl 500

;

en de schoone, hegte en wel doortimmerde huysinge. erve
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ende hof, staande aan de Oude Dieze tusschen de beide laatst-

gemelde woningen onder één dak ex uno en liet huis van

Sr. Rutte ex alio en zich uitstrekkende tot op het erf van

Sr. van Ceulen, werd alstoen voor fl 450 verkocht aan Johan

van Hanswyk, burger van den Bosch.

Wat mr. Cornelis^ Speelman als voormeld kocht werd

door hem 21 Januari 1745 (Reg, n°. 563 f. 304) weder ver-

kocht aan Pieter Johan Francken, burger en schepen van den

Bosch. Diens vrouw was Agatha Geertruy de Gyselaar, welke

hem eene dochter Anna schonk, die trouwde met mr. Willem

Cornelis Ackersdyck, president-schepen van den Bosch; zij

bracht hem de van mr. Cornelis Speelman gekochte huizen

ten huwelijk ; hunne kinderen verhuurden, die gedurende de

jaren 1797 en 98 aan den vicaris-apostoliek Antonius van

Alphen, welke alstoen daarin vestigde het door hem op-

gericht R. Katholiek Seminarie 1). Van genoemde echtelieden

Ackersdyck kwamen deze huizen bij deeling van 8 November

1801 aan hunne dochter Petronella Johanna Ackerdijck, echt-

genoote van mr. Lodewijk Willem Ernest van Heurn 2),

rentmeester van het Kapittel van St. Pieter te Oirschot, en

advocaat te den Bosch, geboren aldaar 30 Juli 1771, zoon van

mr. Frans, secretaris van den Bosch en van diens tweede

echtgenoote Jeanne Esther Leopoldine van Wilmsdorff.

Laatstbedoelde huizen dienden in de 19e eeuw tot lak-

moesfabriek en zijn eenige jaren geleden, toen die fabriek had

opgehouden te bestaan, afgebroken; toen is daarvoor in de

plaats gekomen het kapitale heerenhuis van Jhr. mr. ïheodore

Serraris, procureur-generaal te den Bosch, dat genummerd is

Oude Dieze 12.

Van de huizen, welken Johan van Hanswijk van den

boedel der douairière Sweerts de Landas. als gezegd, kocht,

kwamen de twee woningen onder één dak in 1802 door

\) Schutjes Geschiedenis van het Bisdom den Bosch II. p. 186.
•ï) Van hem stamt de tegenwoordig adellijke familie van Heurn

af. Zie Heraldieke Bibliotheek 1873 p. 62.
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koop aan Jan van de Veerdonk; het AVestwaarts daarnaast

staand huis kwam in datzelfde jaar ook door koop aan Frans

Loclewijk Welsch, die het 30 April 1804 verkocht aan den

architect Willem Hubert, welke het 6 November 1807 weder-

om verkocht aan Wilhelmus Franciscus van Niel, praeceptor

der Latijnsche scholen te den Bosch. Ook deze beide huizen

dienden in de 19e eeuw tot lakmoesfabriek en zijn eveneens

eenige jaren geleden afgebroken, waarna zij door moderne

heerenhuizen vervangen zijn.

Naast het onder A beschreven groot heerenhuis stond

Westwaarts een huis, dat eerst toebehoorde aan Aelbert van

Breugel en daarna aan Jan Aertszn van Esschaeren, als eeuigen

erfgenaam zijner moeder Mariken wed. van Cornelis Wilberts.

Margriet Schoenmans kocht het 30 December 1667 (Reg.

n°. 448 f. 145) van Mayken Eelkens Stevensdr, weduwe van

voornoemden van Esschaeren ; zij deed zulks als lasthebster

van haren man mr. Peter van Oldenburch, scherprechter of

beul te den Bosch ; het door haar gekochte huis werd alstoen

gezegd te zijn : een huis met grooten tuin en daarachter staande

woning, gelegen op de Oude Dieze tusschen het huis van Dirck

de pleytmaecker (zekerlijk is hier bedoeld Dirck van Erp

Dirckszn) ex ttno en dat der erfgenamen van Anna van Ham-

broeck ex allo.

De erfgenamen van mr. Peter van Oldenburch en diens

genoemde vrouw, welke na zijnen dood hertrouwde met mr.

Hans Court Messirigh, woonachtig te Bremen, wraren behalve

deze laatste, Catharina, dochter van zijnen broeder Hans Everts-

zoon van Oldenburch en echtgenoote van mr. Hans Jurrien

Cael, scherprechter te den Bosch en hare zuster Elisabeth,

echtgenoote van Jacob Kellner (of Kellenaers) scherprechter

te Dordrecht ; Anthony Vernicker, scherprechter te Peine in

Hannover, als gehuwd met Catharina Elisabeth van der Hoofif-
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stadt, dochter van N. van der Hooffstadt en Maria Evertszn

van Oldenburch, zuster van genoemden mr. Peter ; en Hans
Hendrick Pheffer, scherprechter te Hameln. als gehuwd met

Else Maria van der Hooffstadt, dochter als voren; (alzoo eene

echte familie van beulen), Zij verkochten 26 Mei 1702 (Reg.

no. 514 f. 420 vso
) het hierbedoeld huis aan Jan van Ainelo,

burger van den Bosch; ook verkochten zij toen, zooals wij reeds

zagen in Dl. I blz. 130 en 302, andere huizen aldaar, welke

eveneens door Peter van Oldenburch 1) waren nagelaten, zoodat

het beroep van beul oudtijds een winstgevend zaakje moet ge-

weest zijn. Van genoemden van Amelo kwam gezegd hujs succes-

sievelijk, door koop aan Cornelis Pardijk, endoor erfenis aan diens

halven broeder Wouter van den Endepoel te Schijndel ; voorts

16 Augustus 1771 (Reg. n°. 582 f. 354 en vlgd,) door koop

aan Maria Hulshout, huisvrouw van den architect Jacob van

Vechel, en 2 September 1799 ook door koop aan Hendrik

Christiaan Krijn, welke laatste het 6 Mei 1808 verkocht aan

Willem Dirk Bosch, fabriquear in lakmoes, en diens zuster

Maria Bosch, beiden alstoen meerderjarig en ongehuwTd en af-

komstig uit de provincie Utrecht. Dat huis werd daarop een

deel der lakmoesfabriek der firma W. D. Bosch en dientenge-

volge ook afgebroken, toen die gesloopt en door heerenhuizen

vervangen werd.

C.

Naast laatstbedoeld huis stond Westwaarts een huis,

waarvan de oudst bekende eigenaar was Petrus van Asten,

priester
; op dezen volgde als eigenaar daarvan Hans Gijsberts-

zoon van Amstelredam, van wien het erfden diens uit zijnen

echt met Dieriksken, dochter van Philips Heeren, gesproten

kinderen, genaamd Roelof en Aleid van Amstelredam 2).

1) In 1785 was meester van den scherpen geregte te den Bosch
Jan Libordus Kleyne, Luthersch gedoopt aldaar 16 September 1750 als
zoon van David en Sophia Deuring.

2) Cf. Deel 1 p. 138.

19
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Gerlach van Bedber Hermanszn. als man van Maria,

dochter van genoemden Roelof van Amstelredam en diens

huisvrouw Eeffa Raess, verkocht 8 Januari 1593 (Reg. n°. 247

f. 129) de helft in dit huis, dat toen gezegd werd te zijn : huis

erf, plaats en achterhuis, staande aan de Oude Dieze tusschen

een gangske, behoorende tot het erf van mr. Petrus van den

Bossche, priester, ex uno en het huis van Aelbert Lambertszn. van

Breugel, ex alio, aan Lambert Strick, zoon van Jan Nicolauszn.

en weduwnaar van Aleid, die als gezegd, de dochter van ge-

noemden Hans van Amstelredam was en van dit huis de

wederhelft reeds bezat.

Genoemde Lambert Strick verkocht daarop 21 Mei 1597

(Reg. nQ
. 233 f. 358) dat huis aan voorzegden mr. Petrus van den

Bossche, die priester en beneflciaat van het Groot Begijnhof te

clen Bosch was 1). Deze legateerde het aan Johan vaü den Bossche,

stadhouder van den Hoogschout der stad en Meierij van den

Bosch, zoon van mr. Willem van den Bossche. Hij huwde l°met

Johanna van Broeckhoven, dochter van Anclries en Anna, de doch-

ter van Jan van Dueren ;
2° met Maria van Sprang. Den 11

December 1625 (Reg. n°. 351 f. 100) verkocht hij dit huis, dat

nu omschreven werd als : huys, erve, hoff ende afterlmys,

staande op de Oude Dieze tusschen een gang, behoorende tot

cle erfenis van den heer Petrus van den Bossche, priester en

zijnde thans aan dit huis annex, zoodat het alsnu staat tusschen

het huis van Wouter van Oerle ex uno en dat eertijds van

Aelbert van Breugel, nu van Jan Aertszn. van Esschaeren als eenig

erfgenaam zijner moeder Mariken wed. Cornelis Wilberts, ex

alio, strekkende achterwaarts tot het erf der erfgenamen van

Nicolaas van Ravensteijn, — aan Anna van Hambroeck.

Deze koopster, die vrouwe van Jekschot en Pasbogaard

was 2), was de eenige dochter en erfgename van Jonker Johan

1) Hij was zoon van mr. Willem van den Bossche en Elsbena
Bolcx Jansdr., wier overige kinderen waren Johanna en Aleid, de weduwe
van Zeger, den zoon van Jan Goijartszn. (Reg. n<>. 644 f 389).

w
2) Zij had deze heerlijkheid in 1633 geërfd van Adriana Dobbel-

stein, die de zuster van hare grootmoeder was.
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van Hambroeck, stadhouder en rentmeester van het klooster

van Echternach 1) en Elisabeth, de dochter van Jonker Marcelis

van Brecht, welke echtelieden 11 December 1585 met elkander

huwelijksvoorwaarden maakten. Haar genoemde vader was weder

de eenige zoon van Peter van Hambroeck en Anna, de dochter

van Jonker Willem Dobbelstein en Margriet, de dochter van Jon-

ker Johan Oudaert, heer van Bixtel. Peter van Hambroeck laatst-

genoemd was heer van Croy onder Stiphout en had denkelijk ook

nog tot zoon Walraaf van Hambroeck, die bij zijne vrouw Catelina

van der Gracht deze kinderen verwekte: Cornelis; Mayken
echtgenoote van Jacques Ysenbaert en Walraaf, die waarschijn-

lijk dezelfde was als de Jonker Walraaf van Hambroeck ge-

noemd Beversluys, wiens weduwe blijkens eene Bossche Sche-

penakte van 1639 (Reg. n°. 382 f. 476) was Anna de Hont,

welke als zoodanig te Goirle land in onverdeeldheid bezat,

o. a. met voornoemde Anna van Hambroeck.

Anna van Hambroeck meergenoemd, die ook wel van

Hambroeck genaamd Beversluys heette 2), was eene vurige

Katholiek en besteedde, nadat den Bosch in 1629 aan de

Staatschen was overgegaan, haar groot vermogen om den Katho-

lieken godsdienst in die stad in stand te houden. De Bossche

Bisschop Ophovius gewaagt dan ook in zijn Diarium telkens

met lof over haar en Dr. C. R. Hermans stelt haar in zijne

Verzameling van zeldzame oorkonden betrekkelijk het beleg

van den Bosch in 1629 p. 394 om dezelfde reden gelijk met de

diaconessen uit de drie eerste eeuwen van het Christendom.

Zij was het, die 28 Juni 1630 het miraculeus beeld van O. L.

V. van den Bosch in België in veiligheid bracht, waardoor

zij nog steeds voortleeft in de dankbare herinnering der Katho-

lieke Bosschenaren.

Tijdens dat zij het hierbedoeld huis bezat werd het

1) Hij was geboren ie Leuven en werd in 1591/92 poorter van
den Bosch; aldaar woonde reeds in 1535 Heylwich van Hambroeck, die
toen voor Schepenen van die stad verklaarde, dat hare zuster Margriet
te Leuven overleden was.

2) Men zie nóg over haar blz. 101.
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omschreven als : huys, erve, hoff ende achterhays met eene

poorte ende ganck daerneffens, staende aen de Oude.Dieze

tussen liuys ende erve eertijts Wouters Janszn van Oerle,

nu J0T Floris van Eych, heer tot Nuenen, ex uno, ende tussen

erffenisse Jans Aerts van Esschaeren, ex alio, strechende van

de gemeyn strate achterwaeris tot aen erve heere ende mr.

Everardts van Bavensteyn, licentiaet in de rechten.

Zij stierf ongehuwd. Hare erfgenamen bij versterf, zijnde

:

jor Willem Schoyte, wachtmeester der stad Antwerpen ; diens

zusters Maria Anna, Margaretha en Maximiliana Schoyte; hun

broeder Jor Philips Schoyte ; Jor Wernhard von Hundt zu Busch,

als gehuwd met Anna, dochter van Walraaf van Erp, heer

van Erp en Vechel ; Margaretha vrouwe van La Tour, dochter

van wijlen J
or Jacques de Creheym ; Frangois de Bigorre als

man van Agnes Dachverlies ; Maria, dochter van Jor Zacharias

van Bruhi, weduwe van don Alonzo de Louna en Adriaan

Soffaerts als transport hebbende van Maria van Ysselsteyn,

weduwe van mr. Lambert Johannis, procureur te Brussel, ver-

kochten 6 Januari 1661 (Reg, n°. 441 f. 74 v
so
) dit huis, het-

welk nu gezegd werd te zijn: huys, erve. hoff ende achterhuys,

poorte
9

stallinge, sael, camers ende kelders op de Oude Diese

neffens erf van 5. Franchoys Beyharts, oud-drossard van

Boxtel, ex uno, ende neffens erve wede
. Jans Artszn van Es-

schaeren ex alio, — aan genoemden Franchoys Beyharts, die

erfridder des H. Roomschen Rijks, heer van Mottes en oud-

drossaard der Baronie van Boxtel was.

Over diens voorouders komt in de Bossche Schepenregis-

ters het volgende voor : Franchoys Beyharts had (zie akte van

1576 Reg. n°. 651 f. 442) van zijne vrouw Aryken, dochter van

Jacob die brouwer, twee zonen : lo. Jacob, die volgt en 2o.

Jan, die priester was.

Jacob Beyharts laatstgenoemd was schout van het Kwar-

tier van Oisterwijk en huwde lo. Godefrida, dochter van Jan

Hermanszn de molder en Jenneken ; 2o. Jenneken, dochter van

Marcelis Jan Hermanszn van Bergen en Judith, de dochter van
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Joseph van den Stadeacker Henrickszn ; 3o. Peterken, weduwe
van Zeger, zoon van Mathijs Zegerszn en dochter van Peter

van Antwerpen genaamd Mickarts en Christina (dochter van

Jan Gerardszn). Van zijne derde vrouw had hij kinderen, wier

voornamen mij onbekend zijn ; van zijne tweede vrouw een zoon

Joseph Beyharts, president-schepen van Oisterwijk, die huwde

Geertken, dochter van Henrick Lenardszn Grois ; en van zijne

eerste vrouw twee kinderen : Jan en Fransken, die in 1578 nog

minderjarig waren (Reg. n°. 247 f. 191 vso
); de eerstgenoemde

hunner, Jan, was in 1604 schout der heerlijkheid Moergestel;

hij huwde Agneesken van Esch Jansdr, die hem schonk

:

Franchoys Beyharts, den kooper van het hierbe
f

doeld huis;

Anthony Beyharts, kapitein-luitenant in Spaanschen dienst en

Jaspar Beyharts, deken der Collegiale kerk van Boxtel.

Franchoys Beyharts laatstgenoemd had van zijne vrouw

Anna Lemnius (of Lemmens), die na zijnen dood woonde op

het huis van Stapelen te Boxtel en dochter was van Rochus,

kastelein en rentmeester van Boxtel en Deliana de Roy, deze

kinderen

:

a. Ambrosius Jacobus Beyharts, erfridder desH. Room-

schen Rijks en heer van Mottes.

b. Philip Jacob Beyharts, overleden te Boxtel 6 Sep-

tember 1689, huwde Anna Elisabeth Graham, dochter van

Henry, vaandrig, en Henriette Beyharts, de dochter van Roe-

lof en Lucretia van Riviere ; na zijnen dood hertrouwde zij

in 1698 niet den ontvanger Reinier van Buuren, weduwnaar
van Elisabeth van Hamel.

c. Helena Charlotta Beyharts, die kinderloos stierf en

huwde met Roelof Diederik van Renesse.

Ambrosius Jacobus Beyharts, hiervoren onder a genoemd,

erfde het hierbedoeld huis van zijnen vader en liet het op zijne

beurt na aan Jor Mathias van Cannart d'Hamale, heer in Beerse,

Turnhout en Rode, geboren te Oisterwijk 28 October 1654; deze

verkocht 17 Juni 1724 (Reg. n°. 541 f. 240) dat huis met het

daarnaastWestwaarts staand huis, welke beide huizen toen gezegd
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werden te zijn: huis met erf, stalling en koetshuis, staande op de

Oude Dieze [tusschen dat van Jan van Amelo ex uno en dat

van Abraham van Eulo c. s. ex alio, — aan NicolaasPardyck,

woonachtig te den Bosch ; van dezen werden die panden ge-

ërfd door zijnen zoon Cornelis Pardij ck, van wien ze weder

erfde diens halve broeder Wouter van den Endepoel, woon-

achtig te Schijndel. Laatstgenoemde verkocht ze 16 Augustus

1771 (Keg. n°. 582 f. 354 en vlgd.) aan Maria Hulshout we-

duwe van den architect Jacob van Vechel ; hare erfgenamen

verkochten ze 31 Augustus 1799 aan Gerardus van Son, mr.

metselaar te den Bosch, c. s., die ze 8 October 1805 op hunne

beurt verkochten aan Willem Dirk Bosch en Maria Bosch

voornoemd ; bedoelde panden werden daarna ook ingericht tot de

lakmoesfabriek van beide laatstgenoemden en werden eveneens

afgebroken toen die gesloopt en door moderne heerenhuizen

vervangen werd.

D.

Naast het onder C beschreven huis stond Westwaarts

een huis, dat Willem van Nuland, kanonik der St. Janskerk

van den Bosch, 29 Januari 1508 (Reg. n°. 103 f. 31) kocht

van Aleid, dochter van Jan die Sluyter, zoon van Jan Hoen
van Haren, en dat toen gezegd werd te zijn : domus, area ac

ortus, siti in vico dicto die Alde Diese inter hereditatem Jo-

hannis van den Hoevel ex uno et inter hereditatem Petri de

Asten, presbyteri, quadam via interjacente, ex alio.

Genoemde Willem van Nuland had een natuurlijken zoon

Jacob van Nuland ; deze deed afstand van het vruchtgebruik,

dat hem en zijne vrouw Catharina, dochter van Jan van Ber-

gen, toekwam op dit huis, ten behoeve van zijnen bastaard-

zoon Willem van Nuland en de wettige kinderen, die hij

van zijne voornoemde vrouw had, zijnde Jacob, Paulus en

Joanna van Nuland, waarna de voogden van die kinderen, als-

mede laatstgenoemde Willem van Nuland op 25 Februari 1548
(Reg. n°. 176 f. 301 vso

) dit huis, dat nu gezegd werd te zijn

:
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huis, erf, plaats, achterhuis en zijkamer, staande tusschen het

huis van Hans Gijsbertszoon van Amstelredam ex uno en

dat van Rodolfa, dochter van Cornelis Dicbier, ex alio en

zich achterwaarts uitstrekkende tot aan het erf van mr. Wil-

lem van den Bossche, verkochten aan domicella Adriana (van

Kessel) weduwe van Everard van Nuland. Van haar erfde dit

huis hare dochter Everarda van Nuland, die het ten huwelijk

bracht aan haren man Jonker Willem de Borchgrave, heer van

Oerle en Meerveldhoven 1). In 1617 behoorde dit huis aan

Wouter van Oerle, zoon van Jan van Oerle genaamd van

Hersel en in 1630 krachtens koop aan Jonker Floris van Eyck,

heer van Nuenen, Gerwen, Nederwetten, zoon \>an Goijart,

heer van Zeelst en Elisabeth Proening van Deventher, en echt-

genoot van Bektrix Monicx, dochter van Johan en Isabella

de Bever; ten gevolge van laatstbedoelden koop masckte van

Heurn de hiervoren reeds vermelde vergissing. In het jaar 1631

waren eigenaars van dit huis heer en mr. Robbert van Tulden,

priester en zijne zusters Catharina en Weyndelmoet van Tulden,

kinderen van mr. Nicolaas van Tulden, raad van den Bosch;

ten hunnen laste werd het 26 Juli 1655 gerechtelijk verkocht

aan mr. Roelof van Engelen, wiens lasthebster Maria van

Engelen weduwe van Jacob Gysselen het 20 September 1656

(Reg. n°. 410 f. 384 vso
) weder verkocht aan voornoemden

Ambrosius Jacobus Beyharts ; het werd daarop vereenigd met

diens daarnaast Oostwaarts staand huis, waarna ook dit huis

hetzelfde lot als dat huis onderging, zooals hiervoren onder

C reeds is vermeld.

E.

Naast het onder D beschreven huis stond verder West-
waarts een huis, waarvan de oudst bekende eigenaar was Jan van

den Hoevel. Later was daarvan eigenares Rodolpha, dochter

van Cornelis Dicbier en Mechteld Spyker Jansdochter (te voren

1) Men zie over hein Dl. I. p. 435.
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weduwe van Jan Thyenrode); na haar was zulks hare zuster

Thomasken Dicbier, de echtgenoote van Willem Hamer, die

eveneens eigenares was van het naast dit huis ook Westwaarts

staand huis; de uitvoerders van het testament van genoemde

Thomasken verkochten die beide huizen 8 Januari 1562 (Reg.

n°. 208 f. 120) aan den onder D reeds genoemden Jor Willem

de Borchgrave, die, zooals wij aldaar zagen, reeds eigenaar was

van het Oostwaarts daarnaast staand huis; uit deze drie huizen

verleende hij 30 December 1573, als wanneer zij gezegd werden

te staan tusschen het erf der kinderen van Thomasken Dicbier

ex uno en een gang of uitgang, behoorende tot het erf van

mr. Petrus van den Bossche, priester ex alio, eene grondrente.

(Reg. n°. 222 f. 400 vso
).

Van meergenoemden Willem de Borchgrave werden de

beide Westwaarts staande huizen geërfd door zijne dochter

Anna [de Borchgrave, die ze ten huwelijk bracht aan haren

man Jonker Rickalt van Vlierden, schout der Baronie van

Boxtel ; hij verkocht die 6 Februari 1618 (Reg. n°. 253 f. 264),

als wanneer zij gezegd werden te staan tusschen het huis, dat

eertijds was van Joï Willem de Borchgrave en nu is van Wouter

van Oerle ex uno en dat van Peter Lamberts ex alio, aan

Johan van den Bossche, stadhouder van den Hoogschout der

stad en Meierij van den Bosch, ten behoeve van diens tweede

echtgenoote Maria van Sprang Adriaansdochter, of, zooals het

in de daarvan opgemaakte akte heet: tot behoef, dispositie

ende erfrecht derselver Maria.

Over de verdere lotgevallen dezer beide Westwaarts

staande huizen zij nog vermeld, dat zij ten slotte (o.a. 31

Juli 1799 Reg. n°. 607 f. 357 v
so

) het eigendom werden van

Theodorus Jasper Gast, die toen reeds eigenaar was van het

huis, staande aan den hoek der Peperstraat en Oude Diezc,

thans genummerd Peperstraat 22 en dat hunne erven thans

den tuin van dit huis uitmaken.



HOOFDSTUK VIII.

De Ververstraat.

Ho De Noordzijde.

a. Het Katholiek bedehuis in de Verver-

en de Putstraat.

Schutjes IV p. 292 schreef hierover, dat deze bidplaats

stond tegenover het Gouvernementshuis en dat zij eenen uit-

gang in de Lange Putstraat 1) had, waarom zij ook wel de

bidplaats in de Putstraat genoemd werd; dat zij in 1720 moest

verlaten worden door de Jezuiten, die ze tot dusverre bediend

hadden ; dat op hen als dienstdoend geestelijke van die bid-

plaats volgde Joannes van Engelen, seculier priester, die in 1741

als pastoor naar de Bossche bidplaats St. Jacob overging en

dat alstoen deze bidplaats voor goed gesloten werd.

Martinus Ackersdijck maakt in zijn reeds meermalen

aangehaald Memoriaal van deze bidplaats, die aanvankelijk

ook een verboden en daarom een geheim bedehuis was, even-

eens melding en wel als volgt

:

Den lesten Februari 1655 oock geweest in de Putstraet

tegenover dominus Vogelsanck ; oock niet gevonden,

Den 6 Januari 1656 gestoort een paepsche conventicule,

dewelcke wierdt gehouden in de huysing, staende achter Aert

Janszn, wever, in de Putstraet; is voor het huys de volle peeneenz.

1) In eene Bossche Schepenakte van 1514 heet deze straat de Put-
straat, voorheen vicus gruellatorum (de Gorterstraat) genaamd.
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Uit deze mededeelingen kan alleen worden opgemaakt,

dat dit bedehuis achter de Lange Putstraat stond en dat alzoo

Schutjes zich vergiste waar hij schreef, dat het zich tegenover

het Gouvernementshuis bevond.

De juiste plaats, waar dit bedehuis stond, kan niet met

zekerheid worden opgegeven, te minder, omdat, zooals wij in

DL I blz. 114 jctis blz. 104 en 113 reeds zagen, het^vasmi
houte kerkske. Ik vermoed, dat het stond achter in den tuin,

die vroeger behoorde tot het huis, genummerd Peperstraat 29,

omdat blijkens eene Bossche Schepenakte van 13 December

1670 (Reg. n°. 459 f 251 vso
), waarbij Cornelius Schoneus,

apotheker te den Bosch, dat huis kocht, achter hetzelve stond

een timmeragie, genoemt de cappelle. In deze zienswijze ben

ik bevestigd geworden door de Gebrs. Mosmans in hun reeds

aangehaald werk, vermits zij daarin op blz. 66 mededeelen,

dat daar, waar de as van het huis de Drie schalen (thans ge-

nummerd Lange Putstraat 39) kruist met die van het huis

(thans genummerd Ververstraat n°. 74), de plaats van dit

geheim bedehuis was ; te meer word ik in die zienswijze be-

vestigd, omdat de meening der Gebrs. Mosmans steun vindt

in de navolgende Bossche Schepenakten

:

lo. eene van 4 April 1718, (Reg. n°. 533 f. 165), waar-

bij Frederik Joosten van Oijen, inwoner van den Bosch, aan

mr. Paulus Suyskens, advocaat aldaar, verkoopt : een klein

gedeelte van een erf, waerop een kerckenhuys van den heer

Cornelis Bocquet in de Verwerstraet alhier staet. met nog

20 Rijnl voeten van dat erf, beginnende van hetvoirs. kercken-

huys recht uyt nae transportants achterhuysinge in de Pui-

straet, tusschen den hof van Jan Gemonden en de muer van

de Wed. Jacob Cremers ex uno en de muer van Cornelis de

Leeuw ex alio.

b. eene van 27 Aug. 1757 (Reg. n°. 573 f. 61 vso
),

blijkens welke Petrus van Santen is eigenaar van een huis in

de Lange Putstraat, genaamd de Drie schalen, staande tusschen

het huis van Jacob van Vechel ex uno en dat van Maria
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Suyskens 1) ex alio en zich uitstrekkende van de gemeene

straat achterwaarts tot tegen de Roomsche kerk aan.

c. eene van 19 Augustus 1758 (Reg. n°. 577 f. 69), waarbij

Maria Allegonda Suyskens, wonende te den Bosch, verkoopt aan

Johan Marsmans en Gerardus Druy huys, erve, koetshuys en

plaats, staande aan de Lange Putstraat naast het erf van

Peter van Zanten en naast dat der Wede
. Carel Coppieters

ex alio et fine uno en langst de gemeene straat ex altero

fine, door haar 22 Maart 1748 gekocht van Johan vanEkc.s.

d. eene van 6 Nov. 1764, waarbij Johan Marsmans en

Gerard Druy laatstbedoeld huis met erf, koetshuis en stal ver-

koopen aan den aangrenzenden ' eigenaar Peter van Zanten,

ook zooeven genaamd.

e. eene van 13 Juni 1769 (Reg. n°. 591 f. 32) waarbij

Eleonor Joseph Coppieters, ridderheer van Cruyshille, erf-

tresaurier van Kortrijk, aan Andries Robberson, wonende te

den Bosch, verkoopt een huis, staande in de Ververstraat

tusschen dat der erven Pieter Bové Marktwaarts ex uno en

dat der erven Johannes van Meerendonk Oude Diezewaarts

ex alio en zich achterwaarts uitstrekkende tot op het erf van

Jonker Jan van der Meulen 2), alsmede 2 huisjes onder éèn

dak 3), staande in de Lange Putstraat tusschen het huis der

erven Jasper van Gemonde Peperstraatwaarts ex uno en het

huis van wijlen Johannes van Ham ex alio en zich uitstrek-

1) Zij was Maria Allegonda Suyskens, dochter van mr. Paulus
Suyskens en Theodora de Hee.

2) Mr. Joan van der Meulen secretaris van den Bosch, kocht 2

Jan. 1679 van Susanna Elisabeth Janssens, eenig kind van mr. Peter

Janssens, advocaat bij den Raad van Vlaanderen en Lucretia van de
Graeff. huis, erf, plaats, tuin en stal, staande aan de Lange Putstraat

tusschen de erven van Willem van Bree, Willem van Gessel en anderen
ex uno en dat van Gatelijn van de Laer ex alio en zich uitstrekkende
tot aan het achterhuis van Tieleman van Breugel. Den 6 Juli 1675 (Reg.

no. 493 f. 386) had hij reeds gekocht het huis, thans genummerd Peper-
straat 27, zijnde dat, hetwelk naast dat van genoemden Schoneus stond.

3) In eene Bossche Schepeeakte van 8 April 1729 wordt vermeld
dat deze twee huisjes zich uitstrekten vanaf de Lange Putstraat tot aan
het huis van Julfr. de Leeuw en het Kerhenhuis in de Putstraat.
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kende vanaf laatstgezegde straat achterwaarts tot aan het huis

van wijlen Juffr. de Leeuw en het Kerkhuis in de Putstraat,

een en ander zijnen vader Carel Coppieters, burger van Rot-

terdam, den 8 April 1729 aangekomen bij koop van Hendrikus

van Beugen.

In de Lange Putstraat, welke alzoo genaamd is, omdat

daarin oudtijds een openbare waterput gelegen was, waarvan

reeds in eene Schepenakte van 1575 melding wordt gemaakt,

stond oudtijds een oud-vrouwengasthuis, dat 6 October 1459

gesticht was door Margriet Heeren Aertsdochter ; het stond

tusschen het huis de Helm en de Korte Putstraat; in 1603

was het reeds afgebroken, als wanneer het erf daarvan ver-

kocht werd aan Anthonis Gijsbertszn Bosch ; het gasthuis was

inmiddels al overgebracht naar het straatje, genaamd Achter

de drie zwarte mollen.

b. Het huis de Olijftak.

(No. 30)

Van de in Dl. I blz. 89 en 140 reeds genoemde ge-

zusters Wouterina en Anna Geertruid van Beest, werd dit huis,

(dat zij 18 October 1729 (Reg. n°. 544 f. 171) gekocht hadden

van Everhardus van Beusekom, schoolmeester en koster te

Heeswijk, die het 19 Februari 1728 kocht (Reg. n°. 554 f. 148),)

geërfd door haar moeizegster Catharina Elsevier, echtgenoote

van mr. Anthony Versfelt, advocaat en notaris te den Bosch;

deze verkocht het 14 Mei 1753 (Reg. n°. 571 f. 278 vso
), als

wanneer het omschreven werd als : een huis met steenén gevel,

ledige plaats en achterhuis, met recht van uitgang in de Korte

Putstraat, staande tusschen het huis, genaamd de Duif van

Noë 1) (thans genummerd 32) ex ano en het huis, (thans ge-

nummerd 28) ex alio, aan Herman van Luynen, timmerman te

den Bosch, die het 21 April 1762 (Reg. n°. 589 f. 259 vso
)

1) In dit huis had in 1756 de stadsdrukker Johannes Reuvers zyne
boekdrukker ij.
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weder verkocht aan Willem Crul, toen kapitein op 's Lands
oorlogsvloten, later schout bij nacht voor de Admiraliteit op

de Maas; 15 Maart 1758 was hij reeds door koop heer van Burgst

bij Breda geworden 1). en den 4 Februari 1781 sneuvelde hij

bij St. Eustatius Hij maakte van het hierbedoeld huis een stal

met koetshuis, dien hij 13 April 1774 (Reg. n°. 584 f. 23) verkocht

aan Carel Hendrik Jacob Sweerts de Landas, schepen van den

Bosch, drossaard van Oirschot en Best en kanonik der St.

Pieterskerk te Oirschot, geboren aldaar 29 Mei 1730 en ge-

storven aldaar 14 Juni 1795; deze was 15 September 1766

te Nijmegen gehuwd met Petronella Jacoba Smits, 'dochter van

Jacobus en Judith Petronella Engelberts ; na zijnen dood her-

trouwde zij met den luitenant-kolonel Paulus Straalman Mathijs-

zoon; haren eersten man had zij geschonken één zoon Jacob

Dirk Lodewijk Sweerts de Landas, die den stal met koetshuis

2 Mei 1798 verkocht aan Jan de Bergh, secretaris van den

Bosch en aan Antoni Schouten; thans is die stal met koets-

huis weder eene woning voor menschen.

c Het huis het Merenblad en In Swanenborch.

(No. 26)

Dit huis bestond oudtijds uit twee woningen onder een

dak, waarvan de eene het Merenblad en de andere In Swanen-
borch heette. Heylwich wed. van Jan van Hedel, die dit huis

gekocht had van mr. Jeronimus, priester en Christina, kinderen

van Philips van Verlaer en Heylwich, de dochter vanHenrick

Claeszn, verkocht 31 December 1560 (Eeg. n°. 204 f. 97) dit

huis, waarvan toen gezegd werd, dat het vroeger was één huis

en nu is twee woningen onder een dak, staande tusschen het

huis, eertijds van Willem Baelgart Janszn, nu der kinderen

van Adriaan de Euyter, Oostwaarts, ex nno en dat voorheen

van Bartholomeus Peterszn, rasor pannorum, thans dat van Jan

Mathijszn (van Gorcum), wonende in het huis, waar de Moriaan

1) Taxandria IX p. 212.
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uithangt, Westwaarts, ex alio, aan Jan, sartor
y (schoenmaker),

zoon van Willem Jacobszn van Cuyck. Zijne afstammelingen zijnde:

Dierick, zoon van wijlen Jacob Janszn van Haeren en Mariken,

de dochter van genoemden Jan Willemszn van Cuyck, voor lU
;

Marcelis Walravens, als man van Mayken, dochter van Jacob

en Mariken voornoemd, voor XU\ de voogden over de drie on-

mondige kinderen van wijlen Jan, zoon van Jacob en Mariken

voornoemd, voor Va ; en de voogden over Jacomina, onmondige

dochter van Willem, den zoon van Jacob en Mariken voornoemd,

ook voor V4, verkochten 13 Januari 1618 (Reg. n°. 343 f. 131 v80
)

dit huis, dat nu omschreven werd als twee wroningen onder een

dak met erf en tuin, staande tusschen het huis, dateertijdswas

der kinderen van wijlen Adriaan de Ruyter en nu is van Aelken,

dochter van Marten Morre, ex uno en dat, hetwelk eertijds was

van Jan Mathijszn en nu is van den schrijnwerker Henrick

Kutten, (de Moor) ex alio, zijnde eene dier woningen genaamd het

Merenblat en de andere in Swanenborch, aan Jan Aertszn

van Boxtel, kramer. Diens zoon mr. Henrick van Boxtel, pas-

toor te den Dungen en Aert Henrickszn Cierneels als weduw-

naar en erfgenaam van Mechteld, dochter van Henrick Eelkens

en weduwe van genoemden Jan Aertszn van Boxtel, verkochten

23 Juli 1635 (Reg. n°. 337 f. 229) dathuis aan mr. Peter van

Haeren, notaris en procureur te den Bosch ; deze laatste had

van zijne vrouw Jenneken, dochter van Nicolaes Hixpoors, de

navolgende kinderen : Johan, procureur te den Bosch ; Maria

;

Anna echtgenoote van Cornelis van de Laer; Nicolaes en

Adriana; zij verkochten 29 Januari 1663 (Reg. n°. 443 f. 168)

dat huis. hetwelk nu gezegd werd te zijn : twee huysen onder

een dack met plaetse, coockhuys, somerhuys ende hoff, genoemt

het Merenblat, staande tusschen het huis van Jan de Hont

(kleermaker) ex uno en dat van Laureyns van Kessel, oud-

secretaris van den Bosch, ex alio, aan mr. Cornelis Coolen 1)

1) Mr. Henrick Gooien en diens zuster Maria Gooien, echtgenoote
van mr. Johannes van Gemert, openden 1685 het testament van mr. Cor-
nelis Coolen. (Reg. no. 486 f. 52). Zie nog DL I blz. 431.



- 303 —

Henrickszn, advocaat aldaar, die 29 Juni 1676 (Reg. n° 494

f. 322) van Catharina van der Wolff weduwe van mr. Johan

Gans, president-schepen van den Bosch, kocht de plaats, waarop

eens stond een toorn ofte omwatert casteel, nu aff gebroocke

sijnde, mette grachten daeromme wesende, gelegen te Beekby

Aerle, door genoemden Gans 13 Mei 1673 bij gerechtelijke

uitwinning gekocht.

Van genoemden Coolen zal dit huis successievelijk ver-

erfd zijn eerst op eenen Cuijpers, vermits in eene transport-

akte van het daarnaast staand huis de Vlasbloem als de O.-waarts

daaraan belendende eigenaren worden vermeld de erven Cuijpers,

— en vervolgens op Daniel Le Martinel. Deze laatste, die

kinderloos stierf 1), vermaakte het aan Daniel Le Martinel,

woonachtig te den Bosch; Gerardus Le Martinel, soldaat;

Maria Le Martinel, gehuwd met Wilhelmus van Tiel, woon-

achtig te Kessel en Jan Le Martinel, allen kinderen van An-

thony Le Martinel en Maria Margreta Allard, dochter van

Johan Konings 2); zij verkochten het 24 November 1751 (Reg.

n°. 566 f. 98 vso
) aan Gerardus Druy, woonachtig te denBosch,

die het naliet aan zijne weduwe Elisabeth Hagedoorn ; de cu-

rator over haren boedel verkocht het 11 Maart 1801 (Reg.

n°. 609 f. 36) aan Hendricus Adrianus Antonius van Ertrijck,

notaris te den Bosch; deze was 22 November 1796 aldaar ge-

huwd met Francisca Johanna van Gulick (dochter van Henricus

en Catharina Godschalx), welke hem o. a. schonk een zoon

Johannes Antonius van Ertrijck, ook notaris te den Bosch,

die de vader werd van Sophia Jacoba van Ertrijck, echtgenoote

van Antonius Jansen, thans wethouder van die gemeente.

Hendricus A. A. van Ertrijck voornoemd verkocht 13

1) Wellicht was zijn vader Johan Le Martinel, die in 1684 weduw-
naar was van Petronella Liebergen (Reg. no. 502 f. 221 vso) en eigenaar

was van het huis, genummerd Ververstraat 28 (Reg. no. 492 f. 57 vso).

2) Zie over de andere kinderen dezer echtelieden Allard Reg.
no. 555 f. 353 vso. Zij waren: Philippus; Maria Catharina; Darbara,

huisvrouw van Hendrik Goenen ; Maria Elisabeth ; Johan Baptist en
Josephus Allard, welke laatste in 1732 te Geertruidenberg woonde.
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April 1802 (Reg. n°. 609 f. 283 vs0
) dit huis weder aan Thomas

Joseph Esaïe, lecteur van de Waalsche Kerk te den Bosch.

Thans behoort het aan Dr. Leonard Smit, president van het

Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in

Noordbrabant.

d. de Vlasbloem.

(No. 24)

Dit huis kreeg dien naam toen Lenart Laureynszn, vlas-

kooper en linnenwever, het 22 April 1622 gekocht had van

Jan Henrickszn van Helmont 1). Hij verkocht het 12 Februari

J626 (Reg. n°. 362 f. 467) weder aan Laureyns van Kessel,

secretaris van den Bosch. Diens vader Dierck van Kessel Ber-

nardszn, die ook secretaris van den Bosch was, had van zijne

eerste vrouw Aleydis, dochter van mr. Roelof Loeckemans,

pensionaris van die stad, behalve hem deze kinderen 2) : Roe-

land 3) ; Laureyns ; mr. Franchoys, die huwde met Aldegonda

van Horenbeeck, dochter van Cornelis Aertszn en Eufemia van

Swoll Nicolaasdochter ; Clara ; Dierck, priester en beneficiaat

der St. Janskerk te den Bosch ; Henrick en Jan, die onnoozel was.

J
or Frederik Touralion de Massin, die gehuwd was met

Josina van Bethmeer, dochter van mr. Jan Simonszn en Hen-

rica van Kessel, de dochter van Dirck Anthoniszoon, verkocht

dit huis 30 Juli 1668 (Reg. n°. 449 f. 318 vso
) aan Gijsbert

van Grinsven, wiens vrouw was Maria van Campen, dochter

van Guiiiam, heer van Bijsterveld en Geertruy Vermeulen. Van

hem erfden het de kinderen zijner dochter Lucia en haren echt-

genoot Johan de Pottere Claudiuszoon, met namen 4):

a. Frangois Potters, koopman te den Bosch, die 1

October 1729 kocht het huis de Driekoningen, staande aan

1) Men zie over zijne familie Reg. no. 355 f. 393.

2) Reg. no. 362 f. 58.

3) Zijne kinderen zie men in Taxandria XVII p. 55.

4) Zie akte van den Bosschen notaris Hendrick de By& van 21
April 1724.
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den Höogén Steenweg aldaar; zijne vrouw was Anna Maria

van Berckel, dochter van Theodorus, zilversmid te den Bosch

en Theodora van Meverden, die hem deze kinderen schonk :

lo. Theodora h. met Martinus Willemszn; 2° Gijsbertus, bier-

brouwer in het Witte schild te den Bosch, h. Theresia van

Stakenburg (hun kind was Maria Anna Potters) ; 3°, Johan

Francis, deken en pastoor te den Bosch ; 4°. Lucia, stierf on-

gehuwd; 5 Johanna Maria h. met Johan Petrus van Meeuwen,

erfgriffier van Maasland en bierbrouwer in den Witten hond

te den Bosch: 6° Christiaan en 7° Catharina, ongehuwd ge-

storven ; 8°. Anna Begin a, h. met Godefridus van Lanschot,

koopman in koloniale waren te den Bosch.

b. Hendrick Potters, koopman in wijnen te Rotterdam,

huwde Johanna Wilhelmina van Berckel, zuster van Anna

Maria voornoemd ; al hunne kinderen stierven ongehuwy
d.

c. Johanna Maria Potters huwde met Jaspar Spykers,

koopman in wijnen te den Bosch

;

d. Adriaan Potters, woonachtig aldaar.

Van de hiervoren sub a—d genoemde kinderen werd

dit huis toebedeeld aan Frangois Potters voornoemd, die het

31 Juli 1739 (Reg. n . 559 f. 339), als wanneer het gezegd

werd te staan tusschen het huis der erfgenamen Cuypers ex

uno en dat van Cornelis Martinus Pels ex alio, verkocht aan

Petrus van Bruggen, notaris te den Bosch; diens zoon Aelbert

van Bruggen verkocht het 12 Juni 1798 weder aan AntoniBolsius,

ook notaris te den Bosch, alwaar deze 29 Augustus 1759 R. K.

gedoopt was als zoon van Antonius en Catharina vanAsperen

en in 1788 huwde met Adriana Sweens, dochter van Petrus

en Barbara Boselie; zijn kleinzoon Jan Bolsius, architect te

den Bosch, is thans eigenaar van dit huis.

e. Het Cijferboek.

(No. 22)

Dit huis kreeg dieu naam toen de Bossche schoolmeester

20
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mr. Tobias van den Santvoirt 1), zoon van Jacob Anthoniszn

van den Santvoirt (ook wel gezegd : zoon van Jacob, den zoon

van Anthonis Leonardszn van Erp) het 5 Februari 1619 (Reg.

n°. 253 f. 339) gekocht had van Anthonis en Jan, zonen van

den messenmaker Cornelis, zoon van Adriaan Dierckszn, c. s.

Hij schijnt het verbouwd te hebben, want toen hij het 17

October 1631 (Reg* n°. 367 f. 484) verkocht aan Adriaan

Henrickszn van Zutphen, koopman te den Bosch, werd er van

gezegd, dat het nu is : eene groote, hóoge huysinge, erve,

coockhuysken, put, ledige plaetsse ende een groot nyeuw achter-

huys, staande tusschen dat van Laureyns van Kessel ex ttno

en dat van Henricksken weduwe van mr. Lambert de Bye,

apotheker en hare kinderen, ex alio.

Van laatstgenoemden kooper werd dit huis waarschijn-

lijk geërfd door Johan van Zutphen; deze komt althans na

hem als eigenaar daarvan voor ; hij was omstreeks het jaar

1640 door Prins Frederik Hendrik tot schepen van den Bosch

aangesteld en was niet gehuwd ; van Catharina van Bocxel

had hij echter eene natuurlijke dochter Johannavan Zutphen,

die eerst huwde met Mathias Weinghuysen en daarna met den

ritmeester Johan Evert Otto, wien zij schonk eene dochter

Johanna Elisabeth Otto, huisvrouw van Pieter Tollius, secretaris

en stokhouder van Zundert en Rijsbergen 2).

Johan van Zutphen stierf in 1692 en alstoen werd dit

huis van bem geërfd, voor de eene helft door mr. Adriaan

Vloots, advocaat te den Bosch en voor de andere helft door

diens zusters Ulanda Maria, geestelijke dochter, en Maria Catha-

rina Vloots; zij waren kinderen van mr. Hendrik Vloots, ad-

vocaat en schepen te den Bosch en Catharina van Zutphen,

dochter van Gerard (den broeder van genoemden Johan) en

Walburg Tholincx. Voorzegde mr. Adriaan Vloots stierf kinder-

loos in 1724, waarop diens aandeel in dit huis geërfd werd

door zijne zusters Ulanda Maria Vloots en Maria Catharina

1) Zijn broeder heette Jan.

2) Taxandria VI p. 226 en vlgdsn Gommjers Rijsbergen p. 102.
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Vloots voornoemd; dezen verkochten 27 Juni 1727 (Reg. n .

554 f. 41 v80
) dit huis, dat toen gezegd werd te zijn een huis

met verscheidene kamers, tuin, eetzaal, keuken en stal, en

hebbende door een gangetje uitgang in de Korte Putstraat,

aan Cornelis Martinus Pels, procureur en schepen te den Bosch

en diens vrouw Antonette Noortberg. Genoemde Pels blijkt

latei" hertrouwd te zijn met Johanna Maria Cramer, want deze

was 4 December 1751 zijne weduwe, als wanneer zij voor hare

minderjarige kinderen, gesproten uit zijn huwelijk met hem,

van welke een Lodewijk Pels heette, dit huis verkocht (Reg.

n°. 566 f. 109) aan Sara Elisabeth Blaukamer, woonachtig te

den Bosch ; zij was de vrouw van voornoemden kapitein ter

zee AVillem Crul 1), die dan ook 12 November 1773 verklaarde

dit huis den 4 December 1751 te hebben gekocht ; hij ver-

kocht het op den voorlaatstgemelden datum aan Jean Mayn eau,
woonachtig te den Bosch. Den 17 Mei 1802 werd dit huis

gekocht door Anna Wilhelmina Sophia de Grand weduwe van

Nicolaus Buys en thans behoort het ook aan den architect Jan

Bolsius.

ƒ*. Het Generaal Postkantoor.

(No. 20)

Mr. Dirck van Hoevel Janszn kocht dit huis van ver-

scheidene personen en wel op 23 Februari 1549 Vs van Jan

Buekentop, zoon van Henrick; 23 Februari 1554 een ander
lk van Andries, zoon van Raessen sGraets, als man van Mar-

griet, dochter van Henrick Buekentop voornoemd en 14 Januari

1552 (Reg. n°. 186 f. 215) het overig xk van Jacob van den

Laer Janszn, als man van Joanna, dochter van Petrus, den

zoon van meergenoemden Henrick Buekentop, die gehuwd was
met Agnes Keelbreker, welke, voor wat dit huis betrof, recht-

1) Zij schonk hem eene dochter Johanna Elisabeth Crul, welke
de heerlijkheid Burgst ten huwelijk bracht aan haren man mr. Cornelis
Jan Wouter Nahuys, die kinderloos stierf (Taxandria IX p. 213).
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verkrijgster was van Gooswijn Keelbreker, die 12 Juni 1473

de helft daarin had gekocht van zijnen broeder Willem Keel-

breker, zoon van Petrus Henrickszn. In 1552 werd dit huis ge-

zegd te zijn : huis, erf, plaats en achterhuis, staande tusschen

het huis van Aleid weduwe van Dirck Willemszn ex uno en

dat van Jan van Erp, sartor, ex alio.

Van genoemden mr. Dirck van den Hoevel werd dit huis

geërfd door zijne kinderen. Jor Adolph van Honsselaer als man
van Geburch, dochter van meergenoemden mr. Dirck van den

Hoevel en als transport hebbende van Dierck de Swaeve en

van Mathias de Swaeve, welke laatste toen in Spanje verblijf

hield, zonen van Johan de Swaeve en Geburch van den Hoevel

voornoemd; voorts als gemachtigde van Johan de Boys, tresorier

van de Kon. renten van Sevilla enz, van Johan Le Meochier

als man van Anna de Boys, en van Anna van den Hoevel,

dochter van den dikwerf genoemden mr. Dirck van den Hoevel,

en moeder van Anna de Boys voornoemd, verkocht 30 Maart

1612 (Reg. n°. 311 f. 420 vso
) het hierbedoeld huis, nu om-

schreven als : huys, erve encle hoff, staande tusschen het huis

van de Wed. en kinderen van Cornelis Adriaans, messenmaker,

ex uno en dat van Jacob Lauwereynszn, kramer, 0,.%., ex alio,

aan mr. Lambrechtde Bye 1), apotheker, zoon van den apotheker

mr. Henrick de Bye (die weder de zoon was van Frans de

Bye en in 1576 weduwnaar was van zijne tweede vrouw

Judoca, dochter van Lambert (den zoon van Gijsbert Claaszn

van der Goederheyl) en Eymberta Jansdr. van den Hoevel).

Genoemde mr. Lambrecht de Bye had eene dochter Josina,

die huwde inët Johan Hovius, zoon van den med. doctor mr. Johan

Hovius;haar genoemde man kocht in 1618 het huisden Ekster,

staande op de Markt te den Bosch (Reg. n°. 343 f. 361).

Het hierbedoeld huis behoorde later aan de erfgenamen

van doctor Reynshoven; toen dezen nalatig bleven om te

J) Zijn eenige broeder was Franchoys de Bye, die huwde met
Anna Eelkehs, welke na zijn kinderloos overlijden hertrouwde met
J or Frederik de Soire.
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voldoen eene grondrente, welke het Groot Begijnhof van den

Bosch op dat huis had, won de op blz. 200 reeds genoemde

Herman Cremers in zijne hoedanigheid van rentmeester van dat

Begijnhof dit huis voor die schuld uit en kocht hij het bij die

gelegenheid op den 10 October 1709 (Reg. n°. 521 f. 448) zelf

aan ; het werd toen gezegd bewoond te worden door de Wed.

van Oudenhoven en te staan tusschen het huis van mr. Adriaan

Vloots-ea; uno en dat van Juffr. van Cleef 1) exalio; na zijnen

dood verkochten 31 October 1721 (Reg.- n\ 540 f. 108) zijne

kinderen, zijnde Johanna Cremers weduwe van Johan Hubert;

Maria Elisabeth Cremers, echtgenoote van mr. Abraham Hubert;

Francoise Marie; Helena Johanna en Jacob Dirk Cremers,

welke drie laatstgenoemde kinderen toen nog minderjarigwaren,

dit huis aan Jacob Torsinck, commies ten postcomptoire te den

Bosch. Deze maakte omstreeks het jaar 1734 daarvan het

generaal-postkantoor van den Bosch, aan welks hoofd hij als

commies werd gesteld 2) en dat wel tot aan de nieuwe orde van

zaken het generaal-postkantoor van den Bosch zal zijn gebleven.

Van Jacob Torsinck werd dit huis geërfd door zijne kin-

deren, geboren uit zijn huwelijk met Hendrina Arents, zijnde

:

Gerard ; Willem ; Amelia Elisabeth en Herman, aan welken

laatste het vervolgens werd toebedeeld ; laatstgenoemde was

eerst vaandrig, doch later, zooals uit eene Bossche Sche-

penakte van 1753. blijkt: directeur van het generale post-

kantoor te den Bosch
; zijne vrouw was Maria Catharina van

Eys, weduwe van Leonard van Eys, die hem o. a. schonk a. eene

dochter Anna Albertina Torsinck, welke huwde met Jan van

Nouhuys en b. eenen zoon Willem Torsinck, die 28 Juni 1745

te den Bosch gedoopt werd en in het hierbedoeld huis het

1) Johanna Margaretha van Cleef weduwe van Gerard van Ginkel,
wonende te den Bosch, verkocht 18 Februari 1739 (Reg. n<>. 548 f. 113 vso)

dit huis, zijnde huis, erf en tuin staande tusschen dat van na te noemen
kooper ex uno en dat van Snelle ex alio, aan Jacob Torsinck. Zij had
het geërfd van hare zuster Catharina van Cleef, die het verkreeg van de
weduwe Johan van Cleef, die het weder bekomen had en wel op 11 No-
vember 1707 van Catharina Walterij weduwe van Jan van Woerkom.

2) Mr. Dr. J. C. O vervoorde t a. p. blz. 421.
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generaal-postkantoor hield; in eene Bossche Schepenakte van

1770 wordt hij genoemd: de door de Magistraat van den Bosch

aangestelde commies van de posteryen ; de Regeering van die

stad stelde 2 Mei 1770 voor hem eene instructie vast, welke

thans berust in de verzameling handschriften van het Prov.

Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noordbrabant

onder n°. 428.

Na hem was eigenares van het hierbedoeld huis Hen-

drina Geertruy Torsinck, echtgenoote van Pieter Dirk Sant-

voort, ontvanger van de taxen op de huishuren voor de barak-

ken aldaar. Waarschijnlijk werd zij geboren uit zijn huwelijk

metLouisa Maria Wolters.



HOOFDSTUK IX.

De Fontein-, Kolper- en Krullartstraat

De Fonteinstraat, welke oudtijds een deel uitmaakte der

Kolperstraat 1), kreeg haren tegenwoordigen naam (

naar de

uithangborden, waarop eene fontein stond, die verschillende aan

die straat staande huizen hadden, zooals o. a. het tegenover

de Ververstraat staand huis, dat In de drie fonteinen heette.

Het eerste huis, dat aan de Fonteinstraat staat, wan-

neer men daarin komt, gaande uit de Ververstraat naar de

Kolperstraat, het hoekhuis alzoo, had echter den naam van

de Kolf, omdat het, zooals thans nog, eene kolf tot uithang-

teeken had. Het bestond reeds vóór 1336, als wanneer er eene

Elisabeth Bange in woonde; in dat jaar werd het bewoond

door Dirk Roseken. In 1753 behoorde het toe aan Jan Lans-

dael. Het daar naast in de Fonteinstraat staand huis was toen

het eigendom van Godefridus van Eyl, woonachtig te Sint-

Michielsgestel 2), die het geërfd had van zijnen oom Albert

van Eyl, welke 22 Maart 1695 (Reg. no. 513 f 300) de helft

in dat huis had gekocht van de testamentaire erfgenamen van

Govert Heeren, zijnde de gebroeders Adriaan, Geerling en

Hendrik Heeren, wonende te den Bosch, hunne zuster Gijsbertina

en hunne neef en nichten Rogier, Hendrina en Helena Heeren

;

het werd toen geheeten de Eene fontein, staande tusschen het

1) In eene Bossche Schepenakte van 1538 (Reg. no. 152 f. 191)
wordt de Fonteinstraat geheeten de straat, waarmede men gaat van de
korte naar de Lange Kolperstraat (de Ververstraat.)

2) In 1683 woonde te den Bosch Johanna Elisabeth Sopers weduwe
van Govert van Eyl (den broeder van de op blz. 260 genoemde Maria
Allegonda). Zij zullen zijne ouders geweest zijn.
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huis de Kolf ex uno en dat der Wede Van Woercom ex alio; den

13 Juli 1700 kocht hij de andere helft; te voren heette dit huis

de Gulden en later cle Kleine fontein; ten slotte de Eene fontein.

Daar naast staat het huis, geheeten het Zegelke en dan komen

twee huizen onder één dak, oorspronkelijk met hun beiden ge-

naamd de Eollewagen 1), doch waarvan later het huis, dat naast

het Zegelke staat, de Oroote fontein geheeten werd (het is thans

genummerd Fonteinstraat 4) en het daarop volgend huis, dat

tusschen dit huis en het huis de Rog staat, den naam kreeg van

de Galden . fortuin ; het is thans genummerd Fonteinstraat 2. De
beide laatstbedoelde huizen, de Groote fontein en de Gulden

fortuin n.L, werden 12 Juli 1591 (Reg. n°. 255 f. 436 vso
) door

Reyner de Hase Lambrechtszoon, raad van den Bosch, c. s. ver-

kocht aan mr. Jan Mannaerts Laurenszn., licentiaat in de rechten

en procureur te den Bosch. Hij huwde met Elisabeth, de dochter

van mr. Jan Laureynssen, die hem een eenigen zoon, mr Jacob

Mannaerts schonk; deze verkocht, na doode zijns vaders, die

beide huizen 22 Augustus 1650 (Reg. n°. 430 f. 468 vso en vlgd.)

aan mr. Pieter van Bree, notaris en procureur te den Bosch;

het huis de Groote fontein werd toen omschreven als huys,

achterplaetsken, koockhuys oft camerken boven den kelder

met noch een cleyn koockhuysken ; het daarnaast staand als

liuyssinge, plaetsche, koockhuys, hoff, achterhuys ende voordeur.

Genoemde mr. Pieter van Bree behoorde tot eene andere

familie van Bree dan de in dit werk reeds beschreven glas-

blazers- en bankiersfamilie van Bree.

Op het geslacht, waartoe mr. Pieter van Bree behoorde,

zal betrekking hebben de akte van het jaar 1532, staande in

het Bossche Schepenregister n<>. 644 f. 338, waarbij de nalaten-

schappen der echtelieden mr. Gerit van Bree, chirurgyn en

Margriet, dochter van Claes van Eyndoven, verdeeld werden

tusschen hunne kinderen : mr. Peter van Bree, Ursula van

1) Het huis de Eollewagen behoorde in 1567 blijkens Prosp. Cuy-
pers t. a. p. blz. 298 aan den Hervormingsgezinden wollenlakenverkooper
Floris Jansse bijgenaamd ïioris den bueseleeri
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Bree, weduwe van Peter, zoon van Butger Yoostens en Kathrijn

van Bree, echtgenoote van mr. Lenard van Tephelen, licentiaat

in de beide rechten, alsmede tusschen Frans 1), den zoon van

wijlen hunnen zoon Jaspar van Bree. Kathrijn kreeg daarbij voor

haar deel een huis en tuin, staande en gelegen in de Ververstraat

tusschen het huis van mr. Petrus Pelgrom ex uno en dat van

Gerard Toelinck ex alio en zich uitstrekkende tot aan de Dieze

(zie blz. 197, alwaar Frans abusievelijk Francisca genoemd is).

In eene Bossche Schepenakte van 1685 wordt gezegd,

dat de voornoemde mr. Pieter van Bree rechtverkrijger was van

Peter Hendrikszoon van Bree, die in 1612 leefde. Of deze

mr. Pieter van Bree werkelijk aan de hiervoren genoemde van

Bree's bestond is mij evenwel niet kunnen blijken.

Terwijl hij eigenaar wras van de beide, zooals thans nog

onder één dak staande huizen de Groote fontein en de Galden

fortuin, diende een daarvan tot een geheim Katholiek bedehuis,

zooals blijkt uit het volgende, dat daarover in het Memoriaal

van Martinus Ackersdyck voorkomt:

„Den 29 Meert 1655 gestoorteenpaepscheconventicule,

dewelcke wierdt gehouden in de huysinge, toebehoorende den

procureur van Bree, gestaen tegenover de Colperstraet alhier

ende is voor het huys betaelt de volle peene van fl 300 ende

aen mijn Heere den Hoogschouth gegeven sijn gerechticheyt"

(in de boete n.1.).

Mr. Pieter van Bree huwde tweemaal, 1° met Maria, de

dochter van Jacob, den zoon van Jan Jacobszoon van de Ven

en Maria van Veen, van wie hij geene kinderen schijnt te

hebben gehad ; 2°. met Cornelia Lauren, de dochter van Jacques,

koopman te den Bosch en Maj^ke 2), de dochter van Baudewyn
Peterszoon van den Santvoirt. Laatstgenoemde vrouw schonk

hem deze kinderen : mr. Peter van Bree, die medicinae doctor

1) Hij trad in 1534 voor Schepenen van den Bosch op als gehuwd
met Margriet, dochter van Dierick Stevens.

2) Vóór dat zij met Jacques Lauren trouwde was zij gehuwd ge-
weest met Jan Pauluszoon Goien.
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en in 1695 reeds overleden was, blijkbaar zonder kinderen te

hebben nagelaten ; Jacob en Boudewijn van Bree ; met hun

drieën verkochten zij 5 Juni 1694 (Beg. n°. 508 f. 398 vso
)

het huis de Galden fontein aan Florentius van der Horst,

kamerbewaarder van het College van Schepenen van den Bosch

;

de beide laatstgenoemde kinderen verkochten in 1695 (Beg.

n°. 509 f. 290 vso
) het ander huis, de Groote fontein geheeten 1),

aan Gerard Huininck, groenroede van diezelfde stad. De curator

ovBr den boedel van Isabella, de dochter van genoemden Gerard

Huininck, verkocht 5 Juni 1737 (Beg. n°. 547 f. 378) laatst-

bedoeld huis aan Ludwig Marggraff, woonachtig te Den Bosch.

Deze was te Maagdenburg geboren en als soldaat in den Bosch

in garnizoen gekomen, alwaar hij in 1731 huwde met Margrita

Vlaming 2), die hem deze kinderen schonk : Ludwig, Johann

Coenraad en Anna Elisabeth Marggraff.

Ging men van de Fonteinstraat naar de Markt door de

Kolperstraat, welke laatstgenoemde straat oorspronkelijk heette

de straat : der repareerders der oude cleederen of wel : vicus

reparatoram veterum vestium en later de Korte Kolperstraat

naar de vele colporteurs, die toen daarin woonden, dan was het

5e huis, dat men aldaar aan zijne rechterhand kreeg, het huis

de Schotsche roos, thans genummerd Kolperstraat 18. Dit huis

behoorde in 1603 aan Henrick de Hont den oude en later, doch

vóór het jaar 1706 aan Agnes van Outheusden, de dochter van mr.

Anthonij van Outheusden, griffier van den Bosch en Ida Verheyen,

welke echtelieden behalve haar deze kinderen hadden : a. Judith

van Outheusden, de echtgenoote van Johan Heymans en b.

Dorothea van Outheusden, die huwde met mr. Jacob van

Affoirden, advocaat te den Bosch 3), welke bij haar deze

kinderen verwekte: 1°. Johan Baptist; 2°. Guilliam; 3°. Maria

1) Het huis het Zegelke, waaraan het aan den anderen kant grensde,

behoorde toen toe aan Johan van Woerkom, ook groenroede van den Bosch

2) Na haren dood hertrouwde hij in 1754 met Johanna Ghristina

Lemmink, geboren en wonende te Nuland.
3) Men zie over zijne familie W. Juten Kwartierstaten van Ned.

Kathoi. I p. 7 (Aanvull. en Meded.)
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Catharina en 4°. Yda van Affoirden. Na het overlijden van

genoemde Agnes van Outheusden verkochten hare zuster Judith

en de kinderen harer vóóroverleden zuster Dorothea dit huis

19 Mei 1706 (Reg. n°. 485 f. 56) aan Balthasar van Heeswyk,

koopman te den Bosch; het werd toen omschreven als: een

schoon huis met erf, tuin, achterhuis, kamer bezijden het achter-

huis, gang en poortje, mitsgaders keuken en koetshuis bezijden

het poortje (deze keuken en koetshuis zijn er thans van ge-

scheiden en nu een fruitwinkeltje). Door de curators over den

boedel van genoemden van Heeswyk werd het huis de Schotsche

roos met bijbehoorend huisje 2 Maart 1711 verkocht aan eenen

Nicols; van dezen erfde het diens zoon Adriaan Nicols; toen

deze laatste gestorven was, verkocht Johan Watrin als diens

executeur-testamentair het 30 October 1764 aan den ontvanger

mr. Pieter van Wullen,

Pieter Bouwens, kolonel, kocht daarop 9 Sept. 1777 het

huis de ScJiotsche roos met het daarbij behoorend fruitwinkeltje

van genoemden Pieter van Wullen; hij verkocht het 24 April

1778 (Reg. n°. 585 f. 194 vso
) weder aan mr. Abraham Bastide,

raad en secretaris van den Bosch 1); het werd toen omschreven :

a. huis met tuin, genaamd de Schotsche roos, staande in de

Kolperstraat tusschen het huis der kinderen Cammel ex uno
en het volgende huisje ex alio en wordende bewoond, het voorste

gedeelte van dit huis door den pikeur Knegt en het achterste

gedeelte met het bijbehoorend achterhuis door den schepen

mr. Pieter van Wullen ; 6. een huisje, staande naast het voor-

schrevene ex uno en dat van Jacop Scheffers ex alio en zich

uitstrekkende tot aan het huis de Schotsche roos.

Naast laatstgenoemd huis staat Marktwaarts het

huis de Maggendans, thans genummerd Kolperstraat 16, dat

bekendheid heeft verkregen doordien een bewoner daarvan,

welke genaamd was Hansken metter scrammen Ancemssoon,

1) Hij zal een zoon geweest zijn van Abraham Bastide, kapitein,
geboren te Alais in Languedoc, die in 1710 in de Waalsche Kerk te den
Bosch huwde met Johanna Magdalena Hibelet.
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lakensnydere, ivoenende in de Colverstraete in den Muggen-

dans, 'm 1566 behoorde tot de vurigste Hervormingsgezinden

van den Bosch, alwaar hij in dat jaar soldaat in dienst van

Van Bombergen was 1) ; zijne goederen werden dientengevolge

verbeurd verklaard doch zij zullen weinig waarde hebben gehad,

omdat blijkens Prosp. Cuypers t. a. p. blz. 557 de opbrengst

daarvan bij den gerechtelijken verkoop slechts gering was

;

zich zelf had hij door naar Hedel of omstreken te vluchten

tegen vervolging weten te vrijwaren. Dirck Aelbertszn Pelgrom

de Bye, als gemachtigde van zijnen broeder Jan Aelbertszn

Pelgrom de Bye, verkocht het huis de Maggendans 17 Juli

1584 (Reg. n°. 230 f. 148) aan Comelis, zoon van Jacob

Peterszn, schalydecher. Den 11 Mei 1798 kocht Godefridus van

Lanschot. koopman te den Bosch, dit huis; hij maakte er een

koetshuis van, thans is het echter een timmermanswinkel.

Ging men van dit huis door de Krullartstraat, die vroe-

ger ook de Kolperstraat heette, naar de Kerkstraat, dan was

het laatste huis, dat men in eerstgenoemde straat aan zijn

rechterhand kreeg, het hoekhuis genaamd de Ossenkop* in

1332 woonde daar in Johannes Crullen ; hij was, zooals in eene

Bossche Schepenakte van dien datum vermeld staat, reparator

veterum vestium. of, zooals men in onze taal zegt, kleerlap-

per; hij zal wel nooit hebben kunnen vermoeden, dat zijn naam

vereeuwigd zou worden, zooals geschiedde toen na zijnen dood

laatstbedoeld gedeelte der Kolperstraat naar hem genaamd

werd eerst het 's Crullenstraetken, later de Krullartstraat.

1) Prosp. Cuypers t. a. p. blz. 299, 327, 330, 363, 447 en 473.
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De Kerkstraat.

a. De Gulden Arend.

(No. 17).

Dit huis werd 2 Januari 1607 (Reg. n<>. 303 f. 140 vs
*)

door Elisabeth, de dochter van Henrick Kemp en Dorffken, de

dochter van Henrick Wilemszn Gast, verkocht aan den schilder

mr. Jan van Noort, zoon van mr. Jan van Noort (den zoon

van Jan van Noort van Utrecht) en Catharina, de dochter van

den steenhouwer mr. Jan Darkennis Sr. Kort na 1629 werd

het gezegd toe te behooren en tot woning te verstrekken

aan Johan van Noort, raad van den Bosch, zijnde wellicht

dezelfde als genoemde schilder mr. Jan van Noort.

Het werd van hem geërfd door diens dochter Helena

van Noort, die het ten huwelijk bracht aan haren echtgenoot

Jacob van Casteren.

Van deze echtelieden werd het geërfd door hunne kinde-

ren : Catharina van Casteren, huisvrouw van Dirck van Catten-

burgh, president-schepen van den Bosch en tresorier van Zijne

Exc van Brederode, gouverneur van die stad, en Govart van Cas-

teren, raad van diezelfde stad ; zij verkochten het 26 April 1651

(Reg. n°. 400 f. 172), als wanneer het werd omschreven als:

eene huysinge, erve, hoff ende achterhuys, staande in de Kerk-

straat tegenover de Krullartstraat tusschen het huis der erf-

genamen van Simon van Bethmeer Janszn Marktwaarts ex

uno en dat van mr. Bernard Janszn van der Holen, chirurgyn,
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(vóór hem de erfgenamen van den wollenlakenkooper Jan

Coenen) ex alio, aan Anthony Coremans Gijsbertszn.

Deze was gehuwd met Gijsbertje, dochter van Mathijs

van den Ancker, secretaris en griffier van den Bosch en

Hesther, de dochter van Johan van Achelen en zoo zal het

geschied zijn, dat Maria van Heynsbergen, als eenige dochter

en erfgename van mr. Thomas van Heynsbergen 1) en Hesther

van den Ancker (die denkelijk ook eene dochter van genoemde

echtelieden Van den Ancker was), dit huis erfde ; zij bracht het

ten huwelijk aan haren man mr. Anthony van der Horst, advocaat

te den Bosch; na haar overlijden verkocht deze, zoomede de

kinderen, die hij van haar had, welke kinderen, zooals op blz. 199

reeds is gezegd, waren mr. Johan Anthony van der Horst, ook

advocaat te den Bosch; Lucretia van der Horst, echtgenoote

van den luitenant Hendrick Croi.n ; Maria van der Horst,

echtgenoote van Gerardus Bartholomeus Drolenvau ; Johanna en

Henrietta van der Horst, — dit huis den 24 Februari 1700,

(Reg. n°. 513 f. 159 vso
), als wanneer het werd omschreven als

eene fraaye, wel geproportionneerde huysinge, erve, hojf ofte

middelplaets, achterhuys met eenen looden regenback, staende

in de Kerkstraet tegenover de Crullestraet, genaemt de Gulde

Arent, neffens huys ende erve der erffgenaemen Simons van

Bethmeer eertij ts, nu de heer Noorenbergh, rector van de

Latijnsche schoole, ter merckwaert ex uno, ende neffens huijs

ende erve, eertijts de wed* ende dochteren mr. Bernaert van

Hoolik, nu Willem Vreggen 2), naer St. Janskercke ex alio,

streckende voor van de gemeene Kerckstraet tot aen ende op

St. Annaplaets, achterwaerts uytgaende, aan Sr. Theodorus

van Bérckel, silversmith binnen dese stadt (den Bosch).

Genoemde van Berckel was behalve zilversmid ook nog

medailleur; de Regeering van den Bosch, die in navolging van

eenige andere stedelijke regeeringen van óns land den 3 Novem-

1) In eene Bossche Schepenakte van 24 Februari 1700 heet hij

^r. Anthony van Heynsbergen.
2) Hij was toen smid in den Bosch.
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ber 1703 en 29 Augustus 1704 besloten had, dat aan hare

leden als presentiegeld zilveren stadhuispenningen ter innerlijke

waarde van 10 of 11 stuivers zouden worden uitgereikt, sloot

daarom mèt hem een contract om voor rekening der stad stad-

huispenningen te schroeven. Zoo gebeurde het, dat voornoemde
van Berckel de Bossche stadhuispenningen maakte, die het

jaartal 1705, 1711, 1713, 1721, 1722, 1723, 1725, 1726,1727,

1729 en 1732 dragen 1); op eenige dezer penningen plaatste

hij zijn naamteeken T. v. B. of enkel B.

Hij was in 1660 te Keulen geboren 2) en stierf in den

Bosch 25 Januari 1734; zijne vrouw was Theodora van Mever-

den, overleden 3 Aug. 1741, van wie hij had:

a. Anna Maria, huwde, zooals wij op blz. 304 reeds

zagen, met Frangois Potters, koopman te den Bosch;

b. Johanna Wilhelmina, huwde met Hendrick Potters,

wijnkooper te Botterdam, den broeder van genoemden Frangois;

c. Johannes Hendricus, kanonik te Xanthen, alwaar hij

stierf in 1792; r

d. Theodorus Everardus, over wien hierna;

e. Catharina Susanna, huwde met 1°. 1736 den bier-

brouwer Jacob Hack, weduwnaar van Maria Cornelia van

Arnhem; hij was geboren te Kessel bij Lith en woonde in

1736 te den Bosch op den Vughterdijk in het huis de Drie

Morianen (zie DL I p. 295); 2°. 1745 Hendrick Botti, bier-

brouwer, geboren te Maastricht en wonende te Den Bosch 3).

1) Hij sloeg voor rekening van de stad er ook eenigen van in goud.

2) Blijkens eene genealogie, berustende in de verzameling hand-
schriften van het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen
in Noord Brabant, behoorde hij tot de adellijke Bossche familie van Ber-

ckel en waren zijne voorouders de volgende:
Peter Johanszn van Berckel h. Josina van Eyck. Hun zoon was:
Joost van Berckel h. N. N. Hun zoon was:
Rutger van Berckel, schepen van den Bosch, h. N.N. Hun zoon was

:

Theodorus van Berckel h. Ulanda Kuysten. Hun zoon was:
Joost van Berckel h. Cornelia van Orthen. Hun zoon was:
Johan van Berckel h. 1657 Anna Ghristina Leibrich ; zij warende

ouders van den hierbedoèlden zilversmid Theodorus van Berckel.

3) Hij verwekte bij zijne genoemde vrouw deze kinderen: Matheus
Josephus Botti; pastoor te Strijp en Catharina Botti.
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De sub a— e genoemde kinderen erfden van Allegonda

de Meyere 1) weduwe van mr. Henrieus Josephus van Kerren-

broeek, burggraaf van Grimberghe, wiens tweede vrouw zij

was, eene bouwhoeve in den Stokhoek onder St Michiels-

Gestel, bestaande in huis, schuur, speelhuis, genaamd het

Duifhuis, tuin, boomgaard en bouwland en verkochten die

14 October 1758 aan Cornelis Beckers, woonachtig te den

Bosch (Reg. n°. 573 f, 191 vso
).

Theodorus Everardus van Berckel, hiervoren sub d ge-

noemd, werd 24 December 1708 te den Bosch geboren en

stierf aldaar 11 Maart 1770; hij was er goud- en zilversmid

en volgde zijnen vader op in diens zaak, die hij waarschijnlijk

in diens huis de Gulden Arend dreef. Reeds zeer kort na diens

dood en wel op 16 Maart 1734 contracteerde de Regeering

van den Bosch met hem over het schroeven en leveren van

stadhuispenningen op dezelfde voorwaarden als zulks met zijnen

vader was overeengekomen. Denkelijk vervaardigde hij daarop

voor den Bosch de stadhuispenningen met de jaartallen 1734,

1735, 1738, 1739 en 1741, doch zijn naamteeken staat er niet

op; maakte hij ze, dan liet hij het na het er op te plaatsen,

omdat zij slechts geringe kunstwaarde hadden. Zijne weinige

bedrevenheid in hethanteeren der graveerstift zal hem ook hebben

doen besluiten om het maken van de stadhuispenningen, die in

1741 geslagen werden op den aanleg van den straatweg van

den Bosch op Eindhoven, op te dragen aan den bekwamen

stempelsnijder J. C, Marmé, graveur van de Munt te Kleef, die

ook de Bossche stadhuispenningen, geslagen op den vrede van

Aken van 1748, gesneden heeft.

Theodorus Everardus van Berckel meergenoemd huwde

Catharina Backers, geboren 1714 en gestorven 2 Sept. 1786,

(dochter van Hendrik, koopman te den Bosch en Barbara van

Boxmeer), die hem o. a. schonk a. eene dochter Theodora,

1) Zij werd te Hoogstraten geboren en huwde in 1730 met mr.
Henrieus Josephus van Kerrenbroeck, toen weduwnaar van Mechtildis
van Beugen.
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geboren te den Bosch 11 April 1735, welke in 1754 huwde met den

kunstschilder Godefridus van Amelsvoort en hem schonk een zoon

Quirinus van Amelsvoort, den bekenden historieschilder ; b. een

zoon Theodorus Victor, over wien hieronder en c. een zoon

Dr. Petrus Josephus van Berckel, burgemeester van den Bosch,

aldaar geboren 16 Juni 1741 en kinderloos overleden 20 Mei 1817.

Theodorus Victor van Berckel, hiervoren sub b. genoemd,

die als stempelsnijder eene Eurqpeesche vermaardheid verkreeg,

werd in den Bosch geboren 21 April 1739, vermoedelijk in het

huis de Gulden Arend, want hij werd in het R. K. bedehuis

van St. Jan, dat in de nabijheid daarvan stond, gedoopt, hetwelk

volgenderwijze in het doopregister van die kerk vermeld staat

:

21 April 1739 baptisatus est Theodorus Victor, filius

legitimus Theodori van Berckel et Catharinae Backers, conjugum.

Susceperunt Reverendus Dominus Joannes Henricus van Berckel,

canonicus et Maria van Boxmeer.

Zijn vader leidde hem in zijn vak van goud- en zilver-

smid op en wilde hem tevens laten leeren het teekenen, dat

zijn schoonzoon Godefridus van Amelsvoort hem moest onder-

wijzen ; hij toonde daarbij zoo weinig aanleg, dat van Amelsvoort

menigmaal tot zijne vrouw zeide, dat hij hem geen onderricht

meer zou geven als zij niet zijne zuster was. Eindelijk ont-

waakte het talent in dezen van Berckel en de eerste proeve,

welke hij van zijne kunst gaf, schijnt een Bossche stadhuis-

penning met het jaartal 1706 (het laatste cijfer is blijkbaar

weggesneden) geweest te zijn; hij maakte dien naar eenen

stadhuispenning, door zijnen grootvader van Berckel vervaardigd,

doch graveerde dien naar den trant van Marmé. Zijn vader

deed hem daarop voor een jaar bij laatstgenoemde in de leer

tegen betaling van fl 700 ; in dien leertijd graveerde hij waar-

schijnlijk de keerzijde van een Bosschen stadhuispenning van

1741, waarop het naamteeken B. staat; hij zal dit hebben

kunnen doen, omdat van dien penning, welke op den aanleg

van den straatweg van den Bosch op Eindhoven geslagen was,

zoovele exemplaren gemaakt moesten worden, dat de stempels
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daarvan meermalen vernieuwd moesten worden en hij daarom

de keerzijde van een daarvan op het atelier van zijnen leer-

meester Marmé zal hebben mogen graveeren.

Nadat hij van uit Kleef in den Bosch teruggekeerd was,

kwam hij in de goud- en zilversmederij van zijnen vader, waarin

hij bleef totdat hij in 1763 in het huwelijk trad met zijne na te

noemen vrouw. Intusschen had hij zich als een uitstekend

medailleur doen kennen bij het vervaardigen van de Bossche

Stadhuispenningen van 1761, 1762 en 1763. In laatstgezegd

jaar begaf hij zich naar Rotterdam metterwoon en richtte hij

toen aldaar voor eigen rekening eene zilversmederij op. Van

uit die stad verspreidde zich zijn naam als kundig medailleur

weldra naar het buitenland, zoodat hij reeds in 1776 door

Hertog Karel van Lotharingen benoemd werd tot graveur-

generaal van H. M. munten in de Oostenrijksche Nederlanden

te Brussel; hij graveerde aldaar tal van munten .en penningen,

waarvan de een al mooier was dan de andere, zoodat hij zijn

naam van hoogst bekwaam stempelsnijder voor goed gevestigd

werd. Bij den inval der Fransche Republikeinen in België in

1792 week hij met zijn talrijk gezin naar den Bosch, vanwaar

hij in 1796 weder naar Brussel schijnt gegaan te zijn, daar

toch den 22 Juli van dat jaar zijn zoon Petrus Cornelis, woon-

achtig te den Bosch, voor Schepenen aldaar verklaarde, dat

zijn vader Theodorus, graveur, geboren in den Bosch, zich

sedert eenigen tijd hebbende verwijderd om zijn vak uit te

oefenen, dientengevolge is gebracht op de lijst der emigranten

te Brussel en dat hij wenschte, dat deze daarvan zou worden

geroyeerd. In 1802 was hij te Xanthen, alwaar hij den 3 No-

vember van dat jaar het ongeluk had zijne vrouw te verliezen.

Hij werd vervolgens tweede graveur aan de Keizerlijke munt

te Weenen, als hoedanig hij weldra werd gepensioneerd. In

1803 vestigde hij zich weder in den Bosch metterwoon, alwaar

hij overleed 19 September 1808; in de St. Janskerk aldaar

werd hij begraven en wel in het graf der echtelieden van

Berckel-van Coudenhove.
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Zijne vrouw was Maria Anna van Nouhuys, dochter

van Jacobus, clie geboren werd te Lith en in den Bosch aan

de Schapenmarkt het huis het Gulden Hoofd bezat en Elisabeth

van den Hoven. Zij schonk hem vele kinderen, die allen onge-

huwd bleven en zoo stierf met hen uit de familie van hunnen

naam, die eens tot de voornaamste van den Bosch had behoord.

Catharina Susanna van Berckel, de tante van den be-

roemden stempelsnijder van Berckel, had van hare ouders het

huis de Gulden Arend geërfd, van wie het op zijne beurt

erfde haar zoon Theodorus Josephus Hack, bierbrouwer te den

Bosch, clie het 8 November 1774 verkocht aan Lodewrjk Blanchart.

Laatstgenoemde Hack huwde met Joh&nna Catharina de

Collinet de Stockheim, weduwe van mr. Guillelmus Petrus van

Velpe, advocaat te Brussel 1), van wien zij twee dochters had

:

Mechtilda van Velpe, die jong stierf en Willemina Catharina

van Velpe, die in eersten echt huwde met Frederik Leonard

baron van Heylman, luitenant der dragonders. Meergenoemde

Hack betrouwde van zijne voormelde vrouw een vierde in het

goed Zwijnsbergen, dat zij den 19 November 1763 voor zich

en hare kinderen gekocht had van Cornelis Bles te Tilburg en

Johan Mastenbroek te Helvoirt, die het 25 April 1759 hadden

gekocht van Elisabeth Jannette, weduwe en erfgename van

Albertus Barkemeyer, apotheker te den Bosch. Na doode zijner

vrouw verkocht hij den 9 Februari 1776 dat één vierde aan

voorzegden baron van Heylman, wiens vrouw daarin reeds het

overige drie vierde bezat.

Theodorus Josephus Hack meergenoemd had van zijne

vrouw slechts één kind, Jacobus Hack, clat ongehuwd stierf.

Het hierbedoeld huis is thans het eigendom van Theo-

dorus Pels, secretaris der gemeente den Bosch, wiens familie-

naam tallooze malen in de Bossche Schepenakten voorkomt,

zooals hiervoren reeds dikwerf is gebleken.

Van af dit huis stonden, vóór dat de tegenwoordige

1) Zij was in 1757 met hem gehuwd geweest en woonde toen op
den adellijken huize Ringden berg onder Huisseling.
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Nederduitsch-Hervormde kerk van den Bosch gebouwd werd,

tot aan de Gasselstraat, waarvan de eigenlijke naam is de Oude

Gasthuisstraat 1), langs de Kerkstraat verscheidene huizen; die

allen bij den bouw van gezegde kerk werden afgebroken.

Schuins tegenover het huis de Gulden Arend staat aan de

overzijde der Kerkstraat naast het huis de Ossekop het huis

b. De Vergulde A. B. C.

No. 31.

dat aanvankelijk ook de Gulden Arend heette. De bakker

Herman Balthus verkocht het 18 December 1613 (Reg. n°. 3 14

f. 48) aan mr. Laureyns Huybrechtszn van Loemel, procureur

te den Bosch. Ten tijde dat hij of wel zijne dochter het bezat,

werd in dit huis een boek- of papierhandel, misschien ook wel

eene boekdrukkerij gedreven, daar toch R. A, van Zuylen in

zijne Stadsrekeningen II p. 1359 den volgenden post van uit-

gaaf op het jaar 1630 vermeldt: Item aen den boeckvercooper

in de Kerckstraet in den A. B. C. voor 8 riemen papier bet.

Anna van Loemel, de dochter van genoemden procureur, ver-

kocht 3 December 1680 (Reg. no. 476 f. 42) dit huis, dat toen

weder de Gulden Arend genaamd werd en gezegd werd te

staan tusschen het huis de Ossekop Marktwaarts ex uno en

dat der ei fgenamen van mr. Gerard van Someren ex alio, aan

den boekdrukker Jan Scheffers Junior. Deze was den 6 Mei

1644 geboren uit het huwelijk van den boekdrukker Jan Schef-

fers met Maria de Guliker en huwde 26 Mei 1675 met Helena

de Wijs, bij wie hij o. a. eene dochter Maria Scheffers ver-

wekte, geboren 9 Maart 1682, die 4 April 1701 huwde met

den Bosschen med. doctor Petrus van der Burght. Het blijkt

niet, dat zoolang de Scheffers'en eigenaars van dit huis waren,

daarin eene boekdrukkerij of boekverkooperszaak gedreven is.

1) Over den zonderlingen schoenlapper, die omstreeks het jaar

1529 in deze straat woonde, zie men van Heurn Historie I. p. 466 en
Dr. C. R. Hermans Kronijken p. 102.
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Toen zij reeds weduwe van haren genoemden man was 1),

verkocht genoemde Maria Scheffers 2 April 1734 (Reg. no. 556

f. 263 vso
) dit huis, dat toen opnieuw de A. B. C. heette en

gezegd werd ie staan tusschen de huizen van Kistemans en

Smits, aan Elisabeth Ledigermans, welke eerst huwde met

Nicolaas Smeyers en daarna met Hendrik Couwenberg ; den 16

Mei 1753 (Reg. n°. 571 f. 281) verkocht zij dit huis weder aan

Elisabeth Siermans, woonachtig te den Bosch. Den 18 November
1797 kocht Jacob Suyling, die geboren was in Hessen-Darmstadt,

dit huis, dat zijne afstammelingen thans nog bezitten.

c. De Rozenboom.

(No. 33.)

Dit huis, dat naast het laatstgemelde staat, had blijkens

het reeds aangehaalde cijnsboek van het voormalig Baselaars-

klooster te den Bosch achtereenvolgens deze eigenaars:

Gerardus Buchinck.

Gerardus Janszn opten moriaen.

Andreas Bouwens.

1603 Nicolaus Janszn.

Laatstgenoemde, die een zoon was van Jan, den zoon

van Niclaes Mathijszn, had 29 Maart 1574 (Reg, n°. 224 f. 292)

dit huis, dat toen, met het daarbij behoorend huis de Kleine

Rozenboom, gezegd werd te staan tusschen dat van Adrianus

de Groot, goudsmid, Marktwaarts ex uno en dat van Jan van

de Water Everardszoon ex alio en zich achterwaarts uit te

strekken tot aan het erf van het huis, genaamd de Rog, —
gekocht van Jaecxken, weduwe van Jan Gerardszn van Doern

en Niclaes, zoon van Adriaan Danielszn als man van Elisabeth,

de dochter van Jaecxken en Jan van Doern voornoemd.

Meergenoemde Nicolaus Janszn was gehuwd met Aelken,

dochter van mr. Adriaan van Achelen, secretaris van den Bosch

1) Men zie hunne kinderen in Taxandria XV p. 266. Voor van
Venray zal aldaar inden laatsten regel moeten worden gelezen van Venroy.
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en Arnolda de Wolff, uit welk huwelijk geboren werden deze

kinderen: Adriaan en Nicolaas, woonachtig te Haarlem en

Hendrik, woonachtig in Frankrijk. Toen zij weduwe van hem
was, verkocht zij met hare kinderen 19 Juni 1610 (Reg. n .

309 f. 173) het huis de Rozenboom aan Roelof Janszn Noppen,

waarna op den laatsten September van dat jaar het vernaderd

werd door Franchoys, den zoon van genoemden Roelof Noppen

en Catharina, de dochter van Ghysmar Henrickszn en Mechteld,

de dochter van Henrick Claeszn van Engelen ; het huis de

Kleine Rozenboom (thans genummerd 35) werd 22 Maart 1614

(Reg. n°. 339 f. 329), als wanneer het gezegd werd te staan

tusschen dat van Franchoys Roelofszn Noppen ex uno en dat

van Jan van de Water Everardszoón eertijds, nu de weduwe

van mr. Dierck van Vechel, raad van den Bosch, ex alio,

door genoemde kinderen verkocht aan clen koopman Jan, zoon

van Jan Sebertszn.

De executeurs van het testament van meergenoemden

Franchoys Noppen en als zoodanig momboirs over de onmon-

dige kinderen van Jacob, clen zoon van Adriaan Jacobszn en

Mechteld, de dochter van Roelof Noppen Janszoon, verkochten

4 Mei 1615 (Reg. n°, 340 f. 335 vso
) het huis de Rozenboom,

hetwelk alstoen werd gezegd te zijn huis, erf, tuin, bleekveld,

stoof of kamer achter den tuin, galerij en kamer daarboven,

put en achterkeuken, met een gang en poortje uitgaande in de

Krullestraat, staande tusschen het huis van den procureur mr.

Laureyns Huybertszoon, Marktwaarts en het huis de Kleine

Rozenboom, toebehoorende aan Jan Seberts, Kerkwaarts, aan

den vermaarden Bosschen rechtsgeleerde mr. Gerard van Some-

ren, heer van Berkel en licentiaat in de beide rechten 1).

Deze was 28 Juli 1574 te den Bosch geboren uit het

huwelijk van mr. Nicolaas van Someren Gerardszoon, rentmeester

van het Groot Ziekengasthuis aldaar, met Helwig van der

1) Men zie over hem Dr. G. R. Hermans Bijdragen II p. 5

en volgende.
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Straten 1). In de jaren 1604, 1607, 1613, 1617, 1625 en 1626

was hij schepen van den Bosch; in opdracht van de Regeering

van die stad bracht hij in 1605 met eenige harer leden hare

costuymen en landrechten op schrift 2), op welke voorsz.

Coustuymen, zoo schreef verder M. Balen in zijne Beschrijving

van Dordrecht p. 1234, zijn Ed. heeft gemaakt uytlegginge

en verificatie, geverifleert met vonnissen en turben, in twee

folianten, manuscript, wezende jegenwoordig in de Raadkamere
van den Rade van Braband in 'sGraven-Hage. Van dit werk

bezit het Prov. Genootschap van Kunsten en Wetenschappen

in Noordbrabant eenige afschriften. Toen in 1636 de Bossche

costuimen andermaal aan een onderzoek en herziening moesten

worden onderworpen zag hij zich wederom toegevoegd aan de

Commissie, welke vanwege de Regeering der stad den Bosch

daartoe werd benoemd 3). Hij overleed in het huis de Rozen-

boom 17 November 1652 en werd in de St. Janskerk van den

Bosch begraven bij zijne eerste echtgenoote, Maria Keldeis,

(dochter van Johan Hogaerts, griffier van het Geestelijk Gerechts-

hof des Bisdoms den Bosch en Walburga van der Beke), met

wie hij in 1604 gehuwd was en die hij 22 Maart 1622 door

den dood verloren had. Zijn tweede vrouw was Elisabeth

Oliviers van Berchuysen, dochter van Willem en Anna van den

Berghe; zij was hem reeds in 1631 in den dood voorafgegaan.

Van zijne eerste vrouw had hij o.a. deze kinderen 4)

:

a. Johanna van Someren, stierf ongehuwd;

i) Hunne andere kinderen waren: a. Everard van Someren, laken-
kooper en licentmeester van den Koning van Spanje te den Bosch, huwde
1605 Magdalena Bernards Wiilemsdochter, die hem o.a schonk Sophia
van Someren, welke in 1651 huwde met Diderik Minoretti ; b. Sophia van
Someren die trouwde 25 Februari 1612 met Antonius Scheffers, boekdruk-
ker te den Bosch; over hunne kinderen waren voogden Jan en Goijart
Seheffers, Dirck en Jan Peterszoon Sopers ; een dier kinderen zijnde Jan,

ook boekdrukker te den Bosch, huwde in tweeden echt met Maria de
Guliker. (De andere kinderen zie men in Taxandria XVIII p. 276).

2) Men zie over deze Commissie en haren arbeid Taxandria II

blz. 329 en 330.

3) Taxandria XII p 244.

4) Zijne overige kinderen van haar, alsmede zijne kinderen uit

tweeden echt zie men in Taxandria XVIII p. 276.
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b. Helena van Someren, erfdochter van Berkel na

doode van haren broeder Nicolaas, huwde 4 September 1634

met mr. Norbertus Mutsaers, licentiaat in de beide rechten,

hiervoren in DL I p. 385 reeds genoemd ; hij was de oom-

zegger van den kanonik Dionysius Mudzaert, den schrijver van

De Kerkelycke Historie
;

c. mr. Nicolaas van Someren, heer van Berkel, licentiaat

in de beide rechten en cantor te Hilvarenbeek

;

d. Walburg van Someren, geboren in 1617, huwde

4 Maart 1646 met Gysbrecht Eelkens, geboren te Breda, dros-

saard der heerlijkheid Rethy. Haar vader vermaakte haar het

huis de Rozenboom ; tijdens dat zij daarvan eigenares was,

was het een geheim Katholiek bedehuis, zooals blijkt uit het

volgende, hetwelk ook vermeld staat in het reeds meermalen

geciteerd Memoriaal van Martinus Ackersdyck

:

Den 4 Martii 1657 gestoort een paepsche conventicule,

dewelcke wierdl gehouden in de Kerckstraet, in de huysinge,

genaempt den Rosenboom, daer inwoont Geertruyt Bandt; is

voor het huys betaeli de volle peene enz.

Den 9 Martii 1659 gestoort een paepsche conventicule.

dewelcke wierdt gehouden in de Kerckstraet in de huysinge,

genaempt den Roosenboom, daer inwoont Geertruyt Bandt.

Toen genoemde Walburg van Someren weduwe van gezeg-

den Gysbrecht Eelkens was deed zij ten behoeve hunner kin-

deren Gysbertus Nicolaus Eelkens, Gaspar Eelkens, drossaard der

Baronie van Wesemael en Gerardus Norbertus Eelkens, advo-

caat voor den Souvereinen Raad van Brabant, den 19 November

1686 (Reg. n°. 503 f. 391) afstand van den tocht van dit huis,

hetwelk alstoen omschreven werd als huys, erve, hoff, stove

ofte camere achter den hoff ende galderye ende camer daer-

boven, putte, achterkeucken, met eenen ganck ende poortke

uytgaende in de Krullestraet, genaemt den Roesboom, staende

aen de Kerckstraet Marktwaarts tusschen het huis, dat eer-

tijds was van mr. Laureyns Huyberts, procureur en nu is van

den boekdrukker Johan Scheffer, ex uno en Kerkwaarts tus*
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schen het huis den Kleinen Roesboom, eertijds van Jan Janszn

Seberts en nu van mr. Nicolaas Cobbens, chirurgijn, ex alio.

Hare kinderen verkochten onmiddelijk daarop dit huis

aan Hendrik van Eyl. graankooper, woonachtig te den Bosch.

Het Bossche gepeupel verdacht dezen in 1692 van met den

graankooper Smits de boekweit in de Bossche Meierij te wil-

len opkoopen om daardoor het boekweitenmeel duur te maken;

het liep daarom den 22 September van dat jaar voor het huis

de Roozenboom te hoop en wierp er de ruiten van in ; de

president-schepen Johan baron van Leefdael deed daarop de

Bossche schutterijen in het geweer komen en heeft toen met

haar en met het regiment Prot het oproer gestild.

Genoemde van Eyl kocht met zijnen broeder Antonius 1),

ook inwoner van die stad, den 11 Juni 1694 het adellijk huis,

genaamd de Brouwmeer 2), staande te St. Michiels-Gestel en

alstoen door den drossaard van die heerlijkheid, Isaak Elsevier,

in huur bezeten ; verkoopster daarvan was toen o.a. Anthonetta

van der Aa, weduwe van Johannes Smits, metselaar te den

Bosch, die het 1 8 Aug. 1685 gekocht had van Thomas en Gys-

bert van Beresteyn, (welke laatste ontvanger der verpondingen

over het Kwartier van Maasland was), in hunne hoedanigheid

van voogden over de onmondige kinderen van wijlen de echte-

lieden Jacob Zybert van Zyburch, raad van den Bosch en

drossaard der heerlijkheid St. Michiels-Gestel en Amelia Bruart,

alsmede van hunne meerderjarige kinderen Amelia Margaretha

van Zyburch, Thomasina Henrica van Zyburch en

van Zyburch, echtgenoote van Carel Ferdinand Ulleressi, baron

de Swartenhoff, luitenant-kolonel en vice-kommandant van

Leopoldstadt. De Brouwmeer kwam later van genoemde gebroe-

ders van Eyl aan den eerstgenoemden hunner en vervolgens bij

scheiding en deeling aan Johanna Verhaeren, welke diens ge-

1) Deze was gehuwd met Sophia Scheffers, dochter van Jan en
Maria de Guliker.

% Men zie hierover p. 261 en Taxandria XIX 48 en vlgd
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scheiden vrouw was 1); zij verkocht dat huis 10 Juni 1719

(Reg. n°. 533 f. 300) aan Isaak Herman Elsevier 2).

Meergenoemde Hendrik van Eyl verkocht het huis de

Rozenboom 18 Mei 1706 (Reg. n°. 485 f. 53) aan Daniel van

Tiel. In het laatst der 19e eeuw werd dit huis gekocht door

den confiseur S. Weyl, die het afbrak en door een ander ge-

bouw verving ; het door hem afgebroken huis had boven op

het dakvenster staan eene koperen rozenstruik en in den voor-

gevel witte tegels van Delftsch aardewerk, waarin eene gekleurde

rozenstruik gebrand was.

d. Het huis n<>. 39.

Op het huis de Kleine Rozenboom volgt Kerkwaarts

het huis, thans genummerd 37, dat, als reeds gezegd, eerst

toebehoorde aan Jan van de Water Everardszoon en daarna

aan mr. Dierck van Vechel, president-schepen van den Bosch,

den zoon van mr. Goijart, schepen van den Bosch, die weder

een zoon was van Dirck (den zoon van Goijart van Vechel

Dirckszn en Geertruid van Lairven) en Mechteld van Aerle

Henricksdochter 3)

Genoemde mr. Dierck van Vechel had van zijne vrouw

Catharina van den Hanenberch, dochter van Walraven en Hil-

legonda Monicx, twee dochters : a. Elisabeth, die huwde met

mr. Henrick van Horenbeeck, raad van den Bosch en b.

1) Zijne eerste vrouw was Johanna van Kavesteyn, met wie hij 27

Januari 1669 te den Bosch gehuwd was. Na haren dood hertrouwde hij

aldaar 9 Februari 1681 met Johanna Verhaeren.

2) Hy was cornet en gehuwd met Elisabeth Hendrica Verster.

Hun zoon Isaak Wille n Elsevier, vaandrig, wiens vrouw was Cornelia

Rockx, verkocht de Brouwmeer 24 Januari 1743 aan Jan Louis Verster,

schepen van den Bosch, die dat huis 21 Februari 1750 weder verkocht

aan Maria Allegonda van Eyb weduwe van Johannes Ransecremer, woon-
achtig- te den Bosch, zooals reeds vermeld is op p. 261.

3) De echtelieden Dirck van Vechel en Mechteld van Aerle had-

den deze kinderen : a. mr. Goyart ; b. Gudula, die huwde met Francois

Kuysten; c. Henrick; d. Willem; e. Jan; /.Geertruid; g. Jutta
;

en h. Aleid, die huwde met Adriaan Ketelaer Albertszn.
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Maria, die trouwde met mr. Jacob van der Cammen, ook raad

van die stad. De sub a genoemde dochter Elisabeth erfde van

hare ouders vorenbedoeld huis, dat zij 26 October 1644 (Reg.

n . 389 f. 27), als wanneer het werd gezegd te staan tusschen

dat van Catharina weduwe van Jan Janszn Seberts ex uno

en dat der weduwe en kinderen van mr. Jacob van der Cammen
ex aliOy schonk aan hare dochters Elisabeth en Henriette van

Horenbeeck. Van haren genoemden man had zij behalve cleze

dochters ook nog een zoon Cornelis van Horenbeeck, die

huwde met Catharina van Lamsweerde 1), de dochter van

Joseph van Lamsweerde die in 1612 koopman te Rotterdam

was en broeder was van mr. Alexander van Lamsweerde,

priester en onderplebaan der St. Janskerk te den Bosch 2).

De zoon van laatstgenoemde echtelieden van Horenbeeck,

Henricus Hyacinthus van Horenbeeck, inwoner van den Bosch,

erfde het hierbedoeld huis van zijne genoemde tante Henriette

van Horenbeeck; hij verkocht het 5 November 1678 (Reg.

no. 479 f. f. 39) aan Catharina Verwiel weduwe van Anthony

de Vlieger, oud-postbode van den Bosch op Rotterdam, Delft

en 'sHage ; deze had reeds 9 April 1675 dat ambt om gezond-

heidsredenen nedergelegd, wTeshalve de Regeering van den Bosch

daarna tot zijnen opvolger benoemde zijnen minderjarigen neef

Anthony de Vlieger, burger van den Bosch, onder gehoudenheid

van genoemde Catharina Verwiel om het ambt te laten wraarnemen

door eenen bekwamen persoon tot dat de neef meerderjarig

zoude zijn geworden.

1) Men zie over deze van Lamsweerde'ns Reg. no. 312 f. 287 en
id. no. 502 f. 280.

2) De kleinkinderen der echtelieden Cornelis van Horenbeeck en
Maria van Lamsweerde, zijnde Alida, (de dochter van Henricus Hyacinthus
van Horenbeeck en Genoveva van Tielens) en echtgenoote van Adriaan
Teulinx ; de voogden over de minderjarige kinderen van de echtelieden

van Horenbeeck-v.in Tielens en de voogd over het minderjarig kind van
Frederik Dominicus van Horenbeeck en Agnes van Oldenzeel, verkochten
9 Januari 1697 (Reg n°. 510 f. 278 vso) eene schoone ende iveïgeleye

casteeltje of slootje, toen geheeten op den Veedyck, later Veebeek, dat

gebouwd was op eenen akker, gelegen te Berlicum, die afkomstig was
van bovengenoemden mr. Dierck van V echel, aan Anthony de Hee, koop-

man te den Bosch.
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Naast voorbedoeld huis staat Kerkwaarts het huis n*. 39,

dat anderzijds grensde aan het huis de Bonte mantel, eene bena-

ming, die dit laatste huis blijkens Prosp. Cuypers t. a. p. blz. 380

in 1566 reeds had. Bij de verdeeling der nalatenschappen van

mr. Dierck van Vechel en Catharina van den Hanenberch voor-

noemd, die in 1628 plaats had, werd het huis n°. 39, dat

daartoe o. a. behoorde, aanbedeeld aan hunne dochter Maria van

Vechel, de huisvrouw van mr. Jacob van der Cammen voor-

zegd, (zoon van mr. Jacob, raad van den Bosch en Maria

van Eyck). Van haar erfden dat huis hunne kinderen, van wie

de laatst overgeblevene was Jacquelina van der Cammen 1)

weduwe van Rogier van Broeckhoven, heer van Milheeze; zij

en hare kinderen, zijnde: Willem Arnout van Broeckhoven,

heer van Milheeze; Jacobus van Broeckhoven en Maria Isabella

van Broeckhoven, echtgenoote van Caspar Christiaan de Voocht,

heer van Geffien en Vormezeele, verkochten 19 Mei 1685

(Reg. n°. 503 f. 52 v so
) dit huis, dat toen gezegd werd te zijn

een huis met erf, tuin en achterhuis, aan Johan Esser Dirkszoon,

notaris en klerk ter stadssecretarie te den Bosch. Van dezen

werd dit huis geërfd door zijne dochter Ida Cornelia Esser,

echtgenoote van Adriaan van der Straten, drossaard van Empel.

Laatstgenoemde echtelieden hadden twee zonen : Laurens en

Dirk, van wie bij de verdeeling hunner nalatenschappen, welke

4 December 1767 te Oss plaats had, Dirk, die alstoen te

Empel aan de Dieskant woonde, dat huis bekwam; deze ver-

kocht het 13 October 1777 (Reg. n°. 592 f. 362 vso
), als

wanneer het begrensd werd door de huizen van Willem Hubert

ex tmo en Johannes Wansing ex alio, aan mr. Boudewijn

Donker Curtius, praktiseerend advocaat te den Bosch. Laatst-

genoemde verkocht het 5 October 1799 (Reg. n°. 621 f. 406)

weder aan Georgius Jacobus Laurillard dit Fallot, die 3 Fe-

1) Voor de eene helft erfde zij van Maria van Lanckvelt weduwe
van Robbrecht de Bever en voor de andere helft verkreeg zij bij schenking
van hare eenige zuster Maria van der Cammen de Lanckveltsche hoeve
op den Ham onder Erp, die zij 13 Maart 1683 cedeerde aan haren zoon
Willem Arnout van Broeckhoven, heer van Milheeze.
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bruari 1789 van Kleef als Waalsch predikant te den Bosch

beroepen was, alwaar hij 28 Juni van dat jaar als zoodanig

bevestigd werd; hij was ook professor aan de Doorluchtige

school aldaar; den 11 Dec. 1801 verkocht hij dit huis aan

Margaretha Berkhout weduwe van Pieter Bouwens 1), woon-

achtig te den Bosch, die het 17 December 1805 transporteerde

op hare dochter Margaretha Bouwens, echtgenoote van Gijs-

bertus van Beverwijk, welke toen te Dinther woonde en later

lid van Gedeputeerde Staten van Noordbrabant werd; hij over-

leed in dit huis 25 Mei 1867, zonder kinderen na te laten.

Na zijnen dood werd het verbouwd en thans is het een goud-

smidswinkel.

Schuins tegenover dit huis, aan den Z.O. hoek der Kerk-

en Gasselstraat, stond het huis eerst genaamd

:

e. De Hooge Kamer, daarna In den zoeten naam Jezus.

(No. 20.)

Peter, zoon van Andries van Boxmeer, kocht 24 Maart

1544 dit huis, dat toen nog heette de Hooge Kamer, van

Geertruid weduwe van Jan van Maren.

Hij had twee zonen: Andries en Jan. die, omdat zij in

dit huis het beroep van broodbakker uitoefenden, de Beckete

genaamd werden. Hunne moeder zal daarin ook dat beroep

hebben uitgeoefend, vermits blijkens E. A. van Zuylen Stads-

rekeningen I blz 736 in 1564 in dit huis eene broodbakster

woonde, die in dat jaar te licht brood verkocht.

Genoemde gebroeders Andries en Jan waren Hervormings-

gezind, zooals blijkt uit het werk van Prosp. Cuypers voormeld

blz. 333, 353, 361, 468 en 512.

Dierck Aertszn, van Dinther, als daartoe gemachtigd, bij

brieven, door de Regeering der stad Zalt-Bommel verleend,

van Willem Janszn., zoon van wijlen Jan, den zoon van Peter

1) Hunne kinderen waren Debora Bouwens, echtgenoote van mr.
J. W. van Hanswijk; Jacoba Petronella Bouwens, echtgenoote van Gijsbertus
van Beverwijk en Pieter Bouwens.
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Andrieszoon van Boxmeer, bakker, alsmede van Lodewijck

Geritszn. en Jacob Janszn, hebbende het beleid over de Armen
Zaken te Zalt-Bommel en overzulks mede gerechtigd tot de

goederen van genoemden Jan, den zoon van Peter Andrieszn.

voornoemd, en van mr. Jan Everardszn, hoefsmid, als erfgenaam

zijner dochter Catharina, door hem verwekt bij Elisabeth, zijne

huisvrouw, dochter van Peter Andrieszn meergenoemd, ver-

kocht 15 April 1610 (Reg. n°. 251 f. 417) dit huis, dat toen

gezegd werd te staan aan den hoek van de Alde Gasthiiys-

straet 1) en genaamd te zijn den sueten naem Jesus, aan den

goudsmid mr. Christofïel Janszn. Uit deze akte valt de gevolg-

trekking op te maken, dat Jan de Beckere ter wille van zijn

geloof den Bosch metterwoon had verlaten evenals zoovele

andere Bossche Hervormingsgezinden van zijnen tijd zulks deden.

In 1646 behoorde dit huis weder toe aan eenen brood-

bakker, n.1. aan Peter van Geldrop Hubertszn en in 1747 werd

het gekocht (Reg. n°. 569 f. 229) door Andries Bolsius, chirurgijn

te den Bosch 2). Bij de afbraak van dit huis in den winter

van 1911/12 zijn in de kelders daarvan oude bakovens gevonden.

1) Is thans bij verbastering genaamd de Gasselstraat.

2) Hij behoorde tot eene familie van chirurgyns. De eerste van
haar, die zich in den Bosch metterwoon vestigde, was Andries Bolsius

Gorneliszn, chirurgyn te den Bosch in 1686, geboren te Dordrecht 15 Mei

1652, h. te den Bosch 15 Uctober 1679 Adriaantje van Bockhoven. Hun
zoon was de chirurgyn Joannes Bolsius, die 25 April 1711 Henrica Dirks

huwde; zij schonk hem o. a. bovengenoemden chirurgyn Andries Bolsius,

die Joanna van Munster huwde, doch kinderloos stierf en Antonius Bolsius,

ook chirurgyn, geboren 1717, h. Catharina van Asperen. Laatstgenoemde
echtelieden waren o. a. ouders van Joannes Bolsius, die volgt en Antoni
Bolsius, notaris te den Bosch, geboren aldaar 29 Augustus 1757, h. aldaar

4 Augustus 1788 Adriana Sweens, dochter van Petrus Joannes en Barbara
Boselie. Zij schonk hem o. a. Antonius Petrus Bolsius, notaris te den
Bosch, geboren aldaar 9 Februari 1789, h. aldaar 1°. 15 September 1815

Tberesia Maria Guypers; 2o. 6 Februari 1822 Joanna van der Vaart; zijne

kinderen waren o. a. ex l™a Antonius Petrus Bolsius, notaris te den Bosch,

stierf aldaar kinderloos 19 Juni 1901, h. Maria Francisca van Schevichaven;
en ex 2da Jan Bolsius, architect en lid van den Gemeenteraad te den

Bosch, geboren 1824, h. Joanna van Maaren.
Joannes Bolsius voornoemd was chirurgyn te den Bosch en had

een zoon Antonius, die aldaar med. doctor was. Deze had o. a. een zoon

Nicolaus Bolsius, die gazdirecteur te den Bosch was, hetgeen thans is

diens zoon Petrus Bolsius.
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ƒ. De Gekroonde Schoen.

(No. 20.)

Naast laatstbedoeld huis 1) stond kerkwaarts een huis,

dat Petrus, sartor, zoon van Henrick Groijartszn, den 4 Maart

1587 (Reg. n°. 244 f. 507) verkocht aan Gerard, zoon van Jan

Scheffer ; het werd toen gezegd te zijn : huis, erf, plaats en

achterhuis, staande in de Kerkstraat tusschen dat eertijds van

Willem, zoon van Rase Persoons genaamd tsGraets, pictor, nu

van Frans Hollants, bibliopola, ex uno en dat eertijds der erf-

genamen Alard Spycker, nu van Jacob van Taterbeeök, ex alio

en, zich achterwaarts uitstrekkende tot aan het erf van genoemde

van Taterbeeck en dat der erfgenamen van Herwig Cretiers.

Genoemde Gerard Scheffer of Scheffers stierf kinderloos en alstoen

werd van hem dit huis geëifd door zijnen broeder, den boekver-

kooper Jan Janszn Scheffer, die het 6 Juni 1612 (Reg. n°. 311

f. 537) verkocht aan den „glaesmaecher Joost, zoon van wijlen

Pauwei Joostzn, als wanneer het gezegd werd te zijn : huis, erf,

tuin en achterhuis, staande in de Kerkstraat tusschen dat van

hem, verkooper, ex uno en dat, den Sueten naem Jhesus op ten

hoeck, ex alio. Zijne vrouw was Magdalena, dochter van Lambert

Echtbertszn van der Stappen. Het huis, dat hij, als gezegd,

naast het hierbedoelde had staan, was wellicht dat, hetwelk

Jan, zoon van Gerard Sceffer, in 1544 kocht van Rutger van

Vickevoirt (Reg. n°. 167 f. 160 vso
) 2); het werd toen gezegd

te staan tusschen dat van Arnold Pasteykens ex uno en dat

der erfgenamen van Thomas Landmeter ex alio en door Jan

Janszn van Vickevoirt, vader van Rutger voornoemd, gekocht

te zijn o.a. van Willem, zoon van Gobelinus Moer, den doch-

gieter, als man van Elisabeth, dochter van Jan Blickmans en

Catharina. Anna, dochter van wijlen Jan Scheffers Senior en

weduwe van mr. Johan van Besauwen, drossaard van de Graaf-

1) Men zie hierover nog Reg. n°. 240 f. 83.

2) Misschien was dit wel het huis, genaamd in de X Gheboden
(Zie Algem. Nederl. Familieblad V blz. 236 en vlgd).
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schap Bokhoven, verkocht 1673 (Reg. n°. 492 f. 76) het Kerk-

waarts naast het huis de Gekroonde schoen staand huis. dat

door haar geërfd was van hare ouders en dat nu gezegd

werd te zijn : huis, erf, ledige plaats en achterhuis, staande

tusschen het huis der erfgenamen Paulus Joosten ex uno en

dat van Jenneken weduwe van Cornelis Vrients ex alio en zich

achterwaarts uitstrekkende tot aan het erf van genoemde erf-

genamen.

Het huis de Gekroonde Schoen werd later tot een ver-

eenigd met dat genaamd In den zoeten naam Jezus ; deze

beide huizen, alsmede het daarnaast Kerkwaarts staand huis

zijn in het laatst van 1911 en begin 1912 afgebroken en in

de plaats daarvan is door de firma K. C. Suyling en Zn. ge-

bouwd het kantoor der Nederlandsche Bank.

Tegenover deze huizen staat het huis, dat eerst genaamd

werd

g. De Drie bellen, later de Getrouwe Herder.

(No. 49).

De Gebrs Mosmans in hun werk: Oude namen van

huizen en straten vermeenen dat dit huis eerst heette de

Vijf bellen en later de Goede of getrouwe herder ; hierin ver-

gissen zij zich echter, want de huizen de Vijf bellen en de

Goede Herder waren andere huizen dan dit huis. Cf. Reg.

n . 540 f. 159, waarbij Isabella Maria Slegers, huisvrouw

van Paulus Franciscus Offermans, superintendant van den Berg

van Barmhartigheid te Antwerpen, als erfgenamen harer ouders

Johan Slegers en Margaretha Scheffers, 31 Januari 1722 dit

huis 1) verkoopt aan Adriaan Nicols, koopman te den Bosch.

1) Waarschijnlijk was dit huis hetzelfde als dat, hetwelk Jan
Scheffers, boecprinter en verkooper, zoon van Jan Scheffers Janszn,
6 Februari 1615 kocht van de erfgenamen van Henrick Wijnants Senior,
koopman in lijnwaad, zoon van Henrick Wijnants. (Reg, n°. 287 f. 146 vso).
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h. De Doornen Kroon, later genaamd de Bijbel.

(No. 61.)

Gerard, zoon van wijlen Willem Janszn, broodbakker,

verkocht 3 Maart 1617 (Reg. n°. 342 f. 209) dit huis, dat

toen gezegd werd te zijn huis met erf en tuin, genaamd de

Doornen Kroon, staande in de Kerkstraat tusschen dat eer-

tijds van mr. Jan Millinck, nu van Aert Jacobszn. schrijnwer-

ker, ex uno en dat voorheen van Hans van Gange!, nu van

Jacob Dierckszn Heys, ex alio, aan Jan, zoon van Gerard van

Groeningen, ruiter in de Compagnie van den Baron van

Grobbendönck, gouverneur van den Bosch. De kinderen en

erfgenamen van genoemden Jan van Groeningen c.s. verkochten

21 November 1639 (Beg. n°. 383 f. 66) dat huis aan Geraert

Jacobszn van Weert; deze verkocht het 16 November 1645

(Reg. n°. 426 f. 48) weder — als wanneer het omschreven

werd als : „huys, erve ofte ledige plaetse, pompe, coockhuys,

achterhuys, etc, gemeynlick genoempt de Doorne Croonë\ staande

in de Kerkstraat tusschen het huis van Jacob, zoon van wijlen

Aert Jacobszn, schrijnwerker, Marktwaarts ex uno en dat van

Nicolaes Geraertszn van Someren, Kerkwaarts ex alio, — aan

Hans of Jan Janszn van Turnhout, boekverkooper ; het werd

daarop genaast door Symon Janszn van Turnhout als man van

Mayken, dochter van Hugo van Berckel en zuster van Judith,

de vrouw van Geraert Jacobszn van Weert voornoemd, doch

genoemde Hans of Jan Jansz van Turnhout blijkt ten slotte

toch daarvan eigenaar te zijn geworden.

Deze, die aanvankelijk Katholiek was, werd in het jaar

1630 Protestant (Zie Dl. I p. 106) en deed toen van zijne

veranderde gezindheid blijken niet alleen door den naam van

dit huis, dat hij toen als huurder zal bezeten hebben, te ver-

anderen in dien van den Bijbel, maar ook door toen aldaar

onderscheidene anti-Katholieke boekjes ter perse te leggen.

(Taxandria XII p. 208, alwaar ook nog de meening wordt uit-

22
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gesproken, dat hij te voren eene drukkerij had in het huis

de Vergulde A. B. C.)

Zijn broeder en zuster waren Pieter en Johanna van

Turnhout, welke laatste gehuwd was met Gijsbert Anthonijszoon

Coremans.

Hij huwde met: 1°. 19 Februari 1636 Theodora van

Dooien ; 2°. Ida van Davervelclt, en overleed omstreeks het jaar

1676, van zijne eerste vrouw o. a. nalatende 1) eenen zoon

Jacobus, die 7 Sept. 1638 in het E. K. bedehuis van St. Jan

te den Bosch R K. gedoopt was ; deze erfde van zijnen vader

het hierbedoeld huis met de boekclrukkerij en zette die daarin

tot aan zijnen dood voort. Diens vrouw was Helena Vos, welke

hem deze kinderen schonk, die allen R. K. gedoopt werden :

Johannes Philippus; Henrica en Johanna Maria. Nadat zij

weduwe van hem geworden was schijnt zij zijne boekclrukkerij

te hebben voortgezet, doch daarmede slechte zaken te hebben

gemaakt, want de curator over haren geabandonneerden boedel

verkocht den 14 Januari 1722 (Reg. n°. 540 f. 148) het huis

de Bijbel, dat blijkens de daarvan opgemaakte akte aan haren

man 29 September 1676 bij scheiding was aangekomen en

in 1722 stond tusschen het huis der Wed. Ackersclyck 2)

Marktwaarts ex %mo 3), en het huis van Dirck van de

1) Men zie zijne overige kinderen in Taxandria XII p. 282.

2) Zij zal geweest zijn Maria van Blotenburg weduwe van mr*
Gornelis Martinus Ackersdyck, raad van den Bosch, den zoon van Martinus
en Mechteld Canters (dochter van Joost Aertszn Canters, schepen van
den Bosch). Zij overleed kinderloos; de nalatenschap van haren man werd
geërfd door zijnen broeder mr. Herman Ackersdyck, advocaat te den Haag,
als vruchtgebruiker en door de kinderen van zijnen vooroverleden broeder
mr. Henrick Ackersdyck, raad van den Bosch en diens vrouw Maria
Ghatvelt, zijnde Marten, predikant te Waspik en mr. Willem Gornelis

Ackersdyck, die in 1725 te den Boscb huwde met Maria Adriana van Eek
als bloote eigenaren.

3) Joost Aertszn Canters voornoemd had dit huis 10 Octoberl661
(Reg. no. 442 f. 27) gekocht van Quirijn Willemszn van Forst q. q. ; het

werd toen gezegd te staan tusschen dat, genaamd in de Drie papegaaien
ex uno en dat, geheeten in de Doornenkroon van Jan van Turnhout,
ex alio.
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Velde, l) Kerkwaarts ex alio, aan Adam van Heel, wiens

vrouw was Adriana Tarrenton.

Het blijkt niet, dat deze laatste echtelieden boekdrukkers

waren of in dit buis de boekdrukkerij lieten voortzetten ; waar-

schijnlijk was noch het een noch het ander het geval en zal alzoo

Helena Vos de laatste geweest zijn, die in dit huis eene boekdruk-

kers-affaire uitoefende. Van laatstgenoemde echtelieden erfden dit

huis hunne kinderen Gerardus en Dirkje van Heel, alsmede de

kinderen van hunnen vooroverleden zoon Lucas van Heel ; dezen

verkochten het 20 Januari 1749 (Reg. n°. 565 f. 5) aan Dirkje

van Heel voornoemd, die de echtgenoote was van Jan Willem

Knoop ; het werd toen gezegd te grenzen Marktwaarts aan het

huis van mr. Nicolaas de Blankendael 2) en Kerkwaarts aan dat

der kinderen van wijlen den broodbakker Pieter van Lier, die

afkomstig was van Bokhoven en daarom wel niet zal geweest

zijn van dezelfde familie als het Bossche geslacht van Lier;

diens huis, dat aan den hoek der Korte Putstraat stond, werd

de Grutmeulen genaamd.

i. Het Katholieke bedehuis in de Kerkstraat.

Schuins tegenover de Korte Putstraat kwam van oudsher

uit een steegje, dat eerst heette naar het huis in de Kerkstraat,

genaamd <le Tromp of wel naar het huis in de Hinthamerstraat,

genaamd de Gouden Rijder, tusschen welke beide huizen

het liep : het gansken agter de Tromp ofte agter den Rijder

of wel het Trompengangsken; later heette het het Wassenbergs-

\) Hij had dit huis 23 Sept. 1707 gekocht van Johan Eeltjens
(of Eelkens), advocaat te Antwerpen, die het geërfd had van zijne ouders
Wouter Eeltjens (of Eelkens) en Gornelia Vinck.

2) Dit huis was niet alleen het eigendom van mr, Nicolaas de
Blankendael, secretaris van den Bosch, (die een zoon zal geweest zijn van
Adam of Daem de Blankendael en Anneken, de dochter van Joost Aertszn
Ganters, schepen van den Bosch), maar ook Van Anna Megtelt de Blanken-
dael, echtgenoote van Garolus Kloeck, predikant te Berlicum bij den Bosch.
In 1750 werd het gekocht door Marti nus Luyckx.
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straatje, het Antony van Hintem straatje, of de Engelsche

pispot, dit laatste waarschijnlijk naar het in de Kerkstraat,

staand huis, genaamd de Waterpot, waar achter het liep.

In eene Bossche Schepenakte van 1776 staat vermeld, dat dit

straatje genaamd werd het Trompenganxken of het Wassen-

bergstraatfe, doch meest bekend is onder den naam van den

Engelschen Pispot

Dit straatje gaf toegang tot het Katholieke bedehuis,

dat gezegd werd te zijn de Roomsche Kerk in de Kerkstraat,

hoewel het niet aan maar achter die straat stond. Naar dit

bedehuis leidde behalve gezegd straatje o.a. ook nog een steegje

in de Gasselstraat, dat men in de Bossche schepenakten aan-

geduid vindt als een gangsken, daer men naer de Kerck gaet

van Pater Geenen 1), of wel als het ganxken in de Oude

Gasthuisstraat naar de Roomsche kerk.

Het is mij niet kunnen blijken wanneer dit bedehuis

gesticht werd; waarschijnlijk geschiedde zulks eerst na 1665,

omdat Martinus Ackersdyck in zijn reeds herhaaldelijk aan-

gehaald Memoriaal er hoegenaamd geen melding van maakt;

uit hetgeen G. A. Meyer in zijn werk: De Predikheeren te

's Hertogenbosch, op blz. 160 vermeldt, is in elk geval met

vrij groote zekerheid op te maken, dat dit bedehuis reeds in 1672

bestond, omdat pater Antonius Verheyden, die volgens hem en

Schutjes het bediend had en in 1672 stierf, aan zijnen opvolger

pater Ambrosius van Echten naliet : de ornamenten met het

silverenwerck aengaende de kerck. Na dezen bedienden nog

eenige Dominicanen dit bedehuis, o.a. pater Gerardus Wassen-

berg, dien G. A. Meyer t. a. p. blz. 259 echter niet noemt onder

de priesters, welken dit bedehuis bedienden 2) ; het werd in

1681 ten diens laste door de Staten Generaal verbeurd verklaard

zooals blijkt uit het navolgend:

1) Hij bediende dit bedehuis vanaf 1691 tot aan zijnen dood in 1716.

2) Hij werd te Bakel geboren en was zoon van Godefridus
Wassenberg, schout aldaar.
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EXTRACT uit het register der resolutien van de

Staten Generaal der Vereenigde Neder-

landen, loopende over Januari-Juni 1681.

Folio 143 vo
.

„Jovis den 20en February 1681.

Praeside d'heer van Sevenaer.

Praesentibus d'heeren van Els, Verbolt, enz.

De resolutien gisteren genomen sijn gelesen ende geresumeert" enz.

Folio 145.

„Is gehoort het rapport van de heeren Verbolt, ende

andere haer Ho. Mo. gedeputeerden tot de saecken van de

Meyerie van 'sHertogenbosch, hebbende ingevolge ende tot vol-

doeninge van derselver resolutie commissoriaél van den elffden

November lestleden gevisiteerd ende geexamineert de missive

van den heere van Raesfelt, hoogh ende laeghschout derstadt

ende meyerie van 's Hertogenbosch, geschreven tot Corten-

bergh den vier en twintichsten October lestleden, ende daer

nevens drie bylagen, houdende responsive ende bericht op

haer Ho. Mo. missive ende aenschryvens van den vijffentwin-

tichsten October mede lestleden, concernerende de proceduren

gehouden tegen den paep van Wassenbergh ende andere per-

soonen in de voors saecke medeplichtich. Waerop gedelibereert

sijnde hebben haer Ho. Mo. het paspoort voor desen in tyden

van pest aen den voornoemden paep Wassenbergh verleent in-

getrocken ende gecasseert, sooals hetselve ingetrocken ende

gecasseert werd mitsdesen. Ende is voorts goetgevonden ende

verstaen dat den gemelten heere van Raesfelt sal werden ge-

rescribeert ende aengeschreven soodanige ordre te stellen ende

die voorsienige te doen, ten eynde den voornoemden paep

Wassenbergh in de stadt ofte in de Meyerie van ?

s Hertogen-

bosch mach werden geapprehendeert ende vervolgens tegens

deselve in conformité van haer Ho. Mo. vorige resolutie son-

der eenige minste conniventie, werden voorts geprocedeert, dat

van gelycken de proceduren tegens den persoon van eenen
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Mostaet, breeder in de voorschreye missive vermeldt, geen-

tameert sonder eenich het minste tijdversuym ten spoedichsten

mogen werden vervolght ende ten eynde gebracht, sonder van

des te doen in gebrecke te bly ven. Eyndelycken is mede goet-

gevonden ende verstaen dat de ornamenten in de voorschreve

geconfisqueerde kercke gevonden, sullen comen ten proffyte

van den gemelten hoochschout, soo nochtans dat deselve orna-

menten naer desen tot geen argernisse van de gereformeerde

religie en sullen mogen comen te strecken ende dat de kerck

door de resolutie van haer Ho. Mo. geconfisqueert aen de re-

genten van het burgerweeshuys binnen de voorschreve staclt

van 's Hertogenbosch sal werden gegeven, sooals deselve

gegeven wert in crachte cleses, om deselve te mogen employeren

tot het meeste gebruyck ende voordeel van 't voorschreve

weeshuys met die praecautie nochtans dat deselve kerck niet

en sal mogen werden vercocht, directelijck off indirectelijck

aen eenige pausgezinden, opdat de voorschreve kercke tegens

de intentie ende de goede meeninge van haer Ho. Mo. in 't

toecomende niet verder en mach werden gebruyckt tot het

houden van de Paepsche vergaderinge. Ende sal extract van

dese haer Ho. Mo. resolutie gesonden werden aen de voorn,

regenten van het burger weeshuys tot 's Hertogenbosch voor-

noemt, om te strecken tot clerselver narichtinge en haer daer

naer te reguleren"

De Regenten van gezegd Weeshuis hielden zich aan

hetgeen hun door de Staten-Generaal ten aanzien van dit bede-

huis was opgelegd, daar zij het toch 3 November 1683 (Reg.

n°. 477 f. 3) verkochten aan den Protestant Thomas Hubert;

het werd daarbij omschreven als: „twee achterhuysen, staende

alhier in de Hinthamerstraat achter de huysinge genaamd de

Vergulde ploech 1) tusschen het huis, genaamd den Bijder,

1) Guilliam van Campen, notaris te den Bosch, had dit huis niet

een ander huis, dat gezegd werd te staan in de Hinthamerstraat tusschen
het huis de Vergulde Ploeg eu het huis de Engel, 13 Febr. 1671 gekocht
(Reg. n<>. 453 f. 173).
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ex uno. en het hüys het Morinneken, een ganxken tusscheil

beycle liggende, ex alio, sijncle deselve achterhuysen voor

desen gebruyckt geweest totten dienst ofte kercke van de

heer Wassenberch, welcke voors. achterhuysen ofte kercke

gemelt Weeshuys sijn aengecomen by gifte van Hare H. M.
de Heeren Staeten-Generael volgens derselver resolutie in dato

20 Februari 1681."

Reeds den 12 Juni 1684 verkocht genoemde Thomas
Hubert die beide achterhuizen aan den Katholieken Guilliam

van Campen, notaris te den Bosch (Reg. n°. 477 f. 13o) ; de

Regenten van het Weeshuis hadden dan toch de voorwaarde

der aan hetzelve gedane schenking nageleefd !

Deze huizen zullen toen wel weder spoedig tot de uitoefe-

ning van den Katholieken godsdienst ingericht zijn geworden.

Kort na dien verkoop deed althans een pater Dominicaan daarin

weder dienst; leden van zijne orde deden het daarin na hem,

tot dat pater Hyacinthus Spykers in 1770 kwam te overlijden

;

toen werd een wereldgeestelijke rector van dit bedehuis en

een zoodanig geestelijke bleef verder, nu met toestemming

der Wereldlijke macht, daarover gesteld totdat in 1811 dit

bedehuis op last van Keizer Napoleon I werd gesloten ver-

klaard; rector daarvan was toen Joannes van Cuik; deze bleef

echter nog tot 1814 in het geheim daarin zijne bediening uit-

oefenen doch alstoen werd het ook metterdaad opgeheven en

wel voor goed en nam laatstgenoemde rector de Bossche St.

Janskerk in bezit.

In 1775 werd dit bedehuis met verlof der Staten Generaal

met 20 voeten vergroot en in 1779 werd het daarbij behoorend

missiehuis of pastorie vernieuwd.

Van Heurn in zijne Beschrijving beschreef dit bedehuis

als volgt: „De kerk in de Kerkstraat staat tusschen de huizen

der Kerk- en Hinthamerstraaten. Voorheen wrerd zy door de

Predikheeren bediend. Zy is taamlijk groot. In het jaar 1775

gaven de Algemeene Staaten oorlof om die twintig voeten te

verlengen. Zy heeft drie ingangen : een in de Hinthamerstraat
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door zeker steegje schuins over de Tweede Nieuwstraat; de

tweede ingang is door een steegje, dat in de Oude Gasthuis-

straat uitkomt; de derde door zeker straatje in de Kerkstraat

schuins over de Korte Putstraat. Een autaar staat er in deze

kerk. Men eert er met veel toeloop St. Anna, moeder der Maagd

Maria, wiens beeld in de kerk staat. Deze kerk wordt door

een Priester en- een kappellaan bediend, die in de Kerkstraat

eene huizinge hebben, welke in het jaar 1779 geheel ver-

nieuwd is."

Den 25 Januari 1775 werd dit bedehuis gevest ten name

van de Roomsche gemeente der kerkenhuyzinge in de Kerkstraat,

hetgeen als volgt in eene Bossche schepenakte van dien datum

vermeld staat : Willem van der Horst, mr. timmerman te

's Bosch, als gemachtigde van mr. Petrus Nagelmakers, wonende

te Gorinchem, transporteert krachtens Resolutie der Staten

Generaal van 28 Februari 1775 aan gezegde gemeente : de

huyzinge en erve by de Heer Roomsch werelds Priester de Kort

bewoond en gebruykt wordende, benevens de kerk, bystaande

gebouwen, gronden van erven, recht en gerechtigheden, ap- en

dependentien van dien, staande ten name van mr. Petrus

Nagelmakers en gelegen in de Kerkstaaat, aan de eene zyde

de huyzinge en erve van Leendert Conradi en aan de andere

zyde die van de Wed. Lambert van Rosmalen, streckende

voor van de straat achterwaarts tegens d'erve van Gerard van

Luinen en meer andere, met drie uytgangen, d'eene in de

Kerkstraat achter den Engelsche Pispot, d'andere in de Gast-

huysstraat en den derde in de Hintemerstraat, meergemelden

mr. Petrus Nagelmakers aangekomen soo by successie als by

diuersche transporten.

Thans is dit bedehuis een pakhuis

Begeven wij ons nu weder naar de overzijde der Kerk-

straat, dan komen wij, na voorbij te zijn gegaan het tegenwoordig

Postkantoor, dat op de plaats staat waarop vroeger drie heeren-

huizen stonden, aan het daarnaast staand huis, dat thans is
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j. Het huis no. 67.

Ter plaatse, waar dit huis thans staat, bevonden zich

oudtijds twee afzonderlijke huizen ; het een, genaamd het Wit

latn, dat Kerkwaarts stond, was een huis met erf, tuin, put,

achterhuis en uitgang in de Korte Putstraat en behoorde om-

streeks de eerste helft der 17e eeuw aan Rombout van Asperen,

zoon van mr. Arnt van Asperen en Anna Ronibouts; diens

weduwe Paulina Vercuylen verkocht het 21 Januari 1662

(Reg. n°. 442 f. 172 vso
) aan mr. Pieter van Teffelen, destijds

raad en servitiemeester der stad den Bosch 1); het ander, dat

ook was een huis met erf, tuin, achterhuis en uitgang in

de Korte Putstraat, en Marktwaarts stond, werd door mr. Daniel

Sauvé, Fransch schoolmeester te den Bosch, die het 29 November

1641 had gekocht van mr. Godefroy van Herlaer, oud-raad

van die stad, 19 Juni 1646 (Reg. n°. 392 f. 22) verkocht aan

Joost Gijsbertszoon van der Achter, die het 16 Januari 1662

(Reg. n°. 442 f. 171 vso
) weder verkocht aan genoemden mr.

Pieter van Teffelen; deze brak de beide huizen af en maakte

er één huis met stalling van. Hij huwde met 1°. Maria van

Kinschot, die hem geene kinderen schonk; 2°. Maria van

Groenewegen, die hem één kind baarde.

Na doode van mr. Pieter van Teffelen , die ten slotte

was geworden Gedeputeerde van het Kwartier van Nijmegen,

deed den 17 Februari 1684 (Reg. n°. 502 f. 107) zijne weduwe
Maria van Groenewegen ten behoeve van hun eenig, toen nog

minderjarig kind afstand van den tocht van het door hem

gebouwd huis, hetwelk alstoen beschreven werd als volgt:

eene seer schoone ende nieuw uytie gront opgetimmerde

huysinge, erve. hoff ende achtercamer, achterhuysinge, stal*

1) Hij was zoon van Steven van Teffelen, raad van den Bosch en
eigenaar van het kasteeltje Couwenberg onder Vught, en diens eerste
vrouw Johanna Messiere; zijne tweede vrouw was Aletta Darramouth.
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linge, enz., met de gerechticheyt van achterwaarts door eenen

gangh uyt te gaen in de Putstraet, ende eertijts geweest

sijnde twee huyssinge, gestaen ende gelegen in de Kerkstraet,

ex itno de erfgenaemen Jaspar de Bruyn ende Henrick Ver-

heyen 1% ex alio, eertijts mr. Henrich van Eyndoven, na
Steven dit Mont of zijne kinderen 2), Onmiddelijk na dien

afstand van recht verkochten de voogden van bedoelden minder-

jarige dit huis aan Simon Coenraet Lintworm, schepen van

den Bosch en ontvanger-generaal van de beden.

Laatstgenoemde was later raad en rentmeester van cle

stad den Bosch en ontvanger-generaal van de beurzen aldaar;

zooals het met meer ambtenaren ging, die na de reductie van

den Bosch in 1629 belast werden met het geldelijk beheer der

stichtingen en 's Lands middelen in cle stad en Meierij van

den Bosch, eigende ook hij een deel van de daartoe behoorende

gelden zich toe, zoodat na zijnen dood zijne nalatenschap moest

worden verworpen en onder het beheer van curators gesteld.

Deze curators, zijnde Dirck van 's-Gravesande, raad van den

Bosch en ontvanger-generaal van de beurzen en Nicolaes van

Blotenburg, procureur te den Bosch , verkochten 29 November

1701 (Reg. n°. 514 f. 226 v
so

) dit huis, — dat nu gezegd werd

te staan tussche». Kerkwaarts, het erf eertijds van Jaspar de

2) Hij was Hendrick Jansz Verheyden, die huwde met Catharina
van Berckel, dochter van Theodorus en Ulanda Kuysten en welke hem
schonk eene dochter Maria Verheyden, die trouwde met Claudius de Pottere.

3) Het huis van Steven du Mont stond ter plaatse, waar het
tegenwoordige Postkantoor zich bevindt. Hij was drukker der stad den
Bosch; den 30 November 1683 stond hij ten overstaan van Schepenen van
den JÏoseh aan zijne zes kinderen, door hem verwekt bij wijlen zijne

huisvrouw Johanna Kerffs, af zijn hier bedoeld huis, dat hij gekocht had
van de erven van mr. Henrick van Eyndoven ; item zijn huisraad, goud-
en zilverwerk en de winkeldrukkerij met al het daartoe behoorend ge-
reedschap en persen; zijne kinderen waren: Johanna du Mont; Johan
du Mont, die zijnen vader als stadsdrukker opvolgde en ook eigenaar
van diens voormeld huis was; Maria du Mont,'gehuwd met Johannes Kerck-
hoven; Mechlina Glara du Mont, gehuwd met Jacob Hasevoet, schepen
van den Bosch; Gellius du Mont, predikant van Heeswijk en Dinther
en Juliana Elisabeth du Mont. (Men zie over Steven du Mont Taxandria
XVI p. 22 en vlgd. en over Johan du Mont eod. p. 83 en vlgd.)
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Bruyn, nu van Peter Karsman, wonende te Vught 1) en van Maria

Verheyden, weduwe van Claudius cle Pottere, en Markhvaarts

het erf der kinderen en erfgenamen van Steven Dumont, —
aan mr. Panlus Suyskens, advocaat te den Bosch. Deze was een

afstammeling van den in Dl. I blz. 21 1 genoemden Jan Suyskens

van Dinther 2) en zoon van mr. Lambertus, advocaat te den

Bosch en Maria Elisabeth van Beughem; zijne zuster was Anna
Maria Suyskens; hij maakte zich naam door het schrijven zijner

Schriftelijke Adviezen
,

Zijne vrouw was Theodora Maria de Hee, , die hem
schonk: a. mr. Lambertus Suyskens, woonachtig te den Bosch;

b. Theodora Allegonda Suyskens, welke trouwde met Franciscus

Hyacinthus van den Berghe ; c. Anna Maria Suyskens; d. Maria

Allegonda Suyskens;- e. Issabella Johanna Suyskens, die huwde

met Petrus Mathias van der Vrecken, keizerlijk postmeester

te Maastricht.

De sub b. genoemde Maria Allegonda Suyskens erfde

gezegd huis van hare ouders; van haar erfde het weder Isabella

Johanna Ursula van der Vrecken, echtgenoote van Wilhelm

Eoosen, woonachtig te Maastricht ; deze verkocht 8 November
1764 (Reg. n°. 590 f. 69) dat huis, hetwelk nu gezegd wrerd

te zijn : huis met erf, tuin en achterhuis, mitsgaders een daar-

naast nieuw gebouwd koetshuis met stal, staande Marktwaarts

naast het huis van Antony del Ruel en Kerkwaarts naast dat

van Jasper Spijkers, aan Jan Bowier, raad en oud-schepen van

den Bosch. Deze was drossaard van Boxtel en Liempde en

president-schepen van den Bosch, alwaar hij 10 December 1781

overleed; hij huwde vier maal, doch al zijne huwelijken

bleven kinderloos behalve dat met zijne derde vrouw, welke was

1) Peter Karsman was gehuwd met Maria Gatharina Dedel, dochter
van mr. Gornelis Dedel, advocaat te den Haag en Anna Suyskens van
Dinther; hij had van haar eene dochter Cornelia Justina Karsmans, die
in 1674 nog minderjarig was. Later schijnt hij hertrouwd te zijn met
Anni van Roermont, die hem dan schonk eenen zoon Gijsbertus Nor-
bertus Henricus Karsmans.

2) Over de^genealogie van diens geslacht zie men nog Maandblad
Nederl. Leeuw XXX p. 7.
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Henrietta Maria Hermina Ackersdyck, dochter van Marten,

eerst predikant te Waspik en daarna te Middelhamis en Maria

Cornelia Santvoort ; zij schonk hem acht kinderen, onder welken

mr. Marten Bowler, die schepen van den Bosch was en het

hierbedoeld huis van zijnen vader erfde; den 12 Maart 1784,

(Reg. n°. 595 f 171), als wanneer het begrensd werd eenerzij ds

door het huis der Wed. Antony del Ruel en anderzijds door

het huis van J. G. Blesteng, verkocht hij het aan Margrita Eli-

sabeth Doom, huisvrouw van mr. Johan Hendrik van der

Does, oud-schepen en raad van den Bosch, die aldaar tot de

partij der Patriotten behoorde, zooals men lezen kan in Taxan-

dria VII blz. 234. Een zijner kinderen was Adriana Cornelia

Maria van der Does, geboren te den Bosch 10 Juni 1778 en

overleden aldaar 29 Januari 1823; zij huwde 30 September

1800 met Dr. Pierre Joseph Willebois, officier van gezondheid,

gedoopt te Boezeghem in België 15 April 1768 als zoon van

Pierre Joseph en Marie Catherine Vasseur; hij was met de

Fransche Legitimisten hier te lande gekomen en is de stam-

vader van de in elk geval thans adellijke familie van der Does

de Willebois.

Mr. Johan Hendrik van der Does als man van Margrita

Elisabeth Doom verkocht 26 Februari 1790 dit huis aan Abraham
Gobius, administrateur te Soerabaya, die het 7 December 1795

weder verkocht aan mr. Bernardus Storm, destijds advocaat

te den Bosch, en later president van het Departementaal

Gerechtshof van Brabant te Breda; deze was gehuwd met

Johanna Elisabeth van Meeuwen, dochter van Johan Petrus en

Johanna Maria Potters en overleed te Brussel 11 Juni 1832 1).

Den 30 December 1802 verkocht hij dit huis aan de gezusters

Theodora Maria en Johanna Christina van Lanschot, dochters

van Godefridus en Anna Regina Potters, de zuster van ge-

noemde Johanna Maria Potters; deze gezusters van Lan-

schot, van welken Theodora Maria inmiddels getrouwd was

1) Taxandria V p. 115 en XX p. 22.
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met Victor Andreas van Ryckevorsel 1), verkochten 16 0ctobér

1804 dit huis weder aan Pieter Haak Forsborg, professor en

predikant te den Bosch. Thans behoort het aan Jhr. Petrus

Josephus van der Does de Willebois, lid van de Eerste Kamer
der Staten Generaal en burgemeester van den Bosch, den kleinzoon

van Dr. Pierre Joseph Willebois en Adriana Cornelia Maria v£n

der Does hiervoren reeds genoemd. Tijdens dat deze eigenaar

was van dit huis werd van daaruit den 19 Augustus 1Ö04

eene eigenaardige hulde gebracht aan Hertog Hendrik. Prins

der Nederlanden. Toen toch Z. K. H. op dien dag bij zijh

bezoek aan den Bosch dat huis naderde, traden daaruit

„ambachtsdeekenen en eonstenaers", keurig uitgedost in de

kleeding van de XVI eeuw, Hem te gemoet en boden Hem bij

monde van een hunner, den heer Jan Mosmans, eene oirkonde

op perkament aan, waarin o. a. het volgende stond

:

In den feestgedruyse, borghers staet 'reis stil

!

Van een hertogh Henrick, ick wat segghen wil.

Anno dusent hondert taghtigh ende vijff

Bouwde hij dees hoofstat, ront sijn jaghtverblijf.

Weer kompt eenen Hertogh, die oick Henrick niet,

Als Uw Prince binnen, soo gy claerlijk siet.

Naast dit huis staat het huis

k. De Goede Herder.

(No. 69).

Het eenig vermeldenswaardige van dit huis is, dat Jan

Scheffers, de jongste zoon van den Bosschen boekdrukker Jan

Schoeffer en diens huisvrouw Elisabeth van den Hoeck, in 1614

na doode zijns vaders zich als drukker en boekverkooper in

dit huis vestigde, hetwelk hij met zijne vrouw Magdalena,

dochter van Lambert Echtbertszoon van der Stappen, betrouwd

had. Zij schonk hem geene kinderen. Ruim drie maanden voor

1) Men zie over hem Dl. I hlz. 184.
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van hem was, vermaakte zij dit huis aan haren neef Heniïck

Janszoon van der Heyden, ook wel genaamd Verheyden of

Verheyenl); tegelijkertijd stichtte zij een vrouwen gasthuis te

Boxtel, hetwelk nu nog bestaat 2).

I De woning van mr. Johan Hendrik van Heurn.

(Nos. 52 en 54).

Dit huis bestond aanvankelijk uit twee huizen, waar-

van het Westelijk staande toebehoorde aan Zeger, raad en

rentmeester van den Bosch, zoon van mr. Zeger Adriaanszn.,

president-schepen van die stad en Aleid van Achelen

Woutersdr. 3)

Hij had van zijne huisvrouw Adriana van Vechel een zoon

Adriaan Zegers, die in 1645 huwde met Anna van Voorn

(Taxandria XIX p. 163) en eene dochter Maria Zegers, welke

huwde met mr. Henrick van den Broeck, advocaat te den

Bosch. Deze kinderen verdeelden 10 December 1643 hunne

ouderlijke nalatenschappen, welke scheiding zij 27 April 1644

voor Schepenen van den Bosch approbeerden. (Keg. n°. 388

f. 401); bij die boedelscheiding kreeg Maria Zegers het voor-

bedoeld huis voor haar deel ; haar genoemde man vergrootte

het daarop door op 20 December 1647 (Reg. n°. 394 f. 161)

van Jacob van Gasteren, raad van den Bosch, aan te koopen

het daarnaast Oostwaarts staand huis, dat alstoen aldus om-

schreven werd : „huys, erve, hoff ende achterhuys met eenen

put, gestaen ende gelegen in de Kerckstraet tusschen huys

ende erve Joncker Jacobs de Cock, oudt raet deser stadt, als

wittich man ende momboir van Jouffer Hester, zyne huys-

vrouwe, dochtere wylen Joncker Henrix van Gestel, in zynen

1) Reg. n°. 425 fol. 464 vso

2) Algem. Neder}. Familieblad V p. 23S-24Q, 268, 294 en 297.

3) Men zie de overige kinderen en verdere afstammelingen van
de echtelieden Zeger Adriaanszn van Achelen in Reg. no. 381 f "l 72.
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leven oudt-president derselver stadt, ex nno, ende tusschen

huys ende erve van d'Heer ende mr. Henrick van den Broeck,

Licentiaet in de rechten, als wittich man ende momboir van

Jouffer Maria zyne huysvrouwe, dochtere van Za. d'Heer Zeger

Mr. Zeger Adriaenszn, in zynen leven oudt raet ende rent-

meester deser stadt, ex alio, streckencle voor van de ge-

meyne straete achterwaerts tot aen andere erve des voorn.

Heer Jacobs van Casteren," die dit 16 November 1640 (Reg.

n°. 384 f. 56) had gekocht van voornoemden Jor Jacob de

Cock, wiens vrouw Hesther van Gestel het van hare na te

noemen ouders geërfd had.

Mr. Henrick van den Broeck of wel zijn na te noemen

zoon maakten van de beide voorzegde huizen een huis. Hij

had van zijne genoemde vrouw een zoon Willem van den

Broeck, die blijkbaar kinderloos stierf, want deze stelde tot

zijnen erfgenaam in diene voorzegden oom Adriaan Zegers,

welke drossaard van Wommelgem was; zijne moeder deed

zulks eveneens; desniettemin traden later de kinderen van

gezegden Adriaan Zegers voor een vierde als rechthebben-

den op de beide tot een geheel gemaakte huizen op, want

den 22 Mei 1680 (Reg, n°. 475 f 200 v so
) verkocht Maria

van Noore, huisvrouw van Adriaan Zegers, drossaard te

Wommelgem, als lasthebster van dezen, een vierde part, aan

hare drie minderjarige kinderen, met namen Anna Maria, Jan

Francois en Henricus Segers, competerende in : „eene huysin-

ge,eertijts twee haysingen, gestaen ende gelegen indeKerck-

straet nevens erve Jor Lambert Becx ex tino ende nevens erve

des heere Casteren ex alio et uno fine, streckende metten

anderen eynde aen de voors straet, de voors drey onmundige

kinderen aengecomen by deylinge over de goederen van

Juffr. Maria Segers, weduwe was van de Hr. ende Mr. Hen-

drick van den Broeck in dato den 7 October 1675". Kooper

werd toen daarvan mr. Justus Verster, raad en griffier van

den Bosch; het blijkt nergens dat hij ook het overige 3A in

dit huis kocht, hoewel hij later er ook eigenaar van was.
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Laatstgenoemde kooper was 9 Mei 1626 geboren uit

het huwelijk van Pieter Verster, burgemeester van Geertruiden-

berg, met Elisabeth .Toosten van Sundert en stierf 11 Februari

1705; zijne vrouw was Sara Lotterig. Den 19 Januari 1705

(Reg. n°. 519 f 46 vso
) droeg hij het hierbedoeld huis, dat toen

gezegd werd te grenzen aan het huis van Mevrouw de Wed.

Becx Oostwaarts ex ano en dat van Jaeob van Casteren, raad

van den Bosch, Westwaarts ex alio, over aan mr. Pieter

Verster, schepen van den Bosch, die 29 Augustus 1662 te

Raamsdonk geboren was uit het huwelijk van Isaacq Verster,

schout van Raamsdonk en president-schepen van Boxtel (zijnde

zijn broeder), met Elisabeth Daesdonck. Van dezen erfden

dit huis diens beide dochters : Elisabeth Hendrica Verster,

echtgenoote van den gewezen cornet Isaak Herman Elsevier

en Maria Christina Verster (welke later huwde met Cornelis

Digues de la Motte, drossaard van Boxtel en Liempde) ; zij

verkochten dat huis 31 Juli 1719 (Reg. n°. 539 f. 29 vso
)

aan Georg Ulrich Romer, als wanneer het omschreven werd

als een huis met erf, tuin en ledige plaats, begrensd O. waarts

door het huis der kinderen van C. Le Martinel, W. waarts

door het huis van den Blok der Hinthamerstraat en zich ach-

terwaarts uitstrekkende tot aan een ander huis van dien Blok.

Genoemde Romer 1), die Hervormd predikant was, werd

22 November 1672 te Aken geboren; in 1699 werd hij te

Wylre, in 1703 te Tiel en in 1708 te Wezel beroepen; van

deze laatste plaats werd hij in 1714 te den Bosch beroepen,

alwaar hij 6 Januari 1715 bevestigd werd; in het jaar 1730

werd hij ook nog benoemd tot hoogleeraar in de Oostersche

talen aan de Doorluchtige school aldaar; dit laatste ambt

aanvaarde hij 20 Juli 1731 met eene openbare redevoering

over de oude Hebreeuwsche taal en hare bewaring gedurende

de Babylonische gevangenschap. Zoowel dit ambt als dat van

1) Over de Akensche Römer's zie men Macco Beitrage Bd. III
p- 232 en 234 en Aachener Wappen und Genealogièn Bd. II p. 95.
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Hervormd predikant bleef hij te den Bosch bedienen tot dat

hij aldaar 1 Februari 1741 overleed. Hij liet na eene dochter

Anna Romer, welke in Mei 1743 huwde met mr. Johan Hen-

drik van Heurn en hem het hierbedoeld huis ten huwelijk

bracht; deze kocht 16 Maart 1750 (Beg. n°. 569 f. 345 vso
)

van de Blokmeesters der Hinthamerstraat daarbij aan het naast

het huis zijner vrouw Westwaarts staand huisje, hetwelk de

Blok van die straat geërfd had van Jacob van Casteren in-

gevolge diens codicil van 1716 en dat Westwaarts grensde aan

het huis der Juffrouwen Francisca en Hesther vanden Oever;

hij maakte van dat huisje een stal.

Genoemde mr. J. H. van Heurn was de zoon van mr.

Jan van Heurn, schepen van en griffier der Leen- en Tolkamer

te den Bosch, (geboren te Rotterdam 22 Dec. 1677 en over-

leden te den Bosch 11 Augustus 1741) en van Antonia

Amelia Wolffsen, (geboren te Lissabon 5 Febr. 1689 en over-

leden te den Bosch 29 Oct. 1780).

Hij werd geboren te den Bosch 13 Aug. 1716 en was aldaar

ook schepen, alsmede raad en griffier der Leen en Tolkamer.

tot welke laatste betrekking hij in 1738 werd benoemd, nadat

zijn vader daarvoor had bedankt. Hij maakte zich vooral naam
door het schrijven van de Historie der stad en Meyerye van
's Hertogenkosch, welk werk in 1776—78 in vier deelen in

druk verscheen bij J, van Schoonhoven en Comp. te Utrecht.

Verder gaf hij nog in eerstgemeld jaar bij Jacobus en Hendrik
Palier, boekdrukkers en boekverkoopers op de Markt te den

Bosch, uit een Vertoog, hoe nuttig het voor het gemeene

land en voor de Meyerye van 's Hertogenbosch zonde zijn

zo veel heide als mooglijk aldaar tot bouw- en weilanden te

maaken en eindelijk schreef hij nog de Beschrijving der stad

's Hertogenbosch in twee deelen, waarvan hij het eerste aldus

deed aanvangen : „In de geschiedkundige beschrijving der stad

en meyerye door my eenige jaaren geleeden in het licht ge-

geeven, heb ik de geschiedenissen van dezelven van den

beginne af tot den jaare 1776 verhaald, thans is mijn voor-

23
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tieemen om den oorsprong van de stad, deszelfs geestelyke en

wereldlyke gebouwen en alle verdere zaaken, die tot dezelve

betrekking Rebben, te beschryven, hetwelk ik naar mijn ge-

ringe vermogens, zo naauwkeurig als my doenlijk is, zal op-

geeven." Zooals ik in Dl. I blz. 4 reeds mededeelde, werd dit

werk nooit uitgegeven en berust het nog, in handschrift in de

verzameling handschriften van het Prov. Genootschap van

Kunsten en Wetenschappen in Noordbrabant.

Mr. Johan Hendrik van Heurn verwekte bij zijne ge-

noemde vrouw twee zonen, van welken de jongste ongehuwd

schijnt gestorven te zijn ; de oudste, wiens voornaam Jan was,

werd te den Bosch geboren 6 Maart 1751 en 30 October 1772

te Utrecht bevorderd tot doctor in de beide rechten op eene

dissertatie getiteld : de regalibus in Belgio, praeciptte in agro

Sylvaducensi asitatis; den 3 Aug. 1776 werd deze zoon benoemd

tot hoogleeraar in de rechten aan de Doorluchtige school te

den Bosch, eene benoeming, die sedert eene eeuw niet meer

was geschied; hij aanvaardde dit ambt den 6 September van

dat jaar met eene rede de jure Bomano neqiie ad bestias

damnando neqae ad instar Laris colendo; den 30 Januari

1786 werd hij tweede griffier der Leen en Tolkamer aldaar;

voorts was hij nog kanonik van St. Pieter te Oirschot, lid van

de Provinciale Staten van Noordbrabant en staatsraad in

buitengewonen dienst; 29 Maart 1815 overleed hij. Zijne

vrouw was Geertruida van Genderen Dirksdochter, die 25

October 1826 overleed op het door haren voornoemden schoon-

vader in 1753 te Vught gebouwd huis Leeuwenstein 1), dat

in 1901 door deszelfs toenmaligen eigenaar Herman van

TÜjckevorsel is afgebroken en door eene moderne villa ver-

vangen; zij schonk hem slechts één kind, Anna Antonia Eniilia

van 1 Heurn, gedoopt te den Bosch 8 Februari 1784, die huwde

met Aldert van Galen, controleur der belastingen aldaar, zoon

van Arnoldus, schepen aldaar en Johanna Jacoba Walraven.

1) Jan van Heurn had in 1753 van dit huis den eersten steen

gelegd. In 1794 hield Pichegru op dat huis zijn hoofdkwartier.
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Mr. Johan Hendrik van Heurn overleed in den Bosch

in 1799. Zijn hierbedoeld huis werd toen van hem geërfd

door zijnen voornoemden zoon mr. Jan van Heurn, van wien het

weder erfde diens vrouw Geertruida van Genderen; deze ver-

kocht het 28 Juli 1824 aan Hermanus Antony Portier,

kamerbehanger te den Bosch, gestorven aldaar 22 Maart

1825, wiens weduwe E. Vermeulen het in 1837 verkocht

aan Jacobus Josephus Arkesteijn, boekdrukker aldaar onder

de firma J. J. Arkesteijn en Zoon. Aan deze firma ging den

l October 1853 van de firma E. Lion en Zonen over de courant,

die 2 Juli 1771 met permissie van de Magistraat van den Bosch

van 1 Mei van dat jaar door Christiaan August Vieweg en

Lambert Jan Bresser, boekverkoopers te Den Bosch, aldaar

voor het eerst was uitgegeven en wel onder den naam van

's Hertogenbossche Dingsdagse en Vrijdagse courant; zij was

de eerste courant, welke in die stad uitkwam. Later kreeg zij

den naam van het Provinciaal dagblad Noordbraband ; toen de

firma E. Lion en Zonen ze, als voorzegd, overdroeg heette zij

Provinciaal Dagblad van Noord-Braband en 's Hertogenbossche

stads-courant. De firma J. J. Arkesteyn en Zoon gaf er den naam
aan van Provinciale Noordbrabantsche en 's Hertogenbossche

courant, welken zij nog steeds voert; zij drukte deze courant in

het hierbedoeld huis, wat ook nog doet deszelfs tegenwoordige

eigenaar Gerard Teulings, die ook eigenaar der courant is.

In de plaats van eene twee- en driedaagsche courant, welke

zij successievelijk was, is zij thans een dagblad. Men zie

daarover nog, alsmede over de andere Bossche couranten,

Dr. C. R. Hermans Geschiedk. Mengelwerk I p. 13 en Taxan-

dria XVI p. 87 en vlgd.

m. Het huis no. 56.

Dit huis bestond aanvankelijk ook uit twee huizen,

waarvan dat, hetwelk Westelijk stond, in de 16 e eeuw toebe-

hoorde aan de familie Vuchs ; waarschijnlijk was dit huis dat,



hetwelk Frans, de zoon van Peter, clen zoon van Jan Vuchs, in

1514 (Reg.n°. 110 f. 41), als wanneer het werd gezegd te staan

tusschen het huis voorheen van Gerard Cael, nu van mr. Henrick

de Bye, ex uno en dat voorheen van Henrick Boeyen, nu van

den bakker Peter, ex alio, — kocht van Aelbert Ketelaer; althans

in de tweede helft der 16e eeuw behoorde dit westelijk staand

huis toe aan Peter, den zcon van Frans Vuchs, daarna aan

den priester Nicolaas Vuchs, den zoon van laatstgenoemden

Peter; in 1617 was het het eigendom van Johanna Vuchs, de

huisvrouw van Jor Henrick Franszn van Gestel 1), president-

schepen van den Bosch, die van haar deze kinderen had 2) :

a. Hesther van Gestel, huisvrouw van Jor Jacob de

Cock, raad van den Bosch;

b. Jor mr. Peter van Gestel, raad van Breda, die van
zijne vrouw Hesther Maes, dochter van Thomas Maes 3) en Cecilia

Grouwers, een zoon Jor mr. Johan van Gestel had.

c. Franchoys van Gestel, priester, kanonik-graduaal

van de kerk van St. Jan Ev. te den Bosch en aartsdiaken van
het Bisdom den Bosch.

Genoemde Hesther van Gestel erfde van hare ouders dit

Westelijk staand huis. Zij schonk haren voorzegden man eene

dochter Catharina de Cock, welke 27 Mei 1662 overleed en

dit huis van haar erfde; zij huwde met Lambert Becx, schout

van Helmond, overleden 10 April 1675 en met zijne acht

kwartieren begraven in St. Geertruid te Leuven, (zoon van

1) Zijne voorouders waren blijkens de Bossche Schepenregistérs
de volgende

:

ian genaamd Frank van Gestel, die de vader was van Henrick van
Gestel, welke van zijne vrouw Geertruid N. deze kinderen had :

a. Jan, die van zijne vrouw Johanna, dochter van Arnd Arndszn
van Haenvelt, een zoon Jan had en ook nog tot vrouw had Catharina,
dochter van mr. Jan van den Beeck en wed. van Glaes Haemekers.

b. Elisabeth
c. Dimphna echtgenoote van den bierbrouwer Henrick Janszn

Suyskens.
d. Frans van Gestel, calcifex;, den vader van Henrick, den president-

schepen.

2) Reg. no. 383 f. 395.

3) Hij was broeder van Gijsbertus Masius, bisschop van den Bosch.
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Jacob, ook schout van Helmond en Catharina van de Water)

en schonk hem deze kinderen: Gasper Hendrik en Johanna

Francisca Becx; zij erfden vanhaar dit Westelijk staand huis

Het ander dezer beide huizen, dat Oostelijk stond, be-

hoorde ook toe aan genoemden Peter, den zoon van Frans Vuchs,

welke Peter, behalve den zoon Nicolaas, ook nog eene dochter

Hadewich had, die dit huis van hem erfde ; zij huwde met

Jan van Achelen. den zoon van mr. Wouter, raad van den

Bosch, die, toen hij weduwnaar van haar was, den laatsten

Mei 1617 (Reg. n°. 342 f. 347) afstand deed van den tocht

van dit huis ten behoeve van hun beider kinderen, zijnde:

a. Catharina van Achelen, huisvrouw van Dierck Ber-

nardszn van Kessel, secretaris van den Bosch 1);

b. Hesther van Achelen, huisvrouw van Mathijs Gijs-

bertszn van den Ancker, secretaris en griffier van den Bosch

;

c. mr. Willem van Achelen, priester, pastoor te Hom-
beke en kanonik der kerk van St. Jan Ev. te den Bosch.

De sub a en c genoemde kinderen verkochten onmid-

delijk na dien afstand van vruchtgebruik hunne aandeelen

in dit huis, dat toen omschreven werd als huis, erf en tuin,

aan hunne zuster Hesther. Deze schonk aan haren genoemden

man o. a. 2) eene dochter, Gijsbertje genaamd, die huwde met

Anthony Coremans ; hij verkocht 27 Juni 1659 (Reg. n<>. 439

f. 287 vso
) dat huis, hetwelk alstoen omschreven werd als: huys,

erve, hoff ende achterhuys met drie cameren of woningen,

stallinge ende plaatsken, gestaen ende gelegen in de Kerckstraet

1) Zijne eerste vrouw was Aleydis, de dochter van mr. Roelof
Loeckemans. pensionaris van den Bosch, die behalve haar nog deze kin-

deren had (Reg. n<>. 362 f. 58)

:

a. Sophia, h. met Jan Thomaszn van Velpe, weduwnaar van
Henrica van Ravesteyn ;

b. Laureyns, die van N. N deze kinderen had : Sussanna en Maria
Loeckemans.

c. Heylwich, h. met Jan Willemszn Bloemaerts, van wie Roelof

en Heijlken
;

d. Dionys en
e. Roelof Loeckemans.

2) Andere kinderen van hen waren Elisabeth en Mathijs van den
Ancker.
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tussen huys ende erve Jor
. Jacobs de Cock, out raedt deser

stadt ex uno ende tussen huys ende erve des groten gasthuys,

een ganxcken tussen beyde liggende ende den erve Huyberts

Kuysten ex alio, streckende van de gemeyne Kerckstraet tot

aen erve der huysinge, genoemt eertijts de Witte Leeuw, nu

den Blompot", — aan Marcus Keysers.

Willem van Heeswijk als man van Icla, dochter van

Jacob Vogels Aertszn. en Jenneken, alsmede de overige kin-

deren dezer echtelieden verkochten bij gerechtelijke uitwinning

22 December 1679 CReg. n°. 475 f. 71) dit Oostelijk staand

huis, dat alstoen gezegd werd gelegen te zijn tusschen dat van

Jor
. Becx ex uno en het huis van het Groot Ziekengasthuis,

een gangske tusschen beiden liggende, ex alïo, aan de reeds

genoemde Catharina de Cock, toen weduwe van Lambert Becx
;

de beide hierbedoelde huizen waren daardoor weder in eene

hand ; ook dit Oostelijk staand huis werd van haar geërfd door

hun beider kinderen Gasper Hendrik en Johanna Francisca Becx,

Deze kinderen verkochten 9 September 1706 (Reg, n°.

520 f. 104) van deze beide huizen het Westelijk staand aan

Gillis Le Martinel, burger van den Bosch, en het Oostwaarts

staand huis aan Johanna van Zutphen weduwe van den rit-

meester Johan Evert Otto.

Het Westwaarts staand huis werd van voornoemden

Gillis Le Martinel geërfd door diens dochter Maria, geboren

uit zijn huwelijk met Henriette Verheyen ; zij verkocht het

28 Mei 1727 (Reg. n°. 554 f. 17) aan Evert Buyster, ook

burger van den Bosch; van dezen erfde het diens dochter

Catharina Adriana Buyster, die het ten huwelijk bracht aan

Theodorus de Marcq, med. doctor te den Bosch ; van hen erfde

het weder hunne dochter Catharina Adriana de Marcq, die het

op hare beurt ten huwelijk bracht aan David Zehender,

luitenant in een regiment Zwitsers, woonachtig te Oirschot

;

deze verkocht het 12 October 1764 (Reg. n°. 579 f. 118 vso
)

aan Jean Louis Touchon, secretaris van de compagnie van

den kapitein Dautin te den Bosch, geboren te Neufchatel
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en in 1742 te den Bosch gehuwd met Anna Magdalena Martinet,

geboren en wonende aldaar; het door hem gekocht huis werd

bij dien koop gezegd te zijn een huis met tuin, staande in de

Kerkstraat tusschen dat van wijlen den professor Roemer ex

uno en dat van Johannes van Ceulen ex alio en uitkomende

met een zijduitgang in het Retorykerscamersstraatje. Hij ver-

grootte dat huis door daarbij 10 October 1767 (Reg. n°. 590

f. 378) van genoemden Johannes van Ceulen aan te koopen het

hiervoren vermeld, Oostwaarts staand huis ; deze had het 12

Augustus 1763 (Reg. n°. 578 f. 296), voor zoover hij daarin

nog niet gerechtigd was, gekocht van Catharina van Ceulen,

woonachtig te den Bosch, Johanna Elisabeth Tempelaer weduwe
van Simon Michout te Dordrecht, Johannes Tempelaer, Lam-

bertus van Ceulen, woonachtig te Uden en Anna Maria van

Ceulen echtgenoote van Johannes Brouwer, woonachtig te

Waalwijk, die met hem erfgenamen waren van Elisabeth van

Ceulen, koopvrouw te den Bosch en weduwe van Jacobus van

Beusekom; deze vrouw had dat huis 25 October 1734 (Reg.

n°. 556 f. 336 vso
) gekocht van Petronella Huerninck weduwe

van Pieter Irrhoven, die het 31 December 1716 (Reg. nD
. 532

f. 386) had gekocht van Johanna Elisabeth Otto 1), dochter

van gezegde weduwe Otto, welke het, als voormeld, 9 Sep-

tember 1706 had gekocht.

Meergenoemde Touchon vergrootte ook nog den tuin

dezer beide huizen door daarbij den 9 Maart 1768 van Jean

Georges Simon, schermmeester te den Bosch, aan te koopen

een deel van het erf der voormalige Rederijkerskamer aldaar.

Zijne aldus gecombineerde panden verkocht hij 23 April 1784

(Reg. n°. 595 f. 184v so
) aan Johan Pieter Reigersman, kolonel-

kommandant van het Oud-Geldersch regiment Infanterie en

diens echtgenoote Antonia Dutry van Haeften. Bedoelde pan-

den werden in de van dien verkoop opgemaakte akte om-

schreven als één huis met erf, zoodat daaruit mag worden op-

1) Zij huwde met Pieter Tollius, secretaris van Rijsbergen en

Zundert.
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gemaakt, dat zij toen reeds waren vereenigd tot éèn huis met

tuin, zooals zij dit ook nu nog zijn. Laatstgenoemde koopers ver-

kochten dit huis met tuin 22 Juni 1789 (Reg. n°. 603 f. 81)

aan Reynier van Teylingen> oud-schepen en raad van den

Bosch ; diens vrouw was Gysberta Anna Cock, die na zijnen

dood hertrouwde met Franqois de Back ; staande dit laatste

huwelijk verkocht zij laatstbedoeld huis met tuin den 18 Sept.

1802 aan Petrus Hendricus van Fenema, notaris te den Bosch 1);

thans is het het eigendom van mr. Henricus Kolfschoten, oud-

vice-president van het Gerechtshof aldaar, tengevolge van zijn

huwelijk met Catharina Bijvoet, dochter van Simon Petrus en

Maria Vissers.

n. Het Rederijkerskamersstraatje.

Dit straatje liep vanaf de Kerkstraat langs laatstge-

meld huis tot achter eenige in de richting van de St. Jans-

kerk zich opvolgende huizen. Het bestaat thans voor het

grootste gedeelte niet meer, zoodat het nu moeilijk is te be-

palen waar precies de huisjes stonden, die oudtijds langs ge-

zegd straatje gebouwd waren. Zeker was het, dat er zes huisjes

aan stonden, daar toch Petrus ab Angelis, koopman, woonachtig

te den Bosch, 19 Juni 1721 (Reg. n°. 540 f. 41) aan mr.

Paulus Suyskens, advocaat aldaar, verkocht een huisje met

een poortje en gangske in de Kerkstraat uitkomende, staande

tusschen het huis van Marcus Keysers ex ano en dat van het

Groot Ziekengasthuis ex alio, zijnde het 2esde huisje van

dien gang, en dat huisje in eene volgende akte van dat jaar

gezegd werd te zijn het laatste in dien gang. (Reg. n°. 551 f. 85).

Een dier huisjes was een tijdlang een geheim Katholiek

bedehuis, daar toch dat bedehuis blijkens na te melden aan-

1) Hij was waarschijnlijk de zoon van Jacob van Fenema, predi-
kant te Kessel bij Lith, die in 1762 te den Bosch huwde met Johanna
Allegonda van Eybergen. dochter van mr. Alexander Berend en Wille-
mina Maria van Antwerpen.



— 361 —

halingen uit het Memoriaal stond achter het huis der Wed.

Kuysten en blijkens eene Bossche Schepenakte van 18 Mei

1623 (Reg. n°. 359 f. 504) een in gezegd straatje staand huisje

achter dat huis zich bevond; die akte houdt toch het volgende

in: Mathijs, zoon van wijlen Gerard Mathijszn van Soerendonck;

zijne broeders Jan, Peter en Jacob; zijne zuster Jenneken,

huisvrouw van Arnd Willemszn; de momboirs over Jannen,

Maria en Margaretha, zijne zusters ; Maria, dochter van Mathijs

Slaets, zuster van wijlen Henrick Mathijszn Slaets genaamd

Coninck, (die geboortig was van Zoerendonk) en weduwe van

Jan Martens, allen als erfgenamen van genoemden Henrick

Mathijszoon van Soerendonck genaamd Coninck, verkoopen aan

J
or Henrick Franszn van Gestel, president van den Bosch, een

huis, staande in een gangske tegenover de Groote Oude school,

tusschen het huis van Mathijs Gijsbertszn van den Ancker ex

uno en het huis van mr. Bartholomeus Le Biffe, kanonik

der kerk van St. Jan Ev. te den Bosch, ex alio, strekkende

achterwaarts tot op het erf van Joostken van de Velde weduwe
van Jan Thomaszn van Turnhout, welk huis door Maiia,

dochter van Lambert Jasparszn van den Broeck en weduwe
van Quirijn Rogierszn van Niel 27 October 1617 (Reg. n°, 319

f. 38 vso
) verkocht was aan meergenoemden Henrick, den zoon van

Mathijs Janszn van Soerendonck.

Het door Henrick Franszn van Gestel, als laatstgezegd,

gekocht huisje wordt in eene Schepenakte van den Bosch van

21 Juli 1683 (Reg. no. 477 f. 182 vso
) gezegd te zijn eene logie

(= loods) ; dat die logie het huisje was, dat genoemde van

Gestel kocht, blijkt uit eene Bossche Schepenakte van 14 Januari

1627 (Reg. no. 364 f. 148 v60
).

Het door van Gestel gekocht huisje zal in eene loods

veranderd zijn om er in het geheim den R. Katholieken gods-

dienst te kunnen uitoefenen, nadat die godsdienstoefening in

den Bosch verboden was geworden; het was daartoe uitstekend

gelegen, omdat men het bereiken kon door het Rederijkers-

kamersstraatje en het huis der genoemde Wede Kuysten.
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Martinus Ackersdyck verhaalt als volgt in zijn Memoriaal

hoe hij tot tweemaal toe de Katholieken betrapte op het hou-

den van godsdienstoefeningen in dit gebouw:
Den 22 February 1654 gestoort eene Paepschz conven-

ticul, dewelcke wierdt gehouden in de huysinge, toebehoorende

de Wede. van N. Kuysten, gestaen in de Kerckstraet achter

de Drie maechden ; is voor het huys betaelt de volle peene van

fl. 300 ende daervan aen mijn Heer betaelt syne gerechticheyt.

Den 19 November 1656 gestoort eene paepsche Conven-

ticule, dewelcke wierdt gehouden in de huysinge, staende achter

de Drie maechden, toebehoorende de Wede N. Kuysten; is

voor het huys betaelt de volle peene enz.

Bedoelde weduwe Kuysten was de dochter van de hier

vorengenoemde Joostken, (dochter 1) van Jan Peterszn van

den Velde en Heylken Loeckemans) en van Jan Thomaszoon
van Tuinhout; haar voornaam was Elisabeth en die van haren

man Jan; zij schonk hem deze kinderen: Johan Kuysten,

kanonik van Tongerloo en Huybert Kuysten, die van zijne

vrouw Maria Splinter van Voorn deze kinderen had : a. Isabella,

die ongehuwd stierf en b. Johan, koopman te den Bosch, die

13 September 1717 stierf en bij zijne vrouw Michaeletta van

den Ancker (gest. November 1717), dochter van Gerard Michielszn

en Jenneken 't Zaers, deze kinderen verwekte: Isabella, gees-

telijke dochter; Angelina, die 21 Januari 1720 huwde met Chris-

tiaan van Rysingen; Maria, ongehuwd gestorven 19 Mei 1719

en Huybert, die in 1716 ongehuwd overleed.

Het in dit straatje gestaan hebbend bedehuis was naar

alle waarschijnlijkheid het eerste bedehuis der Predikheeren

in de Kerkstraat en zal dan voor het eerst omstreeks het jaar

1610 door hen bediend zijn geworden 2), wat zij bleven doen

tot dat het hiervoren op blz. 339 vermeld bedehuis tot de

uitoefening van den Katholieken godsdienst werd ingericht.

Volgens van Heurn Beschrijving en Dr. Hermans Bij-

1) Haar broeder was Jan van den Velde.
2) G. A. Meijer De Predikheeren te 's Bosch p. 159.
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dragen I blz. 54 is het bedehuis, dat in dit straatje stond,

naderhand eene rederijkerskamer geworden. Evert Voet, burger

van den Bosch, broeder der kamer van Bhetorica, genaamd

Moses Bosch, onder den titel In Vierigheyt groepende, kocht

het 24 Juni 1721 (Reg. n°. 551 f. 85) daartoe aan van mr. Paulus

Suyskens, advocaat te den Bosch ; het werd toen gezegd te zijn

het laatste huisje in voormeld gangske of straatje; laatstge-

noemde had het 19 Juni 1721 (Reg. n°. 540 f. 41 j,
— als wan-

neer het werd gezegd te zijn een huisje met een poortje en

gangske in de Kerkstraat uitkomende, zijnde het 6e huisje

van dien gang, — gekocht van Petrus ab Angelis, koopman te

den Bosch 2), die het 2 Juli 1700 kocht van de hiervoren reeds

genoemde Catharina de Cock weduwe van Jor Lambert Becx,

welke het van hare ouders erfde; als belendende eigendommen

werden bij dien koop vermeld het huis van Marcus Keysers

ex uno en dat van het Groot Ziekengasthuis ex alio.

Geneemde Evert Voet had voor zijne Rederijkerskamer

30 Mei 172 L (Reg. n° 540 f. 20) van Lambertus van Balen,

1) Over zijne familie komt het volgende in de Bossche Schepen-
registers voor:

Henrick, de zoon van Willem Henrickszoon van Engelen, had tot

zoon Henrick van Engelen, die van Maryken, dochter van Henrick Wil-
lemszn., (welke na haren dood hertrouwde met Dirck Jacobszn Filters),

een zoon had, Willem van Engelen, ook wel Guiliam ab Angelis ge
heeten, die nog in 1609 leefde. Deze laatste had een zoon Adriaan
van Engelen, die 14 Januari 1627 (Reg. no. 364 f. 148 vso) van de
executeurs van het testament van mr. Bartholomeus Le BifFe

,
priester

en kanonik te den Bosch, kocht : huy^inge, erve ende plaetse, staende
in een ganxken in de Kerckstraete tegenover de Groote Papenschool
naast het huis en erf van het Groot Zieken Gasthuis ex uno en het huis
van Jor Henrick Franszn van Gestel, oud president, ex alio, strekkende
van het gangske achterwaarts tot aan het erf der Wed. en kinderen
Jan Thomaszn van Turnhout, voor zich in kocht en voor zijne kinderen
Roelof, priester en Aelken, die hij had van zijne vrouw Heylwich,
dochter van Jan Mathijszn, in eigendom onder fideicommissair verband
ten behoeve hunner naaste erfgenamen. De andere kinderen, welke hij

van die vrouw had, waren Guiliam ab Angelis, doctor in de godgeleerd-
heid, mr. Henrick ab Angelis en Maria van Engelen, die huwde met
Jacob Gijsselen, wien zij deze kinderen schonk : Johan, advocaat, Gui-
liam, Jacob en Agnes, de huisvrouw van Johan de Bacquer.

Over de voorouders van den koopman Petrus ab Angelis zie men
Algemeen Nederl. Familieblad VII blz. 178 en Schepenregister van den
Bosch no. 256 f. 500.
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apotheker te den Bosch, reeds aangekocht : a eene kamer of

woning, staande in een in de Kerkstraat uitkomend gangetje

tusschen het erf van Huybert Kuysten ex uno en eene andere

kamer ex alio, zich achterwaarts uitstrekkende van af het erf

van J
or Jacob de Cock tot aan het erf der Wed. Henrick

Timmerman ; b eene kamer met een erf, dat voorheen een tuin

was, staande als voren naast het erf van vrouwe Becx ex uno

et fine uno en de sub a genoemde kamer ex alio, (welke beide

kamers Johan Peymans 22 Mei 1681 gekocht had bij gerech-

telijke uitwinning, geschied ten laste van Perijntke en Wou-
terke van den Dungen voor de eene kamer en ten laste van

de kinderen van Isabella van der Hulst voor de andere kamer 1),

en door hem, Lambertus van Balen, geërfd waren van Maria, de

dochter van voornoemden Johan Peymans.

Deze kamers werden door Evert Voet met het verlaten

Katholiek bedehuis voor zijne Rederijkerskamer vergroot. Over

dit gezelschap deelt van Heurn in zijne Beschrijving het vol-

gende mede: „Deze kamer, welke denkelijk de oudste was,

had tot een blazoen Mozes Bosch 2) en tot sinspreuk In
vuurigheid groeyende. Het gedenkt my zeer wel, dat ik in

myne jeugt op de gordijn van hun schouwburg, hetwelk in de

1) Blijkens Scbepenakte van den Bosch van 24 Juli 1676 (Reg.
no. 455 f 390 vso) verkocht Isabella van der Hulst weduwe van Marcus
Keysers in dat jaar aan Peryntke en Wouterke van den Dungen, gezusters:
seeckere erve, bestaende tegenwoordich in drie caemeren ofte plaetsen, te

weten de caemere aen d'erve van Thysken wed. Henrix, den timmerman;
item de caemere, daer Baertjen in plach te wonen ende noch het nieuw
affhanxten camerkens gewyse aldaer gestaen mette solderinge daerboven
ende daer beneffens een stuck van een hoff, etc, alles gestaen ende ge-
legen in de Kerckstraet tussen erve Huyberts Kuysten ex uno ende tussen
d'erve van vercoopersse ex alio, streckende voor van erffenisse van J or

Jacob de Gock tot aen erve der vooru. Thysken.
In het hiervoren reeds vermeld huis (blz. 363 noot 1), dat Adriaan

van Engelen kocht, woonden in 1683 (Reg. no.477 f. 182 vso) als huursters
Hesther en Geertruid, dochters van Jan van Gestel; dat huis werd toen
door Johanna Donckers weduwe van Johan Ghijsselen c. s. verkocht aan
Huybert Kuysten, koopman te den Bosch : het heette alstoen te staan in
een gangske tegenover de Papenschool tusschen het huis van het Groot
Ziekengasthuis ex uno en een logie ex alio.

2) Zij heette ook wel Mozes doorn.
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Kerkstraat in eene geweesene Koomschgezinde kerk was, den
braambosch, waarin Mozes zijne schoenen ontbond, heb gezien;

deeze kerk is thans nog onder den naam van de Rhetoriekamer

bekend. Van oude lieden is my verhaald, dat de Redenrijkers

(vóór dat zy dit gebouw bezaten) het bovenste gedeelte van

de Vleeschhalle alhier gebruikten (In het laatst van hun bestaan)

bestonden deze Redenrykers alleen uit tooneelspelers, dietreur-

of blyspelen vertoonden; naderhand is dit Genootschap geheel

vervallen en alle derzelver goederen en toneelsieradieh zijn

openbaarlijk, naar mijn beste geheugen in de jaaren 1739 of

1740 verkogt geworden. Hunne vertoonplaats is na dien tijd

door de eigenaars van dezelve aan verscheide tooneelspelers,

die op de kermisse of op andere tyden alhier kwamen, ver-

huurd" 1). Tot zooverre van Heurn. Wat hij omtrent het ver-

val dezer Rederijkerskamer mededeelde, wordt als volgt door na

te melden Bossche Schepenakten bevestigd

:

1743 2 Februari. Willem van Herck, Joachim Hagh-
biens, Hendrik van Wolfsbergen, Hendrik de Ruyt, Gerard

Verhaeren, Hendricus Johannes Vervenne, Jan Spelters, Francis

Smeyers, Evert Voet, Michiel van de Ven, Louis Begero, An-
tony Suyskens, Judocus Hoevenaars en Godefridus van Eyl,

allen broeders van Rhetorica, genaamd Moses Bosch, ander

den titel In Vierigheyt groeyende, wonende te den Bosch,

nemen voor haar geld op van Johan Ransecremer, burger van

den Bosch. (Reg. n°. 561 f. 148).

1744 13 Augustus (Reg. n°. 561 f. 369). Gerechtelijk

wordt verkocht aan Johan Frangois Tybosch, rentmeester van

de domeinen der Baronie van Boxtel, wonende aldaar op het

huis van Stapelen 2),: een huysinge, sijnde voor desen geweest

1) Men zie hierover nog St. Haneminkel Gesch. en Aardrijksk.

Beschrijv. der stad en Meierij van den Bosch p. 136 en 146 en Reize door
door de Majorij I. p. 16, alsmede Dr. G. R. Hermans Bijdragen I blz. 54.

2) Hij was een zoon van Roelof, wijnkooper te den Bosch en
Barbara van Wolfswinckel. Eene dochter dezer echtelieden was Beatrix
Angela Tybosch, geboren 19 Mei 1687; zij huwde met Willem Jozef van
Engelen, (ook wel genaamd ab Angelis), zoon van Lucas en Johanna Pottey.
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drie cameren of woningen, nu geapproprieert tot een schouw-

plaats, met syne banken, logies, schermen, deuren, theater,

met sijn agter-, middel en voordoeken, alsmede een aparte

woninge, alle staande in de Kerkstraat in een gangske aldaar

in te gaan, so en in dier voegen als 't selve met een open

plaats, pomp en kookhuys aldaar gelegen is en toebehoort

heeft de Rethoristen binnen deze stad, Evert Voet, in der

tijt een der Rethoristen, ten behoeve alsvoor aangekomen, enz.

Maria Lamberdina van Ravesteyn, weduwe van ge-

noemden Tybosch 1), verkocht 4 Juli 1752 (Reg. n°. 571 f. 85 vs0
)

de Rederijkerskamer, zooals die in laatstgemelde akte was om-

schreven, aan voorzegden schei mmeester Jean Georges Simon;

deze verkocht daarvan, zooals reeds gezegd is, den 9 Maart 1768

een gedeelte aan Jean Louis ïouchon, terwijl hij 2 September

1774 (Reg. n°. 584 f. 56 vs0
) het overige — zijnde uu omschreven

als huis, erf, open plaats en achterhuis, voorheen gebouwd tot

eene schouwplaats, staande in de Kerkstraat in een gangske naast

het erf van den heer Touchon ex imoen naast dat van Willem

Ferrison ex alio en zich uitstrekkende tot aan het erf van het

in de Hinthamerstraat staand huis, genaamd de Klokhen, — ver-

kocht aan Pieter van de Weeteiïng, koopman te den Bosch 2).

Zooals uit laatstbedoelde koopakte valt op te maken, was in

1774 de Rederijkerskamer geene schouwburg meer en zullen

toen alzoo de tooneelspelers, welke in den Bosch het een of

ander stuk kwamen opvoeren, naar een ander gebouw hebben

moeten omzien.

Blijkens de Adversaria van mr. Frans van Heurn 3) had

i) Hunne kinderen waren: mr. Arnoldus Wilhelmus Tybosch en

Barbara Tybosch, welke te Boxtel woonden ; Andreas Rudölf Tybosch,

en Maria Anna Tybosch, welke huwde met mr. Melchior Lambertus

van Gorkum, advocaat te Mechelen.

2) Dr. G. R. Hermans deelt in zijne Bijdragen I blz. 55 mede,

dat ten zijnen tijde de heer A. van de Wetering in dit gebouw eene

kousenfabriek had.

3) Hij was de zoon van mr. Jan van Heurn en Antonia Amelia
Wolffsen. ï>èn 6 September 1717 werd hij te den Bosch geboren en hij

overleed aldaar 16 Jan. 1781. De thans adellijke familie van Heurn stamt
van hem af.
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het in de tweede helft der XVÏÏIe eeuw in den Bosch veel voeten

in de aarde om eene vergunning te bekomen tot het geven van

eene tooneelvertooning, omdat toen aldaar de autoriteiten het

niet met elkander eens waren over de beantwoording der vraag

wie hunner die permissie geven moest. Mr. Frans van Heum
deelde toch t. a. p. daarover het volgende mede : „Wanneer zich

een gezelschap comedianten aangeeft om binnen den Bosch ver-

tooningen 'te doen, moet daartoe verlof gevraagd en verleent

worden. Wie dat verlof geven moet is nooit betwist geworden;

van alle tyden is dat by H.H. Schepenen gevraagd en door

haar toegestaan of geweigerd naar welgevallen. Doch de Stad

eenen magtigen Gouverneur aan den Hertog van Brunswijk

—

Wolfenbuttel hebbende, is in het jaar van 1772 of 1773 ge-

beurt, dat de Heer Baron Wilkes, grootmajoor der Stad 1), mij

's morgens op de Markt aansprak, zeggende, dat twee entre-

preneurs van eene Hoogduitsche comedie, genaamd Abt en

Schröder, binnen deze Stad eenige vertooningen wilden doen

en dat zy zeer verlegen waren omtrent het gebouw, dat zy

daartoe zouden gebruiken ; wy spraken over verscheiden plaatsen,

doch allen waren min of meer onbekwaam; sommige zouden

te veel kosten om daartoe te vervaardigen, enz. ; eindelijk vielen

onze gedachten op den Jongen St. Joris Bogaard, alwaar zy

ook gekomen zijn. De Heer Wilkes zeide my, dat hy hoopte,

dat H. H. Schepenen, die menschen wel zouden willen admit-

teren en dat men den Heere Hertog, die hun niet ongunstig

was, daarmede plaisier zoude doen, dat hy het Schepenen zoude

gaan verzoeken; ik antwoordde, dat het genoeg was, als men

maar te kennen gaf, dat die zaak zyne Vorstelijke Doörluch-

tigheid aangenaam was, om Schepenen over alle consideratie

te doen heenstappen; dat bovendien de tegenwoordige Schepen-

stoel niet was zamengesteld uit zulke rigoristen, die tegen de

openbare schouwspelen waren en dat ik, om hem daarvan te

1) LJij heette Willem Frederik baron van Wilcke; de eigenlijke

titel van zijne militaire waardigheid te den Bosch was sergeant-majoor,

een ambt, dat gelijk stond met dat van groot-majoor in de andere steden

van ons land.
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overtuigen, zelve de moeite wilde nemen om die vraag uit

zynen naam aan Schepenen te doen; dat was hem dubbel aan-

genaam en hy zoude op de Markt blyven wandelen om het

antwoord af te wachten. Ik ging dan in Schepens kollegie en

deed den voorslag in naam van Wilkes en Schepenen lieten

my door den griffier Santvoort andwoorden, dat zy het per-

mitteerden. Hiervan deed ik den wandelenden Wilkes aanstonds

rapport, die my bedankte met veele toegenegene uitdrukkingen.

.Weinige dagen daarna lieten de tooneelspeelers billetten

aanplakken, beginnende aldus

:

Met permissie van de Edel Achtb. Heeren van den

Magistraat der stad 's Bosch zullen de Hoogduitsche comedi-

anten, etc.

Des anderen daags waren daaroverheen geplakt andere

biljetten in folio, met groote letters beginnende aldus:

Met permissie van Zyne Doorluchtige Hoogheid den

Reere Hertog van Brunswyk-Wolfenbuttel, zoo zullen etc.

van welke overgeplakte billetten nog in July 1776 een

exemplaar te zien is geweest in de Torenstraat op een toe-

gemetseld deurtje in den stal van den Generaal-majoor of

Luitenant-generaal van Eek.

Op andere plaatsen heeft men over de woorden: „van

de Edel Achtb. Heeren van den Magistraat der stad 's Bosch''

een strook wit papier heen geplakt, zoodat er maar over-

bleven de woorden van „Met permissie''. Van dit soort heeft er

nog lang een exemplaar te zien geweest op de hofmuur van

den Procureur Bopp aan de Paradeplaats of Bagynenhof.

De Magistraat, die dit wel zag, zweeg stil en wilde

zich met den magtigen Gouverneur om eene troep comedianten

niet brouilleren ; ook komt dat niet uit den koker van dien

goeden heer 1), maar uit eene soort van hofjonkers, die gaarne

iets willen uitdenken om zich aangenaam te maken, lieden,

waarvan Seneca zegt: Colit hic reges calcet ut omnes.

i) De Hertog van Brunswyk is hier bedoeld.
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Wie nu in den Bosch de comedianten moet admitteeren,

het Gouvernement of de Magistraat, blijkt alleen daaruit,

dat de stad de hooge jurisdictie heeft en onbetwist uitoefent

en dat het admitteeren van openbare tooneelspelers is van het

departement van de middelbare en lage jurisdictie, hetwelk

blijkt uit het vonnis van het Hof van Holland dato 5 Novem-

ber 1632, gewezen tusschen den Schout van Ryswyk en den

Balliuw en Welgeboren mannen aldaar, waarbij zich officie-

wegen hadden gevoegd de Procureur-generaal en door dit von-

nis zijn aan de ambachtslieden van Ryswyk de admissiën ge-

laten van Retorykers of kamerspeelers enz.

Ten andere heeft de stad den Bosch die admissiën of

refusen altijd gegeven zonder voorkennis van den Gouverneur,

ja my geheugt, dat zich eens binnen de stad een beerenbij

t

heeft willen ter nederzetten met permissie van den grootmajoor

Godin, by absentie van den Gouverneur en Commandeur het

militaire oppergezag voerende, gelijk ook dien beerenbijt van

planken werd opgeslagen midden op het Bagynenhof, toen nog

tot geen paradeplaats geschikt, alles zonder voorkennis van den

magistraat, doch met dien ongelukkigen uitslag voor den heer

Godin, dat de beerenbijt na ééne vertooning heeft moeten

vertrekken. /

Ook is er een geval geweest met comedianten te Bergen

op Zoom ; de Gouverneur wilde, dat men hen zoude admitteren,

de magistraat was er tegen; op de klagten, aan H. H. M. M. ge-

bragt, is verstaan, dat deze zaak alleenvan den Magistraat afhing''.

En nu nog iets van de Bossche Rederijkerskamers.

Van die, genaamd Mozes Bosch vindt men na den

verkoop van haar onroerend goed, geen gewag meer gemaakt

en schijnt zij alzoo tegelijk met dien verkoop ontbonden te

zijn. Vóór haar zullen de vier andere rederijkerskamers, welke

men oudtijds ook nog in den Bosch had 1), behalve die der

1) Men zie over de Bossche Rederijkerskamers Dr. C.R.Hermans
Geschiedenis der Rederijkers in Noordbrabant p. 117 en vlgd en J. van
Oudenhoven 1. c. p. 40.

24
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Catharinisten, welke waarschijnlijk eerst in 1752 ontbonden

werd, reeds sedert lang opgehouden te hebben bestaan, omdat

men daarvan geruimen tijd voor den datum van bedoelden

verkoop al niets meer vindt vermeld ; zij waren a., als voor-

zegd, die der Catharinisten onder den zinspreuk : wilt trouw oor-

boren ; zij werd gesticht door Amelis Spierinck en deed behalve

aan de dichtkunst en het tooneelspel ook nog aan het schieten

naar de papegaai ; ingevolge haren stichtingsbrief moest zij op

St. Catharinadag kaarsen laten branden aan de pilaren van

het Hoogkoor der Bossche St. Janskerk ; b. die der Jonge

Laurieren of Barbaristen onder de zinspreuk houdt eendracht

en vrede ; c. die van St Agatha en d. die der Passiebloem of

Passiebroeders onder de zinspreuk jeugd maakt vreugd 1).

o. De vurige wagen van Helias.

(No. 60.)

Het eerste huis, dat men aan zijne linkerhand krijgt

als men gaat van het Rederijkerskamersstraatje in de richting

van de St Janskerk is het huis No. 58, dat waarschijnlijk

in het begin der 16e eeuw een barbierswinkel was, omdat het

toen toebehoorde aan Arnd, den barbitonsor. Den 12 December

1538 werd l
/s in dit huis, dat toen gezegd werd te staan

tusschen een straatje ex uno en het huis van de erven van

Laurens Hayen ex alio en welk huis had toebehoord aan

Jacobus van Voorn Willemszoon, door Arnoldus Teggarts

als man van Anna, dochter van Henrick, den zoon van

Arnd Laureynszn gezegd Scheers, verkocht aan Hadewich,

dochter van Jacob van Gestel Janszn (Reg. n°. 154 f. 37).

Den 27 Februari 1587 verkocht Adrianus, zoon van Lodewijk

1) Men zie over deze Rederijkerskamers nog Dr. G. R. Hermans
ter laatst a. p. blz. 150; Dr. G. R. riermans Kronyken p. 106; 111, 112,

113, 124, 126, enz.; id. Bijdragen I p. 17 en vlgd.; Van Oudenhoven t.a.

p. blz. 40; J.C. A. Hezenmans 's Hertogenbosch p. 46, 145 en 146 en Mr.
W. D. Ackersdijck in de tweede proeve van Oudheid-, taal- en dichtkunde
(Utrecht 1782) p. 213 en vlgd.
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Janszn van Vechel, als man van Gijsberta, dochter van

Gijsbert Janszn van den Broecky het aan Alard, den zoon

van Henrick van Dommelen, als wanneer daarvan vermeld

werd, dat het was een huis en erf in de Kerkstraat, staande

tegenover de Groote school tusschen het huis van Jan van

Achelen, een steegje tusschen beiden liggende, ex uno en het

huis van mr. Jan van Turnhout ex alio en zich achterwaarts

uitstrekkende tot aan het erf van Elisabeth, de weduwe van

Jan Roelofszn (Reg. n°. 244 f. 299 vso
). Later behoorde het een

tijd lang aan het Groot Zieken-gasthuis van den Bosch ; het be-

stuur daarvan verkocht het 25 Januari 1749 (Reg.n°. 568 f. 334 v so
)

aan Willem Ferrison ; het werd alstoen gezegd te staan tusschen

het gangetje van de Retoriekamer ex uno en het huis van

Willem Wynants ex alio.

Hierop volgt het huis No. 60, genaamd In den vurigen

wagen van Helias, waaraan deze merkwaardigheid verbonden

is, dat dit huis een der eerste huizen van den Bosch was,

waarin de boekdrukkunst werd uitgeoefend. Laurens Jansz.

Hayen, die na Gerard van Elmpt (of Leempt?) de oudst be-

kende boekdrukker van den Bosch was en die in de Bossche

Schepenakten dan eens genoemd wordt librarius, dan weder

impressor librorum, had het gekocht van Ghysbertus, den zoon

van Andreas Vos en Geêrtruid, dochter van Herman van

Kuyck en Elisabeth, de dochter van Johannes Poelman, den

barbitonsor.

Diens erven, zijnde: Nycolaus, zoon van Henrick Jacobsr

zoon van Cuyck en Maria, de dochter van Laurens Janszn

Hayen, librarius; Andreas, zoon van Henrick Schut, als man
van Gertrudis, de dochter van genoemde echtelieden van Cuyck

;

Thomas, zoon van Jan Thomaszoon, als man van Elisabeth,

dochter van Laurens Hayen voornoemd; Jan, zoon van Jan,

den zoon van genoemden Laurens Hayen en Antonia, dochter van

Jan, den zoon van denzelfde, woonachtig te Ravenstein, ver-

kochten 28 Februari 1543 (Reg. n°. 165 f. 147) dit huis, dat

toen gezegd werd te staan in de Kerkstraat tusschen dat van
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mr. Dirck van den Hoevel, kanonik te Rossum, eenèrzijds en

dat van Arnd Martinuszoon, barbitonsor, anderzijds, aan Hen-

riek Thomaszoon, sartor. Tusschen het oogenblik, dat Laurens

Hayen stierf en laatstbedoelden verkoop zal Gerard van der

Hatart Anthoniszoon in dit huis de boekdrukkunst uitgeoefend

hebben; alle schrijvers -over de eerste Bossche boekdrukkers

zijn het er toch over eens, dat van der Hatart zijne boek-

drukkerij had in het huis van Laurens Hayen. dat recht leghen

die schele over stond, zooals in een zijner drukken 1) vermeld staat,

wat met het huis n°. 60 het geval was, daar dit toch zich recht

tegenover de Groote school bevond. Hij zal dat huis in huur

bezeten hebben, wat te aannemelijker is, omdat blijkens eene

Bossche Schepenakte van 1561, waarbij de kinderen van hem

en zijne vrouw Anna, de dochter van Henrick Huybertszn 2),

zijnde Henrick, uitlandig, Anthonis, priester en Albert, de

nalatenschappen hunner ouders verdeelden (Reg no. 649 ƒ. 196),

geen huis daartoe behoorde.

Bovengenoemde Henrick Thomaszn, ook wel genoemd

Henrick, de zoon van Thomas Lambertszn, had van zijne vrouw

Anna, dochter van Goijart van Empel, o. a. eene dochter

Elisabeth, de huisvrouw van Jan, den zoon van Henrick

Janszn, die met de overige erfgenamen harer ouders den 12

December 1562 (Reg. nG
. 208 f. 66 vso

) dit huis, dat toen ge-

zegd werd te zijn huis, erf en ledige plaats, staande tusschen

het huis van mr. Dirck van den Hoevel, kanonik te Rossum,

ex ano en dat van Arnold, den barbier, ex alio, verkocht aan

den na te noemen boekdrukker Jan van Turnhout Junior.

De genealogie van diens familie is als volgt:

Jan Lantfort van Turnhout, had tot zoon:

Mr. Jan Lantfort van Turnhout. Diens zoon was

:

Mr. Jan van Turnhout, die zich van uit Turnhout in

1) Over zijne drukwerken zie men Taxandria XI p. 214.
2) Diens overige kinderen waren : Frans en Geertruid, de huisvrouw

van Gornelis Pels Arndszn. (Reg. no. 152 f. 43.)
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den Bosch als boekdrukker vestigde, van welke stad hij 21

November 1510 poorter werd 1). Hij huwde lo. Gooswina,

dochter van Gooswinus Stempels ; 2°. Elisabeth, dochter van

Willem Janszn van Herpt. Zijne kinderen waren:

ex prima

a. Mr. Jan Lantfort van Turnhout Senior, ook wel ge-

naamd mr. Jan van Turnhout van Lantfoirt, die huwrde Heylwig,

dochter van Jan Henrickszn de Helt genaamd Colen 2). Hunne

dochter Catharina huwde met Huybrecht van den Leemputte

Henrickszn.

6. Cornelis van Turnhout, wiens dochter ook Catharina

heette.

c. Anna van Turnhout.

cl. Catharina van Turnhout.

e. Elisabeth van Turnhout, huwde met Adriaan, zoon

van Pauwel Arndszn.

ex secunda

ƒ, Jan van Turnhout Junior, de kooper van het hier-

bedoeld huis. Hij was ook boekdrukker in den Bosch, alwaar

van zijne pers verschenen de werken, vermeld in Taxandria XII

p. 84 en vlgd, bij welke vermelding evenwel vergissingen zijn

ingeslopen.

g. Thomas van Turnhout, stierf 28 April 1608, huwde

Catharina van Eyck, gestorven 14 Mei 1597, dochter van Jan

en Petra, de dochter van Jacob van Eyck. Hun zoon was Jan

van Turnhout, die ook boekdrukker was (men zie over hem

Taxandria XII p. 119 en vlgd), zoomede kerkmeester der St.

Janskerk te den Bosch; hij stierf 12 Augustus 1613 en huwde

Joostken, dochter van Jan Peterszn van den Velde en Heylken

Loeckemans. Hunne kinderen waren: 1 Jan, die huwde Lam-

bertken van Vechel Martensdr, gestorven 9 Juni 1626 3)

;

1) Over de boekwerken, die hij drukte, zie men Taxandria XII
p. 22 en vlgd.

2) Reg no. 233 f. 238.

3) Mogelijk was de op blz. 337 genoemde Hans of Jan Janszn
van Turnhout hun zoon.
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Thomas, in 1626 notaris en klerk ter Secretarie te den Bosch

en Elisabeth, de huisvrouw van Jan Kuysten.

h. Jacob van Turnhout

Na Jan van Turnhout Junior komt als eigenaar van het

hierbedoeld huis voor Huybrecht van den Leemputte, die de-

zelfde was als de hiervoren onder a. genoemde. Van hem erfde

het de zoon, dien deze van zijne voorzegde vrouw had, zijnde

mr. Jan van den Leemputte, wiens vrouw was Johanna van

Eavesteyn ; hij verkocht het 20 Januari 1629 (Reg. n°. 365

f. 126 v80
) aan Jan Huybertszoon van Balgoijen, koster der

St. Janskerk te den Bosch; het werd toen gezegd genaamd te

zijn in den vierigen wagen van Helias en te staan tusschen

het huis van het Groot Ziekengasthuis ex uno en dat, ge-

naamd in de drye maechden ex alio, strekkende het zich achter-

waarts uit tot aan het huis, dat eertijds was van den kanonik

mr. Bartholomeus Le Biffe en nu was van Eoelof Adriaanszn van

Engelen, priester en diens zuster. Genoemde koster verkocht

het 9 Januari 1632 (Reg. n°. 371 f. 399) aan den boekver-

kooper Balthazar van de Venne, die het 10 April 1643 (Reg.

n°. 387 f. 233) weder verkocht aan Mayken Dircksdr. de

Gruyter, weduwe van Hans Kerpers ; het werd toen omschreven

als een huis, genaamd in den vurigen wagen van Helias,

staande in de Kerkstraat tusschen dat van het Groot Zieken-

gasthuis Marktwaarts en dat genaamd in de drie maagden

Kerkwaarts. In het jaar 1749 behoorde het aan Willem

Wynants, wijnkooper te den Bosch, die huwde met Johanna

van Bousel (dochter van den schipper Albertus van Bousel),

waardoor hij de stamvader werd van de thans nog bloeiende

familie Wynaendts van Resandt ; zijne dochter Adriana Wynants

verkocht het 30 September 1773 (Reg. n°, 583 f. 338 vso
) aan

Jean Georges Munch, chirurgijn bij eene Compagnie artillerie

in garnizoen te den Bosch.

Het daarop volgend huis, genaamd
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p. In de drie maagden.

(No. 62.)

belioorde eens aan üerlacus Arnolduszoon van Cleeff,

als weduwnaar van Oda, dochter van Willem van den Vest, en

aan anderen; zij verkochten 21 Februari 1558 (Reg, ri°. 201

f. 509) dit huis, dat toen gezegd werd te zijn : huis, erf, plaats

en achterhuis, staande in de Kerkstraat tusschen dat van Jan

Scheffer ex uno en dat van Henrick Thomaszn ex alio. aan

Thomas, zoon van mr. Jan van Turnhout en echtgenoot van

Catharina van Eyck, de dochter van Jan en Petra, de dochter van

Jacob van Eyck, welke Catharina in de Bossche Schepenakten

dan eens genoemd wordt die turfmaister dan weder die kars-

meester. In 1562 (Reg. n°. 207 f. 286) verleende hij uit dit

huis eene grondrente tot het lezen van twee H. H. Missen in

de kapel van het H. Kruis te Vught 1). Later was, zooals wij op

blz. 362 reeds zagen, eigenares van dit huis zijne kleindochter

Elisabeth, de huisvrouw van Jan Kuysten.

Het volgend huis is dat genaamd.

q. Het Verguld Missaal

(No. 64)

Ten onrechte hebben velen beweerd, dat in dit huis

eerst Laurens Hayen en daarna Gerard van der Hatart hunne

boekdrukkerij hadden ; dezen hadden toch, zooals hiei voren reeds

is gezegd, hunne boekdrukkerij in het huis, genaamd In den vuri-

gen wagen van Helias. De eerste, die in het hierbedoeld huis eene

boekdrukkerij vestigde, was Jan Scheffer, die in het Algemeen

Nederl. Familieblad Vblz. 187 abusievelijk gezegd wordt een zoon

van den Maintzer boekdrukker Jan Schoeffer te zijn. Immers

blijkens eene Bossche Schepenakte van 1544 (Reg. n°. 167

f. 160 v so
) waarbij hij een huis kocht in de Kerkstraat, zijnde het

1) Men zie hierover Dl. I. p. 246 noot 1
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2° genomen van de Gasselstraat in de richting der St. Jans-

kerk, was hij een zoon van Gerard Scheffer; hetzelfde

vindt men vermeld in eene Bossche Schepenakte van 1546

(Reg. n°. 170 blz. 520), daar toch daarbij Johannes Scheffer

Gerardszoon en Petrus, zoon van Nicolaas van Ossendrecht, als

man van Hadewich, dochter van Jacob Janszn van Gestel, ver-

leenen eene grondrente ex domo, area, orto, domo posteriori,

ejusque fundo, dicti Johannis, sitis in Buscoducis in platea ec-

clesiae inter hereditatem Katherinae die turfmaister ex nno et

inter hereditatem fabricae ecclesiae collegialis sancti Johannis

Evangelistae in Buscoducis ex alio, tendentibus a communi

platea ecclesiae praedictae ad hereditatem dictae fabricae.

De afstammelingen van genoemden Jan Scheffer of,

zooals zij in lateren tijd in den Bosch genoemd werden, Schef-

fers, behoef ik hier niet te vermelden evenmin als de boeken,

die zij tot aan het jaar 1796 onafgebroken door in het huis

het Vergald missaal drukten, daar men dit alles uitvoerig kan

vermeld vinden in het Ve DL van het Alg. Ned. Familieblad

t. a. p. De familie Scheffers was in den Bosch, evenals in andere

plaatsen van ons land met boekdrukkersfamiliën het geval was,

eene familie van aanzien, zooals blijken kan uit eene Bossche

Schepenakte van 16 April 1742 (Reg. n°. 562 f. 46), waarbij

Gerard Amand Snelle, heer van Berkel, oud 42 jaren en Georgius

van der Borcht, medicinae doctor, oud 37 jaren, beiden wo-

nende te den Bosch en volgens hunne opgave aan de familie

Scheffers geparenteerd, verklaarden, dat Petrus Scheffers, boek-

drukker en boekverkooper te den Bosch, is een inboorling van

die stad, van eene oude patricische familie, zijnde geparenteerd

geweest aan mr. Gerard van Zoemeren, in leven schepen en

raad van den Bosch; dat hij thans is officier van de burgerij,

oud-armmeester en brandmeester; dat hij zich altijd loffelijk

en deugdelijk heeft gedragen evenals zijne familie en kinderen.

Genoemde Petrus Scheffers huwde, zooals wij in Dl. I

blz. 222 reeds zagen, met Lucia Cuypers weduwe van Johannes

Vervorst, bij wie hij deze kinderen verwekte: Jacobus, die
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volgt, Maria Dingena, echtgenoote van Johannes Nicols en

Joannes, pastoor te Baarle-Hertog.

Jacobus Scheffers, zoo even genoemd, was de laatste

van zijn geslacht, die in het huis het Verguld missaal de

boekdrukkunst uitoefende. Mr, W. C. Ackersdyck zeide van

hem in zijne bijdrage (Vaderl. letteroefeningen 1817 p. 280

en vlgd) : Iets over het nageslacht van den vermaarden

Mentzischen boekdrukker Petrus Schöffer, naar J

s Hertogen-

bosch verhuisd en aldaar uitgestorven: „De voorzeide laatste

afstammeling van zijn geslacht, Jacobus Scheffers, een een-

voudig, braaf man van den Katholyken Godsdienst, stelde veel

belang in zijne afkomst en vertoonde gaarne zijne geslachtlijst^

hij en zijne voorzaten gebruikten hetzelfde wapen als bij de

uitgaven van de Mentzische pers van de vijftiende eeuw ge-

vonden wordt en zij plaatsten hetzelve op de titels hunner

drukken op een prentje, verbeeldende herders en schapen, zin-

spelende op cle Hoogduitsche beteekenis van den naam Schafer,

dien men daarom ook in vroeger tijden door Opilio overgezet

vindt. Hij bewaarde en had mij vertoond, onder andere, ook

een zuiver exemplaar van eene der uitgaven van zijn voorvader

Petrus Schöffer, hetwelk ik na zijn dood bij koop verkreeg;

achter hetzelve leest men : Eeverendissimi Cardinalis, tituli Sancti

Sixti domini Joannis de Turrecremata expositio brevis et utilis

super toto psalterio Moguntiae impressa Anno dm. MCCCCLXXIIII
tercio Idus Septembris per Petrum Schoyffer de Gernshem feli-

citer consummata. Achter dat werk zijn ook gebonden, en uit

een zeer ouden, op parkement geschreven titel, voor in het

boek blijkt, dat reeds van vroeger tijd daar achter gebonden

waren twee werken, beiden zonder melding van tijd of plaats

der uitgave, en beiden op eene andere wijze dan het voor-

vermelde, te weten in twee kolommen op ieder blad, gedrukt

;

het eene vervat : Libri quatuor dyalogorum beati Gregorii papae

;

het andere: Commentum beati Gregorii papae super cantica

canticorum. Het papiermerk van het eerstgenoemde is nagenoeg

hetzelfde als hetgeen men afgebeeld vindt op de eerste plaat, het
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laatste van de bovenste rij, bl. 72 in het werk van den heer

Koning, door hem eene lelie genoemd, en hetgeen men, volgens

hem, reeds in de eerste uitgave van den Nederdaitschen Spie-

gel, en in geene Mentzische uitgaven ontmoet. Het papiermerk

van het tweede is een open hand, en boven dezelve eene ster,

en dus van eene andere figuur dan de hand, die de laatste op

de tweede rij van de eerste plaat voorkomt. Ik denk niet, dat

die twee stukken voortbrengsels van de Mentzische pers zijn."

Jacobus Scheffers huwde met Catharina van Rijn, van

wie hij geene kinderen had. Hij overleed 17 December 1796.

Kort daarna en wel op 30 November 1802 verkochten de erf-

genamen van hem en zijne vrouw, zijnde:

a. Gerardus van der Horst, woonachtig te den Bosch,

als gehuwd met Johanna Wendelina Deckers;

b. Johannes Wilhelmus Nicols, woonachtig te Amster-

dam en zijne zuster Lucia Henrica Nicols, woonachtig te Sichem

;

c. Josephus Lambertus Franciscus van der Beelen,

woonachtig te Breda, als gehuwd met Magdalena Isabella

Deckers

;

d. Gerardus Petrus Deckers, woonachtig te den Bosch

;

e. De voogd over Albertus Antonius Deckers

;

ƒ, De voogd over de drie minderjarige zonen van

wijlen de echtelieden mr. Jacobus Joannes van Willegen en

Maria Deckers

het huis het Vergald missaal, gemerkt E n°. 3, staande

in de Kerkstraat te den Bosch tusschen het huis van na te

noemen Johannes Bolsius en dat van Gerritzen en zich uit-

strekkende tot aan het erf der Wed. van der Vaart, aan

Johannes Bolsius, chirurgijn te den Bosch.

Dit huis werd toen in huur bezeten door Eliza Lion,

die 6 Maart 1783 bij de firma H. Palier en zoon, boekdrukster

te den Bosch, als bindersleerjongen was in dienst getreden en

in 1799 in dat huis eene zaak van boekdrukker en boekhan-

delaar begonnen was; later associeerde hij zich met J.

Saueressig en zette met dezen tot 1816 zijne zaak voort, als
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wanneer hij tengevolge van de uitbreiding, welke zij bekomen

had, genoodzaakt was die zaak naar een ander huis te ver-

plaatsen. In het huis het Verguld Missaal kwam toen eene kleer-

makersaffaire en zoo hield het op eene boekdrukkerij te zijn,

nadat het zulks gedurende meer dan drie qeuwen was geweest.

De gereedschappen der drukkerij van Scheffers, welke men
opgesomd vindt in het Alg. Nederl. Familieblad V p. 299,

waren 19 April 1797 reeds in het openbaar verkocht.

r. De Plebanie.

(Nos 66 en 68).

Naast laatstbedoeld huis staat Kerkwaarts het huis, dat eens

was van de kerkfabriek van St. Jan van den Bosch ; van Heurn

zegt daarvan in zijne Beschrijving : „in den oudsten legger der

kerkengoederen 1), die met het jaar 1600 begint, vind ik, dat

de Hoofdkerk (van den Bosch) eene huizinge in de Kerkstraat,

het tweede huis van(af) de Torenstaat bezat, hetwelk de Kerk-

meesters aan den Plebaan voor fl 50 jaarlijks verhuurden."

Dit huis was werkelijk de Plebaiiie; o.a. woonde er in de

plebaan Eobertus Sweerts 2). Mr. Johan Hendrik van Heurn

verkocht het in diens hoedanigheid van rentmeester der fabriek

van de kerken en kapellen der stad den Bosch 24 April 1756

(Reg. n°. 576 f. 172 vs0
) aan Michiel Valkenburg, verwer te

den Bosch ; in de daarvan opgemaakte akte staat vermeld,

dat het grensde eenerzijds aan het huis van Petrus Scheffers

en anderzijds aan dat der erven van Pedro de Cassemajor en

dat het zich uitstrekte tot aan een gangetje, dat uitkwam in

1) Hij bedoelde met „kerkengoederen" de goederen der Bossche
St. Janskerk. Het boek, dat hij een legger noemt, was het boek van den
rentmeester van die kerk ; het berust thans in de verzameling handschrif-
ten van het Prov. Genootschap van K. en W. in Noordbrabant.

2) Dit huis was niet dat, hetwelk blijkens Gijsb. Coeverincx
Analecta I p. 262 door Philips II van Spanje bestemd was geworden voor
de pastorie van de St. Janskerk, want dat huis was dat hetwelk ten laste

van Hendricus Agylaeus verbeurd verklaard werd en in de Ghoorstraat
stond; het heeft, zooals later vermeld zal worden, niet tot plebanie
gediend,
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de Torenstraat, alsmede, dat de St. Janskerk dit huis van

oudsher bezeten had.

s. Het huis, eerst genaamd „de drie rouwe Covels,"

daarna „den verlooren arbeyt".

(No. 70.)

Op laatstgemeld huis volgt het huis, dat aan den hoek

der Kerk- en Torenstraat staat; in 1595 hing daaraan uit den

verlooren arbeyt ; toen werd het door de Kerkmeesters der

Bossche St. Janskerk (Reg. n°. 233 f. 186 vso
) verkocht 1)

aan Henricksken weduwe van Geerling Aertszn, wassenkaarsen-

maker ; het werd daarbij omschreven als huis, erf, tuin en

achterhuis, staande aan den hoek van de Kerk- en Torenstraat

tusschen laatstgezegde straat ex uno en het huis der genoemde

kerk ex alio.

Petronella de Gassemajor verkocht dit huis 9 December

1760 aan Samuel de Cassemajor, notaris te den Bosch, die

het 29 April 1768 (Reg. n°. 580 f. 175 vso
) weder verkocht

a^n Georgetta Henrietta Jacolina Collot d'Escury weduwe van

Justus Clant Schatter, woonachtig te den Bosch.

Alvorens de Kerkstraat te verlaten, wil ik nog iets

mededeelen over enkele huizen, die daaraan staan tegenover

de laatst behandelde.

t. De Huizen nos. 87 en 85.

Het eerste dezer huizen, n. 1. dat hetwelk het meest in

de richting der St. Janskerk stond, behoorde in 1541 voor de

helft aan Henrick, zoon van Willem Hels Willemszn ; in dat

jaar kocht deze 2) van zijne zuster Mechteld, huisvrouw van

Willem, zoon van Christiaan Lucaszn, de wederhelft daarvan,

1) Eene koopakte van dit huis in 1670 zie men in Reg. no 219 f. 409.

2) Reg;. no. 160 f. 414 vso.
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als wanneer dit huis werd gezegd te staan tusschen dat van

de kinderen van Mechteld weduwe van Albert van Marerr 1)

in de richting van het St. Janskerkhof ex nno en dat van Jan

van Turnhout Marktwaarts ex alio en zich achterwaarts uit

te strekken tot aan het erf van Sophia weduwe van Raese

Raessenszn (wier huis blijkens Reg. ne
. 159 f. 279 vso aan de Peper-

straat stond). Genoemde Henrick Hels verkocht dit geheele huis

20 Januari 1549 (Reg. n°. 178 f. 337) aan den boekdrukker

mr. Jan van Turnhout, zoon van mr. Jan van Lantfort van

Turnhout. Van hem erfden dit huis diens zonen mr. Jan Lant-

fort van Turnhout en Thomas van Turnhout.

Jan van Turnhout, de zoon van Thomas laatstgenoemd

en Catharina van Turnhout, de dochter van diens broeder mr.

Jan en weduwe van Huybrecht van den Leemputte, verkochten

20 December 1611 (Reg. n°. 283 f. 165 vso
) dit huis, dat nu

gezegd wordt te staan tusschen dat van mr. Jan Denen Kerk-

hofwaarts en dat van mr. Henrick Laureynszn van Munster-

bilsen Marktwaarts, aan mr. Peter Janszn Smits, woonachtig

te Son. Diens dochter Henrixken huwde met den kleermaker

Ohristoffel Janszn van St. Truyden, die het daarop den 18 Mei

1617 (Reg. n°. 342 f. 334 vso
) van zijnen schoonvader kocht,

waarna hij het 2 December 1619 (Reg. n°, 321 f. 39 vso
) weder

verkocht aan Catharina Entenfuesz 2), weduwe tan Diego de

la Portilio, commissaris van de monstering ten dienste van

de Aartshertogen Albert en Isabella; het heette toen de gulden

spaenschen kasack. Jor Wolphard Entenfuesz, in diens hoe-

danigheid van momboir over de vier onmondige kinderen van

wijlen de echtelieden de la Portilio-Entenfuesz voornoemd, ver-

kocht 10 Juni 1628 (Reg. n°. 364 f. 381 v so
) dit huis, dat

alstoen gezegd werd te staan tusschen dat der erfgenamen van

Gijsbert Daniels, tingieter ex uno en dat der erfgenamen van

1) Alethen Tuelincx Eymbertsdochter, weduwe van Dominicus
Petitpas, c. s. verkochten in 1598 de helft van dit huis (Reg. no. 234 f. 75).

2) Zij kocht den laatsten Maart 1618 (Ree:, no. 354 f. 326) van
Johan Pelgrom, zoon van Peter Willemszn, een huis in de Peperstraat,

dat hij gekocht had van Arnd van Breugel, den zoon van mr. Jan.
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mr. Henrick Laureynszn van Munsterbilsen ex alio en zich

achterwaarts uit te strekken tot aan het erf, eertijds van heer

Anthonis Nauwen, priester, nu van Catharina van der Dootleggen,

aan Peter Zyberts, koopman in zijden lakens, zoon van Jan

Willemszn Zyberts, raad van den Bosch.

In lateren tijd heette dit huis de Witte Arend.

Op dit huis volgde het huis, dat in 1517, als wanneer

het werd gezegd te staan tusschen dat van Willem Hels ex

uno en dat van Dirck Screynmakers ex alio, — door IJda, dochter

van Jacob Meeuszn, verkocht werd aan „Jan genaamd van

Turnhout, zoon van mr. Jan Lantvoirf' (Reg. n°. 114 f. 47),

zijnde hij alzoo dezelfde als de in de beschrijving van het vorig

huis "genoemde boekdrukker mr. Jan van Tuinhout. Dit huis

zal het eerste geweest zijn, dat hij in den Bosch bezat, want

eerst in het jaar 1510 werd hij poorter van die stad 1). Hij

oefende er het bedrijf van boekdrukker in uit, daar toch onder

den titel van een door hem in 1545 gedeukt boek staat: Syl-

vaeducis, tertiis a Schola aedibus, ex officina Joannis a Turn-

hout 2). Nadat hij weduwnaar was geworden van zijne vrouw

Gooswina, dochter van Gooswijn Stempels, deed hij in 1545

(Reg. n°. 169 f. 264) afstand van zijn recht van vruchtgebruik

op een derde in dit huis (dat nu gezegd werd te zijn: huis,

erf en ledige plaats, staande tusschen het huis der erven van

Willem Hels ex uno en dat van Dirck Scellens ex alio) ten

behoeve zijner dochter Elisabeth, de huisvrouw van Adriaan,

zoon van Pauwei Arndszoon ; haar man verleende daarop 2 Maart

1545 (Reg. n°. 386 f. 181) eene grondrente uit dit huis: aan

mr. Jan van Turnhout voornoemd in vruchtgebruik en aan de

zonen, die deze had van Elisabeth, dochter van Willem Janszn

van Herpt, zijnde Jan junior, Thomas en Jacob van Turnhout,

in eigendom; de notaris Thomas van Turnhout, zoon van Jan,

den zoon van voornoemden Thomas, verkocht deze grondrente

in 1642 aan Jan Janszn Zeberts (Reg. n°. 386 f. 181).

1) Taxandria XII p. 22.

2) ld. p. 25.
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Meergenoemde mr. Jan van Turnhout, die ook in 1541

(Eeg. no 161 f. 16) afstand van tocht had gedaan van een

vierde in dit huis, deed 16 Januari 1564 (Eeg. n°. 211 f. 147 vso
)

afstand van zijn tochtrecht op het geheele huis (dat nu gezegd

werd te staan tusschen dat van Willem Hels ex uno en dat

van Dirck Schreymaeckers ex alio en zich achterwaarts uit te

strekken tot aan het erf van Barbara en Cornelia. dochters

van Willem van Oerle) ten behoeve zijner kinderen : Jan senior,

geboren uit zijn huwelijk met Gooswina Stempels; Jan junior

en Thomas, geboren uit zijn 2e huwelijk met Elisabeth, dochter

van Willem Janszn van Heipt, alsmede ten behoeve van

Catharina, onmondige dochter van zijnen zoon Cornelis, geboren

uit zijn eerste huwelijk, waarop die kinderen en de voogden

van genoemde kleindochter dat huis verkochen aan Johannes van

Herpen. In 1611 behoorde het toe aan mr. Henrick Laureynszn

van Munsterbilsen.

Thans vormen deze beide huizen een huis.

te. Het huis Nos. 83 en 81.

Dit huis behoorde eerst toe aan Jan van Teefelen, daarna

aan Mathijs 1), zoon van Uden van Teefelen en vervolgens aan

Dirck Scellens, den zoon van Gerard, welke Dirck had een zoon

Wouter Scellens, wiens dochter Catharina huwde met mr. Symon
van de Water; de dochter van laastgenoemden, Jenneken van de

Water, huisvrouw van mr. Jan van Breugel Aertszn, alsmede de

voogden over de onmondigekinderen van genoemde echtelieden van

deWater verkochten 31 Januari 1602 (Eeg. n°. 249 f. 312) dit huis

aan Henrick Jasperszn van Esch, die tot vrouw had Heylken,

dochter van Jan Gieliszn van Mechelen en weduwe van Aert Kemp

;

laatstgenoemde echtelieden hadden eene dochter Mayken, die

huwde met Gerard, zoon van Peter Havens en hem kinderen

schonk, welke in 1607 nog onmondig waren; ook de zoon van

1) Hij had eene dochter Elisabeth van Teefelen, 4}e huwde met
mr. Jan van Breugel.



— 884 —

genoemden van Esch, Jaspar van Esch, had toen van zijne

vrouw minderjarige kinderen nagelaten. De voogden van al die

minderjarigen verkochten 7 Februari 1607 dit huis (Reg. n°. 251

f. 35 vso
) aan den bakker Henrick Hermanszn van Beugen.

v. Het huis No. 79.

Dit huis behoorde in het laatst der 15e eeuw toe aan

Gerard van Elmpt, impressor librorum, zooals hij in de eene

Sehepenakte heet of wel Oerart de boeckprenter, zooals hij in de

andere genaamd is. Een boekdrukker van Elmpt wordt in geen

enkel werk over de eerste Bossche boekdrukkers vermeld, wel noemt

Ch. Verreyt in den N. Brab. Almanak 1890 blz. 341 als den

oudsten boekdrukker van den Bosch Gerard Leempt van Nij-

megen, die aldaar volgens hem in 1484 gevestigd was; ik

houd het er voor, dat hij zich in de spelling van diens naam ver-

gist en dat deze eerste boekdrukker van den Bosch Van Elmpt

heette, zoodat dit huis te houden is voor de bakermat der

Bossche boekdrukkunst.

Genoemde Gerard van Elmpt had tot vrouw, wellicht

als zijne tweede echtgenoote, Sophia, de dochter van Jan van

Beeck ; hij vermaakte haar dit huis, waarna zij hertrouwde

met Jordanus van Maren genoemd van den Oetheren; van hen

erfde het hunne dochter Aieid, die het ten huwelijk bracht

aan Petrus Houtappel Janszn; deze verkocht Maart 1519 (Reg.

n°. 118 f. 166 vso
) dit huis, dat alstoen gezegd werd te zijn

huis en erf in de Kerkstraat, zijnde voorheen geweest het huis

van wijlen Petrus, den zoon van wijlen Petrus Roeze van

Venloen, sartor, staande tusschen het huis eertijds van Johan

van Teefelen, nu van Dirck, den schrijnwerker, ex ano en die

schole ex alio, aan Johan, zoon van Laurentius Hayen, impressor

lïbrorum ; diens vrouw was Frederica, dochter van Johannes

Heymericx 1) ; toen zij weduwe van hem was verkocht zij

1) Hunne kinderen waren Jan en Thomasa Hayen,
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22 Januari 1522 (Reg. n°. 123 f. 68) in tegenwoordigheid en

met toestemming van haren schoonvader Laurentius Hayen en

van haren broeder Reynier Heymericx, zij beiden iri hunne

hoedanigheid van uitvoerders van den uitersten wil vanharen

man, dit huis aan Frans, zoon van Peter Vuchs, goudsmid

;

het werd toen gezegd te zijn een huis met erf en plaats,

staande tusschen het huis van het Kapittel van de kerk van

St. Jan Ev. te den Bosch, vroeger genaamd die schoele, nu de

magna scola, ex uno en het huis eertijds van Jan van Teefelen,

nu van Dirck, den schrijnwerker, anderzijds, zich achterwaarts

uitstrekkende tot aan het erf, dat eertijds was van Johannes Geck,

nu van Sophia weduwe van Goijart Cuypers, — welk huis met

erf en plaats Petrus Houtappel Janszn als man van Aleid,

dochter van Jordanus van Maren genoemd van den Oetheren

en Sophia, de dochter van Jan van Beeck, aan genoemden

Johannes Hayen verkocht had. Thomas, zoon van Johannes

Thomaszoon, als man van Elisabeth, dochter van meergenoemden

Laurentius Hayen vernaderde eehter het verkochte, dat hij

daarop 2 Januari 1539 (Reg. no. 157 f. 66) verkocht aaB Reym-

bold, zoon van Wouter Janszn, bordaersticker. In 1611 was de

weduwe van mr. Henrick Lievens eigenares van dit huis.

w. De Latijnsche school, ook wel geheeten de

Groote School of de Papenschool.

(No. 77.)

Ben ik op grond van hetgeen ik in de Bossche Sche-

penprotocollen vond aangaande de huizen, waarin de eerste

Bossche boekdrukkerijen gevestigd waren, in menig opzicht

afgeweken van hetgeen tot nu toe daarover geschreven werd,

ik doe dit ook ten aanzien van hetgeen de Gebrs Mosmans

in hun werk Oude namen van huizen en straten mededeelen

over de plaats, waar deze school gevestigd was ; volgens hen

was zij gevestigd in de huizen, genummerd 81 en 83; 79 en

77, terwijl ik op grond van hetgeen mij bleek bij het onder-

25
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zoek in gezegde protocollen tot cle stellige conclusie ben ge-

komen, dat die school alleen gehouden werd in het huis, dat

door hen genaamd is naast de Papenschole, zooals ook van

Heurn in zijne Beschrijving van oordeel is, vermits deze aldaar

zegt, dat de Latijnsche school was het zesde huis aan de

Zuidzijde der Kerkstraat, gerekend van af de Peperstraat. Ik

zal alzoo wel niet behoeven te zeggen, dat ik mij ook niet ver-

eenig met de meening der Gebrs Mosmans, dat het volgend huis

no. 71 bestond uit de huizen 't Verguld Missaal, Elias vierighen

wagen en den Bijbel: zij hebben blijkbaar die meening ge-

kregen door hetgeen eenige schrijvers, o. a. Verreyt, schreven

over de huizen, waarin de eerste boekdrukkerijen gevestigd waren.

De Latijnsche of de Groote School, ook wel, waarschijn-

lijk bij wijze van scheldwoord, de Papenschool geheeten, be-

hoorde toe aan het Kapittel der St. Janskerk te den Bosch.

Over haar deelt J. van Oudenhoven t. a. p. blz. 38 het

volgende mede:

„De school wierde hier in voortyden ghenoemt de groote

school, alwaer de jonckheydt in de Latijnsche ende Grieksche

talen ende in de eerste beginselen van de Philosophie onder-

wesen wierden ende was dese School in seven deelen verdeelt

ende hadde yder deel synen bysonderen Meester ende was de

Oppermeester 't Opperhooft van de andere ende den Eector,

ofte bestuerder van de gheheele oude schole, ende vinde aen-

gheteeckent in de Memorien dese Sectors, seer vermaerde ende

gheleerde Mannen: Jacobus Marinus, Gerardus Zellius Heren-

talius, Hieronymus Verleriius, Dominicus Schenkelius, medicinae

doctor, Antonius Torrentinus, Johannes Nemius, Symon Verre-

paeus, Christophorus Vladeraccus, Cornelius Otto Torrentinus,

Johannes Dillenius, Petrus Louvius, Johannes ende Valerius

Stiphoudt. In de eerste ende oude Schole zijn eertijdts meer

als duysent Studenten ofte Leerjonghers gheweest, ghelijck wy
dat in de oude Memorien vinden aengheteeckent, ende heeft

hier Erasmus van Rotterdam de beghinselen van sijn gheleert-

heydt gheleyt.
,?
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Wanneer deze school werd gesticht, vermeldt evenwel

van Oudenhoven niet. Reeds vroegtijdig moet zij bestaan hebben,

omdat al in een boekje, dat door Laurens Hayen gedrukt werd,

vermeld staat: Nu eerste toerf gheprentTshertogenbosch tegen

die Schole over bi mi Laurens Hayen 1514.

In het jaar 1566 schijnt deze school verbouwd te zijn,

want blijkens van Heurn Beschrijving stond in haren voorgevel,

tot aan de vertimmering daarvan in 1792, het volgend tijdvers

uitgehouwen

:

Vrbls honos, Patrlae CoLVMèn ReLLIgJonls,

PastoraLI aere est haeC parata sChoLa.

Volgens mr. W. C. Ackersdyck in het Provinciaal Dag-

blad van Noordbrabant van 1817, zou echter dit vers geluid

hebben als volgt:

Urbis honor, patriae columen, fons religionis,

Haec pastorali aere parata schola est 1566.

Van Oudenhoven t. a. p. deelt verder nog mede : de schole

is daernaer ghekomen onder 't opsicht ende de directie van de

Jesuiten, waarmede hij blijkbaar bedoelde te zeggen, dat toen

de Jezuiten in den Bosch gekomen wraren, zij werd opgeheven

en overgebracht naar hun College in de Waterstraat.

Het Kapittel van St. Jan heeft daarop deze school ver-

kocht, zooals blijkt uit den navolgenden inhoud eener Bossche

Schepenakte van 19 Mei 1611 (Reg n°. 310 f. 402): ,.Mr. Ghys-

brecht Coeverincx, licentiaet in de Godheid, deken, mr. Everard

van Ravesteyn, officiael, licentiaet in de rechten en Leonard

van Boirnberghen, priester, allen kanoniken der Cathedrale

Kercke van St. Jan EV-", gemachtigd door de andere kanoniken

van gezegd Kapittel, capitulariter vergaderd zijnde den 22 No-

vember 1610, verkoopen aan Goijart van Engeland, priester:

haysinge met hennen gronde, geweest sijnde de Latijnsche

schole, den voors. cap.le toebehoirende, staande in de Kerkstraat

tusschen het huis der weduwe mr. Henrick Lievens en Her-

manus Hermanszn van Beugen met meer anderen Kerkwaarts

ex uno en het huis der weduwe mr. Hercules Wijfliet en hare
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kinderen ex alio en zich achterwaarts uitstrekkende tot aan

het erf van Jenneken, dochter van Lodewijk Schepens van

Oirschot 1).

Genoemde Goijart van Engeland verkocht deze gewezen

school 13 Juli 1612 (Reg. n°. 283 f. 551) weder aan Andries

Arnoul, ruiter in de Compagnie Curassiers van Caspar Schetz,

baron van Grobbendonck, gouverneur van den Bosch.

Ten zijnen tijde waren de ruiters geene gemeene soldaten

maar welgestelde lieden; van daar dat men hen in de oude

Bossche Schepenakten als eigenaars van huizen vermeld vindt.

Andries Arnoul had tot echtgenoote Johanna, dochter

van mr. Jan Splinter van Voorn en Eva van der Eemt Jans-

dochter, wier overige kinderen waren : mr. Eobbrecht van Voorn 2),

raad van den Bosch en schout der heerlijkheid Oirschot en

Maria, huisvrouw van mr. Johan van der Weegen, doctor in de

medicijnen (Reg. n°. 340 f. 323).

Johanna van Voorn, huisvrouw van genoemden Andries

(of Andrea) Arnoul, die nu gezegd werd te zijn luitenant van

eene compagnie harquebousiers te peerde van den kapitein en

chevalier Boulleux, verkocht 1 December 1622 (Reg. n°. 324

f. 95) namens haren man dit huis aan mr. Jan van der Weegen,

doctor in de medicijnen 3), die het 30 October 1624 (Reg. n°.

254 f. 303 vso
) weder verkocht aan den schoolmeester mr. Hen-

riek van Eyndhoven, zoon van Nicolaas Adriaanszn. Deze was

later notaris en procureur te den Bosch; in 1639, toen hij die

beide laatste betrekkingen nog bekleedde, verhuurde hij voor

den tijd van zes jaren dit huis, dat hij als toen noemde d'oude

papenschole, aan Servaes Gielis van Coenecoop, schoolmeester

der stad den Bosch; men kan hieruit het vermoeden putten,

1) In eene Bossche Schepenakte van 1687 wordt van het huis,

dat tot dit erf behoorde en in de Peperstraat stond, gezegd, dat het eer-

tijds was van de Maagden van Oirschot en nu is van den schepen Cor-
nelis Thooft.

2) Men zie over zijne familie Taxandria XVIII p. 277 en vlgd. en
XIX p. 162.

3) Men zie over zijne familie Taxandria XIX p. 164.
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dat in dit huis, sedert dat van Eyndhoven het kocht, een tijd-

lang lager onderwijs is gegeven. Laatstgenoemde kooper ver-

kocht 25 Februari 1664 (Reg. n° 465 f. 229 v so
) krachtens tes-

tament, door hem gemaakt met zijne eerste vrouw Maria Beckers

Anthonisdr., dit huis, dat nu gezegd wordt te zijn : huys,

plaetse, hoff, achterhuys, eertijts geweest de Latijnsche schole,

gestaen in de Kerckstraet tusschen huys Servaes Jacobs van

Weert ex uno en dat eertijts van mr. Hendrick Lievens, daer-

naer Jan Hendricx van der Last, ex alio, aan mr. Juriaan van

Zutphen, horlogiemaker te den Bosch 1). Deze verkocht 30 Juni

1699 (Reg. n°. 483 f. 98 vso
) dit gebouw aan Aelbertus Brielius

;

in de daarvan opgemaakte akte werd het toen omschreven als

:

eene huysinge, bestaende in voorhuys met drey cameren achter

malcanderen, hof, achterhuys, pompe ende camertje voor aen

de straet met de kelder daeronder, staande in de Kerkstraat

tusschen het huis van Van den Bichelaer ex uno en dat van

Jasper Cras ex alio.

Genoemde Brielius, die schout te Helmond was, verkocht

dat gebouw den 11 September 1704, (Reg. n°. 516 f. 373), als

wanneer het gezegd werd eertijts geweest te zijn de Latijnse

schoole, aan Pero de Cassemajor, toen notaris te den Bosch en

later drossaard der heerlijkheid Deurne. Diens erfgenamen, zijnde

:

zijn zoon Samuel de Cassemajor, notaris te den Bosch, de min-

derjarige kinderen, geboren uit het huwelijk van wijlen zijnen

schoonzoon Johan de Cassemajor, drossaard van Helmond en

zijne dochter Christina de Cassemajor en Hendrik Sluyter,

predikant van Deurne, Vlierden en Liessel, als gehuwd met

zijne dochter Ursulina Philippina de Cassemajor, verkochten het

21 October 1746 (Reg. n°. 568 f. 82) aan Cornelia Nollens. De
executeur van het testament van laatstgenoemde verkocht dat ge-

bouw 6 November 1773 weder aan Antony Wesselman, schoolmees-

ter en krankenbezoeker te den Bosch, die het 25 October 1791

wederom^ verkocht aan Johannes Leym, mr. zwaardyeger en ge-

weermaker aldaar ; het heette toen nog de oude Latijnsche school

1) In 1685 was aldaar een Gerardus van Zutphen mr. horlogiemaker,
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x. Het Pransche Kabinet.

(No. 71).

Naast laastgemeld huis staat een huis, dat Johan Verreyt

als man van Yda Eeltjens, en Margaretha Eeltjens, die het

geërfd hadden van Jacobus Eeltjens als gehuwd geweest zijnde

met Alida van der Weegen, den 28 Maart 1675 (Reg. n°. 472

f. 88), als wanneer het stond tusschen de Papenschool ex xino

en het huis van Jan Janszoon van Gemert ex alio, verkochten

aan Peter Loeff van der Sloot 1). Deze was een zoon van

Goijart Loeff van der Sloot en Engelken van Geffen Peters-

dochter; zijne erfgenamen, zijnde: Godefridus Loeff van der

Sloot, woonachtig te Diest, echtgenoot van Johanna Catharina

Somers (die na zijnen dood hertrouwde met Willem Cremer,

woonachtig te Diest) ; Anna Elisabeth Cras, geestelijke dochter

te den Bosch ; Maria Gras te Lier en Petrus Cras te Brussel,

halve zusters en broeder van Godefridus Loeff van der Sloot

voornoemd en Jacobus van der Eist verkochten dit huis in

1745 aan den eerstgenoemde hunner; na zijnen dood verkocht

Willem Cremer, woonachtig te Diest, als gehuwd met zijne weduwe

Johanna Catharina Somers, het 23 Mei 1749 (Reg. n°. 569

f. 47) aan Jacobus Colff: het is thans genummerd 75 en 73.

Naast dit huis stond het huis genaamd het Fransche

kabinet, thans genummerd 71, dat alleen daarom merkwaardig

genoeg is vermeld te worden, omdat het het laatste huis in den

Bosch was, dat een houten voorgevel had; deze is in 1878

afgebroken. Sedert enkele jaren is dit huis vereenigd met het

daarnaast Marktwaarts staand gebouw en dienen die beide

huizen tot woning van den Vicaris-generaal van het Bisdom

den Bosch.

1) Zijne weduwe hertrouwde met Jaspar Gras,
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HOOFDSTUK XI.

De Peperstraat, Paradeplaats, Weesstraat

en Triniteitstraat.

Van oudsher droeg de straat, welke thans nog de Peper-

straat heet, dien naarn. welke in de Latijnsche Schepenakten

van den Bosch vertaald werd in dien van vicus piperis.

Zij zal dezen naam gekregen hebben van de landerijen,

welke daaraan gelegen waren vóór en aleer er huizen op ge-

bouwd werden en die de Pepers genoemd plachten te worden,

eene benaming, die men nog hier en daar aan perceelen ge-

geven vindt en die wel tot oorzaak zal hebben, dat ook in

andere plaatsen van ons land aan straten of wegen de naam
van de Peperstraat gegeven is.

Het open plein, dat thans aan de Bossche Peperstraat

ligt, was bij 'den oorsprong van 's Hertogenbosch ook eene

opene plaats; zij diende toen tot galgeveld, zooals blijkt uit

het volgende, dat Molius daarover in zijne Kronijk mededeelt:

nam a parte templi (de St Janskerk n.1.) meridionali, nunc
in vico piperis nuncupata, quae magis elevatior ac permea-

bilis fuit, fere in eodem loco, ubi Begginarum hortus cerni-

tur, olim Calvariae locus sivereorum palibalum sletit : verum

hoc ante novae urbis condilionem fuit.

Later werd van deze opene plaats het stuk, dat tusschen

de St. Janskerk en het Begijnhof lag en over welk gedeelte

nu de straat loopt, die tusschen de Kerkstraat en de Choor-

straat ligt, gevoegd bij het kerkhof der St. Janskerk, wat

van Heurn Beschrijving als volgt verhaalt; „in het jaar 1452



— 392 —

werd het kerkhof ten Zuiden der St. Janskerk volgens eeüe

vergunning des Bisschops van Luik vergroot en door een muur

van de straaten afgescheiden ; na het overgaan der stad (in 1629)

werd er tusschen die kerk en den Begijnhof een straat gemaakt,

die van de Koorstraat tot aan de Kerkstraat loopt"; waarna

van Heurn over dit kerkhof nog schreef: „het schijnd

my toe, dat het kerkhof oudtyds vry grooter geweest zy (dan

thans) en dat er van tijd tot tijd stukjes afgenoomen zijn en

het komt my meer als waarschynelijk voor, dat alle de huisen,

die ten Oosten van de Torenstraat en van daar ten Zuiden

van de Hinthamerstraat tot aan het wagthuis (tegen) over het

huis van den Kommandeur staan, op den grond des Kerkhof

s

getimmerd zijn; ik gronde myne gissinge hierop, omdat alle die

huisen voorheen de Kerk toebehoorden, welken om de kosten

van het nieuwe oxaal te vinden in het jaar 1611 of daarom-

trent verkogt zyn."

Dat van Heurn waarheid sprak, waar hij zeide, dat de

door hem bedoelde huizen op een deel van het kerkhof der

St. Janskerk staan, is hieruit gebleken, dat toen eenige jaren

geleden de huizen werden afgebroken, op wier erven thans de

parochiale meisjesschool in de Torenstraat staat, velemenschelijke

geraamten uit die erven te voorschijn zijn gekomen en dit

eveneens in 1912 het geval was, toen een beerput werd ge-

maakt in het plein, dat tusschen gezegde school en de O. L.'V.

kapel ligt. Dat het ook waar is, dat van een deel van het kerkhof

der St. Janskerk de straat tusschen de Kerk- en de Choorstraat

gemaakt is, is hieruit gebleken, dat toen langs die straat op

de tegenwoordige Paradeplaats boomen geplant werden, even-

eens vele menschelijke geraamten opgegraven zijn. Niet juist

is evenwel het beweren van Van Heurn, dat laatstbedoelde

straat na de overgave van den Bosch in 1629 zoude gemaakt

zijn, omdat o. a. uit de na te melden Schepenakte van 1733

volgt, dat zij in laatstgezegd jaar nog niet bestond.

Tusschen die laatstbedoelde straat en de tegenwoordige

Weesstraat werd in het jaar 1274, volgens anderen in 1280,



— 393 —

het Groot Begijnhof gebouwd, dat niet alleen besloeg de tegen-

woordige Paradeplaats, maar ook de plaats, waarop thans staan

de huizen, die zich bevinden ten Zuiden der tegenwoordige

pastorie van St. Jan, de stallen der Veldartillerie en de huizen,

die staan aan de Oostzijde der Triniteitstraat.

De hoofdingang van het Groot Begijnhof was aan den kant

der St. Janskerk, waarschijnlijk tusschen die kerk en hare

tegenwoordige pastorie, want ongeveer daar ter plaatse stond

oudtijds eene poort; de andere ingang, welken dit Begijnhof

had, zal zich bevonden hebben schuins tegenover de Lange

Putstraat, daar toch oudtijds aan, het begin der Weesstraat

tusschen het Begijnhof en het hoekhuis, dat zich bevindt aan

die straat en de Peperstraat, stond eene poort, die afgebroken

werd, toen in 1640 de Weesstraat werd aangelegd 1); deze

poort gaf tevens toegang tot het klooster der Cellebroeders,

op het erf waarvan thans het Weeshuis staat, dat in het

jaar 1576 door de Regeering der stad den Bosch voor hare

weezen werd opgericht en nu het Gereformeerd Burgerwees-

huis is.

Het Groot Begijnhof was verdeeld in het eigenlijk Hof,

waarop de welgestelde Begijnen woonden en de Groote en de

Kleine Infirmerie, waarin de arme Begijnen hare huisvesting

vonden. Volgens Foppens Historia Episc. Sylvad. p. 309 waren

er wel eens 300 Begijnen in dit Hof 2). Zij hadden eene eigene

kerk, welke aan den H. Nicolaus was toegewijd; deze schijnt

gestaan te hebben ongeveer in het midden der tegenwoordige

Paradeplaats.

Met de overgave van den Bosch in 1629 was ook het

lot van het Groot Begijnhof beslist 3) ; er werd toen toch be-

1) Zooals uit J. G. A. Hezenmans 's Hertogenbosch p. 251 blijkt

had het Groot Begijnhof toen nog meer poorten dan de door mij ver-

melde. Over deze poorten zie men verder G. Coeverincx Analecta II p 56.

2> ld St. Hanewinkel Gesch. en Aardrijksk. Beschrijving der Stad
en Meierij van den Bosch p. 239 noot h.h, h.

3) Men zie deszelfs lotgevallen tusschen 1629 en 1675 bij J. G. A.
Hezenmans 's Hertogenbosch p. 45. 97, 126, 147, 251, 322, 323 en 345.
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paald, dat het moest ophouden te bestaan wanneer de laatste

van deszelfs Begijnen zoude overleden zijn ; dit geschiedde in

1675; te voren waren reeds verscheidene huisjes van dit Hof,

doordien zij door den dood der Begijnen ledig waren geworden,

door de Regeering van den Bosch aan hare bestemming ont-

trokken en tot verschillende doeleinden verhuurd.

Hoewel er na 1629 nog Begijnen op het Groot Begijnhof

waren overgebleven, schijnt sedert dat jaar in hare kerk niet

meer de Katholieke godsdienst te zijn uitgeoefend, behoudens,

dat zij in 1672 voor dien godsdienst werd ingericht ten be-

hoeve van de vele Katholieken, welke destijds tot het garnizoen

van den Bosch behoorden 1); in de reeds meermalen aange-

haalde en nog niet uitgegeven Bossche Kronijk staat dit vol-

genderwijze vermeld: rln 1672 'smaendaegs in de Bosch ker-

misweek is den oversten Schellart met 2300 hoogduytse soldaten

door St. Janspoort in den Bos gecomen ende sy deden haeren

publiecke roomsen godsdienst soo met luyen als andersints in

de kerck op den grooten bagijnhoff'' ; dit duurde tot het jaar

1673, toen het regiment van Schellard, waarin die Katholieke

militairen dienden, uit den Bosch trok 2). Vóór 1671 had de

Engelsche gemeente deze kerk een tijdlang in gebruik ge-

had, welke gemeente hoofdzakelijk bestond uit Engelsche mili-

tairen, die ook in den Bosch in garnizoen lagen; de Begijnen-

kerk bleef eene Anglicaansche kerk tot laatstgezegd jaar,

als wanneer zij werd ingericht tot gehoorzaal der Bossche

Illustre school, waartoe zij op den 5 Januari 1672 door

Christophorus de Cock van Kerkwijk, hoogleeraar in de ge-

neeskunde aan die school, plechtig werd ingewijd. Na, als

gezegd, een jaar lang ingericht te zijn geweest tot Katholieke

garnizoenskerk, werd deze kerk weder gehoorzaal der Illustre

school, wat zij bleef tot dat zij instortte, hetgeen omstreeks

1701 zal zijn geschied 3), omdat in dat jaar de Raad van State

1) Van Heurn Historie III p. 181.

2) Heurn l.c.p. 223.

3) Men zie hierover nog J. G. A. Hezenmans 's Hertogenbosch
1629—1798 p. 345.
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last gaf om de bouwstoffen der ingestorte Begijnenkerk van

den Bosch te verkoopen en weg te ruimen.

Toen in 1675 de laatste Begijn van het Groot Begijn-

hof was komen te overlijden, ontstonden er hevige twisten

tusschen den Raad van State en de Begeering der stad den

Bosch over den eigendom der gebouwen, waaruit dat Hof be-

stond; zij werden eerst in 1721 beëindigd en wel in dier voege,

dat bepaald werd, dat de Staat eigenaar zou worden van de

terreinen, waarop thans de stallen der Veldartillerie staan en

de stad den Bosch eigenares zoude blijven van de overige

gronden en gebouwen, waaruit het Begijnhof bestond, mits aan

den Staat 's jaarlijks uitkeerende % van de inkomsten van dat

Hof, gerekend over de laatste 16 jaren; nadat dit alzoo was
overeengekomen gaf de Raad van State jaarlijks van dit Vb

fl 132 aan het Bossche Geefhuis totdat dit in 1764 van den

Raad van State het recht van den Staat op die Vb kocht ; de

Regeering van den Bosch schonk later en wel in 1810 aan

datzelfde Geefhuis haar V3 in gezegde inkomsten, die zij tot

dusverre besteed had tot het snoeien der boomen en het met
klinkers bestraten van de Paradeplaats.

Na de overeenkomst van 1721 werden in 1741 en vol-

gende jaren door den Raad van State op het 's Lands gedeelte

van het Begijnhof de tegenwoordige stallen der Veldartillerie

gebouwd in de plaats van de twee houten paardénstallen,

welke dat College aldaar in 1701 had doen zetten, terwijl de

Regeering van den Bosch in 1749 de haar toegekende ge-

bouwen van het Begijnhof, met uitzondering van deszelfspas-

toorshuis, deed sloopen en het daardoor vrijgekomen terrein

deed inrichten tot eene paradeplaats voor het garnizoen ; zij

deed ze, als reeds gezegd, met klinkers bestraten en voorts

met steenen paaltjes afzetten ; ook deed zij er eenige jaren

later boomen op planten 1); te voren had de Markt tot parade-

plaats gediend.

1) Van Heurn Historie IV p 127 en 128 en St. Hanewinbel Gesch.
ep Aardrijkskundige Beschr. dar stad en Meierij van den Bosch p. 239.
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Het Pastoorshuis van het Groot Begijnhof, dat zich

bevond nabij den Noord- Westelijken hoek van de Paradeplaats,

verkocht de Regeering der stad den Bosch met een insprin-

gend hoekperceel den 23 December 1723 (Reg. n°. 541 f. 127)

aan Johan van Proijen, notaris en klerk ter secretarie aldaar 1);

deze vergrootte het erf van dat huis door op 6 Maart 1725

(Eeg. n°. 541 f. 388 v s0
) van den Rentmeester der goederen van

de St. Janskerk aan te koopen : a een geerhoek, behoorende

tot het kerkhof van die kerk en loopende ten N. van zijn ge-

zegd huis tot aan na te melden huisje, alsmede door op 7 Mei

1728 van gezegden rentmeester en van de stad den Bosch aan

te koopen den grond of erf van een huisje, staande op dat

kerkhof ten Oosten van zijn voormeld huis ; b een ander stuk

erf, behoord hebbende tot het Groot Begijnhof.

Johan van Proyen transporteerde het Pastoorshuis met

hetgeen hij. als gezegd, er bij had gekocht den 23 Januari

1730 aan zijnen zoon Egmond van Proijen, ook notaris te den

Bosch; waarschijnlijk was het toen al reeds verbouwd, omdat

in na te melden akte van 1733 vermeld wordt, dat hij het

huis, zooals het, blijkens hetgeen hierna volgt, in die akte

werd omschreven, aan zijnen zoon had overgedragen. Zoowel

deze als de curator over den boedel zijns vaders verkochten 17

November 1733 (Reg. n . 546 f. 241) het Pastoorshuis aanJacob

Wolters, Protestantsch kanonik te Utrecht en wonende te den

Bosch; het werd alstoen omschreven als: een groote. schone,

moderne en wel doortimmerde huysinge
)
staande op den hoek

van het Begijnhof aan de Peperstraat en begrensd ten Z. en

O. door dat Hof, ten N. door het St. Janskerkhof en ten W.

door de Peperstraat. Jacob Wolters vergrootte het erf van dat

huis nog door 12 Juni 1734 van de stad den Bosch daarbij aan

te koopen eene ledige plaats op het Begijnhof, begrensd ten W.

door zijn huis, ten O. door een paaltje, ten Z. door zijn erf

en ten N. door den muur, die het Begijnhof van het St. Jans-

1) Zijne vrouw was Maria Magdalena Ousten
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kerkhof afscheidt. Uit deze laatste grenscheiding vooral blijkt

duidelijk, dat in 1734 nog niet de straat bestond, welke thans

tusschen het St. Janskerhof en de Paradeplaats loopt.

Jacoba Vermeulen, de weduwe van genoemde Wolters,

verkocht het Pastoorshuis van het Groot Begijnhof met bij-

behoorend erf den 10 December 1 748 (Reg. n°. 564 f. 339 v 80
)

aan Isaacq Bopp, notaris en procureur te den Bosch ; deze liet

het na aan zijne dochter Roelandina Honesta Bopp, die het

30 Mei 1795 verkocht aan Johan Kremer, kapitein te den

Bosch ; het werd toen omschreven als : huis met erf, gewezen

stal en tuin, staande aan de Peperstraat op den hoek van den

Grooten Begijnhof of Paradeplaats. Later, toen de St. Janskerk

weder in handen der Katholieken was gekomen, diende het

tot woning van den rector en pastoor dier kerk, totdat zij in

1856 hare tegenwoordige pastorie in de Choorstraat bekwam;

alstoen is dit huis, dat een gebouw zonder verdieping was,

gesloopt en het terrein, waarop het stond, aan de gemeente

den Bosch gekomen onder voorwaarde, dat zij op de Parade-

plaats, waaraan dat terrein werd toegevoegd, geene tenten zou

laten opslaan, waarin openbare vermakelijkheden plaats hebben.

Blijkens Schutjes IV p. 371 vond men bij het sloopen van dat

huis eenige doodsbeenderen, waaruit is af te leiden, dat het

gebouwd was op een gedeelte van het voormalig St. Janskerkhof.

a. Het Bisschoppelijk paleis.

(No. 9).

Gaande van af den hoek der Kerk- en Peperstraat naar

den hoek der Peper- en Lange Putstraat, krijgt men, na eenige

huizen te zijn voorbijgegaan, aan zijne rechterhand eerst een

huis, dat in eene Bossche Schepenakte van 1554 gezegd

werd van het Klooster der Augustijnen te Dordrecht te zijn
;

later werd het genoemd het huis der Paters Augustijnen te

Leuven. Cornelis Lancelot en andere paters der Orde van

St. Augustijn in de Nederlanden verkochten 27 Maart 1609
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(Reg. n°. 307 f. 332 v so
) dit huis, dat toen gezegd werd te zijn:

huis, erf, ledige plaats en achterhuis, staande in cle Peperstraat

tusschen het huis van Eerken wede van Gerard Janszn, bakker,

ex ano, en dat der erfgenamen van Heer Johan van Eyndhouts

ex alio, en zich achterwaarts uitstrekkende tot aan het erf

van Jan, den zoon van Thomas van Turnhout, — aan Geerling

Euys Henrickszn ; thans is dit huis dat, genummerd Peperstraat 19.

Hiernaast staat Zuidwaarts het huis, clat Heer Nycolaus Colen,

kanonik der St. Janskerk van den Bosch, in 1513 had ver-

kocht aan zijne natuurlijke kinderen Fransen Anna. De Zusters

van het Klooster achter Tolbrug te den Bosch verkochten in

1587 (Reg. n°. 244 f. 288) de helft van dat huis aan Johannes

van Eyndhouts, kanonik der gezegde kerk ; later werd deze ook

eigenaar van de wederhelft van dat huis; hij was zoon van

Jor Adriaan van Eyndhouts en Angela, dochter van Joris Sampson

en broeder van de Jors Joris en Adriaan van Eyndhouts 1);

dit huis is thans genummerd Peperstraat 17. Daarop volgt

in dezelfde richting een huis, dat in 1587 toebehoorde aan

Henrick Want en 29 Januari 1607 (Reg. n°. 273 f. 235) door

Gooswijntken en Catharina, dochters van Dirick 'sHeeren en

Zeger Adriaanszn de Ruyter als man Aleid, dochter als voren,

die het geërfd hadden van heer en mr. Aelbrecht Heeren

Henrickszn, priester, verkocht werd aan Wouter AertsznHou-

braeken 2). Hiernaast staat in dezelfde richting een huis, dat

toebehoorde aan mr. Henric van der Weyden, die vanaf 1574

— 1612 pastoor van het voormeld Groot Begijnhof was; het is

thans genummerd Peperstraat 13. Daarop volgt verder een

huis, dat de uitvoerder van den uitersten wil van Jenneken,

dochter van Loy, timmerman van Oirschot, 24 Februari 1616

verkocht had aan Arnd Kuysten, (zoon van Frangois en

Gudula van Vechel), wiens kinderen (ex matre Jenneken,

dochter van Jan Meusse), zijnde mr. Peter, priester; Nicolaas;

Dirck ; Jan ; Franchoys en Ulanda, huisvrouw van Theodorus van

1) Taxandria XI p. 129 en vlgd.

2) Het is thans genummerd Peperstraat 15.
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Berckel, dat 28 Februari 1617 (Reg. n°. 289 f. 187) weder ver-

kochten aan Anneken, dochter van Mathijs van Loozen; deze

verkocht het 1 December 1621 op hare beurt aan mr. Philps

van Soerendonck, licentiaat in de H. Godgeleerdheid en peni-

tentiarius van het Bisdom den Bosch en zijnen broeder Mathijs

;

beiden waren priesters en kanoniken der kerk van St. Jan

Ev. aldaar en zonen van Jacob 1), den zoon van den horlogie-

maker Mathijs Henrickszn van Soerendonck; zij verkochten

8 December 1626 (Reg. n°. 363 f. 96) dit huis, dat nu gezegd

werd te zijn: eene nyemve huysinge met een en gevel, erve,

hoff ende achterhays, aan Delyken, dochter van wijlen Lam-

bert Embertszn van der Stappen en wed e van Jan, den zoon

van Jan Janszn ; dit huis was naar alle waarschijnlijkheid hetzelfde

als dat, hetwelk in Reg n°. 387 f.94 v
so gezegd wordt te zijn het

huis eertijds der Maagden van Oirschoi, nu van Magdalena van

der Stappen, Het is thans het huis van den Secretaris van het

Bisdom van den Bosch en genummerd 11. Daarnaast staat ook

in de richting alsvoren, het huis, dat Hillegondis, dochter van

Coenraad van Boechem, 18 Januari 1558 verkocht aan heer en

mr. Jan van Wyntelroye, priester en beneficiaat der St. Jans-

kerk van den Bosch (Reg. n°. 202 f. 67 v
so
) ; diens gelegiti-

meerde bastaardzoon Everard, voor de eene helft en Maria,

dochter van mr. Arnold Louwius genaamd Loeckemans en Mar-

garetha, zuster van genoemden van' Wyntelroye of Wyntelre,

voor de andere helft verkochten het 1596 (Reg. n°. 259 f. 148)

aan Christina de Ruyter Petersdochter, die huwde met Jan van

den Kerckhoff Gijsbertszn. Thans is dit huis het koetshuis met stal

van het Bisschoppelijkpaleis en daarmede genummerd Peperstraat 9

.

Hiernaast staat het Bisschoppelijk paleis. Ter plaatse

waar dit gebouw staat, stond oudtijds een huis, dat mr. Marten

van Zoemeren, kanonik der gezegde kerk, gelegateerd had tot

eene woning voor eenen kanonik dier kerk. Na de reductie van

den Bosch werd het ten behoeve van den Staat verbeurd ver-

4) Zijn andere zoon was Henrick van Soerendonck, schepen van
den Bpsch.
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klaard en zoo kwam het, dat Peter Schuyl in diens hoedanig-

heid van rentmeester der geestelijke goederen te
?

s Hertogen-

bosch het 31 Augustus 1641 verkocht aan mr. Johan Gans,

raad van die stad en Frans Blom, beiden in Dl. I blz. 182

genoemd; zij verkochten het 15 Juli 1644 (Reg. nos
. 388

f. 559 en 386 f. 345), als wanneer het gezegd werd te zijn:

huys, erve ende hoff, staande in de Peperstraat tusschen het

huis, dat eertijds was van Christina de Ruyter wed e van Jan

van den Kerckhoff en nu is van Jan Baudewijnszn van den

Santvoirt 1), ex uno en dat van Maria van Breugel wede van

mr. Jan Costerius, ex alio en zich achterwaarts uitstrekte tot

aan het erf der wede en kinderen van mr. Philips van Hey-

missen, organist, aan Willem van Wilich, stadhouder van den

Hoog- en Laagschout der Stad en Meierij van den Bosch, die

van dit huis toen reeds huurder was en voorts door koop eigenaar

was geworden van het erf van genoemden organist, waarop

huisjes stonden met eenen uitgang in de Korte Putstraat.

Genoemde Willem van Wilich, die te Wezel geboren

was en 31 December 1652 stierf, had tot vrouw Elisabeth van

Beresteyn 2), dochter van Gijsbert Pauluszn en Maria Prins

Christiaansdr. Toen zij weduwe van hem was verkocht zij

6 April 1657 gezegd huis met het daarachter gelegen erf,

dat afkomstig was van genoemden mr. van Heymissen, aan

Jacomo Lus, servitiemeester te den Bosch; diens weduwe en

universeel erfgename, Johanna van Middelkoop, verkocht het

9 Mei 1658 (Reg. n<>. 414 f. 102) weder aan mr. Johan van

Blenckvliet. Zijne weduwe Maria Cornelis van Santen en de uit-

voerders van zijnen uitersten wil verkochten het op hunne beurt

27 Februari 1662 (Reg. n°. 442 f. 256) aan Franchoys Focanus 3),

1) Zijn broeder was Jan en zijne zuster Mayken van den Santvoirt,
de laatste echtgenoote van Jacques Lauren.

2) Hunne kinderen zijn vermeld in de Wapenheraut 1904 p. 360.

3) Hij was zoon van Jacob Focanus, president-schepen van den
Bosch, raad en ontvanger-generaal der beden in de Meierij van dien naam
(zoon van Jacob, predikant te Vught en Sara de Witt) en van diens
tweede vrouw Helena Tulleken, dochter van Rutger, schepen \an den
Bosch en Francina de Leeuw.
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landdrost van de Meierij van den Bosch, die 5 April 1668

(Reg. n°. 449 f. 27 v so
) ook nog kocht, en wel van de kinderen

van Diederick van Haersolte, kapitein en majoor van den

Bosch en diens echtgenoote Fenne Elisabeth van Haersolte,

het kasteeltje Harenstein. gelegen aan het Groene Plein onder

Haaren, dat te voren eene boerderij was en genoemde kapitein

24 Maart 1665 gekocht had van de erfgenamen van Cornelis

de Groot, ook landdrost der gezegde Meierij ; het werd daarbij

omschreven als: eene schoone ende welgelegen huysinge, stal-

linge, bachuys, coetshuys, playsanten hoff, boomgaert, schoone

nieuwe grachten met eene schoone dreve off allee, met schoone

wel wasschende mastboomen beplant voor aan de straete, met

een stachetsel ende omtrent den woonhuyse met een schoone,

nieuwe optreckende brugge.

Franchoys Focanus voornoemd 1) was gehuwd met Deliana

van Lanschot 2), welke hem een zoon Johan Philip Focanus

schonk, wiens voogden in 1682 (Reg. n°. 500 f. 279) het kas-

teeltje Harenstein verkochten aan mr. Frans Dominicus van

den Velde gezegd Honseiaer 3). Gezegde zoon schijnt insolvabel te

zijn geweest, want 4 December 1686 (Reg. n°. 503 f. 411) werd

het hierbedoeld huis met uitgang in de Korte Putstraat bij

gerechtelijke executie verkocht aan Cornelis Thooft. schepen

van den Bosch, nadat Hendrick de Bressy, hoogschout van het

Kwartier van Maasland, daarvan handlichting had gedaan. Den
3 Juni 1711 werd dat huis wederom gerechtelijk uitgewonnen

(Reg. n°. 529 f. 112), nu door Cornelis Zeylmans, predikant van

Zundert en Rijsbergen en Arnoldus Otto, majoor, in hunne

1) Hij bezat ook nog het landgoed Havincdonck te Belveren onder
Haaren, dat in 1502 (Reg. n°. 97 f. 266 vso) werd toebedeeld aan Jan
Monicx Willemszn en 18 September 1698 bij gerechtelijke uitwinning
kwam aan Maria Herincx wed. Johan van Kessel (Reg. no. 482 f. 120.)

2) Zij stierf 6 Maart 1677 en werd in de St. Janskerk te den
Bosch met deze kwartieren begraven :

Lanschot Kraayestijn
Van den Bogaert Beveren

Lanschot Van Nes
Boots Oem

3) Het is thans de R. K. Pastorie van Haaren Cf. Dl. I blz. 359.

26
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hoedanigheid van mornboiren over Johanna Elisabeth, minder-

jarig kind van wijlen de echtelieden Johan Evert Otto, rit-

meester en Johanna van Zutphen, alsmede door Adolph van

der Meulen als gehuwd zijnde met Johanna Thooft; kooper

daarvan werd toen Jacob Hasevoet, stadhouder van den Schout

van het Kwartier van Peelland ; het werd alstoen omschreven

als: huis met erf, tuin, stalling en koetshuis, met uitgang in de

Korte Putstraat, zijnde in huur bij Jacob van der Hoeven,

heer van Heeswijk en Dinther.

Van genoemden Jacob Hasevoet, die ook nog schepen

van den Bosch was, en wiens vrouw was Mechlina Clara du

Mont, erfden dit huis, voor de eene helft zijne erfgename

Johanna Clara Kerckhoven en voor de andere helft de erfge-

namen zijner vrouw, zijnde Maria, Johanna, Juliana Elisabeth,

Johannes en Gellius du Mont, hare broeders en zusters ; deze

erfgenamen verkochten het 1 April 1728 (Eeg. n°. 543 f 158 v so
)

aan Doctor Nicolaas de Blankendael, oud-schepen en raad van

den Bosch ; het werd alstoen omschreven als huis met erf,

tuin, stal, koetshuis en pomp, hebbende een uitgang in de Korte

Putstraat en staande aan de Peperstraat naast het huis van

Leonard Eagay 1) (eertijds Willem Vreggen) 2) exunoendat
der erven van den Pensionaris van Breugel ex alio.

Van genoemden Doctor Nicolaas de Blankendael werd

dit huis geërfd door mr. Nicolaes de Blankendael Jr., secre-

taris van den Bosch, van wien het weder werd geërfd door

diens weduwe Charlotte Louise Platel; zij verkocht het 25

April 1753 (Reg. no. 575 f. 50) aan Jacob Pierling, kapitein-

1) Hij was secretaris van Vught en in 1725 gehuwd met Jo-

hanna de Jongh, weduwe van Willem Vreggen ; later is hij hertrouwd
met Anna Verspyck, van wie hij had : Leonard, Huberta Joanna Geertruij
en Anna Catharina Ragay ; zijn hierbedoeld huis werd 12 Juli 1728 ten
zijnen laste gerechtelijk verkocht aan Isaak van Ruelo, notaris te den
Bosch.

2) Hij had dit huis 21 Juni 1706 gekocht bij gerechtelijke uitwin-
ning, gedaan ten laste van Jacob van Bree ; het werd toen begrensd door
dat van de erven Cornelis Thooft ex uno en dat van de onmondige kin-
deren van Nicolaas van Oudenhoven ex alio.
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ingenieur te den Bosch ; in de hiervan opgemaakte akte werd

beweerd, dat het huis, hetwelk Noordwaarts daaraan grensde, ook

haar huis was, doch hiertegen kwam op mr. Adriaan Schoneus,

advocaat te den Bosch, die zeide het 8 Juni 1746 te hebben

gekocht en het dan ook als deszelfs eigenaar aan Christiaan

Lauken verkocht.

Het huis, dat Jacob Pierling als voorzegd had gekocht,

werd 4 Mei 1767 (Reg. n°. 580 f. 27 vs0
.), als wanneer hij

zich noemde Jacob Pierlinck, controleur-generaal der Hollandscht?

fortificatiën en kapitein-ingenieur, — door zijnen gemachtigde

Ary Verhellouw, architect te den Bosch, verkocht aan na te

noemen Samuele Theophile van Voorburgh 1), weduwe van

Leonard Jan Smits, oud-president-schepen en raad van den

Bosch, die toen reeds eigenares was van het tusschen dit huis

en de Putstraat staand huis; zij brak het tegelijk met dat huis

af en bouwde in 1776 het tegenwoordig Bisschoppelijk paleis

daarvoor in de plaats, dat hare dochter Margaretha Jacoba

Smits, echtgenoote van den ook na te noemen professor Johan

Bon, van haar erfde.

Hun eenig kind Elisabeth Samuelle Theophile Bon, echt-

genoote van mr. Francois Johan Gallé, lid van het Departe-

mentaal Bestuur van Brabant 2) kreeg 2 Juli 1802 van haar

dit huis, dat haar genoemde man den 8en Juli daaraanvolgende

namens haar verkocht aan Gerardus Sterk, lid van de Munici-

paliteit van den Bosch en wonende aldaar ; deze verkocht het

25 November 1803 weder aan mr. Jan Schouten, auditeur-militair

en advocaat te den Bosch. Later is dit huis met dat, hetwelk

tusschen hetzelve en de Lange Putstraat staat, aangekocht

door den Staat, ten einde die beide woningen ter voldoening aan

1) Jan Voorburg, schepen en raad van Rotterdam, had in 1733 tot

erfgenamen Magdalena van Voorburg, gehuwd met den kapitein Isaak
Marcelis Rek van Muilhuijsen en Samuele Theophile van Voorburg, ge-

huwd met Leonard Jan Smits.

2) Hij zal een zoon geweest zijn van Karel Jan Gallé, die in 1763
als predikant bij de Waalsche gemeente te den Bosch beroepen was en
in 1770 professor in de wijsbegeerte aan de Ulustre school aldaar werd.
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het Concordaat van 1827 tot bisschoppelijk paleis te doen dienen
;

hiervan is echter niets gekomen en daarom heeft de Staat deze

beide huizen van af 1830 tot 33 tot kazerne en van af 1833

tot 39 tot militair hospitaal doen dienen ; later werd het huis,

dat thans het bisschoppelijk paleis is, gebezigd tot eene open-

bare lagere school der gemeente den Bosch, wat het bleef tot

dat in 1863 het Bisdom van den Bosch dat huis kocht tot

verblijf zijner bisschoppen. De eerste bisschop, die er zich in

vestigde, was Mgr. Joannes Zwijsen, die het 7 November 1864

metterwoon betrok en sedert dien is dit huis steeds de resi-

dentie der bisschoppen van gezegd bisdom gebleven.

b. Het Hypotheekkantoor.

Ter plaatse, waar thans dit gebouw staat, stonden

vroeger twee huizen, waarvan het Noordwaarts staande een

voornaam huis was, dat achtereenvolgens genaamd werd het

huis van Enchevoirt en de Stooterspoort en het ander, dat toen

het hoekhuis was, niets anders was dan de woning van eenen

schoenlapper.

Het huis van Enchevoirt behoorde oudtijds aan Goijart

van der Aelsvoirt, die van eene vrouw, wier naam niet meer

bekend is, twee dochters had: Yda, die huwde met Claes van

Malsen Arndszoon 1) en Catharina, welke de vrouw werd van

Jan Monicx, den zoon van mr. Jan Monicx den oude 2) en

diens tweede vrouw Yda van Erp. Zij erfden van haren vader

1) Uit hun huwelijk werden geene kinderen geboren.

2) Mr. Jan Monicx de oude had van zijne eerste vrouw Adriana
Pylyser o. a. eenen zoon Willem Monicx, die huwde met Barbara van
den Ham Henricksdr ; deze had van haar twee kinderen : Jan Monicx en
Geertruid Monicx, de echtgenoote van Jan van Ryswyck ; die kinderen
verdeelden in 1502 voor Schepenen van den Bosch (Reg. no. 97 f. 266)
hunne ouderlijke nalatenschappen, waartoe o.a. behoorden de mansus
Zwmsbcrch (Zwijnsbergen) te Helvoirt en een huis met erf en stal, staande
in de Aard Berewoutstraat te den Bosch, dat genoemde Willem Monicx
gekocht had

; deze goederen kreeg toen Geertruid voor haar deel.
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dft hns. waarna de man nn rlr m iymili hum ihhtlliin

dat huis, die zij geërfd had. 9 Maart 1514 Tezkocht (Reg. n* 110

f. 150 f» aan zijnen zwager Jan Monicx : dathni

in de daarvan nngi nn il te Schenenakle «nschieitn als

Piperis i*ter henültUem Domhri H Jnnjuii» Gfcysferfi die
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Jan Monkx laatst

Tan de Loo: mm dyne eerste mnur had hij den tin-

die huwde set mr. Jacob Hessds.

lenr-gueraai Tan

Jan Tan Wvfiliet Jansnon: Margaretha, de noav Tan Feter

van Berekel : Anna: Walbnith: Jan en Arend, die

met Beatrix Benekelaer, Tan wie een zoon Jan.

hawde net IsabeHa de Bever : enm s§me te

Jan Monkx. die kawde «nee Mareaietha Tan Xrenrade en

Beatrix Monkx. welke huwde net Genard Spierinek Tan Well

Jan Monkx. de sehont. Tetkochl het hkihgdoiM hn

9 Juli 1515 aan öeranL zoon Tan Middel Henridsan
sohepen Tan den Bosch» ten behoeve Tan nur. WOlem va

Enekevoin. die toen nog naar was aartsdiaken Tan Kesp*
land: hq eene akte. die luidt als To|gt (fteg. *•. 110 f. 5» t*
Johanmes Monidbs» fitius m&jistri fekmnnit Mmric
«nftgfitt in fManjftn^ teanmi manfm H teler
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inter kenditmtem dommi H mujhtvi «nysfcrta
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alio, tendentes a dicto vico retrorsum ad hereditatem quondam
Wilhelmi die Volder et plurium aliorum^ ut dicebat, legitime

et hereditarie vendidit Gerardo, filio quondam Michaelis

Henricxzoon, ad opus Domini et Magistri Willelmi Enckevoirt,

archidiaconi Campiniae.

Mr. Willem van Enckevoirt voornoemd, die ook nog

deken der Bossche St. Janskerk was, was de latere kardinaal

van dien naam, als hoedanig hij beroemd is geworden. Hij

werd in 1464 te Mierlo geboren en had, naar wordt beweerd,

Willem van Enckevoirt tot vader; is dit juist, dan was naar

alle waarschijnlijkheid zijn broeder de Peter, zoon van Willem

van Enckevoirt Symonszoon, die in het jaar 1514 een huis

in de Lange Putstraat te den Bosch kocht 1), alzoo een jaar

vóór dat mr. Willem van Enckevoirt door koop eigenaar van

het hierbedoeld huis werd. Deze Peter van Enckevoirt was
blijkens eene andere Schepenakte van den Bosch een faber, wat

een smid of timmerman beteekent, zoodat, als de beroemde

kardinaal zijn broeder was, deze wel niet tot een oud-adellijk

geslacht zal hebben behoord, zooals door eenige genealogen

beweerd is geworden.

Naar mr. Willem van Enckevoirt werd het hierbedoeld

huis een tijdlang het huis van Enckevoirt genaamd; dit was
evenwel niet het eenige wat in den Bosch de herinnering aan

zijn verblijf in die stad levendig hield; immers tot aan het jaar

1769 bevond zich in een der ramen van het Zuidertransept

der Bossche St. Janskerk een geschilderd raam, waarop hij

stond afgebeeld met zijn wapen, waarboven de kardinaalshoed

was; eene afbeelding van dat raam is aanwezig in de ver-

zameling stads- en dorpsgezichten van het Prov. Genootschap

van K. en W. in Noordbrabant 2).

1) Reg. no. 109 p. 350 verso. Het werd daarbij gezegd te staan
tusschen het huis van Alard, faber en dat van Dirck van Vladeracken ge-
naamd van der Eist, institor.

2) Men zie ook nog Dr. G. F. Xav. Smits. De grafzerken der St.
Janskerk p. 335. '
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Den 21 Juni 1526 1) verkocht mr. Jan Lombaerts,

secretaris van den Bosch, als gemachtigde van mr Willem van

Enckevoirt, die in de daarvan opgemaakte akte genoemd wordt:

tituli sanctorum Johannis et Pauli sacrosanctae Romande eccle-

siae presbyter et cardinalia Dartusenius, het hierbedoeld huis,

dat alstoen gezegd werd te staan : in vico Peperis inter here-

ditatem domini et magistri Gysberti die Bye, presbyteri,

canonici ecclesiae buscodacensis ex uno et inter liereditatem

olim Johannis Corstkens, calopodiarii, ex alio, tendens adicto

vico retrorsum ad hereditatem quondam Willelmi die Volder

et pluriurn aliorum, aan diens zuster (soror germana) Elisabeth

van Enckevoirt, de echtgenoote van Gerard. zoon van Michiel

Henrickszoon, schepen van den Bosch, hiervoren reeds genoemd.

Deze echtelieden hadden de navolgende kinderen:

a. Elisabeth Michiels genaamd van Enckevoirt, die

huwde met mr. Jan Lombaerts voornoemd;

b. mr. Michiel Michiels genaamd van Enckevoirt, deken

der St. Janskerk van den Bosch en aartsdiaken van Kempenland
;

c. Johanna Michiels genaamd van Enckevoirt, die huwde

met Jan Bloeymans;

d. Goyart Michiels genaamd van Enckevoirt, ridder,

schepen van Antwerpen, die trouwde met Agnes van Halmale

;

hunne dochter Jacquelina was de huisvrouw van Jor Jan van

Berchem, ridder;

e. Agnes Michiels genaamd van Enckevoirt 2), die

1) Reg. no. 130 f. 168.

2) In Reg. no. 229 f. 118 vso komt over haar het volgende voor:

Agnes, filia legitima quondam Gerardi Michaelis, consiliarii dum
viveret civitatis Buscoducensis et domicellae Elisabeth ab Enckenvoirt,
suae conjugis, relictaque quondam Petri, filii Mathiae Stoters, cum tu-

tore, legitime ac hereditarie supportavitjac transtulit domicellae Johannae
Bloeimans, liliae legitimae domini Henrici Bloeimans, domini temporalis
de Helvoirt et domicellae Elisabeth Lombarts ab Enckenvoirt, conjugum,
uxorique legitimae domicelli Erasmi de Grevenbroeck, domini tempo-
ralis de Mierlo, suo nepoti, jus patrionatus totamque administrationem ac
omne jus et actionem sibi Agneti tamque seniori heredi pro nunc in

humanis exitentes predictorum Gerardi ac domicellae Elisabeth ab Encken-
voirt competentes in quodam hospitali duodecim pauperum ac cappeMa



— 408 —

trouwde met Peter Stooters, zoon van Mathijs 1) (den zoon

van Lambert Mathijszoon) en Ermgard, dochter van Jan, den

zoon van Albert Valckens van Maren.

De sub e genoemde echtelieden Stooters, die in 1552

voor Schepenen van den Bosch land onder Mierlo verkochten,

werden eigenaars van het huis van Enckevoirt, doordien de

vrouw het van hare ouders erfde; het kreeg daarop den naam

van de Stooter'spoort.

Zij waren de ouders van deze kinderen

:

a. mr. Goijart Stooters van Enckevoirt, persoon te Vechel

;

b. Lambert Stooters van Enckevoirt, die huwde met

Johanna, de natuurlijke dochter van Everard van de Water

en Elisabeth van Bommel ; zij schonk hem : 1°. eene dochter

Elisabeth, die, zooals wij op blz. 38 zagen, huwde met 1°. Adam
Wachtelaar; 2°. Jan of Hans van Cainpen Huybertszoon, en

2°. een zoon Peter, wiens zoon wreder was Cornelis Stooters.

e. mr. Gerard Stooters van Enckevoirt, kanonik te

Maastricht

;

d. Jan Stooters van Enckevoirt, die trouwde met Maria

van Balen, dochter van mr. Pranchoys, raad van den Bosch

en Anna Gecx ; zij schonk hem deze kinderen : 1°. Peter

;

2°. Frans, onnoozel.

e. Mathijs Stooters van Enckevoirt;

f. Emke of Emerentiana Stooters van Enckevoirt, huwde
met: 1°. Willem van Groeningen; 2°. Jan Gerardszn.

g. Elisabeth Stooters van Enckevoirt, huwrde met Jacob

Spyckers Jacobszoon. Hunne zonen waren Gerard en Jacob

in eodem hospitali fundata, siti in parochia de Mierlo ad locum dictum
op 't Houdt, vulgariter dicto domus Apostolica, erecta et fundata per

quondam reverendissimum in Ghristo presbyterum ac magistrum, dominum
Wilhelmuni ab Enckenvorit tituli sancti Johannis et Pauli, sacrosanctae
ecclesiae Romanae presbyterum, cardinalem devtasensium

,
predictae Agnetis

avunculum, etc. 21 Sept. 1580.

1) Deze Mathijs Stooters had nog eenen zoon Jan, die van zijne

vrouw Yda, dochter van mr. Hendrick Pelgrom genaamd Ketelaer en
Gatharina, dochter van Willem Sceymaker, had eene dochter Errvgardis
Stooters, welke huwde met den Spanjaard Johannes Petruszoon Martines.
Men zie over de familie Stooters nog Taxandria XIX p. 55 noot 1.
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Spyckers en hunne dochters Elisabeth en Peryna Spyckers.

Al deze kinderen Stooters v. E. verleenden in 1585 eene

grondrente uit het huis de Stooterspoort, dat bij de deeling

hunner ouderlijke nalatenschappen, welke in dat jaar plaats

had, viel in het part van den eerstgenoemde hunner, mr. Goijart

Stooters van Enckevoirt n. 1., persoon te Vechel; het werd
daarbij omschreven ais huis met erf, tuin en achterhuis, staande

in de Peperstraat en uitkomende met eene poort in de Put-

straat. Nadat laatstgenoemde daarin was overleden, verkochten

zijne erfgenamen, zijnde Elisabeth Stooters hv. Jan van Campen,

Cornelis Stooters Peterszn, Gerard en Jacob Spyckers, gebroeders

en hunne zusters Elisabeth en Peryna Spyckers, de laatste toen

hv. Michiel Duvel, Peter en Frans, zonen van Jan Stooters van

E., Christina, dochter van Willem van Groeningen en Maryken,

dochter van Jan Gerardszoon, en de kinderen van Mathijs

Stooters v. E., den 2 April 1609 1) dit huis, hetwelk alstoen

gezegd werd te hebben gestaan tusschen dat eertijds van mr.

Gijsbert de Bye, kanonik, nu de Kanoniken van den Bosch

volgens fundatie van mr. Maarten van Soemeren ex itno en

dat eertijds van den klompenmaker Jan Corstkens, nu den steen-

houwer Cornelis Janszoon, ex alio, voor de eene helft aan Everard

van Doerne, heer van Liessel en voor de andere helft aan Wolp-
hart Everard van Wittenhorst, heer van Deurne en Eossum.

Genoemde Everard van Doerne, die te Liessel woonde
in „een steenen huys rondom in zijn water liggende", was de

zoon [van Henrick van Doerne (den zoon van Everard, heer

van Deurne en Liessel en Margaretha van Vladeracken 2)) en

Maria van Eyck Roelofsdochter 3), terwijl Wolphart Everard

van Wittenhorst de zoon was van Walraaf van Wittenhorst

en Margriet van Doerne, erfdochter van Deurne en Bakel en

1) Reg. no. 251 f. 288.

2) Deze echtelieden van Doerne hadden nog eene dochter Maria,
die huwde met Jan Monicx, heer van Beek bij Aarle, zoon van Jan en
Sophia Berewout. De dochter van eerstgenoemden Jan Monicx en van Maria
van Doerne was: Margaretha, huisvrouw van Nicolaas van Boshuvsen.

3) Taxandria III p. 11.
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doditer van Johan van Doerne (den zoon van Everard van Doerne,

heer van Deurne en Liessel en Margaretha van Vladeracken)

en Josina van Erp, weduwe van Zeger van Rechteren.

Everard van Doerne verleende 10 Juli 1612 eene grond-

rente uit de Stooterspoort, welk huis daarbij omschreven werd als

;

eene schoone, groote huysinghe, gemeynlijck genoempthet Huys
van Enckevoirt, met twee poirten, d'eene uutgaende voir inne

Peperstraet ende andere ter syden achter uutgaende in de

Lange Putstraet ende eene ledig he plaetse, hoven ende achter-

huysingen daertoe behoorende, gelegen in de Peperstraet tus-

schen een hoechuys, staende opten hoec der voors. Pufstraete

ende toebehoorende Cornelissen de Steenhouder 1) ex uno ende

tusschen eene huysinge met eender poirte ende erffnisse, toe-

behoorende het Capittel der Cathedrale kercke der Stadt

Shertogenbosch, hergecomen van mr. Marten van Soemeren,

ter andere zyde.

Den 23 Januari 1613 werd de Stooterspoort verkocht bij

eene akte 2), luidende als volgt: Atzoo de erfgenaemen wylen

Heer en Meester Goijaert Stoters van Enckevoirt, persoon tot

Vechel, sone wylen Peter Mathijszn Stoters, eene huysinge,

erve, hoff, plaets ende achterhuysen, gestaen ende gelegen binnen

der Stadt 's Hertogenbossche in de Peperstraet tegenover den

Grooten Baggynhoff tussen eenen huyse ende erve, die by

eenen canoniek dezer stadt, volgende de fundatie van mr.

Marten van Zoemeren, beseten wort, ex uno, ende tussen erf-

fenisse Cornelis Janszn, steenhouwer, ex alio, uuytgaende met

eene porie in de Putstraet, daerinne de voirs. heere ende mr.

Goyart Stoters bestorven is, erffelick opgedragen hadden

Joncheeren Everarden van Doirne, heere tot Liessel, tot zijn

behoeve als voir d'een hellicht ende tot behoeff van Jor Wol-

phart Everart van Wittenhorst, heere tot Doorn, Rossum,

i) In eene Bossche Schepenakte van 27 Maart 1616 (Reg. n<>. 341
f. 317 vso), waarbij Cornelis, zoon van Jan Janszn den steenhouwer, dit

huis verkocht, wordt gezegd, dat daaruit eene grondrente ging ten be-
hoeve van het Apostelhuis te Mierlo.

2) Reg. no. 312 fol. 261 vso.
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etc, voir d'ander hellichi op 2 April 1609, zoo heeft voor-

noemde Everard van Doirne, heer van Liessel, zoo voor zich

en als gemachtigde van voornoemden van Wittenhorst de voirs

huysinge, erve, plaetse, voirpoirte ende hoff totten houten ge~

lijnte toe incluis ende den achter huijs ende stallinge toe ex-

cluis, gelyckenwijs de vrouwe van Horrick deselve huysinge

ende toobehoirten van dyen tegenwoirdich in haer gebruykis

hebbende, verkocht aan mr. Jan Costerius, licentiaat in de

beide rechten en advocaat te den Bosch.

Genoemde mr. Jan Costerius was de zoon van Jacob Hen-

ricxzn. van Engelen (Reg. n°. 357 f. 415) en man van Maria

van Breugel, dochter van Arndt, president-schepen van den Bosch

en Elisabeth van Mechelen ; hij verwekte bij haar o. a. deze

kinderen 1) : a. Jacob Costerius, capucijn ; b. mr. Arnold Coste-

rius, ook advocaat te den Bosch, ongehuwd gestorven, die de

Stooterspoort van zijne ouders erfde ; e. Willemina Costerius,

geestelijke dochter, die dit huis van haren genoemden broeder

erfde ; d. Elisabeth Costerius ; e. mr. Jan Costerius, schout en

rentmeester de stad en lande van Weert, die in 1637 huwde

met Maria van Ham, van wie hij o. a. had 2) mr. Arnold

Costerius, ook schout en rentmeester als voorzegd, die de

Stooterspoort van zijne genoemde moei Willemina Costerius

erfde 3); deze Arnold verkocht dat huis 16 Augustus 1718

(Reg. n°. 538 f. 269) aan mr. Joan Festus van Breugel,

raad en pensionaris van den Bosch en achterkleinzoon van

Tieleman Franszn. 4), wiens afstammelingen, na eerst Tielmans

1) De overige kinderen zie men in Taxandria XV p. 180.

2) Hun andere zoon was Johannes Costerius, 28 Mei 1638 te den
Bosch gedoopt.

3) In 1768 verkocht Isabella Louisa Costerius weduwe van Arnoldus
Josephus van den Bergh, woonachtig te Roermond, het Blokhuis te Liessel,

dat zij geërfd had van hare ouders (Reg. n©. 580 f. 141.)

4) Tielman, zoon van wijlen Franchoys Tielmanszn. en Jan Adri-
aanszn. van Luytelaer als man zijner zuster Margriet vernaderden 1601
eene bouwhoeve te Breugel (Reg. no. 266 f. 12 verso). Dezelfde Tielman,
nu genaamd Thielman, zoon van wijlen Frans Thielmanszn. van Breugel
en Elisabeth van den Hoevel Bertramsdr., vernaderde 1602 een akker
te Breugel. (Reg. no. 267 f. 67.)
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te hebben geheeten, den naam van van Breugel als familie-

naam aannamen, omdat hunne voorvaderen in het dorp Breugel

woonden, doch in het geheel niet bestonden aan de adellijke

familie van Breugel, waartoe o. a. genoemde Arndt behoorde

;

eenmaal den naam van van Breugel aangenomen hebbende

deden zij alles wat in hun vermogen was om zich voor de

adellijke van Breugel's te doen doorgaan, waaraan het zal

moeten worden toegeschreven, dat zij hunne dooden deden be-

graven in het familiegraf der adellijke van Breugel's, gelegen

in de St. Janskerk te den Bosch 1) en dat een hunner de Stoo-

terspoort kocht.

Anna Maria van Breugel, dochter van genoemden mr.

Joan Festus en echtgenoote van mr. Hendrik van Asch van

Wijck, burgemeester van Utrecht, verkocht 15 October 1740

(Reg. n°. 548 f. 311) dit huis, dat alstoen omschreven werd

als eene huysinge met zijn behangsels, staande plaaten en

schilderyen in de schoorsteenen, koetshays. stallinge en hof,

staande en gelegen in de Peperstaet tegenover den Bagijn-

hof, van ouds genaamt de Stooterspoort, met de keuken, stal

en koetshuys uytkomende in de Lange Putstraat, door haar

geërfd van hare ouders, — aan Leonard Johan Smits, schepen

van 's Hertogenbosch en ontvanger der verpondingen aldaar.

Hij behoorde tot eene Nijmeegsche familie 2).

Zijne vrouw was, zooals wij reeds zagen, Samuelle

Theophile van Voorburg; toen zij reeds weduwe van hem was

kocht zij 18 Mei 1765 (Reg. no. 579 f. 180) van Hendrik van

Cranenburg, deurwaarder te den Bosch, bij de Stooterspoort het

huis 3), dat tusschen dat huis en de Lange Putstraat stond;

1) Zie Protocollen van den Bosschen notaris Roeffen no 56, akte

van 5 Febr. 1672 en voorts Nederl. Leeuw 1900 p. 234 en Navorscher
1912 p. 476.

2) Zijne broeders waren Adam Jacob Smits, vrijheer van Horssen,

burgemeester van Nijmegen, gehuwd met Anna Maria Bouwens; en .la-

cobus Smits, schepen van Nijmegen, wiens echtgenoot was Judith Petro-

nella Engelberts.

3) Dit huis was 3 Maart 1728 bij gerechtelijke uitwinning ten

laste der kinderen Hendrick Deckers verkocht aan Hendrick van Boek-
holt (Reg. no. 544 f. 28).



— 413 —

hierdoor was zij nu eigenares van het geheele blok huizen,

dat stond ter plaatse, waar thans het Bisschoppelijk paleis en

het Hypotheekkantoor staan ; zij deed daarop die huizen af-

breken en in 1769, ter plaatse van dat kantoor, het huis

bouwen, dat nu tot hypotheekkantoor dient en dat hare dochter

Samuele Theophile Smits van haar erfde; deze was geboren

te den Bosch 1 Januari 1739 en overleed te Zwolle 1 8 Decem-
ber 1803; sedert 31 Mei 1763 was zij echtgenoote van Borchert

Harmen Gansneb geboren Tengnagel totten Luttenberg, rent-

meester der geestelijke goederen te 's Hertogenbosch en in

het Kwartier van Maasland; de andere dochter van voor-

noemde weduwe Smits, Margaretha Jacoba Smits, echtge-

noote van professor Johan Bon, kreeg, zooals reeds is ver-

meld, het tegenwoordig Bisschoppelijk paleis voor haar deel.

Laatstgenoemde kocht 22 April 1779 daarbij van zijnen ge-

noemden zwager aan het tegenwoordig hypotheekkantoor, zoo-

dat de beide, door zijne schoonmoeder gebouwde huizen nu

weder in één hand waren. Den 30 December 1772 (Reg.

n°. 583 f. 187 v so
) had hij van mr. Willem van der Does, regee-

rend schepen van den Bosch, ook nog gekocht de door dezen

van diens vader mr. Jan Hendrik van der Does geërfde heere-

huysinge of buytenplaats, gelegen te Vught aen den straatweg,

met zyne tuinen, plantages, lanen, bosschen, houtwassen,

dreven en boawhoeve ; item de gerechtigheid van de jacht en

de ivildbaan over de dorpen Vught en Cromvoirt ])*; de koop

van gezegd jachtrecht kon hem evenwel weinig baten, omdat

het grootendeels genaast werd door den majoor-ingenieur Onno
Tamminga du Tour, heer van Haanwijk 2), als gehuwd met

Anua Maria Bouwens ; de aankoop van het buitengoed had

1) Men zie over dit jachtrecht vonnis der Rechtbank van den Bosch
van 2 Oct. 1840 W. v. h. R. no. 240.

2) Hij had dit goed 1 Juni 1759 gekocht van zijne moeder Chris-
tina dementia Sweerts de Landas douairière van den kolonel Mare Wil-
lem du Tour, die het van hare ouders had geërfd Zijne dochter Cornelia
Elisabeth du Tour huwde met Charles Auguste Paul Louis de Senarclens
de Grancy en zoo kwam Haanwijk in diens geslacht, waarin het thans
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daarentegen voor hem het volle effect ; hij deed dan ook het daar-

op staand heerenhuis afbreken en door het thans nog bestaande

vervangen, en gaf uit affectie voor zijne schoonmoeder aan

dat buiten den naam van Voorburg, dat het nu nog draagt.

Genoemde Johan Bon was doctor in de medicijnen en

werd 1 Augustus 1754 benoemd tot hoogleeraar in de genees-

kunde aan de Illustre school te den Bosch ; verscheidene malen

was hij tevens voorzittend schepen van die stad. Hij had,

zooals wij reeds zagen, van zijne genoemde vrouw, maar een

kind Elisabeth Samuelle Theophile Bon, echtgenoote van mr.

Fran^ois Johan Gallé; zij kreeg 2 Juli 1802 van hare moeder

ook nog het tegenwoordig hypotheek kantoor, alsmede de bui-

tenplaats Voorburg en de jacht over Vught en Cromvoirt 1)

;

haar man verkocht ook deze goederen den 8 Juli daaraan-

volgende aan Gerardus Sterk, lid van de Municipaliteit te den

Bosch; deze verkocht 14 Maart 1804 het landgoed Voorburg

aan W. H. van der Duyn, woonachtig te Brussel en het tegen-

woordig Hypotheekkantoor 20 Nov. 1807 aan mr. Jacob Wil-

lem Half-Wassenaer van Onsenoort, woonachtig te den Bosch,

die het omstreeks het jaar 1823 aan het Rijk verkocht, het-

welk daaraan tot 1839 dezelfde bestemming gaf als aan het

daarnaast staand Bisschoppelijk Paleis; daarna werd het tegen

een zeer lagen huurprijs door het Eijk verhuurd aan ambte-

naren, die het Gouvernement wilde begunstigen, totdat het

ten slotte het Hypotheekkantoor werd.

c Het hoekhuis no. 23.

Dit huis, dat aan de Peperstraat aan de overzijde van

de Lange Putstraat stond, werd in 1341 bewoond dooi Matheus

Nollekini Quab, stichter van beurzen en weldoener der Bossche

111. L. V. Broederschap; in 1402 door Henricus Roempot en

1) Dit jachtrecht was maar een gedeelte van het geheele recht

van de jacht over de dorpen Vught en Cromvoirt de rest was genaast,

Zie vonnis der Bossche Rechtbank alsvoren.
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in 1502 door Johannes van Blaclel (Reg. van eigendomstitels

der gezegde Broederschap).

Petrus, vitrifex, zoon van Nicolaus Bongers en Dirck

van Merlaer Bartholomeuszn als man van Mechteld, dochter

van genoemden Nicolaus Bongers, verkochten 29 Augustus 1503

(Reg. no. 97 f. 433 vso
)

2
/s in een deel van dit huis, zijnde toen

huis, erf en plaats, staande en gelegen tusschen de Lange

Putstraat ex ano en het huis van Mechteld wede van Gijs-

bert Toelincx ex alio, zich achterwaarts uitstrekkende tot aan

het erf van laatstgenoemde en zijnde te voren geweest een

ledig erf met zijne muren en fundamenten, gelegen tusschen de

Lange Putstraat ex uno en het huis van Nicolaus Ogier van

Utrecht ex alio, door frater Jacob Lisse, prior van het Dordt-

sche Klooster der broeders Heremitarum Sancti Augustini, ver-

kocht geweest aan meergenoemden Nicolaus Bongers, — aan

Henricus van Merlaer Bartholomeuszn ; diens weduwe verkocht

dat 2k weder, aan Dirck van Merlaer voornoemd, die Va daarin

in Augustus 1504 (Reg. no. 98 f. 415 vso
) op zijne beurt ver-

kocht aan Gijsbert die Cock, welke verkoop echter blijkbaar

geen effect had, want reeds in December van datzelfde jaar (Reg.

n°. 99 f. 14 vso
) verkochten Petrus, vitrifex, zoon van Nicolaus

Bongers reeds genoemd, Elisabeth weduwe van Henricus van

van Merlaer, den zoon van Bartholomeus Nicolaaszn en Dirck

Merlaer Bartholomeuszn als man van Mechteld, dochter van dien-

zelfden Nicolaus Bongers, laatstbedoeld deel van dit huis aan

Arnd Willemszn Heymans. Diens dochter Katharina, huisvrouw

van Nicolaus Wouterszn van Vucht, c. s verkocht 26 Februari

1508 (Reg. no. 103 f. 276 vso
) dat huis weder aan mr. Frans

Toelincx, zoon van Gijsbert en Mechteld, de latere huisvrouw

van Rembold Vilt van Os; deze Toelincx kocht 11 Juni 1519

(Reg. n°. 116 f. 278) van zijne broeders Peter en Gerard hunne

aandeelen in het ander deel van dit huisaan, voor zooverre hij

als erfgenaam zijner ouders daarin al niet reeds gerechtigd was.

Den 22 September 1519 (Reg. n°. 116 f, 306) verkocht

hij zoowel het eerst als het laatstbedoeld deel van dit huis
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aan Hugeman Tengnagel, die den 28e dierzelfde maand (Reg.

n°. 118 f. 446 v so
) het eerstbedoeld deel op zijne beurt verkocht

aan den steenhouwer mr. Jan Darkennis Janszn. Sr., wiens eigen-

lijke familienaam was d' Erquennes. In 1520 kocht deze van

genoemden Tengnagel ook nog het laatstbedoeld deel van dit

huis (Reg. no. 120 f. 5), waarna die beide deelen voor goed met

elkander vereenigd werden doordien er toen één huis van

gemaakt werd.

Genoemde steenhouwer kwam uit Henegouwen en was

12 September 1514 poorter van den Bosch geworden; eene

zijner vrouwen was Mechteld, dochter van Cornelis Coelborner,

die hem eene dochter Mechteld schonk (Reg. no, 186 f. 342 v so
)

en wellicht ook nog zijne andere kinderen : mr. Jan Darkennis Jr.,

die ook steenhouwer en in 1609 reeds overleden was en Hees-

ken Darkennis, huisvrouw van Arnd Jacobszn; zijne andere

vrouw was Elisabeth N., bij wie hij verwrekte eene dochter

Catharina, die huwde met mr. Jan van Noort, den zoon van

Jan van Noort van Utrecht. Van deze kinderen erfde mr. Jan

(wiens vrouwr was Mariken N.) het hierbedoeld huis, dat hij

2 September 1580 (Reg. no. 245 f. 300), als wanneer het gezegd

werd te zijn: domus, area, vacua hereditas, domus posterior,

coquina, puteus et porta, staande aan de Peperstraat op den

hoek der Putstraat, tusschen deze straat ex itno en het huis

der erfgenamen van Adriana Tijnagels ex %lio, verkocht aan

den Spanjaard Johannes de Somarostro. Elsbena, dochter van

mr. Goijart Kemp, als gemachtigde harer zuster Henrica, weduwe

van genoemden Spanjaard en nu huisvrouw van Andreas Simenes,

deed 1 Februari 1597 (Reg. n°. 248 f. 140) ten behoeve van de

onmondige kinderen, die zij, Henrica, van haren meergenoemden

eersten man had, zijnde Gregorius en Isabella, afstand van

het vruchtgebruik van dit huis, waarop Jan Kemp Aertszn.,

Cornelis van den Leemput en Peter van Asperen als voogden

van die kinderen het verkochten aan genoemden mr. Jan van

Noort. Hij had van zijne voorzegde vrouw deze kinderen:

mr. Jan, schilder; mr. Michiel en Elisabeth, echtgenoote van
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Gerard Janszn van Velp, woonachtig te of bij Grave ; zij deelden

3 November 1609 (Reg. n°, 657 f. 413) hunne ouderlijke nalaten-

schappen en alstoen viel aan Elisabeth het hierbedoeld huis

ten deel. Haar man verkocht het 13 Juli 1610 (Reg. 280 f. 224.)

aan den pleitmaker (elders genoemd timmerman) Dirck van

Erp, zoon van Dirck, den zoon van Dirck Janszn.

Van laatstgenoemde werd dit huis geërfd door zijne doch-

ter Elisabeth, die zooals wij op blz. 275 reeds zagen, huwde met

den apotheker mr. Wouter van Achelen ; van deze echtelieden

kwam het ten slotte door erfenis aan Willem van Achelen,

Allegonda Woutersdr. van Achelen, huisvrouw van Evert Ruijsch

en aan de onmondigen Anna Maria en Johannes, kinderen van

wijlen Johan Wouterszn. van Achelen en Mechteld van Wamel

;

zij verkochten 1 Februari 1694 (Reg. n°. 508 f. 305 vso
.) als

erfgenamen hunner respectieve ouders en grootouders dat

huis aan den kolonel Charles Graham, ridder, zoon van Henry

en Henriettte Beyharts. Deze verkocht het 15 Juli 1697 (Reg.

n°. 511 f. 33) weder aan zijnen broeder William Lodewijk

Graham, luitenant-kolonel van een regiment Schotten en schepen

van den Bosch, die 5 Augustus 1695 door koop^ook eigenaar was
geworden van den huize Avestein onder Dinther en hetRidder-

hof ten Bogaerde aldaar. Hij huwde met Sara van Couwen-
hoven, welke hem de navolgende kinderen schonk : Willem,

vaandrig ; Sara Jacoba, echtgenoote van Johan Baptist Mar-
champ ; Maria, echtgenoote van Emondt Davidt van Thielen,

cornet ; Jacob ; Dorothea en Arend Graham.

Laatstgenoemde, die majoor in Staatschen dienst was,

erfde het hierbedoeld huis; hij huwde Wilhelmina Lau-
rentia van Oerle, dochter van Johan, predikant van Schijndel

en Liempde en Anna van Wassenbergh ; terwijl zij reeds

weduwe van hem was, erfde zij van haren zwager Willem
Graham het huis Avestein en het Ridderhof ten Bogaerde ; zij

schonk haren man een zoon mr. Jan Jacob Graham, die eerst

advocaat te den Bosch was en daarna kapitein; in 1779 ging

hij over in Engelschen dienst ; van zijnen vader erfde hij het

27



— 418 -

hierbedoelde huis en hij huwde met Clara van Loon, dochter van

Adriaan en Lidia Berlicum, welke hem deze kinderen schonk

:

1°. Arendina Wilhelmina Laurentia Graham, erfdochter

van Avestein en het Ridderhof ten Bogaerde, huwde met

Dirck Hanegraaff, woonachtig te Dinther;

2°. ' Anna Josina Graham, huwde met Adam Schouw,

woonachtig te den Bosch

;

3°. Adriaan Lidium Graham, die te Hilvarenbeek

woonde.

Deze kinderen verkochten het hierbedoeld huis 22 De-

cember 1800 aan Louis Hagelaar, woonachtig te den Bosch;

thans is het huis, dat in de plaats van het hierbedoelde ge-

bouwd is, het eigendom van Josef Sopers, oud-ontvanger van

die stad.

d. Het huis no. 25.

Naast het laatst beschreven huis staat in de richting der

Oude Dieze dit huis, dat in het begin der 16* eeuw toebehoorde

aan Mechteld, eerst weduwe van Gijsbert Toelincx, daarna

huisvrouw van Rembold Vilt van Os; na haren dood verkocht

haar zoon mr. Frans Toelincx, die de overige aandeelen in dit

huis gekocht had van zijne broeders Petrus en Gerarcl, hetzelve

22 September 1519 (Reg. no. 116 f. 306) aan Hugeman Teng-

nagel Jacobszn, van wien het erfde diens dochter Adriana; van

haar erfde de helft daarvan Cornelis de Raet, woonachtig te

Tuyl. (zoon van Jacob, den zoon van Roelof en Maria Tengnagel,

de zuster van Adriana voornoemd), welke die helft in October

1591 verkocht aan Willem van Meyelsfoirt Artszn ; deze kocht in

hetzelfde jaar (Reg. n°. 246 f. 486) de wederhelft van dit huis

van a Martinus Hausz Janszn als man van Maria, dochter van

Gijsbert van Werdenborch en Adriana, de dochter van Roelof

de Raet en Maria Tengnagel voornoemd en b van Roelof, zoon

van Mathijs Jacobszn, als voogd over Adriana, onmondige dochter

van Goeswijn, den zoon van genoemden Mathijs en Johanna,
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de dochter van Gijsbert van Werdenborch en Adriana voor-

zegd. Van genoemden Willem van Meyelsfoirt erfde de helft

van dit huis cliens zoon Jan van Meyelsfoirt; den 17 Februari

1622 (Reg. n°. 358 f. 182) verkocht deze die helft en mr. Her-

man Follinus, doctor in de medicijnen te Keulen, als man van

Johanna, de zuster van Jan van Meyelsfoirt voornoemd, de

wederhelft aan mr. Guiliam van Rienshoven, apotheker, zoon

van Jaspar, den zoon van Jan Mathijszn van Rienshoven;

diens weduwe Theodora Wijnants deed 5 Mei 1638 (Reg. n°.

381 f. 255 v so
) afstand van den tocht van de helft vanidathuis,

alsmede van eenen tuin en ledig erf, met eenen uitgang inde

Lange Putstraat, gelegen zijdelings achter het erf van het hier-

voren beschreven hoekhuis, ten behoeve van de drie onmondige

kinderen, die zij van haren genoemden man had, waarna hunne

voogden, alsmede de voogden over Maria, onmondige dochter

van genoemden mr. Guiliam van Rijnshoven en diens eerste

vrouw Geertruid van Diepenbeeck Gijsberts dochter, en voorts

Gijsbert van Rijnshoven en mr. Johan van Rijnshoven, doctor in de

medicijnen, zonen van laatstgenoemde echtelieden, dat huis ver-

kochten aan den meermalen reeds genoemden timmerman Dirck

van Erp Dirckszn ; van dezen erfde dit huis zijne dochter Eerken,

huisvrouw van den schoenmaker Jan Willemszn van Dach-

verlies 1), die het als moeder-voogdes over hunne onmondige

kinderen met hare moeder Catharina, dochter van mr. Jacob

van der Plancken, 16 Februari 1664 (Reg. n°. 444 f. 169) ver-

kocht aan Jan Joris, woonachtig te den Bosch en echtgenoot van

Anna Marsel. Diens erfgenamen Gerritje Creheym, woonachtig

te Leiden, c. s., verkochten het 25 Januari 1676 (Reg. n°. 494

f. 136 vso
) weder aan Peter Huybertszn Megam. Zijne weduwe

Geertruid Vlieck transporteerde het in 1709 (Reg. n°. 521 f. 311)

op hunne kinderen en kleinkinderen, waarop dezen het ver-

kochten aan Abraham Hubert Senior, schepen van den Bosch;

1) In eene Bossche Schepenakte van 1559 (Reg. no. 201 f. 314 vso
)

compareert Jan, bastaardzoon van Yda Walraafsdr Dachverlies, als man
van Sophia de Leeuwe.



— 420 —

diens kinderen verkochten het 5 Augustus 1740 (Reg. n°. 560

f. 141) weder aan Catharina de Bock weduwe van den kapitein

Georges Douglas, van wie het werd geërfd voor de helft door

Belia van Nouhuys als erfgename van hare oudtante Gerardina

de Bock en voor de wederhelft door Georges en Johanna de

Back (kinderen van Cornelis de Back en N. Douglas, welke

de dochter was van Georges en Catharina de Bock voornoemd),

als erfgenamen van deze Catharina de Bock; zij verkochten

dat huis 26 Augustus 1769 (Reg. nc 582 f. 91 vso
) aan de ge-

zusters Johanna Henrietta de la Fosse weduwe yan Adriaan

Hardy en Maria Anna de la Fosse.

Naast dit huis staat in dezelfde richting

e. Het huis no. 27.

Heer en mr. Barthout van Merlaer, priester; Goijart,

zoon van Gerard Symonszn en Goijart, zoon van Wouter van

Middegael, als executeurs van het testament van Goeswijn van

den Broeck Gerritszn, verkochten dit huis 18 Februari 1526

(Reg. n°. 132 f. 105), als wanneer het werd gezegd geweest te

zijn: huis, erf, plaats, een deel van een achterhuis, steenen

poort met eenen gang, aan dat huis en erf met een stukje erf

rakelings aanliggende 1), staande in de Peperstraat tegenover

de straat, waardoor men naar de Triniteit gaat, tusschen het

huis van Heer Herman Pieck en Jan Wellens ex uno en dat

van Heer Arnold Vuegen, priester, ex alio, welk huis met toe-

behooren Gerrit van den Broeck Goijartszn gekocht had van

Heer Adriaan Bartholdszn van Huesden, priester en nu is : huis,

erf, plaats en achterhuis, staande tusschen het huis van Huge-

man Tengnagel Jacobszn ex uno en dat van Adrianus Zegerszn

de Ruyter ex alio en zich achterwaarts uitstrekkende tot aan

t) Een deel van dit buis behoorde oudtijds tot bet huis, genum-
merd Peperstraat No. 29, waarvan het werd gescheiden en bij dit huis
gevoegd, zooals uit de beschrijving van het huis No. ^9 zal blijken.
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het erf van mr. Frans Toelincx, — aan Jan, den zoon van
Jan, den zoon van Dirck van Herzel genaamd van Oirle.

Genoemde kooper, die ook wel van Herzeele geheeten

werd, (zie Reg. n°. 169 f. 151), was gehuwd met Margaretha,

dochter van Gerrit van den Broeck Henrickszn; hij had van

haar een zoon Lambert, van wien niet blijkt, dat hij dit huis

van hem erfde. Wel blijkt, dat 14 December 1546 (Reg. n°. 173

f. 46 v
s0

) Godefridus Grootart van Os en Michiel, zoon van

Henrick van Zoemeren, als uitvoerders van het testament vaii

voornoemde Margaretha van den Broeck en weduwe van ge-

zegden Jan, zoon van Jan Dirckszn van Herzel genaamd van

Oirle, de helft van dit huis verkochten aan Jan, zoon van

Henrick, den zoon van Jan Dirckszn van Herzel genaamd van

Oirle, die later als eigenaar van dit geheele huis voorkomt, daar

toch diens zoon Wouter dat geheele huis, hetwelk nu gezegd

werd te zijn huys, erve, hoff, afterhuys met eenre poirte voor

aen de straete, den 7 Juni 1583 (Reg. n°. 243 f. 86) verkocht

aan Herbert, den zoon van wijlen Roelof Broessen. Van dezen

erfden het diens zoon, genaamd Jan, zoon van Herbert Roelofszn,

ook wel Jan Herbertszn van Nuland geheeten, die het 5 December

1592 (Reg. n°. 256 f. 463 vso
) verkocht aan Heer Jan Daems van

Nuenen, priester en toen tot vrijwaring stelde: zijn huis met

erf, tuin, bouwland, weiland en houtwasch, genaamd Elsbosch,

groot 16 morgen, staande en gelegen te Nuland (Men zie hier-

over blz. 105). Laatstgenoemde kooper was ook nog kanonik,

vice-deken en scholaster der Collegiale kerk van St. Peter te

Oirschot. Daniel van Emmerick, priester en kanonik der

Kathedrale kerk van St. Jan Ev. te den Bosch ; Geraert van

den Hovel, priester en beneficiaat van diezelfde kerk en Wouter
van Cuyck, priester en kanonik der eerstgemelde kerk, ver-

kochten in hunne hoedanigheid van executeurs van het testa-

ment van genoemden Daems diens voorzegd huis den 15 Januari

1615 aan den in Dl. I blz. 68 reeds genoemden mr. Jan

van der Weeghen, doctor in de medicynen, ingenieur ende

mathematicien van de Aartshertogen Albert en Isabella, onder
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gehoudenheid van dezen om daaruit jaarlijks eene grondrente

van 50 car. guldens 's jaars te betalen ten behoeve van seeckere

fundatie van clericael vijf beursieren, door meergenoemden

Daems gemaakt 1) ; dat huis werd alstoen omschreven als een

huis met poort, tuin en achterhuis, staande aan de Peperstraat

tegenover de Triniteit tusschen het huis van Willem Artszoon van

Meyelsfoirt, thans zijne erven en het erf van Aleid en Dorothee,

gezusters, kinderen van wijlen Boudewijn Henricxzn in de Klok,

ex uno en tusschen het erf, eertijds van Metken Steenhouwers 2),

nu jufirouw Barbara van Grevenbroeck, ex alio en zich uit-

strekkende van af de Peperstraat tot aan het erf van het Groot

Ziekengasthuis te den Bosch.

Van genoemden doctor erfden dit huis mr. Peter Jans-

sens, advocaat voor den Raad van Vlaanderen en diens echt-

genoote Lucretia van de Graeff, van wie het weder erfden hunne

dochters Susanna Elisabeth en Maria Anna Janssens, die het

6 Juli 1675 (Reg. n°. 493 f. 386) verkochten aan mr. Joan

van der Meulen, secretaris van den Bosch; van dezen erfde

het zijn zoon Johan van der Meulen, secretaris van Lith;deze

verkocht het 12 December 1746 (Reg. n°. 564 f. 135 vso
), als

wanneer het werd omschreven als: hnysinge in de Peperstraet

met de agterhuysinge, coetshuys en stallen, soo in de Lange

Putstraet 3) als Peperstraet, aan Abraham van Ruelo, factoor

te den Bosch. Deze had van zijne vrouw Aemerentia van

Woerkom, zooals wij in Dl. I blz. 446 reeds zagen, o. a. eene

dochter Maria van Ruelo, die huwde met Frangois Adam Door-

nick, gepensioneerd luitenant der Cavalerie ; zij kocht 23 Januari

1755 (Reg no. 576 f. 5 v so
) het hierbedoeld huis van de erfgenamen

harer moeder, doch 28 Mei 1757 werd het ten laste van haren

man gerechtelijk uitgewonnen en toen werd daarvan kooper (Reg.

1) Men zie hierover Jhr. A. van der Does cle Willebois Studie-

beurzen III p. 109 en vlgd.

2) Zij heette eigenlijk Mechteld Darkennis.

3J Het koetshuis en de stallen in de Lange Putstraat zullen ge-

weest zijn het huis thans genummerd Lange Putstraat 39, hiervoren op
blz. 299 noot 2 vermeld.
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n°. 576 f. 294) Jacob van Vechel, architect te den Bosch; het

werd alstoen gezegd te zijn huis met erf, tuin, open plaats en

achterhuis, zich uitstrekkende tot het daarbij behoorend en

tegelijkertijd aan denzelfde mede verkocht perceel, hetwelk werd

omschreven als een koetshuisstal voor vier paarden en eene open

plaats met nog een stal voor drie paarden, zijnde dit perceel

gelegen aan de Lange Putstraat. Van genoemden van Vechel

kwam dat huis aan zijne weduwe Maria Hulshout, wier execu-

teur-testamentair het 31 Augustus 1799 verkocht aan Hendrik

van Oorschot, koopman te den Bosch; thans behoort het aan

Karel van Lanschot, bankier aldaar.

f. Het huis no. 29.

Over dit huis, dat naast het voorgaande staat, komt in

Register n°. 123 f. 90 vso de navolgende akte van 10 Juni 1523 voor:

Vermits Henrick Beys en G-erard Hoernken, priesters;

mr. Gerard van Vladeracken, doctor legum en Jan Monicx, als

uitvoerders van het testament van Gijselbert Back, voorheen

kanonik der St. Janskerk te den Bosch, diens huizen, erven en

plaatsen, welke aan elkander gelegen zijn in de Peperstraat

tusschen het huis, dat eertijds was van heer Jan Bathenszn.

daarna van Dirck van Os, ex uno en het huis van heer Herman

Pyeck, priester en Jan Wellens, den graftmaker, ex alio en zich

achterwaarts uitstrekken tot aan het erf van Goyart die Becker,

verkocht hadden aan den priester Arnold Vuegen van Zonne;

vermits deze daarop van die panden had verkocht een huis,

erf en plaats, alsmede een deel van éen achterhuis en eene

steenen poort, zoomede een gang naast het erf van den kanonik

Back, staande en gelegen aan de Peperstraat tegenover de

Triniteit tusschen het huis van heer Herman Pyeck, priester en

Jan Wellens, ex uno en dat van genoemden heer Arnold Vue-

gen, priester, waarvan het ivas afgedeeld, ex alio en zich achter-

waarts uitstrekkende tot aan het erf van Goyart die Becker, zoo-

mede een gebouw, genaamd een cappelle, zijnde een gebouw,
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staande supra voorzegden gang tusschen het door Arnold Vuegen,

als gezegd, verkocht huis ex uno en achter laatstgezegd huis

en erf ex alio — aan heer Adriaan Bartholdszn van Huesden,

priester; vermits daarna de uitvoerders van het testament van

genoemden heer Arnold Vuegen van Zonne, priester, verkocht

hadden: domum lapideam, aream, ortum ac partem domus

posterioris, necnon cum quadom edificio, die capelle vocato,

staande deze gebouwen naast het huis, dat eerst was van ge-

noemden heer Jan Bathenszoon, daarna van Dirck van Os, aan

Jan Amelrici, priester, en vermits vervolgens heer Gerard van

Eyck, kanonik van gezegde kerk, als uitvoerder van het tes-

tament van dien Jan Amelrici, welke bij zijn leven was rector

van het altaar van St. Jeronimus in meergezegde kerk, met

zijne mede-executeurs dat steenen huis, erf, plaats, deel van

een achterhuis en de capelle verkocht hadden aan Jan, zoon

van Dirck van Lyeshout; zoo hebben diens kinderen Dirck,

Heylwich en Agnes laatstbedoelde panden, nu staande tusschen

het huis van Goeswijn van den Broeck ex uno en dat van

Gijsbert, zoon van Godfried Gieliszn van Gestel, ex alio en zich

achterwaarts uitstrekkende tot aan het erf van mr. Frans

Toelincx, — verkocht aan Jan Naets.

Laatstgenoemde verkocht 20 Juli '1529 (Reg. n°. 134

f. 277 vso
) dit huis weder aan Martinus Tymmermans Wouterszn.

Adrianus de Hornes, naturalis in Boxtel, als gemach-

tigde van Jan de Hornes, heer van Baucignies, Boxtel enz.

verkocht vervolgens Juni 1555 (Reg. n°. 191 f. 263 vso
) dit huis,

dat nu omschreven werd als huis, erf, uitgang, een deel van

een achterhuis en een deel van een gebouw, genaamd die ca-

pelle, aan heer Arnold van Laarhoven, priester en kanonik der

St. Janskerk te den Bosch.

Later behoorde dit huis aan Johannes de Platea, (van

der Straten), priester en beneficiaat der St. Janskerk te den

Bosch, die het verkocht aan de voogden over Cornelis en

Adriaan, onmondige kinderen van Peter (den zoon van Jan van

Herzsel genaamd van Ohie) en Anna, dochter van Arnold van
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Gameren ; zij verkochten het 4 Februari 1541 (Reg n°. 206 f. 411)

weder aan Mechteld, dochter van mr. Jan Darkennis ; het

werd nu gezegd te zijn : domus, area, ortas et quadam pars

cajusdam domus posterioris cum uno pede hereditatis ante

qaoddam stillicidium ac cum qoundam edificio, appellato com-

maniter die capelle, staande tusschen het huis voorheen van Gijs-

bert van den Broeck, nu Jan van Oirle ex uno en het huis voor-

heen van Gijsbert Gieliszn van Gestel, nu van de Wed. Jan Arndszn.

Jan, zoon van Petrus de Weyer, als man van Elisabeth,

dochter van Frans Spyckers Janszn en Petra, de dochter van mr.

Jan Darkennis, deed 16 Maart 1598 (Reg. n°. 261 f. 255 v so
)

afstand van den tocht van XU in dit huis, dat nu gezegd werd

te zijn : huis, erf, tuin, een stuk van een achterhuis, een voet

erf voor den drup en eene timmeragie, geheeten die capelle,

ten behoeve van Frans, zoon van Antonius van den Hovel

Janszn en Elisabeth, de dochter van Frans Spyckers voor-

noemd, Petrus Janszn van Auwen als man van Elisabeth,

dochter van laatstgenoemde echtelieden en den curator over

Hugo, Margaretha en Aleid, onmondige kinderen van Dirck

Huygen en Elisabeth, de dochter van Frans Spyckers voornoemd,

waarop dezen, alsmede Jan, zoon van Fians Spyckers en Petra

voornoemd; mr. Sebert van Berchen als man van Anna en

Nicolaas Reynerszn Pol van Os als man van Mechteld, dochters

van Henrick Loyen en Mechteld, dochter van Frans Spyckers

en Petra meergenoemd, en Jan, zoon van mr. Jan Darkennis,

den zoon van mr. Jan, als curator over Petra en Maria, on-

mondige dochters van Joachim van den Hoevel, zoon van Jan

en Petra, de dochter van mr. Jan Darkennis, dit huis, dat zij

blijkbaar geërfd hadden van Mechteld Darkennis, verkochten

aan Heer Jan Daems van Nuenen, die reeds eigenaar was van

het daarnaast N. waarts staand huis. Deze verkocht 15 Nov.

1612 (Reg. n°. 284 f. 81 vso
) het voorschrevene onder den last

van de voldoening eener grondrente aan Barbara van Greven-

broeck, dochter van Raes en Barbara van Raveschot 1) ; zij huwde

1) Taxandria VIII p. 110.
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in 1618 met Jor Octavio de Banchy, ridder, heer van de Vijver

en Italiaansch kapitein in Spaanschen dienst in het Regiment

van van Grobbendonck, gouverneur van den Bosch ; zij en haar

man verkochten 23 Augustus 1631 (Reg. n°. 367 f. 379)het hier-

bedoeld huis weder aan Jor Johan van Wijtvliet, woonachtig te

Someren; het schijnt echter, dat deze verkoop geen effect heef

t

gehad, want den 13 December 1670 (Reg. n°. 459 f. 251 vso
)

verkocht Jor Francisco du Verger als man van Philippine Thérèse

de Bourgogne dite Failles, laatstelijk weduwe van genoemden

Octavio de Banchy, dat huis, hetwelk nu nog gezegd werd te

zijn : huys, erve, hof, een deel van seecker achterhuys, een

voet erfs voor den druppe ende een timmeragie genoemt de

Capelle, aan Cornelius Schoneus, apotheker te den Bosch 1)/

Zooals wij hiervoren op blz. 298 reeds zagen, houd ik

genoemde capelle voor het geheim Katholiek bedehuis van de

Lange Putstraat.

Van genoemde Schoneus schijnt voorbedoeld huis ver-

erfd te zijn op de echtelieden Jacob Schenck en Petronella van

der Achter; van deze echtelieden kwam het althans door erfenis

aan hunne kinderen, van wie Dirck Schenck, Johan en Judocus

Schenck, Aldegonda Schenck, echtgenoote van Bernardus Mathy-

sei>, Geertruyda en Francina Schenck 2), 5 November 1703 (Reg.

no. 484 f. 186 vso
) hunne parten in dat huis verkochten aan

Willem van Gemert, die als gehuwd met hunne zuster Helena

Schenck, het overige part daarin reeds bezat ; het werd toen

omschreven als een huis niet erf, tuin en achterhuis, staande

tusschen het huis van Joan van der Meulen ex nno en dat

van den majoor Penecamp ex alio, en zich uitstrekkende tot

op het erf van genoemden van der Meulen.

1) Over de familie Schoneus komt het volgende voor in eene
Bossche Schepenakte van 1673: Maria en Godefridus Schoneus, kinderen
van wijlen de echtelieden Adriaan Schoneus, doctor in de medicynen en
Geertruy des Menschen ; en in id. van 1699: mrs Jacobus en Theodorus
Schoneus, chirurgyns te den Bosch, zonen van mr. Gerard Schoneus,
ook chirurgyn aldaar, die wederom een zoon was van mr. Jacob Schoneus,
chirurgyn, en Maria van Bladel.

2) Men zie over de familie Schenck Reg. no. 375 fol. 32 v*o.
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Van genoemde echtelieden van Gemert en hunne dochter

Petronella van Gemert kwam dit huis tenslotte geheel aan

hunne andere dochter Frangoise Maria van Gemert 1); de

executeurs van het testament van deze laatste verkochten

het 27 Mei 1779 (Reg. n°. 593 f. 117) aan Willem van Gulick,

koopman te den Bosch en lid van de Municipaliteit aldaar,

zoon van Francis en Christina van Heesch 2). Den 22 Juni 1789

(Reg. n°. 603 f. 81 vs0
) verkocht hij dit huis weder aan Philippus

de Bergh, in diens hoedanigheid van rentmeester der gecom-

bineerde gasthuizen van Jacob Uter Oisterwyck, Gerard de

Weert, Gijsbert van den Broeck, Jan van Sambeek en Jan

Moons ; de reden waarom hij voor die gasthuizen dit huis kocht,

was, dat zij gecombineerd waren geworden en hun bestuur

daarom voortaan de daarin opgenomen personen in één gebouw

wilde verplegen ; de huizen, waarin zulks tot dusverre was ge-

schied, verkocht dat bestuur daarop tot betaling van dit eene ge-

bouw ; het deed daarin verplegen negen oude mannen,welke daarin

verbleven tot dat ook dit gecombineerd Gasthuis ingevolge het

Decreet van den Franschen Prefect van 28 December 1811 het

lot van de andere kleine Bossche gasthuizen moest ondergaan.

Barbara Jacoba van Willigen, douairière van Jhr. mr.

Jacob Willem Half-Wassenaer van Onsenoort, kocht dit huis

in 1837, dat hare erfgename Julia de Ia Court, geb. Half Was-
senaer van Onsenoort, in 1857 weder verkocht aan Cecile Dubois,

die als weduwe van den procureur mr. Jan Sassen overleed.

Het hierop volgend huis is:

g. Het Macpherson s gesticht.

(No. 31).

Domicella Goeswina, weduwe van Jan van Os Dirckszn,

verkocht 10 Februari 1511 (Reg. n°. 107 f. 94) dit huis, dat

1) Hunne overige kinderen waren Antonetta van Gemert ; Johanna
van Gemert, huisvrouw van Johannes van Breda en Christotrel van Gemert,
archier der lijfwacht van de Koningin van Hongarije te Brussel.

2) Hun andere zoon, Dr. Stephanus van Gulick, was representant
van het Bataafsche volk.
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alstoen gezegd werd te staan tusschen het huis, eerst van Gy-

selbert Back, kanonik te den Bosch en Goijart, zoon van Jan

die Becker, nu van Jan Lieshout, ex uno en dat
?
eerst van

Engela weduwe van Henrick die Bye en hunne kinderen, nu

van Henrick van Boxtel, ex alio, met het recht van uitweg,

(die van af gezegd huis tot aan de Kolperstraat (thans de Ver-

verstraat geheeten) door de kinderen van Willem Noeyen aan

genoemden Dirck van Os verleend was), — aan Mechteld Brants

Herbertsdr. Na haar waren eigenaars van dit huis Adriaan,

zoon van Dirck. den zoon van Godfried Gieliszoon (van Gestel);

Andries en Beatrix, kinderen van Andries van der Stegen en

Hillegond, de dochter van genoemden Godfried Gieliszn; Andries,

zoon van Boudewijn Janszn als man van Hillegond, dochter

van Arnd Neysen en Mechteld, cle dochter van Andries van der

Stegen en Hillegond voornoemd, enz. allen als erfgenamen van

Gijsbert, zoon van Godfried Gieliszn voornoemd ; Andries van

der Stegen en Andries, zoon van Boudewijn Janszn, voornoemd

bovendien als testamentaire erfgenamen van Katherina, dochter

van Goeswijn de Jeger en huisvrouw van genoemden Gijsbert,

zoon van Godfried Gieliszn, zoomede mr. Henrick Loeckemans,

priester, als lasthebber van het klooster der H. Maagd Maria

en Brigitta, te Rosmalen staande ter plaatse genaamd Marien-

water, — zijnde door meergenoemden Gijsbert, zoon van God-

fried Gieliszn, dat huis gekocht geweest van genoemde Mech-

teld Brants; zij verkochten het 21 Januari 1539 (Reg. n°. 157

f. 78) aan heer en mr. Gijsbertus van den Velde (de Campo),

kanonik der St. Janskerk te den Bosch ; deze had eene natuur-

lijke dochter Anna, aan wie hij het 15 Januari 1542 (Reg. n°. 162

f. 76) toen zij huwde met Jor Barthold Henrickszn van der Voort?

alshuwelijksmedegave schonk. Laatstgenoemde echtelieden had-

den twee kinderen Jan 1) en Christina, welke laatste huwde met

Dirck van Sauerlant ; zij verkochten dit huis na doode hunner

moeder 26 Febr. 1574 (Reg. n° 4 225 f. 98) aan heer enmr. Johannes

1) In 1636 was Barthold van der Voort heer van Aldendriel onder Mill-
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Brants, priester en kanonik der kerk van St. Donatus te

Brugge; deze vermaakte het bij zijn testament van 2 Juni 1577

aan de Sociëteit Jesu, die binnen der stede van 's Hertogenbossche

collegialijckintoecomende tijden resideren sal, terwijl hij er ook

nog eene studiebeurs van fl 75 'sjaars in fundeerde .1). De Jezuiten

vestigden zich echter niet in dit gebouw, zooals wij hiervoren

blz. 223 en vlgd. reeds zagen ; volgens mr. A. C. Bondam Inven-

taris enz. n°. 37 verhuurden zij het 10 December 1613 aan Barbara

van Essestam weduwe van Gerard van Soudenbalch; ditis even-

wel niet juist, daar toch blijkens Eeg. no. 252 f. 376 v so de Eerw.

Heer Ignatius Basselier, rector van het College der Sociëteit Jezus

te den Bosch, van wege dat college bedoeld huis op laatstgemelden

datum verkocht aan vrouwe Barbara van Essenstein, vrouwe van

Urk, Emeloord, enz. en weduwe van Gerard van Soudenbalch,

heer van Urk, Emeloord enz.; het werd toen gezegd te gren-

zen Kerkwaarts aan het huis, dat eertijds was- van Mechteld

Darkennis en nu is van Elisabeth van Doerne, weduwe eerst van

Jor Baes van Grevenbroeck, nu van mr. Nyclaes van den Brant,

ex uno en dat eertijds van mr- Henrick van den Broeck, nu

van Henrick Gerardszn. van Middegael, ex alio; bij haar

codicil van den laatsten Maart 1614 vermaakte zij dit huis,

waarin zij toen woonde en dat alstoen gezegd werd te zijn :

huys, erue, poerte, hoff, aan de Paters van gezegd College

(Reg. n°. 253 f. 53), waardoor de Bossche Jezuiten wederom
eigenaars van dat huis werden. Dezen verkochten het, toen den

Bosch op het punt stond van zich te moeten overgeven aan

Prins Frederik Hendrik, en wel op 6 September 1629 (Reg.

n°. 365 f. 378 v so
) voor den schijn aan Cornelis, zoon van

Jan Corneliszn, den vellenblooter; de Staten Generaal erken-

den dien koop evenwel niet en verklaarden daarom dit huis

evenals de andere onroerende goederen der Jezuiten van den

Bosch ten behoeve van den Staat verbeurd, waarna het door

den Staat aan particulieren verhuurd werd, o. a. in 1677 aan

1) Jhr. A. van der Does de Willebois Studiebeurzen III p. 211.
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Stephanus Gousyns en in 1670 aan Daniel van der Meulen,

schepen van den Bosch. Rogier van Leefdael, heer van Üeurne,

in diens hoedanigheid van raad en rentmeester-generaal der

Episcopale en andere geestelijke goederen in de stad en Meierij

van den Bosch, verkocht 1 April 1681 (Reg. n°. 499 f . 203 vso
)

dit huis aan Geerlof Suyckers, secretaris van Helmond, onder

verplichting van daaruit 's jaarlijks 75 car. guldens voor de

daarin gefundeerde studiebeurs te betalen; het werd alstoen

omschreven als : een schoon welgelege huyssing, staende bin-

nen 's Hertogenbossche in de Peperstraet, bestaende langs de

straet H voor incomen, daer neffens een spreeckcamer ende

noch een ander camer ende daer achter een middelkeucken
,

kelder ende keldercamersalet, een achterkeacken, plaets ende

schoonen hoff met een uytgangh in de Veriverstraet. Hij ver-

kocht het 13 November 1683 (Reg. n°. 477 f. 5) aan Hendrick

Penecamp, plaats -majoor van den Bosch. Van dezen erfden dit

huis zijne oomzegster Cornelia Penecamp voor de eene helft

en zijne weduwe Margaretha Sauvé voor de andere helft. Beiden

verkochten dat huis 8 Januari 1711 (Reg. n°. 522 f. 405) aan

mr. Martinus de Vlamingh, oud-schepen van den Bosch.

Van dezen erfde het zijne vrouw Adriana Lydia van Hamel,

die het vermaakte aan haren broeder, den gepensioneerd kapitein

Rutger van Hamel; deze verkocht dat huis 12 Maart 1746

(Reg. n°. 564 f. 59 vso
) aan Maximiliaan de Vos, kapitein en

onder-majoor van den Bosch; het werd toen omschreven als

volgt : eene schoone ende van binnen nieuw opgetimmerde

huysinge, erve ende hoff, met twee stallingen en een uytgang

in de Vervoer'straat, begrensd ex uno door het huis van Joan

van der Meulen en ex alio door dat van Gerardus van Weert.

Genoemde de Vos vermaakte dit huis aan Maria Sibilla Hun-

telaar weduwe van Johan Coenraat Snydius, woonachtig te

den Bosch, die het 9 Maart 1774 verkocht aan Johanna Catha-

rina Chombach weduwe van Andreas Nebbens, ook wonende
aldaar; deze loste 30 April 1776 af de grondrente van 75

car. guldens, welke daarin voor de studiebeurs van Johannes
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Brants gevestigd was, en verkocht daarop 28 October 1783

dit huis weder aan Arnoldus van Galen, oud-schepen en raad

van den Bosch 1). Hij had van zijne vrouw Johanna Jacoba

Walraven de navolgende kinderen: Digna Maria, de huisvrouw

van Jan Lubbes van der Meer; Arnout Antony, advocaat te

den Bosch; Piet-er Hester, procureur te den Bosch; Antonie

Arnout; Aldert, controleur der belastingen te den Bosch en

Maria Lucia van Galen.

Thans is dit huis een gesticht van liefdadigheid, ge-

naamd Macpherson, bestemd tot verpleging vati oude behoef-

tige mannen van den Katholieken en Hervormden godsdienst;

het werd daartoe in den loop des jaars 1872 opgericht door Jkvr.

Rosa Maria Johanna van Meeuwen, eerder weduwe van Petrus

Daniel Eugenius Macpherson, later van Albert Florent baron

Prisse.

Naast het laatst beschreven huis, staat

h. Het huis no. 33.

Goeswijn Buck Henrickszn, scriniparias, verkocht 16

Februari 1505 (Reg. n°. 100 f. 136) dit huis, dat door hem
gekocht was van Goyart Strick, aan heer Lucas van der Meer

Lucaszn, priester en beneflciaat der St, Janskerk] te den Bosch,

die het in 1511 (Reg. n*. 105 f. 401) weder verkocht aan

Henrick Janszn van Boecstel, pannicida, met het recht van

uit te wegen door een gang, loopende naar de Ververstraat

tusschen de huizen van Goeswijn Henrickszn Geubels en den

med. doctor mr. Christiaan Loeckemans, (welk recht genoemde

Geubels als eigenaar van dien gang verkocht had aan Lucas

1) Hij werd geboren te Terheyden bij Breda en was in 1760, toen

hij met Johanna Jacoba Walraven huwde, woonachtig te Berlicum bij

den Bosch; zij was zijne tweede vrouw; zijne eerste echtgenoote was Ar-
noldina Kloek.

In eene Bossche schepenakte van 1800 compareerde Arnoldus van
Galen, drossaard te Berlicum. als in huwelijk hebbende Maria Rosendaal,
dochter van Stephanus Azn en Jacoba Godefrida Neomagus.
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van der Meer voornoemd, zooniede aan de erven van Jan van

Os Dirckszn en aan Wouter Bolcx). De uitvoerders van het

testament van genoemden van Boecstel en diens vrouw Mathea

verkochten daarna gezegd huis met voormeld recht van uitweg

17 Mei 1532 (Reg. n°. 143 f. 205 vso
) aan Nicolaas Water-

mael Nicolaaszn, die het op zijne beurt 20 Januari 1536 (Reg.

n°. 151 f. 85) 1) verkocht aan heer Hubert van Merevenne,

zoon van Hubert Dirckszn, kanonik der St. Janskerk te den

Bosch; deze verkocht het 11 Januari 1545 (Reg. n°. 170 f. 360 vso
)

aan Jeronimus, zoon van Paulus Wynants van Resant. die het Mei

1557 (Reg. n°. 197 f. 228) op zijne beurt verkocht aan mr. Henrick

van den Broeck Janszn. Laatstgenoemde kooper had de navolgen-

de kinderen : a. Jenneken, echtgenoote van Willem Janszn van

Megen; b. Barbara, echtgenoote van Henrick Brandenborch

;

c. N., huisvrouw van Mathijs van der Meer, raad van den

Bosch en d. Susanna van den Broeck; die sub a— c verkoch-

ten 11 Juni 1591 (Reg. n°. 246 f. 461) en ultimo September

1596 successievelijk hunne parten in dit huis aan den panni-

cida Jan van Berlicom, zoon van Henrick Willemszn, wiens

vrouw was Mayken, dochter van Thomas Wouters. Genoemde

van Berlicom en Susannna van den Broeck verkochten daarna

4 Februari 1612 (Reg. n°. 252 f. 167) dit geheele huis met het

daartoe behoorend recht van uitweg aan Henrick van Midde-

gael. Deze was de zoon van Gerard, die weder de zoon was
van Henrick Goijartszoon en Aleid, de dochter van den wijn-

kooper Goijart Symonszn 2) en Agnese van Achelen Willems-

dochter.

Johan Peymans, burger van den Bosch, als executeur

yan het testament van Elisabeth van Middegael, die de dochter

was van genoemden Henrick verkocht, met Jor Johan van Mid-

degael 16 Januari 1676 (Reg. n°. 473 f. 102) het hierbedoeld

1) Zie echter Reg. no. 149 f. 67, waarbij hij 13 Januari 1535 dit
huis verkocht aan Frans Paeuweter Arndszn; deze verkoop is zeker on-
gedaan gemaakt.

2) Reg. no. 251 f. 22.
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huis en het daartoe behoorend recht van uitweg aan Maria en

Catharina Vermandel. Eerstgenoemde harer vermaakte het 1712

aan Gerardus van Weert, van wien het erfden diens kinderen,

geboren uit zijnen echt met Johanna Alemans, zijnde Louis

van Weert, koopman te Rotterdam; Willem van Weert, koop-

man te Breda; Joseph van Weert, tin- en loodgieter te den

Bosch; Anna Catharina van Weert, echtgenoote van Wouter

Ruysch, ook tin- en loodgieter aldaar; Dorothea van Weert,

echtgenoote van Johannes Scheewijck, apotheker aldaar; Mari-

anna van Weert, huisvrouw van Wouter Verryt, koopman te

den Bosch, voor wie bij plaatsvervulling optrad haar kind Jo-

hanna Maria Verryt en Fraiicis van Weert, echtgenoot van

Anna Versluys (na zijnen dood hertrouwd met Pieter Cramer,

woonachtig te den Bosch), voor wie bij plaatsvervulling op-

traden hunne drie kinderen ; zij verkochten het 23 Augustus

1748 (Reg. n°. 568 f. 292 vso
) aan Jonkvrouwe Gysberdina

Diderica Maria Ruysch, woonachtig te den Bosch; het werd

alstoen gezegd te zijn: een huis met tuin en achterhuis, met

recht van uitgang door een straatje, loopende achter dat huis

naar de Ververstraat, begrensd ex uno door het huis van

Catharina van Berckt en ex alio door dat van Maximiliaan

de Vos.

Naast dit huis stond Zuidwaarts een huis, dat thans

niet meer bestaat en waarvan het erf een deel is van den tuin

van het huis, genummerd Peperstraat n°. 35. Dit huis behoorde

in het begin der 16e eeuw aan Wouter Bollic, ook wel geheeten

Bolcx, later aan Willem Pynappel Janszn, naar alle waarschijn-

lijkheid door diens huwelijk met Heylwich, de dochter van ge-

noemden Wouter. Hij had, zooals wij in Dl. I blz. 151 reeds

zagen, een zoon Jan Pynappel den oude, die van zijne vrouw

Catharina, dochter van Jacob Dierckszn van Hedel, o. a. deze

kinderen hadl): Jacob, Willem, Barbara, Johanna, Catharina

echtgenoote van Willem Adamszn van Gerwen en Elisabeth, de

1) Behalve de kinderen in Dl. I p. 151 vermeld, had hij blijkens

Reg. no. 245 f. 574 v s° ook nog een zoon Jan.

28
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huisvrouw van Jan Stooters Mathijszn; die kinderen, niet uit-

zondering van Elisabeth, voor wie bij plaatsvervulling optraden

hare kinderen Heylwich, echtgenoote van Jan Wouterszn van

Eavesteyn en Maria, echtgenoote van Jan Huyck, verkochten

9 Januari 1590 (Eeg. n°. 246 f. 191 vso
) de helft in dit huis,

dat alstoen omschreven werd als: huis, erf, poort, ledige

plaats, zomerkeuken, plaats, put en achterhuis, staande in

de Peperstraat tusschen het huis van de kinderen van mr.

Henrick van den Broeck ex uno en dat eertijds van Jan

Hamers, nu Cornelis Janszn van Bode, ex alio, en zich uit-

strekkende tot een gangetje, dat uitkomt in de Ververstraat,

— aan Eycaert Eubbens Gieliszn; deze had later meer aandeelen

in dit huis, waarschijnlijk tengevolge van zijn eerste huwelijk

met Anna, de dochter van Wouter Pynappel, den 20011 van

Willem Janszn voornoemd en doordien hij 4 Januari 1608

(Eeg. n°. 305 f. 178 vso
) van Eogier van Berckt Arndszn als man

Catharina, dochter van Jan Gieliszn van Testelt en Anna, de

dochter van genoemden Wouter Pynappel, % van V» van dè V2

in dit huis kocht; hij was toen reeds weduwnaar van zijne

gezegde vrouw; na haren dood hertrouwde hij met Elisabeth,

dochter van mr. Marten van Alphen, die hem geene kinderen

schijnt te hebben geschonken.

Den 11 Februari 1617 (Eeg. n°. 289 f. 131) verkochten

de kinderen, die hij van zijne eerste vrouw had, met namen

Gielis en Maria Eubbens; zoomede Johan van Dael, zoon van

Gerard en Elisabeth, de dochter van meergenoemden Wouter

Pynappel; Wouter van Dael, factoor en Dirck van Dael, zijden-

lakenkooper, gebroeders, wonende te Nijmegen en hunne zuster

Margriet van Dael, huisvrouw van Abraham van Brecht ; hunne

broeders Abraham en Jacob van Dael; de onmondige kinderen

van hunne zuster Catharina van Dael, bij haar verwekt door

Guillaume de Buissonet, zijnde de zes laatstgenoemde van DaeFs
ook kinderen van Gerard van Dael en Elisabeth Pynappel voor-

noemd; alsmede Gerard Janszn, procureur te Willemstad, als

gehuwd met Janneken, dochter van dezelfden, dit huis aan
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Mathijs van Loozen, zoon van Mathijs. Deze had van zijne

vrouw Catharina Eymbrechts eene dochter Maria van Loösen,

welke huwde met Nicolaes van Mechelen en hem schonk eene

dochter Johanna van Mechelen, die huwde met Johan van

Ceulen, raad van Keulen. Na diens overlijden verkocht zijne

genoemde vrouw 24 December 1660 (Keg. n°. 419 f. 326) dit

huis, dat zij van hare voorzegde grootouders geërfd had en

nu ook nog was een schoon huis met poort, plaats, zomer-

keuken, tuin en schoon achterhuis, — aan Johan van Berckt,

zoon van wijlen Rogier en Sibilla, de dochter van Gerard van

den Wiel. Later behoorde het aan de weduwe van Gerrit van

Berckt en na dezen aan hare dochter Maria Cathariua van

Berckt, van wie het erfden Anna Elisabeth van den Velde ge-

zegd Honselaer; Jan Paulus van den Berch van Lunenburg;

Jacobus Ignatius van den Berch van Lunenburg, luitenant;

Maria Catharina en Isabella Catharina van den Berch van

Lunenburg en Cornelis Johannes van den Berchvan Lunenburg,

sous-luitenant; zij verkochten 13 September 1752 (Reg. n°. 571

f. 153) dat huis, dat toen omschreven werd als huis met tuin

en achterhuis, staande in de Peperstraat en uitwegende in

een straatje 1), dat uitkwam in de Ververstraat, aan mr. Frans

van Heurn, schepen en raad van den Bosch, die aldaar ge-

boren was 6 September 1717 en stierf16 Januari 1781; van
zijne eerste vrouw Martha Christina Collot d' Escury, dochter

van Henry en Martha Geertruy Sweerts de Landas, had hij

eene dochter Antonia Emilia van Heurn, die huwde met Dr.

Florentius Verster, medicinae doctor, schepen en raad te den

Bosch, (zoon van Abraham en Florentia van Woerkom), wien
zij vier kinderen schonk, onder wie Jan Frangois Leopold

Verster, die het hierbedoeld huis van hunnen genoemden groot-

vader erfden; hun vader verkocht het als hun voogd (hunne

moeder was 14 April 1795 reeds overleden) 17 Juli 1800 aan

Jan de Bergh, secretaris van den Bosch en notaris aldaar;

dat huis werd toen omschreven als huis, tuin en achterhuis,

1) Dit straatje heette oudtijds het Koestraatje,
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E. n<>. 149, staande in de Peperstraat tusschen dat van Juffr.

Ruysch en dat van hem kooper.

Naast het erf van dit huis staat

i. Het huis no. 35.

Op dit huis heeft betrekking de navolgende akte van

10 April 1508 (Reg. n°. 102 f. 306 vs0
): Vermits Heylwich wede

.

van Goeswijn, zoon van Ryeold van Lytt Rycoldszn, den tocht

van een domistadium (huisplaats), dat voorheen van Coenraad

Pyeck en gelegen was aan de Peperstraat tusschen het huis van

Lambert die Helt, kanonik van St. Jan, ex uno en dat van

Jan van den Berge van Dommelen ex alio, en welke huisplaats

thans is een huis, staande tusschen dat van Wouter Bolcx

ex uno en dat van mr. Goyart van den Velde, kanonik van

gezegde kerk, ex alio. had afgestaan aan Ryeold en Goeswijn,

zonen van Gerard van den Broeck, die dit huis verkochten

aan Arnd van Rees Arndszn ; zoo verkoopt Jan Balyart, bastaard

van Jan Balyart, als man van Maria, dr van Thomas Lyscap

en weduwe van gen. Arnd van Rees, wiens Ie vrouw was Mar-

garetha, dochter van Henrick van den Hoeck, gezegd huis,

zijnde thans huis, erf, achterhuis en plaats, staande tusschen

dat van Wouter Bolcx ex uno en dat yan Wouter Colen, kanonik

van gezegde kerk, ex alio — aan Jan van Baexen Janszn.

Van dezen erfde dit huis, althans de helft daarvan, diens dochter

Anna van Baexen, echtgenoote van Clemens van Accorneys

Olemenszn, wiens erven, zijnde Jan, zoon van Martinus Danielszn

;

Jan, zoon van Clemens van Accorneys ; Willem, zoon van Jacob

Gieliszn van Berchem als man van Antonia, dochter van Cle-

mens voornoemd, en Jan, zoon van dienzelfden Clemens van

Accorneys, 8 Februari 1574 (Reg. n°. 224 f 170 vs0
) die helft ver-

kochten aan Jan, zoon van Hubert Hamers, wien toen reeds de

andere helft van dat huis toebehoorde. Diens erfgenamen, zijnde

Gielis, zoon van Jan van Herlaer en Dirck de Gruyter Peterszoon

als man van Maria dochter van Jan Adriaanszn van der Heyden,
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verkochten 12 Febr. 1585 (Reg. n°. 240 f. 92) dit huis aan heer en

meester Gijsbertus Coeverincx, priester, deken der St. Janskerk

van den Bosch en aartsdiaken van die kerk ; deze verkocht het

29 April 1587 (Reg. n°. 244 f. 368), als wanneer het gezegd werd

te zijn huis, erf, plaats en achterhuis, aan Cornelis, zoon van Jan

Loeniszn Witten de Rode, die het 27 October 1595 (Reg. n°. 293

f. 42 vso
) weder verkocht aan heer Jan Daems van Nuenen, toen

priester en beneficiaat der St Janskerk te den Bosch, hiervoren

op blz. 421 reeds genoemd. Hij verkocht het 14 Februari 1596

(Reg. n°. 233 f. 245), toen hij scholaster was te Oirschot, weder aan

Huybrecht vanden Leemputte Henrickszn, echtgenoot van Catha-

rina van Turnhout; van dezen erfde het hun zoon heer en mr. Hen-

drik van den Leemputte, priester en kanonik-graduaal der Bossche

St. Janskeik, van wien het weder erfde zijne oomzegster Catharina

van den Leemputte, die het 14 October 1698 (Reg. n°. 511

f. 194) schonk aan Jor Henricus Dominicus van den Leemputte

en diens zuster Isabella. Den 30 October 1708 (Reg. n°. 527

f. 213) verkochten voornoemde Isabella van den Leemputte en

Elisabeth Sleegers weduwe van haren genoemden broeder Hen-

ricus Dominicus dit huis aan Peter van Irrhoven, ziekentrooster

te den Bosch, wiens vrouw was Pieternel Huurning en van

wien het erfde Hendrik van Irrhoven, vaandrager (vaandrig);

ten laste van dezen laatste werd het 19 April 1746 gerechtelijk

verkocht aan Maria Louisa en Maria Anna Jannette, gezusters,

woonachtig te den Bosch; het was toen opnieuw opgetrokken,

want het werd alstoen omschreven als: eene schoone moderne

haysing en tuyn, staande en gelegen tusschen het huis van

Juffr. van Berckt ex ano en dat van Johanna Elisabeth Godin

en het Ulemans gasthuis ex alio. Het werd daarna door Maria

Louisa Jannette voornoemd en hare zuster Maria Anna Jannette

1 September 1774 (Reg. n°. 584 f. 55 v so
) verkocht aan Jean Louis

Jannette 1), toen woonachtig te den Bosch en later te Hilva-

renbeek, die het 8 December 1789 weder verkocht aan Robertus

1) Hij was zoon van Daniel Jannette, schepen en raad van den
Bosch en Johanna Storm van 's Gravesande.
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Alberthoma Chevallier, predikant der Nedercluitsch-Hervormde

gemeente te den Bosch; het was toen genummerd E. 148.

Bartha Anna van Rensselaer, de vrouw en gemachtigde van

laatstgenoemde verkocht dit huis 23 Januari 1798 aan den

Bosschen secretaris en notaris Jan de Bergh, hiervoren reeds

genoemd, die, zooals wij hiervoren reeds zagen, het N.waarts

daaraan grenzend huis een paar jaren later kocht; hij maakte

van beiden een huis met tuin. Den 23 Juli 1763 was hij ge-

boren te den Bosch uit het huwelijk van Philippus de Bergh,

deurwaarder te den Bosch, met Adriana van Wolfsbergen 1),

welke Philippus 2) wederom een zoon was van Jan de Bergh,

die te Andel geboren werd en schipper was, als hoedanig hij

1 October 1737 lid van het Bossche Schippersgilde werd; in

1734 was deze te den Bosch gehuwd met Dirkje van Stokkum.

Na eerstgenoemden Jan de Bergh 3) was eigenaar van de beide

tot één gemaakte huizen zijn zoon Jan de Bergh, die ook notaris

te den Bosch was en die èn als eigenaar van dat huis èn als

notaris te den Bosch opgevolgd werd door zijnen zoon, ook Jan

de Bergh geheeten, de derde alzoo van dit drietal notarissen,

dat gedurende ruim eene eeuw in den Bosch met eere de

notarieele praktijk uitoefende. Laatstgenoemde was de laatste

Bossche notaris van zijnen naam.

Naast laatstbedoeld huis staat

j. Het huis no. 37.

Het behoorde in 1508 aan Wouter Colen, kanonik der

St. Janskerk van den Bosch, die het wellicht vermaakte aan het

Kapittel van die kerk, daar dit College toch later daarvan als

eigenaar vermeld wordt. Toen den Bosch zich aan Prins Frederik

Hendrik had moeten overgeven werd het ook als geestelijk

1) Hunne andere kinderen waren Adrianus, ontvanger van de
beden over de stad en kwartieren van den Bosch; Jacobus, rentmeester
van gasthuizen te den Bosch; Ego; Johanna Hendrica en Cecilia Catha-
rina de Bergh.

2) Hij werd te den Bosch Protestantsch gedoopt 17 November 1737.
3; Hij stierf te Vught 8 Juli 1834.



„ 439 —

goed ten behoeve van den Staat verbeurd verklaard, die het

daarop 3 1 Augustus 1641 verkocht aan mr. Johan Gans, heer

van Bommenede en Frans Blom, de meermalen reeds genoemde

koopers van zwart goed. Dezen verkochten dit huis 28 Decem-

ber 1644 (Reg. n°. 425 f. 104), als wanneer het gezegd werd

te zijn: huis, erf, tuin en achterhuis, staande in de Peperstraat

tusschen het huis van heer en mr. Hendrik van den Leemputte

ex uno et fine uno en het Vrouwengasthuis, genaamd het Brants-

of Ulemansgasthuis, ex alio en strekkende met het ander einde

voor aan de Peperstraat — aan Nicólaes La Marre, kwartier-

meester van den ritmeester markies La Force.

Later behoorde dit huis aan Allard Jelgersma 1), van

wien het erfde diens dochter Maria Anna Jelgersma, huisvrouw

van den luitenant Johan de Jonckheer; deze verkocht het 22

Juli 1709 (Reg, n°. 521 f. 404 vso
) aan den reeds genoemden

Peter van Irrhoven, wiens dochter Wilhelmina van Irrhoven,

weduwe van den luitenant Herman Jan Corst, woonachtig te

den Bosch, het van hem erfde ; zij verkocht het 26 Januari

1742 (Reg. n°. 561 f. 12) aan Johanna Elisabeth Godin, ook

woonachtig te den Bosch; het werd toen omschreven : als huis

met tuin 2), stal en koetshuis, staande in de Peperstraat tus-

schen dat van Henricus van Irrhoven ex uno en het Ulemans

of Brandsgasthuis ex alio en zich achterwaarts uitstrekkende

tot aan dat Gasthuis.

Mr. Jan Willem van Sonsbeeck, burgemeester van Hulst

en mr. Jan Louis van Cattenburg, burgemeester van Bergen

op Zoom, verkochten in hunne hoedanigheid van executeurs van

het testament van voornoemde juffrouw Godin den 14 Maart

1755 (Reg. n°. 576 f. 21) haar voorzegd huis aan Jaspar Ver-

ster, notaris en procureur te den Bosch ; het werd toen gezegd

te zijn : eene schoone, van nieuius opgetimmerde en commodieuse

huysinge, erve, open plaatsen en tuyn, staande in de Peper-

1) Mogelijk was zijn rechtsvoorganger Clement du Oriysson. (Zie

Reg. no. 527 f. 213).

2). Deze tuin was 20 Mei 1721 door het Ulemans- of Brantsvrou-
wengasthuis aan baren vader verkocht (Reg* no. 540 f. 7).
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straat tusschen het huis van Maria Jannette e* uno en het poortje

of erf van Ulemans of Brandsvrouwegasthuis ex allo, strekkende

achterwaarts zich uit tot aan het erf van dat Gasthuis en hebbende

recht van uitgang voor den tuin door voorschreven poortje. Catha-

rina Digues de la Motte, weduwe van genoemden Jaspar Verster,

verkocht 16 October 1775 dit huis weder aan Johannes Gijs-

bertus Blisteng, burger van den Bosoh, die het 20 November 1777

verkocht aan Leendert Willem van Beusekom, notaris aldaar.

k. Het Oudevrouwenhuis genaamd het

Ulemans- of Brantsgasthuis.

Aan het gangetje, dat naast laatstbedoeld huis loopt, stond

oudtijds het oud vrouwenhuis of gasthuis van Christina Ule-

mans, ook wel genaamd Brantsgasthuis. De stichtingsbrief

van dit gasthuis is reeds sedert lang verloren en evenzeer de

wetenschap voor hoeveel oude vrouwen het oorspronkelijk

werd ogericht. Gedurende eene lange reeks van jaren werd

het beheerd door eenige burgers van den Bosch, die voorgaven

bloedverwanten van de stichteres te wezen. Later trok de

Kegeering van den Bosch zich het beheer van deze fundatie

aan. Zoolang als het heeft bestaan werden er vijf oude vrouwen

in verpleegd. Bij de algemeene opheffing der kleine Bossche

gasthuizen werd ook deze fundatie vernietigd.

Aan de andere zijde van voorzegd gangetje stonden

twee burgerwon ingen l), op het grootste gedeelte van wier

1) Het eerste dier woningen, behoorde in het begin der 16e eeuw
aan mr. Henrick Loeckemans, priester en beneficiaat der St. Janskerk te

den J3osch • diens erfgenamen, zijnde o.a. Heylwich Loeckemans Gijsbertsdr,

huisvrouw van Jan van den Velde, verkochten 14 Juni 1564 (Reg. no. 209
f. 347) dit huis aan Berwinus, zoon van Arnold Henrickszn van Os, van
wien het erfde zijne weduwe Ysabela. Mr. Gijsbertus Goeverincx, aarts-

diaken van de St. Janskerk te den Bosch, was de executeur van haar
testament en verkocht ats zoodanig 12 October 1587 (Reg. no. 241 f. 145)
dit huis aan mr. Symon Verepeus, priester en kanonik der Collegiale
kerk van Hilvarenbeek, later kanonik der St. Janskerk van den Bosch

;

de executeurs van het testament van dezen laatste verkochten het 25
Februari 1599 (Reg. no. 234 f. 152) aan Hillegond, dochter, van Jan van
Braeckell
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erven thans het koetshuis met koetsierswoning van het daar-

naast staand heerenhuis staat, dat voor een deel ook op een

stuk van tüe erven 1) is gebouwd, toen het in de 18e eeuw

door den Bosschen timmerman en architect Willem Hubert op

nieuw werd opgetrokken. Het is het huis genaamd

l De Wereld.

(No. 43).

De oudst bekende eigenares van dit huis is Catharina

van Vladeracken, dochter van mr. Geert, schepen van den

Bosch en Margriet van Best en echtgenoote van Matheus,

zoon van Albert van Beerze. Zij bezat behalve dit huis ook nog

een kasteel te Aarle-Beek, dat in eene Bossche Schepenakte

van 6 Juli 1542 (Reg. n°. 160 f. 527 vso
) aldus omschreven wordt:

quondam castellum seu quaedam domus lapidea, dicta com-

muniter het Ruys van Vladeracken, pomarium, quondam pra-

tum, sita in parochia de Aerlebeck e regione capellae Sancti

Leonardi ibidem, quae premissa dictae domicellae Catharinae a

suis parentibus jure hereditario advoluta et postea in secle suae

viduitatis a suisliberis coram scabinis de Aerlebeek supportata sunt.

Toen zij reeds weduwe van haren genoemden man was

verkocht zij 19 November 1541 (Reg. n°. 161 f. 168) het hier-

bedoeld huis, dat toen aldus beschreven werd : huis, erf, plaats

en achterhuis, staande aan de Peperstraat tusschen het huis

van Jan van Eyndhoven ex uno en dat van de kinderen van

Jacob Willemszoon ex alio, aan Gijsbert Pels, behoudens het

recht om eene kamer in dit huis te gebruiken.

Genoemde Pels. die de zoon was van Jan Gijselbertszn

1) Het was op een stuk van het erf van het huis, dat voorheen
het eigendom was van Leonard (?) Tempelaer, schout te Castricum, dat
dit huis voor een deel werd opgebouwd; dat erf werd door Willem Hubert
Senior 4 Februari 1804 aan mr. Antony van Hans wijk, den eigenaar van
bedoeld huis verkocht, met verklaring, dat op dit erf diens huis mede
was gebouwd.
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Pels en Postulina van Campén 1), voerde bet praedbaat van

Jonker en was heer van Milheeze en van het huis Ter Aa
onder Berlicum, alsmede schepen van den Bosch; hij had tot

vrouw Johanna van Vladeracken 2), de dochter van mr. Johan,

(den broeder van de verkoopster), heer van Geffen en van het

huis te Nuland. en president-schepen van den Bosch en Anna van

der Aa, dochter van Jan en Maria Pels. Van zijne voorzegde

vrouw had hij deze kinderen: Jan; Gerard, heer van Milheeze,

die huwde met Helena van Brempt, dochter van Herman en

Anna, de dochter van Goeswijn van der Aelsvoirt; Everard,

die kinderloos stierf en tot vrouw had Catharina de Leeuwe;
Anna, de huisvrouw van Jor Peter van Eyck, zoon van Lucas

en Arnolda van Erp en Postulina Pels, die huwde met Herman
de Leeuwe.

Van deze kinderen erfde Jor Jan het hierbedoeld huis

;

hij stierf kinderloos en toen erfden het van hem zijne zuster

Anna en zijn oomzegger Jor Johan, zoon van zijnen broeder

Jor Gerard Pels.

* "na Pels, toen reeds weduwe van J
or Peter van Eyck

en genoemde Jor Johan Pels, toen woonachtig te Zevenbergen,

verkochten 17 Februari 1609 (Reg. no. 307 f. 210 vso
) dat huis,

hetwelk alstoen gezegd werd te zijn: „huys, erve, plaetsche,

hoff ende achterhuys", staande in de Peperstraat en uitgang

hebbende door eene groote poort in de Ververstraat, zijnde

begrensd, het huis door het huis 3) van Elisabeth van den

1) In 1443 leefde een Jan Pels, wiens moeder Geertruid van der
Voort Hubertsdochter, echtgenoote van Martinus Pels, in datjaar van Wolter,
zoon van Henrick van Broeckhoven en Margaretha, de dochter van Willem
Back Matlrijszoon, kocht eene grondrente, gaande uit land onder Berlicum.

2) Beiden liggen in de tegenwoordige Protestantsche kerk te

Berlicum bij den Bosch, begraven onder eene prachtige grafzerk, waarop
het volgend grafschrift uitgehouwen staat: Hier leet begraven Ghisbrecht
Pels, raedsheer der Stadt van 's Hertogenbos sterf a° 1558 26 Decemb.
ende Joffr. Johanna van Vladerack, sijn huysvr. sterf ende Jan Pels

(

hen-
der beyder outste soon, sterf ao 1560 9 Decemb.

3) Aleid, dochter van Jeronimus van den Steen wech, had dit huis,
dat vroeger had toebehoord aan mr. Wouter Janszn, priester en kapelaan
van het Groot Begijnhof te den Bosch, 10 Juni 1580 gekocht (Keg. no. 238
f. 291 v ) ; het werd N. waarts begrensd door dat van Berwinus van Os.
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Steenwech Jeronimusdochter, begijn in het Groot Begijnhof

te den Bosch, en het erf van zeker gasthuis, d'een teynden den

andere Noordwaarts, ex nno en door het huis van Laureyns,

zoon van Jan Melen, schoolmeester, ex alio, en de poort in de

Ververstraat door het huis van den H. Geest te Schijndel

ex uno en dat van Cornelis, den pottenbakker, ex alio, —
aan mr. Gerard van Tulden, rentmeester van den Bosch, zoon

van Dierck Henrickszn. Hij had van zijne vrouw Anna van

Arckel Jacobsdochter deze kinderen: Dirck, Jacob, mrs. Hen-

riek en Frans, priesters, Pieter en Lamberta 1) ; zij ver-

kochten dat huis 7 April 1610 (Reg. n°. 251 f. 399) aan Goossen,

zoon van Joorden Peterszn, doch mr. Jan van Tuiden, raad-

ordinaris van den Kade, geordineerd in Brabant, vernaderde het

22 Mei daaraanvolgende; deze was de zoon van mr. Nicolaas

van Tulden, schepen van den Bosch en Maria Heymans, welke

Nicolaas wederom een zoon was van Dierck van Tulden en

diens tweede vrouw Catharina van Cuyck 2) ; zijne echtgenoote

was Catharina van de Water, van wie hij kinderen had; als

hun voogd verkocht hij 25 October 1627 (Reg. n°. 254 f. 466)

het hierbedoeld huis aan mr. Jan van den Leemputte, raad

van den Bosch, zoon van Huybrecht en Catharina van Turn-

hout, die van zijue vrouw Johanna van Ravesteyn, dochter van

Jan Wouterszn en Heylken, de dochter van Jan Stooters, den zoon

van Mathijs Lambertszoon, deze kinderen had : Jan ; Huybrecht;

Catharina; Helena Maria; Hesther en Elisabeth. Bij gerechte-

lijke executie, denkelijk ten hunnen laste gedaan, werd dit

huis 8 Juni 1648 gerechtelijk uitgewonnen door mr. Theodore

Smets als man van Maria van de Water; deze werd er toen

eigenaar van, waarna hij het 13 Augustus van dat jaar (Reg.

n°. 428 f. 425 vso
) verkocht aan mr. Lazarus van Sonst, raad van

den Bosch, van wien het geërfd werd door diens dochter

Catharina, de echtgenoote van Juriaen van Luinen, ook raad

1) Zie Dl. I blz. 201.

2) Taxandria IV p. 60.
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van den Bosch ; van haar erfden het de onmondige kinderen

van Jacob van Nispen, raad van Vlissingen en Alida van

Laren; van Cornelis de Rase te Vlissingen en Elisabeth van

Laren en van Johan Aernout Wichelhuysen ; de vaders van die

kinderen verkochten 27 November 1704 (Keg. n° 516 f. 443 vso
)

dat huis aan Fran§ois van Rotterdam, schepen van den Bosch

;

het werd alstoen omschreven als: eene schoone ivelstaende

haysinge, erve, leedige plaetse, aghterhays. hoff en nieuw

somerhaySy staende aen de Peperstraet by de Oude Dieze

tusschen huys ende erve van de verkoperen saydwaerts 1) ex

uno ende tusschen huys ende erve van Juffr. Verhaeren ex

alio. Van genoemden kooper erfde dit huis zijne vrouw Elisa-

beth van Velsen. Cornelis van Blotenburg, medicinae doctor

te en schepen en raad van den Bosch als executeur van haar

testament verkocht het 2 November 1724 (Reg. n°. 541 f. 334)

aan Leonard van Ceulen ; het werd toen omschreven als

:

huis, erf, brouwerij en bierhuis, met brouwketel, ketel, kuipen

enz., staande in de Peperstraat tusschen de huizen der Wed.

Bouwman en van Hendrick Storm en uitkomende met een

poortje in de Ververstraat ; blijkens die omschrijving moet het

tijdens het bezit der echtelieden van Rotterdam eene bier-

brouwerij met bierhuis geweest zijn; het werd alstoen de Wereld

genaamd. Van genoemden van Ceulen erfde dit huis zijne

dochter Cornelia Maria van Ceulen, de echtgenoote van den

reeds meermalen genoemden Dr. Petrus Josephus van Berckel,

geboren te den Bosch 16 Juni 1741 en aldaar kinderloos over-

leden 20 Mei 1817, zoon van Theodorus, goud- en zilversmid

aldaar en Catharina Backers; hij verkocht het 2 April 1774

1) Dit huis werd 27 Nov. 1704 door dezelfde verkoopers ver-
kocht aan Hendrik Storm ; het werd alstoen gezegd te staan tusschen
hun voorschreven groot huis ex uno en het hoekhuis, genaamd het Mo-
lentje, ex alio, en zich uit te strekken tot aan het erf van dat groot huis
(de Wereld geheeten). Genoemde Catharina van Sonst had het 13 Dec.
1691 gekocht van Francois van Blotenburg q q. (Reg no 516 f 446).

Het huis het Molentje was met een daarnaast in de Ververstraat
staand huis 23 Juni 1563 gekocht door mr.Christoffel van Vladeracken (Reg.
no. 281 f. 56 vso).
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(Reg. n°. 592 f. 110 vco
) aan mr. Antony van Hanswyk,

advocaat te den Bosch; het werd toen omschreven als: eene

brouwerye met desselfs huysinge en erve, genaamd de Wereld,

staande in de Peperstraat tusschen het huis der erven Tempe-

laer ex ano en dat van van Mourik ex alio en komende ter

zijde uit met twee bierhuizen aan het eind van de Verver-

straat en met een huisje daarnevens in die straat. Genoemde van

Hanswyk, die later hoog- en laagschout der stad en Meierij

van den Bosch was, deed dit huis geheel verbouwen door den

reeds meermalen genoemden Bosschen timmerman en architect

Willem Hubert; hij verkocht dit door hem verbouwd huis met

voormelde bijbehoorende huizen 6 Juni 1806 aan mr. Jacob

Willem Half Wassenaer van Onsenoort, lid van de Hooge

Crimineele Vierschaar over de stad en Meierij van den Bosch,

wonende in die stad; die huizen werden alstoen omschreven

als volgt : eene moderne, zeer wel doortimmerde heerehuizinge

in de Peperstraat E nos 136 en 137 ex uno C. Mourik, ex alio

Leonardus van Eisdonk, met eenen uitgang in een straatje,

dat uitkomt in de Peperstraat; koetshuis en stal, uitkomende

in de Vérverstraat, en staande tusschen de beide volgende huizen

en zijnde genummerd F. 32 en 33 ; een heerenhuis, staande in

de Ververstraat naast voorschreven koetshuis en genummerd
F. 35 en een huisje, staande in die straat tusschen voor-

zegden stal en het huis van Mathijs Lowendie.

Laatstgenoemde kooper was 5 Februari 1775 te den

Bosch geboren uit het huwelijk van Bernard Jacob Half Was-
senaer van Onsenoort en Petronella Jacoba Maria van Engelen

;

hij huwde Barbara Jacoba van Willigen en stierf te den Bosch

5 Februari 1837.

Hij verkocht het huis de Wereld, dat hij metterwoon

had betrokken, in 1807 en vestigde zich toen metterwoon in

het door hem in dat jaar gekocht huis, hetwelk thans het

Hypotheekkantoor is. Het huis de Wereld is thans het eigen-

dom der erfgenamen van mr. Frans van Lanschot, oud- raads-

heer te den Bosch.
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m. De Berenbijt

(No. 22)

De oudst bekende akte, betreffende dit huis, is die van

24 Maart 1502 (Reg, n°. 97 f. 355 vso
), waarbij Heylwich, weduwe

van Arnold van de Mortel, die elders genoemd wordt Arnold

die becker, wat aanduidt, dat hij het beroep van broodbakker

uitoefende, aan Jan van den Hoevel Janszn verkocht een erf

met de daarop staande gebouwen, op den hoek der Peperstraat

en Oude Dieze, gelegen aan de Peperstraat tusschen de straat

de Oude Dieze eenerzijds en het huis van Goeswijn Wegen
anderzijds, zijnde het door hem gekocht geweest van Jan Mild-

man Henrickszoon.

Naderhand behoorden die gebouwen met erf en twee

daarnaast staande huizen aan Thomasken en Rodolpha, dochters

van Cornelis Dicbier en Mechteld Spyker Jansdochter, (welke

vóór dat zij met Cornelis Dicbier huwde weduwe was van Jan

Thyenrode). Cornelis Dicbier Jansz, rentmeester der Staten

van Brabant in het Kwartier van den Bosch, zal die huizen

gekocht hebben, althans hij deed zulks met de beide laatst-

bedoelde huizen, doordien Henrick, zoon van Herman Bruynincx

genaamd van Deventher en Catharina van den Staecke 1),

dochter van Nicolaus Wouterszn, hem die 12 October 1510 (Reg.

n°. 104 f. 50vso
) verkocht. In 1533 (Reg. n°. 142 f. 400 vso

) ver-

leenden Thomasken Dicbier, wier man was Willem Hamer en

hare zuster Rodolpha eene grondrente uit voorschreven panden,

die alstoen gezegd werden te zijn: drie naast elkander in de

Peperstraat staande huizen tusschen de straat, waarmede men
gaat naar de Oude Dieze ex uno en het huis van Christina

Kethelaer Aelbertsdr, weduwe van Mathijs van Tephelen, Kerk-

waarts, ex alio en zich van de Peperstraat achterwaarts uit-

1) Zij had die beide huizen gekocht van Dirck, den bastaard van
Dirck van den Hoevel. Men zie over die huizen nog Reg. no. 101 f. 39
e*, 102 f. 326
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strekkende tot aan het erf van heer Willem van Nulant, priester

en kanonik

Van deze gebouwen en huizen waren later maar de twee,

die aan den hoek der gezegde straten stonden, indien de drie

althans niet tot twee verbouwd waren, in één hand.

Margaretha, dochter van Jan van Brecht, kocht die beide

huizen 7 Juli 1576, als wanneer zij gezegd werden te zijn:

duae domus, areae, orti sibi mutuo coadjacentes, sitae in

Buscoducis ad finem vici Piperis, quarum una cum quadam
porta sita est ad seu juxta conum jam dicti vici Piperis,

altera vero ad seu juxta conum vici dicti d'Oude Diese,

staande tusschen die straten ex uno en het erf der erfgenamen

van Jor Willem de Borchgrave ex alio, — van Willem van

Loon Janszoon en diens zuster Mechteld; van Henrica, dochter

van Paulus de Greve en weduwe van Martinus van Loon

Janszn en van Antonius, zoon van Antonius Hainaert, als man
van Anna, dochter van Martinus van Loon voornoemd en Henrica

de Greve (Reg. no. 226 f. 296). Haar man Peter, zoon

van Peter Lambrechts, verkocht ze aan Gijsbert van Schuelen-

borch Dirckszn, waarna zijne dochter Margaretha Lambrechts

ze 23 Juni 1607 naastte (Reg. n°. 304 f. 166 v so
). Den 25 Juli

daaraanvolgende (Reg. en blz. alsvoren) verkocht genoemde

Peter Lambrechts ze andermaal; koopster werd toen daar-

van zijne voornoemde dochter, voor wie nu Henricus Lam-

brechts als haar curator optrad; zij werden toen gezegd te

zijn: twee huysen, erven, hoven, malcanderen aanliggende, ge-

legen aen d' eynde van de Peperstraet, waervan d' een met

eene poort gestaen is aen off omtrent den hoeck van devoirs.

Peperstraet. Haar vader is later blijkbaar hertrouwd met Judith,

dochter van Jan van der Lee en verwekte toen bij deze ook

eene dochter Margriet, want nadat die vrouw weduwe van

hem was geworden, verkocht zij 25 September 1642 (Reg.

n°. 386 f. 382) voor laatstgenoemde dochter voorschreven

huizen aan Jor David Balfour, kapitein van Schotsche voet-

knechten en echtgenoot van Anna Bacx, dochter van Pauwels,
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gouverneur van Bergen op Zoom en Elisabeth Joaehimi. Den
12 Maart 1647, toen hij te Hulst in garnizoen lag, verkocht

laatstgenoemde kooper de beide huizen (Reg. n°. 427 f. 199) aan

Steven Vermeer van Westerloo, controleur van redemptie der

generale middelen over de Meierij van den Bosch en raad

van die stad. Diens weduwe Ida Terstegen verkocht ze 4 Mei

1664 (Reg. n°. 457 f. 370) aan Johannes van Grimbergen, koop-

man in zijden lakens te 's Hertogenbosch 1); hij zal het ge-

weest zijn die van deze beide huizen één huis maakte.

Johan van Grimbergen, procureur; Mechelina; Elisabeth

en Johanna van Grimbergen, als executeurs van het testament

van Johanna de Willefinck, weduwe van mr. Willem van Grim-

bergen, raad en rentmeester van den Bosch en voorts als daartoe

gemachtigd voor het minderjarig kind van wijlen Dominique

Pasque de Chavonnes en Maria Magdalena van Grimbergen,

alle welk van Grimbergen 's de kinderen waren van mr. Willem

en Johanna de Willefinck voornoemd, verkochten 25 April 1722

(Reg. n°. 551 f. 240 vso
) dit huis, waarvan toen gezegd werd, dat

het was één huis met stal en tuin, eertijds geweest zijnde twee

huizen en dat het door hunnen voorvader Johannes van Grim-

bergen gekocht was van de Wedc Vermeer, — aan Abraham van

Ruelo, factoor te den Bosch; deze had, zooals wij reeds zagen,

van zijne vrouw Aemerentia van Woerkom o. a. eene dochter

Maria van Ruelo, die huwde met Frangois Adam Doornick,

gepd luitenant der Cavalerie; laatstgenoemde kocht 26 Februari

1755 (Reg. n°. 576 f. 13) van de broeders en zusters zijner vrouw

hunne aandeelen in dit huis, dat alsnu omschreven wrerd als

huis met erf, pakhuis, tuin en achterhuis, van ouds genaamd
de Berenbijt, zijnde voorheen geweest twee afzonderlijke wo-

ningen. Hij verkocht het 27 December 1757 (Reg. n°. 576

f. 358 vso
) weder aan Johan van Beverwijk, secretaris der Ding-

bank van Bergeik, die het 27 April 1773 (Reg. n°. 583 f. 263 vso
)

op zijne beurt verkocht aan Dina Cornelia van Gerwen, huis-

vrouw Jean Louis Jannette, woonachtig te den Bosch; het

1) Zie over hem Dl. I p. 356.
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werd echter 8 Maart 1774 vernaderd door Willem Jan Gualtheri,

erfgriffier en erfsecretaris te St. Oedenrode, (denkelijk zoon van

Gijsbert en Elisabeth de Jong), die dit huis 12 November 1793

verkocht aan Theodorus Jasper Gast, woonachtig te den Bosch,

aldaar geboren in 1741 en overleden 31 October 1803, echt-

genoot van Johanna Maria de Mele, de dochter van Louis en

Gertruda van Ceulen. Thans behoort het huis deBerenbijt,&&t

in 1852 geheel verbouwd is door Jan Cornelis Bosch W. Dzn,

aan mr. Jan baron van Hugenpoth tot den Beerenclauw.

n. Het huis, genummerd 16 en 14.

Tusschen het laatstbeschreven huis en dat, genummerd

16, staan twee huisjes, waarvan, zooals wij hiervoren reeds

zagen, het eerste wellicht eens toebehoorde aan Cornelis Dicbier

;

een daarvan behoorde in elk geval eens aan de op blz. 446

genoemde Christina Kethelaer Aelbertsdochter, weduwe van

Mathijs van Tephelen.

Het daarop volgend huis, zijnde dat, thans genummerd

Peperstraat 16 en 14, staat ter plaatse, alwaar oudtijds drie

huizen zich bevonden.

Het eerste van die huizen werd door Jan van Berkelaer

Adriaanszn als man van Barbara, dochter van Henrick 's Graets

en Elisabeth van Broeckhoven Woutersdochter, c. s , verkocht

aan Arnold Voegels Arnoldszn ; het werd toen gezegd te zijn :

huis, erf, plaats en achterhuis, staande tusschen de huizen van

Henrick van Engelen Jacobszn. Genoemde Voegels verkocht

het 15 Januari 1546 (Reg. n°. 173 f. 76 vso
), als wanneer

het gezegd werd te staan tusschen het huis van mr. Willem

van den Bosch, priester, ex ano en dat van Nicolaas de

Quade van Ravesteyn ex alio, aan Jeronimus, zoon van Arnold

Henrickszn, die het op zijne beurt 7 Mei 1552 (Reg. n°. 185

f. 238) verkocht aan Rutger, zoon van Dirck Roelofszn ; de

erfgenamen van dezen en diens vrouw, zijnde: Peterken deGreve

genaamd Vlemmings. weduwe van Reynier Pottey en dochter

28
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van Peter de Greve genaamd Vlemmings en Catharina, de

dochter van Peter Nicolaaszn van Bergen ; Jan Janszn als

man van Jenneken, dochter van Peterken en Beynier voornoemd

en Peter, zoon van laatstgenoemde echtelieden, allen sis erf-

genamen van Femme, dochter van Peter Nicolaaszn van Bergen

en weduwe van genoemden Butger, zoon van Dirck Boelofszoon,

voor de eene helft, en Adriaan, zoon van Albert Geritszn als

man van Adriana en Adriaan Lambertszn als man van Elisabeth,

dochters van Dirck Henrickszn ; Barbara, dochter van Henrick

Dirckszn ; Margaretha, dochter van Willebrord van Spaendonck

en Elisabeth, de dochter van Dirck Henrickszn ; Jan, Boelof

en Peter, zonen van Jan Janszn van den Bichelaer en Johanna,

de dochter van Jan Dirckszn; Gijsbert, zoon van Michiel

Joosten en Maria, de dochter van Jan Janszn en Johanna

laatstgenoemd; Johanna, dochter van Jan, den zoon van Jan

Dirckszn en Christina, de dochter van Gerard van den Putte

en Adriana, de dochter van Jan Dircksz, allen als erfgenamen

van meergenoemden Butger, den zoon van Dirck Boelofszn, voor

de andere helft, verkochten 25 Mei 1583 (Beg. n°. 239 f. 175)

dit huis aan mr. Peter van den Bosch, priester. Van hem

erfden het Johanna, dochter van Dierick, den zoon van Henrick

Dierickszn en haar man Maarten van Emmerick Janszn, die

het 13 Februari 1626 verkochten aan heer en meester Andries

Toelincx, priester en beneficiaat der St. Janskerk te den Bosch,

zoon van Boeland Aartszn, kramer en koopman aldaar en

Anneken Vos Jansdr: van dezen erfden het zijne zusters,

zijnde: a. Jenneken Toelincx, echtgenoote van Jan van Niel,

den zoon van Quirijn en Emerentiana van Ludiek Andries-

dochter en b Elisabeth Toelincx, huisvrouw van Frans Joostzn

Custers, alsmede zijn broeder Jan Toelincx; deze laatste trans-

porteerde 3 April 1634 het door hem geërfd één derde deel

aan zijnen genoemden zwager Jan van Niel, die daarop 26

Februari 1639 (Beg. n°. 375 f. 86 vso
) met zijnen zwager Frans

Custers, deze zoo voor zich en als vader over zijne onmondige
kindereu, dat huis, hetwelk alstoen gezegd werd te grenzen Oude
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Diezewaarts aan het huis van Anna van Hambroeck en Kerk-

waarts aan het na te melden, verkocht aan mr. Cornelis van

Cuyck, toen wethouder van den Bosch, later advocaat-fiscaal

bij den Raad en Leenhof van Brabant te den Haag.

Het tweede der hierbedoelde huizen werd 4 November

1541 (Reg. n°. 352 f. 410) door heer en meester Henrick

Loeckemans, priester en beneficiaat der St. Janskerk te den

Bosch, zoon van mr. Henrick Corneliszn ; door Wouter, zoon

van Dirck Janszn en door Jan van Berkelaer Adriaanszn, in

hunne hoedanigheid van executeurs van het testament van

Catharina, dochter van wijlen Jan van der Leest Gijsbertszn

en huisvrouw van Henrick van Engelen Jacobszoon, verkocht

aan Nicolaas de Quade, zoon van wijlen Jan van Ravesteyn 1).

Van dezen erfden het zijne kinderen Margriet en Aerd de

Quade van Ravesteyn, welke laatste als erfgenaam zijner zus-

ter daarvan ten slotte de eenige eigenaar was. Hij schijnt dit

huis tot woning zijner dienstmeiden te hebben doen strekken,

vermits het in eene Bossche Schepenakte van 3 Augustus

1626 heet het huys der maechden van Ravensteyn.

Aerd de Quade van Ravesteyn voornoemd deed dit huis

2 September 1626, als wanneer hij te Vlijmen woonde (Reg.

n°. 352 f. 409 vso
), verkoopen door Assuerus of Sweder van Wjm-

bergen, die in tweeden echt gehuwd was 2) met zijne dochter

Elisabeth, geboren uit zijn huwelijk met Hesther van der Stegen,

dochter van Nicolaas van der Stegen Senior, raad van den

Bosch, den zoon van mr. Jan. Kooper werd toen mr. Everard

van Ravesteyn, priester, officiaal van het Bisdom van den

Bosch en kanonik graduaal der St. Janskerk aldaar.

1) Jan, de zoon van Marcelis de Quade van Ravesteyn; Marcelis,
zoon van Petrus, den zoon van genoemden Marcelis; Jan, zoon van Wouter
Janszn, als man van Adriana, dochter van Willem, den zoon van meerge-
noemden Marcelis, droegen in 1538 voor Schepenen van den Bosch (Reg.
no. 153 f. 236 vso) aan de dochters van den dikwerf genoemden Mar-
celis en diens huisvrouw Heylwich, dochter van Petrus Hacke, zijnde
Margaretha en Mechteld, huisvrouw van Dirck de Haen Janszn, over de
goederen, door hen geërfd van genoemde echtelieden Marcelis en Heylwich.

2) In eersten echt was hij gehuwd met Johanna van der Stegen,
weduwe van Frederick van Herlaer en dochter van Nicolaas v. d. Stegen Jr.
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Deze was de zoon der echtelieden Jan Everardszn van

Eavesteyn en Adriana Suerincx Boudewijnsdochter, die een huis,

het Gulden Klaverblad genaamd, staande in de Vischstraat te

den Bosch, bezaten 1) en behalve hem deze kinderen hadden

(Reg. n°. 316 f. 99):

a. Gatharina 2), de huisvrouw van 1° Peter Willemszn van

Heeswyck ; 2° Balthasar Donckers, lakenkoopers te den Bosch

;

b. Geertruid, de echtgenoote van Anthonis Herincx.

c. Henrica, die stierf 1615; zij huwde met Jan van

Velpe, geboren te St. Michielsgestel uit het huwelijk van Tho-

mas Wouterszn en Maria van Boecop (de dochter van Theodorus

en Catelijn van den Gevel), welke laatstgenoemde echtelieden

te St. Michielsgestel in de kerk begraven werden. Hij stierf

Januari 1630 en had van zijne genoemde vrouw deze kinderen

:

1 Thomas, geboren te den Bosch 1598, h. 1624 AnnaPottey 3),

dochter van Philip en Anna van Bladel; (zij hertrouwde na

zijnen dood met Andries van Beugen Janszn, die daardoor

stamvader werd van de Bossche van Beugen's en van Emme-

rick's); 2 Jan; 3 Dierck, die huwde met Margriet van Vechel

Joostdochter ; 4 Gijsbert; 5 Boudewijn; 6 Geertruid en 7 Catha-

rina van Velpe.

Genoemde mr. Everard van Ravesteijn verkocht 12 Decem-

ber 1636 (Reg. n°. 374 f. 40) het hierbedoeld huis aan zijne

zuster Catharina, die het reeds 19 Mei 1638 (Reg. n°. 374

f. 507), als wanneer het werd omschreven als: „eene huysinge,

erve, ledich plaetsken ende twee sydele achterhuysingen," weder

verkocht aan genoemden mr. Cornelis van Cuyck ; deze maakte

van dit en het eerstgezegd huis één enkel huis, dat hij 30 Oc-

tober 1643, na zijne benoeming tot ad\ocaat-fiscaal, (Reg. n°.

388 f. 58) ; verkocht aan Thomas van Roye, meester en rector van

het Groot Ziekengasthuis te den Bosch ; deze kocht 24 October

1) Henrick Gerardszn van de Grave had het aan bovengenoemde
Adriana Suerincx vermaakt (Reg. no. 316 f. 99 en vlgd.).

2) In andere schepenakten wordt zij gezegd de dochter van
Anthonis Herincx te zijn.

3) Zij zijn de stamouders der Bossche van Velpe's.
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1647 (Reg. n°. 394 f. 21) nog bij dat huis, zoogenaamd om
het te vergrooten, van Pieter Schuyl in diens hoedanigheid van

rentmeester der geestelijke goederen te den Bosch:

Het derde der hierbedoelde huizen, hetwelk was een

huisje, dat vóór de reductie van den Bosch in 1629 had toe-

behoord aan de Beneficiaten der St. Janskerk aldaar, doch na

die reductie, als zijnde geestelijk goed, door den Staat was

geconfisqueerd en daarna door clenzelve ter bewoning was af-

gestaan, eerst aan den Hervormden predikant Lemannus, daarna

aan den Hervormden predikant Kuchlinus. Het werd bij den

verkoop van 1647 gezegd te zijn: seecker geestelijck hayshen,

daer den voorleser inwoont, staande tusschen het voorschreven

tweede huis en seecker ander geestelijck haysken.

Van Thomas van Roye voornoemd wrerden de beide

laatstbedoelde door dezen gekochte huizen geërfd door zijne

dochter Cathaiïna van Roye, echtgenoote van Rutger Tulleken,

schepen van den Bosch (zoon van Rutger en Francina de Leeuw).

Na hun overlijden werden die 24 November 1702, bij scheiding

en deeling hunner nalatenschappen, welke alstoen ten overstaan

van den Bosschen notaris Theodorus van Asten plaats had (p. 299

van zijn Protocol) toebedeeld aan hunnen zoon. ook Rutger Tulle-

ken genaamd ; deze was kolonel in Staatschen dienst en, na de

verovering van Gibraltar door de Nederlanders en Engelschen,

kommandant van het Nederlandsche garnizoen van die stad,

alwaar hij stierf en bij den berg Jupiter begraven werd. Hij

huwde met Maria Mechteld Elisabeth van Laer, dochter van

Joan en Johanna Maria van Eenschaete tot den Oldenhof, welke

hem deze kinderen schonk: Rutger Tulleken, kolonel der Infan-

terie en Louisa Christina Tulleken, de vrouw van Louis FraiiQois

Bosc de la Calmette, kolonel der Infanterie en majoor-kom-

mandant van Deventer; deze kinderen verkochten 28 September

1733 (Reg. n°. 556 f. 209) de beide laatstbedoelde huizen aan

Hendrik van Lidth de Jeude, heer van Gansoyen en luitenant-

kolonel; zij werden toen omschreven als huis, erf en tuin met

zomerhuisje, staande in de Peperstraat, thans bewoond door den
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kapitein Mackay en een klein huisje daarnaast, zijnde die beide

huizen begrensd ex uno door het huis der erven Theodorus

Storm en ex alio door het huis van Dr. Cornelis van Bloten-

burg; blijkbaar zijn die daarop door laatstgenoemden kooper

tot één verbouwd, omdat, toen zij ten laste van dezen gerech-

telijk werden verkocht, zij reeds één gebouw vormden.

De eerste vrouw van Hendrik van Lidth de Jeude was

Agneta Knips; zij overleed in 1726, hem nalatende deze kinderen:

a. Dymphna, geboren te Bergen op Zoom 29. Juli 1717; b. Jan,

geboren te Bergen op Zoom 17 November 1719, stierf als cadet

in 1735; c. Cornelis, geboren te Dongen 29 December 1720;

d. Thomas, burgemeester van Delft, geboren te Dongen 25

November 1725, liet slechts dochters na; e. Johanna, geboren

te Dongen 8 December 1726, huwde met Frans Rigail.

Hij hertrouwde in 1731 met Adriana Lydia van Hamel,

op blz. 430 reeds genoemd, weduwe van mr. Mathias de

Vlamingh, oud-schepen van den Bosch; zij schonk, evenmin

als aan haren eersten, aan haren tweeden man kinderen.

Den 12 September 1735 ging hij in de Capucijnenkerk

te Meersel met zijne kinderen Dymphna en Cornelis tot den

Katholieken godsdienst over; hij nam om die reden zijn ontslag

uit den Staatschen dienst 1) en vestigde zich daarna te Ant-

werpen metterwoon. Hun overgang tot de Katholieke Kerk

werd door de Protestansche Overheid op de Bossche Katholieken

gewroken door hun bedehuis In de Boerenmouw, dat door

Capucijnen bediend werd, te sluiten; te vergeefs wendde de

Landvoogdes der Zuidelijke Nederlanden, Maria Elisabeth,

namens den Keizer van Oostenrijk, zich tegen die sluiting tot

de Staten Generaal ; haar verzoek tot opening werd toch bij

hunne Resolutie van 19 October 1736 gewezen van de hand,

evenals dat van den Staatsraad te Brussel, die zijne bemidde-

ling had aangeboden 2). Maar ook Hendrik van Lidth de Jeude

1) Had hij het niet gedaan, dan had hij wegens zijne geloofsver-
andering zijn ontslag gekregen, zooals blijkt uit J. G. A. Hezenmans
's Bosch p. 387.

2) J. C. A. Hezenmans s Bosch p. 380.
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moest voor zijne geloofsverandering boeten en wel door den ver-

koop van zijn huis in de Peperstraat, zooals blijkt uit den navol-

genden inhoud eener Bossche Schepenakte van 13 Dec. 1737

(Reg. n°. 557 f. 376): Ingevolge accoord, gesloten tusschen Dina

van Alphen wed. Johan Knips, wonende te Leiden, als groot-

moeder-maternel van de onmondige kinderen, nagelaten bij

wijlen hare dochter Agneta Knips, verwekt door Hendrik van

Lith de Jeude, geweest zijnde luitenant-kolonel, impetrante van

executie en gijzeling ter eenre, en den curator aangesteld om
te representeeren genoemden Hendrik van Lith de Jeüde, zich

thans ophoudende te Antwerpen, geëxecuteerde en gegijzelde

ter andere zijde en door den gemachtigde van Dina van Alphen

wed. van genoemden Johan Knips wordt verkocht aan Thomas

Coets, drossaard der heerlijkheid Berlicum: „een op nieuws getim-

merde moderne huysinge, stal, coetshuys en tuyn, sijnde te voren

geweest twee huysen, staande aan de Peperstraat, zuyd huys van

Theodorus Storm ex nno, Noord huys der erven Dr. Blotenburg,

ex alio, zich uitstrekkende enz., den voors. Lith de Jeude in

eigendom gecompeteert hebbende''. De Staten van Brabant en

de Schepenen van Antwerpen hebben daarop het verlies, dat

van Lidth de Jeude wegens zijnen overgang tot de Katholieke

kerk kwam te lijden/vergoed door op 26 Juni 1736 de na-

volgende besluiten te nemen : Myne Heeren geinformeerd zijnde,

dat sekere heer van Lidth de Jeude, gewesen lieutenant-

colonel van dragonders in dienst der heeren Staeten van Hol-

land, dezelve zyne charge geabbandonneerd heeft om te am-

plecteren de roomsche catholique religie met zyne familie,

ende alsoo alles ter dier oorsaecke geabbandonneerd hebbende,

alhier is commen nederslaen met zijn kinderen, hetwelck door

de heeren Staeten van Brabant geconsidereert sijnde, soo is 't

dat cleselve heeren Staeten tot volherdinge van zijn loffelijck

voornemen aen hem vergunt hebben een pensioen van ....
Ende myne heeren burgmeesteren ende schepenen niet minder

in aendacht nemende de vervoorderinge van de roomsche

catholycke religie, hebben op het bovenstaende exempel aen
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hem insgelijkx tot zijne subsistentie toegevoeght een pensioen

van hondert gulden 'sjaers, uit de vierhondert ter dispositie

van mijnheere jaarlijckx staende ende dat deze betalinghe soo

lange zal geschieden tot wederroepen toe.

Dymphna van Lidth de Jeucle voornoemd trad in 1736

in de orde der Ursulinnen te Antwerpen en overleed in het

klooster dier orde aldaar in 1788; haar broeder Cornelis huwde

in die stad Johanna Francisca Lis en werd daardoor stamvader

van den Katholieken tak der van Lidth de Jeude's, die 26 Maart

1856 door den Koning van België in den adelstand verheven werd.

Thomas Coets, die, als gezegd, door koop eigenaar was

geworden van het hierbedoeld huis, had tot vrouw Maria

Thyssen weduwe van Francis Velters, griffier van 's-Hertogen-

rade, die haar had geschonken een kind, Daniel Velters gehee-

ten. Na haren dood verkochten hij en de voogden van dit kind

den 29 Mei 1742 (Reg. n°. 563 f. 73) dat huis aan mr. Willem

Cornelis Ackersdyck 1), die, zooals wij hiervoren blz. 338 noot 2

reeds zagen, zoon was van mr. Henrick, raad van den Bosch

en Maria Chatvelt, welke echtelieden met elkaar in 1690 ge-

huwd waren. Hij was schepen van den Bosch en aldaar in

1725 getrouwd met Maria Adriana van Eek. welke van hare

ouders geërfd had het Pastoryehuys, staande bij de Hervormde

kerk te Berlicum (bij den Bosch) midden in het goed der

Douairière van Borssele; haar man verkocht het 20 Januari

1731 voor Schepenen van den Bosch aan de gemeente Berlicum

om te dienen tot eene pastorie voor den Hervormden predikant

aldaar. Zijne vrouw schonk hem deze kinderen:

a. Hendrik Jacob Ackersdyck, gedoopt te den Bosch

19 Februari 1727, stierf aldaar ongehuwd 21 Juli 1788;

b. Mr. Cornelis Lambertus Ackersdyck, gedoopt te den

1) Zijn broeder mr. Herman Ackersdijck, advocaat te den Haag,
alwaar hij 28 Juni 1728 ongehuwd overleed en die in Februari 1664 in

den Bosch geboren was, vermaakte het grootste gedeelte van zijn ver-

mogen aan de Hervormde Diaconie aldaar. Een ander broeder van hem
was mr. Cornelis Ackersdijck, advocaat te den Bosch, die in 1679 huwde
met Maria van Blotenburg.
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Bosch 19 October 1728, huwde aldaar 1756 Anna Maria Emilia

Mobachius Quaet;

c. Maria Elisabeth Ackersdyck, gedoopt te den Bosch

18 Maait 1733, stierf ongehuwd, erfde van haren vader het

hierbedoeld huis;

d. mr. Willem Cornelis Ackersdijck, president-schepen van

den Bosch, gedoopt aldaar 7 Jan. 1735, stierf aldaar in 1796.

Hij schreef in verschillende tijdschriften verscheidene bijdragen

over oudheidkundige onderwerpen, o. a. over de valkenjacht

te Valkenswaard en Waalre. Zijne vrouw was Anna Francken,

dochter van Pieter en Agatha de Gyselaer, die hem o. a. schonk:

l
a

. mr. Willem Cornelis Ackersdyck, advocaat te en

secretaris van den Bosch, geboren aldaar 12 December 1760,

werd in 1794 tengevolge van de verandering van de Regee-

ring der stad den Bosch uit zijn ambt van secretaris dier

gemeente ontzet, bleef sedert dien ambteloos burger aldaar

tot het jaar 1806, als wanneer hij naar Utrecht verhuisde, al-

waar hij in 1813 vrederechter werd. Hij schreef tal van ver-

handelingen over Noordbrabant's Geschiedenis, o. a. over de

rivier de Dommel; het nageslacht van den Mentzischen boek-

drukker Scheffer; Henricus Agylaeus; Jacobus Focanus, in de

17 e eeuw leeraar der Hervormden te Vught; de benamingen

van Bergen op Zoom en Someren ; de ontdekking van een

kampleger of begraafplaats te Deurne; de onbebouwde gronden

in N.Brabant; Fughte en Rumelo; Herman deBuyter; Bladel;

Taxandria; Lommei; het privilegium Trinitatis; de Rederijkers-

kamers te den Bosch; de gruit, enz.; ook maakte hij tal van

aanteekeningen op het werk van Steph. Hanewinkel Geschied-

en Aardrijksk. Beschrijving der stad en Meierij van 's Bosch 1).

Hij stierf te Rotterdam 6 Februari 1843. Zijne vrouw was Maria

Cornelia Bowier, die hem schonk:

a. Anna Ackersdyck, gedoopt te den Bosch 5 Sept. 1784
;

b. Willem Cornelis Ackersdyck, gedoopt alsvoren

4 Juli 1787 ;

1) Zie blz. V der Voorrede van dat werk.
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c. mr. Jan Ackersdijck, hoogleeraar in de staathuishoud-

kunde, eerst te Luik en daarna te Utrecht, geboren te den

Bosch 22 October 1790, stierf 1861; zijne vrouw was Maria

Anna Walterthum, die hem twee dochters schonk, van welken

Maria Josephina huwde met professor mr. G. W. Opzoomer en

Maria Cornelia met den kapitein Henri Ferdinand Borel;

d. Henrietta Maria Ackersdyck, gedoopt alsvoren 9 Mei

1792, huwde met mr. Adam Schadee.

2°. Petronella Johanna Ackersdijck, die hieronder volgt;

3°. mr. Hendrik Jacob Ackersdyck, secretaris van den

Bosch, gedoopt aldaar 15 Januari 1773, overleed aldaar 7

Januari 1827; hij huwde Anna Maria Gerbade, gedoopt aldaar

23 September 1774,"dochter van Hermanus en Agatha van Heurn.

Petronella Johanna Ackersdijck, hiervoren sub 2° ver-

meld 1), gedoopt te den Bosch 25 Maart 1770, erfde het hier-

bedoeld huis van hare voornoemde tante Maria Elisabeth

Ackersdijck; haar man was mr. Lodewijk Willem Ernest van

Heurn, advocaat te den Bosch, die het 5 Augustus 1807 ver-

kocht aan Maurits Jan Willem de Milly kapitein in garnizoen

te den Bosch, alwaar hij in 1833 stierf en aan diens echtgenoote

Alexandrine Marie Jeanne Sophie barones de Jaussaud de Grand

Clary 2) ; zij was erfdochter van den Grooten Euwenberg en

dochter van Paul Scipion en Antonia Erbervelt, welke laatste

23 December 1802 tijdens zijn huwelijk met hem dat adellijk

goed gekocht had. Antonia Erbervelt voornoemd zal de dochter

geweest zijn van Daniel Jakob en Margaretha Nolthenius, de

dochter van mr. Anthony Nolthenius en Catharina Nagelmaeckers.

In 1846 werd het onderwerpelijk huis gekocht door

Henricus van Lanschot, die het in het volgend jaar geheel

deed verbouwen door den Brusselschen architect Partous; na

1) Over de familie Ackersdijck zie men verder Annuaire Généa-
logique des Pays Bas t875 p. 9 en vlgd.

2) Zij hadden vijf kinderen, van welke Jhr. mr. Paul de Milly, die

geboren werd te den Bosch 22 November 1807 en stierf te Zuidlaren 5
Februari 1890, door zijn huwelijk met Maria gravin van Heiden Reine-
stein zijn geslacht voortzette.
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zijn kinderloos overlijden erfde het zijn oomzegger mr. Henri

van Lanschot, burgemeester van den Bosch, van wien het

wederom erfde diens zoon mr. Frans van Lanschot, griffier bij

het Kantongerecht te den Bosch, die het thans nog bezit.

Het huisje, dat thans nog naast voorbedoeld huis staat, is

afkomstig van den kanonik Aert van Aecken, die daarvan eene

geestelijke stichting maakte en daarom werd het na de reductie

van den Bosch in 1629 geconfisqueerd. Den 1 April 1681 ver-

kocht Rogier baron van Leefdael, heer van Deurne, als rent-

meester der episcopale en andere geestelijke goederen in de

Stad en Meierij van den Bosch het aan Johannes van Irrhoven

en den 28 Mei 1757 werd het ten laste van Hendrik van Onna

gerechtelijk verkocht aan Gerardus van Ceulen, mr. lintwerker

te den Bosch, van wien het erfde diens dochter Catharina van

Ceulen; in 1807 behoorde het aan Jan de Bergh, secretaris

en notaris te den Bosch.

Het huis, dat naast laatstgezegd huisje stond en in 1909

door Mevr. de Wede van Zinnicq Bergmann—Verheyen afge-

broken en door een ander vervangen is, was

o. Het huis genummerd 10.

Ook dit huis was een huis van de Beneficiaten der

Bossche St. Janskerk.

Bij den overgang van den Bosch aan de Staatschen in

1629 werd het eveneens ten behoeve van den Staat geconfis-

queerd, die het ter bewoning gaf aan den predikant Jacobus

Kuchlinus en vervolgens 1 April 1681, als wanneer het werd

omschreven als: een huys ende hoff, gecomen van den cano-

niek Aert van Aecken, bestaende in voorhuys, sycamer met

een camer daerachter, een schoone galderye om nae achter te

gaen, daer neffens een middelplaets, achter een middel-ende

ander keuchen, oock een schoon salet op den hoff uytsiende,

daer neffens noch een slaepcamer enz., verkocht 1) aan Robert

1) Reg. no. 499 f. 206.
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de Lobell, medicinae doctor en raad van den Bosch, zoon van

Nicolaas, ook raad van die stad en Johanna Bultjou. Adriaan

Mollerus verkocht als executeur van diens testament 23 Augustus

1706 (Reg. n°. 485 f. 103 v so
) aan Cornelis van Blotenburg, ook

medicinae doctor te, alsmede schepen van den Bosch, dit huis,

dat alstoen omschreven werd als een schoon ende welgelegen

huys, erve ende hoff, gelegen aan de Peperstraat tusschen

het huis van Mevr. de Roy Kerkwaarts ex uno en tusschen de

huizen van Jan de Cremer en de Wede van R, Tulleken, exalio

en achterwaarts zich uitstrekkende tot aan een tuin ; deze

tuin, welke toen tot dit huis behoorde, werd door denzelf-

den executeur-testamentair met het na te melden, daartoe

eveneens behoorend huis en erf, op denzelfden datum verkocht

(Reg. n°. 485 f. 103 vso
) aan Poulus van Geulen, koopman te

den Bosch; deze onroerende goederen werden alstoen omschre-

ven als volgt: 1° een vierkante tuin, gelegen achter het, als

gezegd, verkocht huis en verder tusschen het erf van Mevr. de

Wede
. Tulleken ex uno en het navolgend huis, enz. ex alio,

strekkende met het eene eind tot het erf van Mevr. de Roy
en het erf van het Weeshuis en met het ander eind naast een

gang, uitkomende op de Triniteit langs het erf van de Vrouwe
van Oirschot en anderen, zijnde die tuin door Robert de Lobell

6 Maart 1696 gekocht geweest van G. van Noort en J. van

Woerkom; 2° huis en erf op de Triniteit, staande en gelegen

naast laatstbedoelden gang en 14 Januari 1696 door Robert

de Lobell aangekocht van Johanna van Eyl ; voorzegde tuin

met huis en erf kwam ten slotte aan Catharina van Ceulen

voornoemd, welke dit onroerend goed den 2 November 1773

(Reg, n°. 583 f. 350 vs0
) verkocht aan Maria Elisabeth Ackers-

dyck voornoemd; thans staan er op meergezegden tuin en op

het erf van het daarbij behoord hebbend huis pakhuizen.

Het hierbedoeld huis in de Peperstraat kwam van Dr.

Cornelis van Blotenburg aan diens dochter Willemina Alida, die

in 1716 te den Bosch geboren was uit zijnen echt met Reiniera

van Blotenburg en huwde met mr. Georges Marcus Warray,
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raad in de vroedschap van Brielle; deze verkocht het 26

Augustus 1761 aan mr. Willem Hendrik Pels, advocaat en

notaris te den Bosch ; het werd toen gezegd te staan tusschen

een huisje, bewoond door den kapitein Cambon ex nno, en het

huis van Jan Schouw, ex alio. en zich uit te strekken tot aan

den tuin van Juffr. van Geulen. Genoemde Pels verkocht het

23 October 1764, als wanneer gemeld aangrenzend huisje ge-

zegd werd toe te behooren van Catharina van Ceulen, aan den

Professor Johan Bon, die het in 1766 weder verkocht aan

den ontvanger Willem Eelsing.

p. Het huis genummerd 8.

Het huis, dat naast het laatstgemelde in de richting van

de St. Janskerk staat, is een gedeelte van het daarop volgend

huis, waarvan het reeds in 15S6 gespleten was. Bij de ver-

deeling der nalatenschap en huwelijksgemeenschap van na te

noemen mr. Johan van der Stegen, president-schepen van den

Bosch, kreeg het voor haar deel zijne echtgenoote Margaretha

Becx, van wie het weder erfde Jacoba Becx, de dochter van

haren broeder Adolf Becx en diens echtgenoote Ida van Eynd-

houts, en huisvrouw van Johan de Rhoe d' Obsinnich, ritmees-

ter der Cavalerie in dienst van den Koning van Spanje ; zij

verkocht daarop aan hare zuster Johanna Catharina Becx 1)

den 23 Juli 1685 (Reg. n°. 503 f. 97 vso
) de helft in dit huis;

van deze laatste erfde die helft haar man Christoffel van

Spoelberch, heer van Lovenjoul, vice-majoor van Leuven, die

ze 4 Mei 1699 (Reg. n°. 483 f. 78) weder verkocht aan genoemde

Jacoba Becx, welke toen reeds weduwe was van haren gezegden

man, zij werd daardoor wederom algeheele eigenares van

1) Zij stierf 16 Febr. 4691 en werd te Leuven met deze kwartieren
begraven :

Becx Eyndthout van Bruhese
Thielen Eyndthout van Rovere

van de Water Stralen
van der Camme Sweerts van Eyck
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dit huis; het werd alstoen gezegd te zijn : huis met tuin,

achterhuis en stalling, hebbende een uitgang op de Trini-

teit, staande eenerzijds tusschen het huis van Robert de

Lobell en anderzijds tusschen dat van vrouwe Tulleken. Van

Jacoba Becx erfde het hare zuster Margaretha Becx, welke

het 26 September 1721 legateerde aan den zoon harer zoo-

even genoemde zuster Johanna Catharina Becx, Frangois

Philippe van Spoelberch, heer van Lovenjoul, burgemeester

van Leuven; deze verkocht het 1 Februari 1743 (Reg. n°. 561

f. 143) aan Jan Schouw, timmerman te den Bosch en archi-

tect van die stad; diens vrouw Elisabeth Josina Ter Croye

erfde het van hem, waarna zij het 16 Mei 1803 verkocht aan

mr. Gerard Johan Bisdom, woonachtig te den Bosch.

q. Het huis genummerd 6.

De oudst bekende eigenaar van dit en het laatst be-

schreven huis was Arnd van Vucht, ook wel Vuchs genaamd,

wiens vrouw was Aleid, welke als zijne weduwe die huizen in

1497 nog bezat; na haar was daarvan eigenaar Peter Prykers,

die gehuwd was in eersten echt met Jutta N. en in tweeden echt

met Katharina, dochter van Jan Vuchs. Zijne kinderen, zijnde

uit eersten echt: Elisabeth, begijn in het Groot Begijnhof te

den Bosch, en uit tweeden echt : Jutta 1) ; Aleyd ; Mechteld,

huisvrouw van Eeymbold Henrickszn ; Luytgardis, echtgenoote

van Gerard Henrickszn en Jan, verkochten 15 Januari 1505

(Reg. n°. 100 f. 103) 7
/s in die beide huizen, welken alstoen

gezegd werden te zijn : huis, erf. plaats en achterhuis, staande

in de Peperstraat tusschen het huis van Aleid weduwe van

Lambert van den Hoevel ex uno en dat van Eva weduwe van

Herbert Hals en hare kinderen ex alio en zich achterwaarts

uitstrekkende tot aan de Triniteitstraat, aan Goeswijn en

Katharina, ook kinderen uit het tweede huwelijk van Peter

1) Zij was in 1509 gehuwd met Nicolaas Corten Goeswijnszn.
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Prykers (of Pryker) voornoemd ; de beide laatstgenoemde kin-

deren verkochten daarop door middel hunner vertegenwoordigers

24 Juli 1509 (Reg. n°. 103 f. 371 vso
) de beide huizen aan

mr. Frans Toelinc (of Toelincx) Gijsbertszn, raad van den

Bosch en echtgenoot van Beele, dochter van Gerong van den

Bossche. Hij schijnt kinderloos te zijn gestorven, want na

zijnen dood werd zijne nalatenschap in 1535 (Reg. n°. 651

f. 274) verdeeld tusschen de kinderen van zijnen broeder

Peter Toelincx en de toen nog in leven zijnde kinderen van

genoemden Gerong van den Bossche, zijnde : Heylwich, de

weduwe van Jan Geck Henrickszn 1) en mr. Peter van den

Bossche
;
gemelde huizen, welke alstoen gezegd werden te zijn:

hays met een porte, erve, hoff ende afterhuys, staende in de

Peperstraet en hebbende een uitgang in de Triniteitstraat,

werden daarbij toegescheiden aan na te noemen kinderen van

Peter Toelincx, die daarop 9 Februari 1535 de beide huizen

verkochten aan mr. Goeswijn van der Stegen en wel bij eene

akte van den volgenden inhoud (Reg. n°. 151 f. 113):

Heer en mr. Frans Toelinc, kanonik der St. Janskerk te den

Bosch; Gysbert, Eymbert en Dirck, zonen van Petrus Toelinc,

den zoon van Gijsbert; en Willem, de zoon van Nycolausvan

Henxthem als man van Anna, dochter van genoemden Petrus

Toelinc, en eerstgenoemde Gijsbert nog als gemachtigde van

zijnen broeder Goessen, en genoemde Eymbert mede als ge-

machtigde van zijnen broeder Wouter en ook namens zijnen

broeder Jan, verkoopen : „domum, aream et ortum ac domum
posteriorem, sibi adjacentes, olim Arnoldi Vuchtz, dehinc Petri

Prykers et de post magistri Francisci Toelinc, filii quondam

Gijsberti Toelinc, sitos in Buscoducis in vico Piperis, dicto

die Peperstraet, inter hereditatem Aleidis relictae quondam

Lamberti van den Hoevel ex uno et inter hereditatem Evae

1) Hunne kinderen waren in 1547 (Reg no. 174 f. 4): Henrica,

weduwe van Gerinck van den Bossche; Aleid, huisvrouw van Marcelis

die Luwe; Anna, huisvrouw van mr. Frans van Balen; Hadewich, huis-

vrouw van Henrick van den Leemputte; Jan, toen reeds overleden, wiens

zoon was Maarten Gecx ; mr. Peter en Gerongh Gecx.
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relictae quonclam Herberti Hals et ejus liberorum ex alio,

quos domum, aream et ortum ac domum posteriorem praedictos,

Elisabeth, filia quondam Petri Prykers, begina Majoris Curiae

Beginarum in Buscoducis, ab eodem Petro et quondam Jutta, sua

uxore, pariter genita, nomine et ex parte Katherinae, suae uxoris,

filiae impuberos dicti quondam Petri Prykers, ab eodem quon-

dam Petro et quondam Katharina, sua seeunda uxore, filia

quondam Johannis Vuchtz, pariter genitae, atque Nycolaus,

filius quondam Goeswini Corten, maritus et tutor legitimus

Juttae suae uxoris, filiae jam dictorum quondam Petri et quon-

dam Katharinae, dudum supradieto quondam magistro Franciseo

Toelinc, filio quondam Ghijsberti Toelinc, hereditarie supporta-

verant, et quae domus, area, ortus ac domus posterior supradictis

magistro Franciso, Gijsberto, Eymberto, Theodorico, Goeswino,

Woltero, Johanni, fratribus et dicto Willelmo, eorum sororio,

mediante quadam divisione hereclitaria, inter ipsos et heredes

quondam Belae, relictae quondam magistri Francisci in partem

cesserant, — aan Mr. Goeswijn van der Stegen, zoon van mr. Jan.

Genoemde mr. Goeswijn van der Stegen, die de beide

voorbedoelde huizen, welke toen nog één gebouw uitmaakten,

metterwoon betrok, was schepen van den Bosch en zoon van

mr. Jan en Margaretha Kemp, welke laatste 10 Juli 1519 over-

leed en de dochter was van Jan Kemp Janszn en Mechteld,

de dochter van Goessen Toelincx. Zijne vrouw was Anna van

Kessel 1), dochter van mr. Jan Gerritszn, schout van Boxtel 2)

en Elisabeth, de dochter van Gyselbert van den Polle ; zij

hadden met elkander hunne huwelijksvoorwaarden gemaakt

ten huize van genoemden mr. Jan van der Stegen, sita in

Busco in vico HynthamensiS), presidentibus honorabilibus et

1) Hare zuster was Adriana van Kessel, huisvrouw van Everard

van Nuland.
2) Zijn eigenlijke familienaam was de Bye; van daar dan ook,

dat zijn wapen was een beurtelings gekanteelde dwarsbalk, waarboven 2

en waaronder t bij. Zijne tweede vrouw was Catharyne van Mulsel Jansdr.

3) Dit huis zal geweest zijn dat, hetwelk later het eigendom was
van mr. Jan van der Stegen, den zoon van mr. Jan en Margaretha Kemp,
schepen van den Bosch en echtgenoot van Postulina van Sterckenborch,
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discretis viris: magistro L...o de Gnnterslair, canonico-

Johanne de Oanterslair, sno fratre; Johanne, filio Johannis
Arnoldi de Vladeracken et Adriano vanden Leemputte, testibus.

Mr. Goeswijn van der Stegen stierf 15 October 1577;

zijne vrouw 31 October 1556; beiden weiden in de St. Jans-

kerk te den Bosch begraven onder eene grafzerk, waarop deze

kwartieren staan:

Van der Stegen Van Kessel

Kemp Van der Pol

Volgens van Heurn Beschrijving lag die zerk aanvan-

kelijk ten N. van het raam, dat geplaatst was in het dwars-

kruis (het Noorder transept) van gezegde kerk, ten N. van haar

koor en in welk raam geschilderd waren verscheidene wapens

van de familie van der Stegen, haar naam en het jaartal 1587.

De kinderen van genoemde echtelieden van der Stegen

waren

:

a. Elisabeth, mater van het Groot Begijnhof te den

Bosch, die, zooals hieronder zal worden medegedeeld, de beide

voorbedoelde huizen van haren broeder Gijsbrecht erfde.

b. Margaretha, non in het klooster St. Catharinadal te

Breda

;

c. mr. Johan, die volgt

;

d. Hedwig, huwde met 1 . Pieter van Os, die kinder-

loos stierf; 2°. mr. Zeger Adriaanszoon

;

e. mr. Nicolaas, raad in den Raad van Brabant, 1594

reeds dood, huwde met Margaretha Sterck; van hem stammen
af de graven van der Stegen de Put en de Schrieck in België

;

ƒ. Gijsbrecht, pensionaris van het Oostenrijksche Hof

dochter van Jan en Postulina van den Polle ; bij stierf toch in een huis
met achterhuis, staande in de Hinthamerstraat en uitkomende op het St.

Janskerkhof; het werd van hem geërfd door zijnen zoon mr. Jan van
der Stegen, schout van Peelland en echtgenoot van Maria van Merevenne.
De dochter van eerstgenoemden mr. Jan van der Stegen was Postulina
van der Stegen, die huwde met Jor Roelof Berewout en hem drie dochters
schonk : Margaretha, Gonstantia en Christophora. Genoemde Berewout
had in 1607 geschil met Jor Gerard de Roover als man van Geertruida
van Sterckenborch, dochter van Jor Jan junior en Jacoba van Heuckelom.

30
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en schepen van den Bosch, stierf kinderloos in 1602, huwde
met Jeanne de Ryddere (?).

Toen in 1583 de nalatenschappen van genoemde echtelieden

Van der Stegen—Van Kessel werden verdeeld, werden de beide

voorbedoelde huizen, die in eene Schepenakte van den Bosch

van 1586 aldus omschreven zijn : huizen, erven, poort, ledige

erven en achterhuizen, staande aan de Peperstraat tusschen

het erf der Weduwe Jaspar van Eyck ex uno en dat van de

Beneficiaten der St. Janskerk ex alio en die toen alzoo blijk-

baar al van elkander gespleten waren, toebedeeld aan Gijsbrecht

van der Stegen voornoemd; zij heetten toen nog: het groot

huys in de Peperstraete metten huyse opten Jriniteyt en

maakten dus bij die deeling nog een geheel uit.

Mr. Johan van der Stegen, hiervoren sub c genoemd,

was raad van den Bosch; hij werd geboren in 1526 en stierf

te Bergen in Henegouwen in 1581. Hij huwde met Maria

Lombaerts van Enckevoirt, welke hem deze kinderen schonk:

a, Elisabeth, die huwde met mr. Herman van Heumen,

raad van den Bosch;

b. Gerard; hij woonde in 1638 te Vughtl) en trouwde

met Johanna Hextermans ; o a. wegens dat huwelijk werd hij

door zijne moeder bij haar testament onterfd en wel, zooals

zij daarbij verklaarde: ter caasse dat hy,Geraerdt,tegens zijn

moeders ende vrienden raet met zijn schandeleas homvelijck

ende anderssins, als zy verclaert hem genoch bekent te zijn,

gerebelleert heeft. Hij had van zijne genoemde vrouw o. a. een

zoon, van welken afstamde Maximiliana van der Stegen, de

vrouw van den majoor William Tellier 2).

1) Taxandria I. p. 58.

2) Johan Ferdinand van der Stegen als voogd over de twee min*
derjarige kinderen van laatstgenoemde echtelieden verkocht 7 Augustus
1710 (Reg. no. 522 f. 251) aan Johan van Kessel, koopman te den Bosch,
hun kasteel Spreeuwenburg, staande te Vught, hetwelk in de daarvan
opgemaakte akte aldus omschreven wordt: een casteel off ontwaterde
huysinge metten singel off stal ende schuyre, genaamt Spreeuwenburg h,
mitsgaders eenen schoonen hoff met den hoff naest de muure van de
CathayserS) afkomstig van hunne moeder Maximiliana van der Stegen.



-*. 46? —

c. Anna huwde met Wouter Eelkens Janszn. Hunne

dochter Maria huwde met mr. Bartholomeus Wijtvliet.

d. Goeswijn, huwde Anna van Odenhoven, dochter van

mr. Godevaert, die te Thorn (in Limburg) woonde ; zij was,

vóór dat zij met hem trouwde, eerst weduwe van mr. Jan van

Edingen, daarna van Jonker Everard van Merssen genaamd de

Wilde, uit welke beide huwelijken zij kinderen had; de huwe-

lijksvoorwaarden met haren derden man maakte zij in tegen-

woordigheid van Johan van der Stegen, Willem van Edingen,

den kanonik Willem Scheiffarts, Reinerus Scheifllarts, pastoor te

Boukelt, Willem Moets, den schout Reinier van de Camp, Willem

en Jan van Oclenhoven. Haar derde huwelijk bleef kinderloos.

e. Maria, 3 Maart 1625 ongehuwd overleden, is be-

graven in de St. Janskerk te den Bosch.

ƒ. Johanna, priorin van het klooster St. Catharinadal

te Breda.

ff. Heylwich.

h. Mr. Johan, president-schepen van den Bosch, kin-

derloos overleden in 1652 of 53, huwde met Margaretha Becx,

dochter van mr. Jacob, schout te Helmond en Catharina van

de Water 1).

Laatstgenoemde Johan van der Stegen en zijne zusters

Elisabeth en Heylwich naastten 1 Februari 1603 de beide

voorbedoeide huizen, toen hun broeder Goeswijn namens hunne

tante Elisabeth van der Stegen, mater van het Groot Begijn-

hof te den Bosch, welke die van haren broeder Gijsbrecht

erfde, ze 16 September 1602 (Reg. n°. 298 f. 311 vso
),

(als

wanneer zij gezegd werden voorheen geweest te zijn : één

huis met erf, plaats en aangelegen achterhuis), verkocht had

aan Guilliam du Buysson ; daarop werden zij 19 Januari

1634 toegescheiden aan zijne genoemde gezusters Elisabeth

en Heylwich van der Stegen; toen was hunne omschrijving

1) Hunne overige kinderen waren Adolf Becx, gehuwd met Ida

van Eyndhouts en Lambert Becx, schout van Helmond, die huwde met
lo. Catharina van der Sluys ;

2° Catharina de Cock.
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als volgt: twee voirhuysen, malcanderen sydelinge aenlig-

gende , erve, poirte, ledige erffenisse, somereouken, hoff,

twee achterhuysen, mit eenen stall ende ledige erffenisse, ge-

legen binnen deser stadt in de Peperstraet tussen den hayse

der erffgenamen Jaspars van Eyck ende den erve van d?Armen

Weeshnyse ex uno ende tussen huys ende erve van de Bene-

ficiaten binnen dese stadt ende meer andere 1) ex alio, streckende

van de voirs. Peperstraet tot eenen gemeynen wech, genoempt de

Triniteyt. Van haar werden ze geërfd door haren genoemden broe-

der mr. Johan van.der Stegen ; toen die kinderloos was komen te

overlijden kreeg, zooals wij op blz. 461 reeds zagen, zijne weduwe

Margaretha Becx het huis, genummerd 8. voor haar deel;

aan wien toen het hierbedoeld huis n°. 6 kwam is mij niet

kunnen blijken; waarschijnlijk werd het gerechtelijk uitge-

wonnen en zal het toen gekocht zijn door Rutger Tulleken,

president-schepen van den Bosch of door diens weduwe Fran-

cina de Leeuw. Na haren dood werd het bij akte, den

2 September 1687 verleden ten overstaan van den te 'sHertogen-

bosch gevestigden notaris Jacob de Bye (Protocollen 1686—88
f. 192) uit hare nalatenschap toe gescheiden aan de kinderen, ge-

boren uit het huwelijk harer dochter Alletta Tulleken met mr.

Henrick Buysch, secretaris van den Bosch; het werd alstoen

gezegd te zijn : huis met erf, tuin en achterkamer, alsmede achter-

kamer over den tuin, zijnde in huur bij Juffrouw Lus en staande

tusschen het huis en erf der erfgenamen van Juffrouw van der

Stegen ex uno en dat van de erfgenamen van genoemde

Francina de Leeuw ex alio. Bij onderverdeeling kwam dit

huis later aan Johan Adriaan Ruysch, president-schepen van

den Bosch 2), zijnde een der voorbedoelde kinderen Ruysch

;

ten diens laste werd het 4 Augustus 1731 (Reg. n°. 545

f 135 vso
) gerechtelijk verkocht en kooper werd toen daarvan

1) Die anderen waren in 1602 Adriaan Zegerszn en Jan Wellenszn,
basconter.

2) Zijne vrouw was Susanna Maria Crayenest, die hem schonk
een zoon Christiaan Adriaan Ruysch.
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Frangois Vorsters, woonachtig te den Bosch; het werd alstoen

omschreven als : huis en erf, bestaande uit 4 benedenkamers,

keuken en achterkeuken, 4 bovenkamers en garderobes, zijnde

de meeste kamers voorzien van spiegels en schoorsteenstukken

in en voor de schoorsteenen en zijnde 5 van die kamers be-

hangen met goud leder, Rouaansch tapijten „cadjantv , staande

het huis in de Peperstraat tusschen dat van Mevr. van Nieuwen -

hof ex uno en de huizen van de erven van mt\ Evert Tulleken

en dat van de Wede Jan de Gast ex alio en strekkende het

zich uit tot aan dat van de Wede Jan de Gast.

Van genoemden Vorsters kwam het huis no. 6 aan

zijne kinderen, van welke Cornelia huwde met Jan Vol-

kers, schoolmeester te Waalwijk; zij verkochten het 4 Fe-

bruari 1736 (Reg. no. 547 f. 238) aan Gijsberdina Diderica

Maria Ruysch, woonachtig te den Bosch 1); zij bleef het be-

zitten tot aan haren dood, als wanneer de administrateuren

harer nalatenschap, alsmede hare legatarissen Hendrik Alexander

Ruysch 2) — (jongste zoon van wijlen den generaal-majoor Hen-

drik Ruysch 3) bij Helena Alexandrina van Eys) — en Isabella

Gysbertina Cornelia Willemina Florentina Meyer (dochter van

Hendrik Josephus Meyer) 30 Augustus 1780 (Reg. n°. 593 f. 311)

clat huis, — hetwelk toen gezegd werd te staan tusschen dat van

den overleden stadsarchitect Jan Schouw ex uno en dat van

Mevr. van Vryenes ex alio, en zich uit te strekken tot aan

het erf der gezusters Jannette, — verkochten aan Philippus

de Bergh, 's lands deurwaarder te den Bosch. Later behoorde

het huis no. 6 aan Dr. Michel Godefroi, secretaris van het

1) Zij was de dochter van den generaal-majoor Hendrik Ruysch
en diens eerste vrouw Sara Henrietta HoeulTt; haar man was Johannes
Meyer, Zwitsersch kapitein.

2) Hij nam deel aan den zeeslag bij Doggersbank 5 Aug. 1781.

3) Deze was zoon van Johan Gijsbert Ruysch en Isabella Marga-
retha van Zijll. Johan Gijsbert Ruysch voornoemd was,wederom een zoon
van Gijsbert Ruysch, kolonel der Cavalerie en Diderica Ploos van Amstel,
wier overige kinderen waren: Isabella Clara; Johanna Cornelia; Maria
Florentina en Adriana Elisabeth Ruysch, welke laatste huwde met den
kapitein Johan Fairwell.
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Prov. Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-

brabant, wiens erven het verkochten aan Jacques Freericks,

arts te den Bosch.

r. Het Noordelijk hoekhuis en het daarin

inspringend huisje.

(Nos. 2 en 4).

Het inspringend huisje, thans genummerd 4, staat tusschen

het huis, genummerd 6 en het Noordelijk hoekhuis; heer

Henrick, priester, zoon van Herman Henrickszn, verkocht het

30 October 1503 (Reg. n°. 98 f. 108), als wanneer het gezegd

werd te zijn: domus anterior et domus posterior> sibi mutuo

adjacentes, staande in de Peperstraat tusschen het huis van

Arnd Vuchs ex uno en dat der kinderen van Herbert Hals

ex alio, aan Eva, de weduwe van laatstgenoemde. Het daar-

naast staand groot heerenhuis bestond oudtijds uit twee langs

de Peperstraat staande huizen, waarvan dat, hetwelk Zuidelijk

stond, in het laatst der 15e eeuw toebehoorde aan genoemden

Herbert Hals, die de zoon was van Roelof Janszn; het ten N.

daarvan staand huis, dat alzoo, hetwelk aanvankelijk het hoek-

huis was, werd in 1507 (Reg. n°. 102 f. 14) door Heylwich weduwe
van Nycolaus van Deyl verkocht aan Jacob, den zoon van

haren eersten man Wouter die Lu; het werd alstoen gezegd

te zijn een huis met erf, staande in de Peperstraat tusschen

het huis, dat voorheen was van Herbert Hals ex uno en eene

straat ex alio en zich achterwaarts uit te strekken tot aan het

huis van den priester Roelof Coenen; in 1536 behoorde het aan

Dirckje de Roover, dochter van Geerlich de Roover, (of die

Roever), den zoon van Emond, die dezelfde zal geweest zijn

als Emond die Roever, welke in 1453 (Reg. n°. 50 p. 238 vso
)

compareerde als de bastaardzoon van Arnd, den zoon van Heer

Emond die Roover, ridder; haar eerste man was Adriaan van
Nispen, van wien zij reeds in 1521 weduwe was (Reg. n°. 119

f. 148); haar tweede man heette Hercules de Angia, van Edinghen



— 471 —

of van Engten, die heer van Kestergate was en in 1554 als

burgemeester van Brussel stierf 1) en van haar had eene dochter

Margaretha, die huwde met Philips van Bourgondië, heer van

Amerval; na haren dood hertrouwde Hercules de Angia met

Agnes van Oss Willemsdr; hij verkocht in 1536 als man van

genoemde Dirckje de Roover (Keg. n°. 149 f. 182) het laatstelijk

bedoeld hoekhuis aan Hubert van Malsen Robbertszn, als man
van Herberta, dochter van mr. Goijart van Eyck, die toen reeds

eigenares was van het daarnaast ten Z. staand huis, hetwelk

daarop daarmede vereenigd werd en sedert dien daarmede ook

vereenigd is gebleven. Tot laatstgezegd hoekhuis zal ook hebben

behoord: medietas cujusdam domus et areae seuc amerae, sitarum

in Buscoducis in vico quondam, lendente a vico Piperis versus

locum, dictum die Triniteyt, inter domum et hereditatem

domini Willelmi de Helden, presbyteri, ex uno et inter domum
et hereditatem domicelli Huberti de Malsen, mariti et tutor

legitimi domicellae Herberlae, suae uxoris, filiae quondam
magistri Godefridi de Eyck, welke medietas Hercules van

Angia als man van Dirckje de Roover in 1536 (Reg. n°. 151

f. 143) eveneens verkocht aan genoemden Hubert van Malsen

als man van Herberta van Eyck.

Genoemde Herbert Hals, die raad van den Bosch was, had

van zijne vrouw Eva of Yeffe van Mulsel Gerardsdr deze kinderen

:

a. Mechteld Hals, die huwde met mr. Goijart van Eyck,

zoon van Gerard Goijartszn en Maria de Borchgrave Rycolds-

dochter 2)

;

6. Elisabeth Hals;

c. Geertruid Hals, die huwde met Geerlich de Roover

Emondszn en hem schonk eene dochter Dirckje de Roover, de

huisvrouw van meergenoemden Hercules van Angia, wien zij

het inspringend huisje ten huwelijk bracht; hij verkocht het

23 Mei 1536 (Reg. n°. 149 f. 187) aan mr. Jan van Balen, priester

1) Taxandria XVIII p. 52.

2) Genoemde Rycold de Borchgrave had ook nog een zoon Peter
de Borchgrave, wiens zoon Peter huwde met Zumborch van der Dussen.
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en kanonik der St. Janskerk te den Bosch; het werd alstoen

gezegd te zijn: domus anterior et domus posterior, sibi mutuo

coadjacentes, sitae in vico die Peperstraet inter hereditatem

Herberli Hals ex uno et inter hereditatem heredum quondam

Arnoldi Vuchtz ex alio, quas domum anteriorem et posteriorem

praedictas magister Nycolaus Kuyst ad opusEvae, relictête quon-

dam Herberti Hals, erga dominum Henricum, filium Hermani

Henricszn, presbyterum, acquiserat. Het verkochte huisje werd

echter genaast door Roelof, den zoon van genoemden mr. Goijart

vanEyckenMechteldHals, zoodat deze daarvan eigenaar werd.

Het huis, dat, als gezegd, aan Herbert Hals toebehoorde,

werd geërfd door zijne dochter Mechteld, die het aan haren

man mr. Goijart yan Eyck ten huwelijk bracht; deze was

volgens de ledenlijst der 111. L. V. Broederschap te den Bosch

receptor Domini Ducis (Brabantiae) en stierf in 1529; den

14 Juli 1526 had hij met machtiging van Erard van der Marck,

kardinaal en bisschop van Luik, van mr. Adriaan van Blitters-

wijck, als rector van na te melden officie unius quartae missae

en van Hercules van Angia als man van Dirckje de Roover

aan Willem Willemszn van der Bruggen 1) verkocht huis, erf,

plaats en trap, genaamd die volretrap, staande aan de Oude

Dieze tusschen het huis van heer Henrick Gerardszn van den

Broeck ex uno en de Dieze ex alio, welke goederen meer-

genoemde Herbert Hals bij zijn testament bestemd had voor

una quarta missa, door hem daarbij gefondeerd in het St.

Claraconvent te den Bosch (Reg. n°. 129 f. 248 vso
).

Genoemde mr. Goijart van Eyck was eigenaar van eenen

mansus, gelegen in de parochie van Blaarthem bij de kerk

aldaar, welke in 1525 (Reg. n°. 130 f. 280 v so
) aldus omschreven

werd: domus, area, ortus, horreurn ovile, eorum fundi atque

quondam edificium, desuper stans, dictum dat Borchiken, agri

pascui, etc, en die blijkbaar alzoo was het Huis te Blaarthem.

1) Zijne kinderen Jan en Stephana, geboren uit zijn huwelijk met
Geertruid, dochter van Jan van Herssel genaamd van Oerle, verkochten
het door hem gekochte 3 November 1542 aan Arnd, zoon van Wouter
van rler Rullen.



— 473 —

Van zijne voornoemde vrouw had hij deze kinderen :

a. Maria van Eyck, 1538 religieuse te Herkenrode bij Luik

;

b. Henrick van Eyck, heer van Blaarthem en het huis

van dien naam, schepen van den Bosch, stierf kinderloos in

het hierbedoeld hoekhuis, huwde Cornelia van der Dussen,

dochter van mr. Floris, heer van Munsterkerk en Barbara

van Boechem 1), dochter van Amelis en Hillegond, de dochter

van mr. Ambrosius van Dynther ; zij hertrouwde na zijnen dood

met Godefridus van Brecht, zoon van Jacob en Beatrix Absalons.

c. Roelof van Eyck, heer van Blaarthem, Zeelst en

Veldhoven, heer van het Huis te Blaarthem als erfgenaam

zijns vaders, (die het geërfd had van zijnen genoemden zoon

Henrick), schepen van den Bosch en lid der 111. L. V. Broe-

derschap aldaar, in eene Bossche Schepenakte van 10 Juni

1575 genoemd nobilis dominus en collalor et patronus para-

chialis ecclesiae Sancli Lamberli de Blaerthem, huwde

Heylwich van Berckel, dochter van Geraert Geraertszn en

Mechteld, de dochter van Rutger Berewout en Elsbene Dic-

bier Willemsdochter. Beiden werden in de voormalige kerk

van Blaarthem begraven onder eene grafzerk, welke na afbraak

dier kerk gelegd werd op het oud kerkhof aldaar en waarop

het volgende uitgebeiteld stond:

Eyck Berckel

Hals Berwout

van Eyck X van Berckel

Borghrav Dickbier

Mulster Lou
Hier leet begraven Joncker Rodolf van Eyck, Heere

tot Blaertoum, Zeelst, Velthove.

Sterf de 7 Mert a° 1580. Ende
Joffierou Heylwich van Berckel, sijn huysvrouwe

Sterf de 3 Octob. a° 1590.

1) De andere kinderen dezer echtelieden van der Dussen waren:
Jan van der Dussen, heer van Munsterkerk; Hi4legond van der Dussen,
huisvrouw van den ridder Henrick de Corteville, baljuw van Rijssel en
Maria van der Dussen, huisvrouw van Jan die Jode, heer van Hardinxveld.
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Zij lieten afstammelingen na.

d. Herberta van Eyck, huwde met Hubert van Malsen

Robbertszn, wien zij schonk eene dochter Johanna van Malsen,

de echtgenoote van Joost van Vladeracken.

Toen Mechteld Hals weduwe van genoemden mr. Goijart

van Eyck was deed zij in 1530 (Reg. n°. 139 f. 267) afstand van

den tocht van het huis, dat zooals op p. 470 vermeld is, reeds in het

laatst der 15 e eeuw aan Herbert Hals toebehoorde en nu ge-

zegd werd te zijn: domus, area et ortus ac domus posterior

cum suo fundo, siti in vico Piperis inter reliquam heredi-

tatem dictae domicellae Mechteldis et suorum liberorum ex

uno et inter heredidatem heredum quondam Gerlaci die Rover,

ex alio, en zich achterwaarts uitstrekkende, zooals het

verder heette, van de Peperstraat tot aan het klooster der

Cellebroeders, — ten behoeve harer kinderen Henrick, Roelof en

Herberta van Eyck, die daarop uit dat huis grondrenten ver-

leenden ten behoeve van Heer Paulus, zoon vanZeger die Ruyter,

in diens hoedanigheid van rector, zoo van het altaar van

St. Rumoldus en Adrianus, martelaren, staande achter het

koor in de St. Janskerk als van dat van den H. Naam Jezus,

staande in de thans voormalige St. Annakapel te 's Hertogen-

bosch.

Nadat genoemde Henrick van Eyck, als gezegd, in een

der hierbedoelde huizen gestorven was, werd bepaald, dat aan

zijnen broeder Roelof en aan zijne zuster Herberta zoude

blijven al het houtwerk in dat huis, hetwelk hij na doode

zijner ouders geapprehendeerd had.

De nalatenschap van meergenoemden mr. Goijart van

Eyck werd in 1537 (Reg. n<>. 644 f. 555) ten overstaan van

Schepenen van den Bosch tusschen diens nog in leven gebleven

zijnde kinderen Roelof en Herberta verdeeld ; daarbij kreeg

Roelof van Eyck o. a. voor zijn deel het Huis te Blaarthem en

Herberta van Eyck de hierbedoelde huizen in de Peperstraat

te den Bosch, welke toen omschreven werden als volgt :

Een huys ende erve met zijne rechten ende toebehoirten.
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gelegen in tshertogenbossehe in de Peperstraet, daerinne wylen

meester Goyart van Eyck te wonen plach;

item het hoeckhuys, staende naest den voers. huyse,

met zijn rechten ende toebehoirten, betrouwelickeii dat heb-

bende dese portie gehouden zal zijn tevreden te stellen Hercu-

lessen Keystergaete nae uuytwysen van eender cedullen daeraff,

zoe zy zeeghden, gemaict zijn;

item noch allen ende 't geheell recht van een huyse

ende erve, daer inne Lysbeth Hals nu ter tijt in woent.

Hubert van Malsen als man van Herberta van Eyck

verkocht in het jaar 1555 1) aan Jaspar van Eyck, zoon van

Goijart, de haar toebedeelde huizen, of, zooals het in de daarvan

opgemaakte akte heet: tres domos diversas, videlicet unam
magnam domum cum quadam porta, aream, ortum, vacuam

hereditatem dictam plaetsse, domum posteriorem.sitas in Bus-

coducis in vico dicto communiter die Peperstraet ; item quan-

dam aliam domum retro primodictam domum sitam et in

vico dicto die Triniteijt exitum habentem et adhuc unam
aliam domum, aream, ortum, domum posteriorem etputeum.

sitas etiam in dicto vico, die Peperstraet vocato, quae quidem

dictae tres domus sitae sunt ibidem inter vicum dictum die

Triniteyt appellatum ex uno et inter hereditatem magistri

Goeswini van der Stegen ex alio, tendentes ab hereditate con-

ventus Sellitarium, dictorum Celbrueders, ad dictum com-

munem vicum die Peperstraet vocatum.

Goijart van Eyck, de vader van voornoemden Jaspar van

Eyck, was niet dezelfde persoon als mr. Goijart van Eyck zoo-

even genoemd. Hij was een bastaard van Gerard van Eyck,

die de zoon was van Goijart van Eyck, den stamvader der

adellijke familie van dien naam ; dat Goijart van Eyck de

bastaardzoon was van genoemden Gerard van Eyck, blijkt uit-

drukkelijk uit eene Bossche Schepenakte van 1518, waarbij

diens zuster Catharina van Eyck, de dochter van den stamvader

Goijart van Eyck en echtgenoote van Henrick van den Broeck,

1) Reg. No. 192 f. 398 vso.
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eene grondrente uit hare hoeve Te Laar ouder Rixtel ver-

leende aan Jaspar's vader Goijart van Eyck, daar zij dezen

daarbij noemde den bastaardzoon van Gerard van Eyck.

Goijart van Eyck, de bastaard, was eigenaar van het huis

In Hispanien, staande aan den Hoogen Steenweg te den

Bosch, dat hij in 1508 verkocht aan Joseph, zoon vanHenrick

Dirckszoon van den Stadeacker ; hij huwde Heylwich Ghysels,

dochter van mr. Henrick (den zoon van Ghyselbrecht genaamd

Ghysels, zoon van Dirck en Katharina. dochter van Jacob

Knode Janszn) en Elisabeth van Stiphout Jacobsdochter.

Hunne kinderen waren

:

a. Heylwich van Eyck, die huwde met Henrick Gys-

selen Willemszoon
;

b. Elisabeth van Eyck, huisvrouw van mr. Goijart

van Vechel Dirckszn, rentmeester en raad van den Bosch
;

c. Jaspar van Eyck, reeds genoemd
;

d. Frederick van Eyck.

De sub a—c genoemde kinderen erfden van hunne

ouders ecne bouwhoeve, gelegen op het Beekveld onder Ber-

licum bij den Bosch, die bij deeling viel in het part van

Heylwich van Eyck, wier genoemde echtgenoot ze na haren

dood in 1563 verkocht aan mr. Goijart Lombaerts van Enckevoirt.

Jaspar van Eyck meergenoemd was rentmeester ende ont-

vanger van den Hoogen ende Moegenden Heer, mijnheer den

Prince van Oraengien, graeve van Nassau, etc. int quartier van

der Hooger Zwaluwe, zooals blijkt uit eene Bossche Schepen-

akte van 1562, waarbij bovengenoemde mr. Goijart van Vechel

Dirckszoon zich voor hem ter zake van dat ambt borg stelde.

Hij was in 1567 reeds overleden, en huwde Barbara van den

Stadeacker, dochter van genoemden Joseph, en Yda, de dochter

van Mathijs Brugmans. Zij schonk hem deze kinderen :

, a. Goijart van Eyck, die volgt;

b. Yda van Eyck, die huwde met mr. Jacob van

Merssel (hunne dochter was Jacomina van Merssel);

c. Heylwich van Eyck.
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Tijdens dat zijne genoemde vrouw, weduwe van hem,

Jaspar, was, namen Hieronymus graaf van Lodron en gou-

verneur van den Bosch en de graaf van Hohenlohe achtereenvol-

gens intrek in diens hierbedoele huizen, hetwelk R. A. van

Zuylen in zijne Stadsrekeningen aldus vermeldt

:

1567/68. Torff gedragen ten huyse van Barbara wed.

Jaspar van Eyck, daer die Greve van Lodron alsdoen logeerde.

1577/78. Item alsoo opten 24en October 1577 binnen

deser Stadt was gecomen die Grave van Hoheloo ende dat

die drie leden derselver Stadt hadden den Rentmeesteren be-

last Syne Genade te defroyeren, soo sijn ten selven dage ten

huyse van die wed. van Eyck, alwaer Sijn Genade was ge-

logeert, gedroncken ende gehaelt tot Arendt van Werden 82

potten wijns etc. en tenselven dage noch gehaelt ende ge-

droncken een aem biers.

In Februari 1582 logeerde aldaar ook Desiderius van

't Zestich, kanselier van Brabant, die er door de Regeering van

den Bosch was ondergebracht, zooals blijkt uit R. A. van

Zuylen t. a. p. blz. 1021.

Blijkens eene Bossche Schepenakte van 1586, dieeven-

wel in het Register, waarin zij stond (Reg. n°. 244 f. 45), is

doorgeslagen, deed in dat jaar meergenoemde Barbara van

den Stadeacker, ten behoeve van hare dochters Yda en

Heylwich, van Eyck afstand van haren tocht op % in de

hierbedoelde huizen, die alstoen omschreven wrerden als volgt

:

huysingen, erven, hoven, achterhuysen, poorten, gestaen

ende gelegen binnen dese stadt van 's- Hertog enbossche in

de Peperstraet, tussen de gemeyn siraet, daer men nae de

Triniteyt gaet, (nu de Weesstraat geheeten) ende meer ander

erfenissen d'een syde ende tassen erffenisse Ghysbrechts van

der Stegen, sone mr. Goeswijns van der Stegen, d' ander syde,

streckende voer van de gemeyn Peperstraet achterwaerts totten

erffenisse, eertijts des convents van den Celbroeders ende nu
des weeshuys van den armen weeskinderen binnen deser stadt.

Later zijn die huizen gekomen aan hare kleindochter
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Catharina vau Eyck. Deze was eene dochter van den op blz. 476

sub a genoemden Goijart van Eyck, die rentmeester der contri-

butiën en commissaris van de monstering was 1) en van Heylwich

Bacx, dochter van Jacob en Anna Hack, met wie hij in 1576 ge-

huwd was, daar toch blijkens H. A.xmZ\iy\en de Stadsrekeningen

de Regeering van den Bosch ter gelegenheid van dat huwelijk

hnn den 13 Augustus van dat jaar een aam wijn schonk. Hunne

overige kinderen waren : a Anna v. Eyck, die te Heusden woonde

;

b Caspar van Eyck, kastelein, dijkgraaf en drossaard der stad

en lande van Heusden, gestorven op het kasteel te Heusden

3 Mei 1643, huwde Susanna de Rechtere, die hem o. a. schonk

Heylwig Anna van Eyck, welke huwde met 1° William Brogh,

schepen van Heusden; 2°. mr. Justus Beelaerts Sebastiaanszn,

burgemeester en president-schepen van Heusden, den stamvader

der thans nog bloeiende familie Beelaerts ; en c Jacob van Eyck,

de bekende Utrechtsche musicijn, over wien men zie Oud-

Holland jg. 1883 p. 97 en vlgd; hij was gehuwd met Glaeske

Peters uit Dordrecht en werd 26 Maart 1657 te Utrecht overluid.

Catharina van Eyck voornoemd huwde met mr. Maarten

Fierlandts, raad en rentmeester-generaal der Domeinen van

Brabant in het Kwartier van den Bosch 2). Zij werd eigenares

der hierbedoelde huizen doordien Jacomina, dochter van wijlen

Jacob van Merssel en IJda van Eyck, bij haar testament van

4 Januari 1615, waarbij zij den tocht er van had gelegateerd

aan Heer Cherubinus Auchises, haar den eigendom daarvan

vermaakte. Zij blijkt reeds in 1634 dien eigendom te hebben

gehad, want alstoen verleende zij, terwijl zij reeds weduwe

van genoemden mr. Maarten Fierlandts was en te Turnhout

woonde, eene grondrente zoowel uit dat blok huizen als uit

het huis de Fierlandtspoort in de Postelstraat.

Bij Schepenakte van den Bosch van 12 Augustus 1637

(Reg. n°. 380 f. 393) verkochten de kinderen van genoemde

echtelieden Fierlandts, zijnde Jacques Fierlandts, Mathias Fier-

1) Hij voerde het volle wapen der adellijke van Eyck's.

2) Deel I p. 216.
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landts, kanonik en tresorier van de Collegiale Kerk te Condé,

Maria Anna Fierlandts, echtgenoote van mr. Adriaan de Vos,

Paulus Rodolf Fierlandts en Johan Baptist Fierlandts bedoelde

huizen, die als nu omschreven werden als : ,,eene huysinge, twee

poorten, middelhuys tussenbeyde de voors. poorten staende, hoff

ende t\yee sydelcamerkens aen den hoff staende, achterhuys

oft stallinghe, put ende regenback met eenen uytganck in de

straet, genoempt de Triniteyt, gestaen ende gelegen in de

Peperstraet tussen de voors. straete genoempt de Triniteyt

ende seeckere cameren, toebehoorende de kijnderen Geraerts

van Asten ex uno ende tussen huys ende erve van Jouffren

Heylwich ende Elisabeth van den Stegen ex alio, streckende

voor van de gemeyn Peperstraet tot op erffenisse van den

Weeshuyse deser stadt," — aan Rutger Tulleken, raad van

den Bosch. Deze kocht 28 Februari 1642 (Reg. n°. 385 f. 322)

van Johan Gans, wethouder van die stad en Franchoys Blom

daar nog bij : een huisje aan de Triniteitstraat, (thans de Wees-

straat), staande tusschen het door hem gekocht blok huizen

ex uno et fine uno en het huis der weduwe en kinderen Jan

Adriaanszn Spil, ex alio, welke verkoopers het 21 Aug. 1641

hadden gekocht van Pieter Schuyl. als rentmeester der geeste-

lijke goederen te den Bosch.

Genoemde Rutger Tulleken had tot echtgenoote Francina

de Leeuw, met wie hij 19 September 1624 in den echt

verbonden was en die na hem stierf ; zij had hem 13 kinderen

geschonken 1).

Toen zij in een der hierbedoelde huizen, in tegenstelling

met de overige, het groot huis genaamd, was overleden, werd

2 September 1687 hare nalatenschap ten overstaan van den

te den Bosch gevestigden notaris Jacobus de Bye verdeeld (Pro-

tocol 1686— 88. f 192). Hierbij werd toebedeeld:

a. het huis, thans genummerd Peperstraat 6, zooals wij

op blz. 468 reeds zagen, aan de kinderen van mr. Henrick Ruysch,

secretaris van een Bosch en diens echtgenoote Alletta Tulleken.

1) Herald Bibliotheek 1881 p. 85.
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b. het daarnaast staand, in het huis, hierna vermeld sub ë,

inspringend huisje, thans genummerd Peperstraat 4, en toen

verhuurd aan de Juffrouwen Rachel en Christina van Cregtingen,

aan de kinderen van Jacob Focanus, in leven president-schepen

van den Bosch en raad en ontvanger-generaal van de beden

over het Kwartier der stad en Meierij van die stad 1),

en Helena Tulleken, met namen Jacob, Francina Elisabeth,

Sara, huisvrouw van Maurits Biben, Rutger^ raad van den

Bosch, Franqois en Assuerus Focanus, welke beide laatsten

alstoen uitlandig waren; aan deze twee laatstgenoemden

schijnt later bij onderverdeeling dit huis te zijn toegescheiden,

want zij waren later daarvan de eenige eigenaren.

c. het daarnaast staand huis, waarin de erflaatster

was overleden en dat nu gezegd werd te zijn : het groot huis,

met eene groote poort uitkomende in de Peperstraat, erf en

tuin en de halve stal, achter dit huis staande, aan mr. Bartho-

lomeus van Segwaert, schepen van Dordrecht en gecommitteerde

in het College van de Admiraliteit op de Maas en zijne zuster

Francina van Segwaert, kinderen van Meinart, burgemeester

van Dordrecht en Wilhelmina Tulleken.

d. het daarnaast staand hoekhuis, staande, zooals het

in deze akte heet, op den hoek van de Peperstraat en de Triniteit,

met tuin en de andere helft van voormelden stal, zijnde dit

huis toen begrensd door gezegd groot huis ex uno en het vol-

gend huisje ex alio, en zijnde toen bewoond door na te noe-

men weduwe van Assuerus Tulleken en

het laatstgezegd huisje, staande aan de Triniteit tusschen

het gemeld hoekhuis ex uno én het huis, dat toen was van

Maria van Doren, ex alio,

aan de kinderen van wijlen Assuerus Tulleken, in leven

schepen en raad van den Bosch en Aleida van Twiller, zijnde

Rutger, mr. Evert en Margaretha Aleida Tulleken.

1) Zijn eigenlijke naam was Fokkens; hij was zoon van Jacob
Focanus, predikant te Vught en Sara de Witt Jacobsdochter, welke
echtelieden behalve hem nog een zoon Franchois Focanus hadden, den
reeds meermalen genoemden landdrost der Meierij van den Bosch.
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De curator over Frangois en Assuerus Focanus voornoemd

verkocht 29 November, toen zij nog uitlandig waren, het huisje

sub b 29 November 1687 (Reg. no. 504 f. 192) aan Cornelis

Verheyen Corneliszoon, burger van den Bosch 1) ; het werd

alstoen omschreven als een huis met erf, tuin, galerij en plaatsje,

staande in de Peperstraat naast het huis, toebehoorende aan

de kinderen van wijlen mr. Hendrick Ruysch, secretaris van

den Bosch, ex uno en het huis, genaamd het Groot huis, toe-

behoorende eertijds aan Mevr. Tulleken, nu aanBartholomeus van

Zegweert en zijne zuster, ex alio en zich uitstrekkende tot aan

dat Groot huis. Deze verkoop had echter geen gevolg, omdat

Catharina Tulleken, weduwe van Marcus de Bye de Montfort

en zuster van Helena Tulleken voornoemd, het verkochte ver-

naderde. Na deze naasting hertrouwde zij met Hendrik Peere-

boom, ritmeester ; dit huwelijk bleef evenals haar eerste kinder-

loos; dientengevolge werd van haar voorzegd huisje geërfd

door genoemden mr. Evert Tulleken, die raad en griffier van den

Bosch was ; deze huwde in eersten echt met Johanna Cornelia van

's-Gravesande Dircksdochter, van wie hij had Aletta Wille-

mina Tulleken, echtgenoote, eerst van Bartram Swaen, kapitein

en vervolgens van Melchior Joost baron van Someren van

Vryenes, heer van Stiphout en Croy 2) ; zij erfde het voor-

bedoeld huisje van haren vader; na haren dood werd het door den

executeur van haar testament 18 September 1786 (Reg. n°. 602

f. 130), als wanneer het gezegd werd te staan tusschen het

huis der gezusters Jannette ex uno en dat van Philip de Bergh

ex alio, verkocht aan Jacob Martyn, woonachtig te den Bosch.

Het zoogenaamd Groot huis, zijnde dat, hetwelk op

blz. 480 is vermeld onder c, werd door mr. Bartholomeus

1) Zijne zuster Maria Verheyen huwde met Johannes de Bruyn,
predikant te Babiloniënbroek.

2) Melchior Joost van Someren van Vryenes kocht 18 Juli 1740
Stiphout en Croy van mr. Willem Dekker, heer van Ursem, wonende te

Gouda, die deze heerlijkheid in 1737 had gekocht van mr. Lucas Dekker.
(Registers Nos. 547 f. 365 en 548 f. 296)

31
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van Segwaert en diens zuster Francina van Segwaert 6 Juni

1693 (Reg. n°. 481 f. 16) verkocht aan den kapitein Maurits

de la Eivière ; het werd toen omschreven als een huis met groote

poort, erf, tuin en stal, staande aan de Peperstraat tusschen

het huis van Catharina Tulleken wed. Marcus de Bye, ex uno

en dat van Alyda van Twillaer, weduwe van Assuerus Tulleken,

ex alio en zich uitstrekkende tot aan het Weeshuis.

FranQois Alexandre de la Rivière, Joseph de la Rivière

als gehuwd met Aemilia Johanna de la Rivière en Anna dé

la Rivière, kinderen van genoemden Maurits de la Rivière,

erfden van dezen dit huis, dat zij 23 Juni 1708 (Reg. n°. 527

f. 151 vso
) verkochten aan Anna Maria van Proyen, echtge-

noote van den reeds meermalen vermelden Herman Cremers.

Diens kinderen, zijnde : Johanna Cremers, weduwe van Johan

Hubert ; mr. Abraham Hubert als gehuwd met Maria Eüsabeth

Cremers ; FraiiQoise Marie, Helena Johanna en Jacob Diederik

Cremers, voor welke drie laatsten, als zijnde zij toen nog min-

derjarig, hunne voogden optraden, verkochten dit huis 31 October

1721 (Reg. n°. 540 f. 110 vso
). aan Mary Martyn, wed. van Jan

de Gast 1). Hunne dochter Maria Anna de Gast, huisvrouw van

Pierre Vautravers, secretaris onder de Zwitsersche garde te

den Haag, verkocht 11 November 1756 (Reg. n°. 572 f. 292)

dit huis weder aan Maria Anna Jannette, woonachtig te den

Bosch. Van deze erfde het hare zuster Louisa Maria Jannette,

die het 16 Januari 1790 verkocht aan Abraham Hendrik

Jannette, secretaris van Vught.

Het hoekhuis en het daarnaast in de Weesstraat staand

huisje, op blz. 480 onder d vermeld, kwamen ten slotte aan den

meergenoemden mr. Evert Tulleken alleen en van dezen aan diens

dochter Aletta Willemina Tulleken, die toen ecbtgenoote was van

Melchior Joost baron van Someren van Vryenes voornoemd ; de

executeur van haar testament verkocht het hoekhuis 18 September

1786 (Reg. n°. 602 f. 139 v
so

) aan Petrus Isaacus de Fremery, pre-

1) Zij was geboren te Sedan en huwde in 1686 te den Bosch met
Jan de Gast.
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dikant te den Bosch (alwaar hij als zoodanig 30 October 1774

bevestigd was), zoomede professor aan de Doorluchtige school

aldaar ; het werd toen gezegd te zijn huis, erf, tuin en achterhuis,

staande tegenover de Paradeplaats tusschen het in de Peperstraat

staand huis der gezusters Jannette en een huisje, dat ook tot

de nalatenschap van genoemde Aletta Willemina Tulleken

behoorde en grenzende 0.wraarts aan een huis van het Burger

Weeshuis (nu het Gereformeerde).

Al de sub 6, c en d omschreven huizen kwamen later

weder in één hand; zij werden toch allen het eigendom van

den rijksontvanger Augustinus Theodorus baron van Rycke-

vorsel van Kessel 1), wien daarop de hooge eer te beurt

viel van daarin van af Nov. 1831—Juni 32 Prins Frederik

der Nederlanden te mogen logeeren. Thans behoort dit blok

huizen aan zijnen kleinzoon Jhr. Albert van Rijckevorsel van

Kessel.

De straten, welke van af voorschreven hoekhuis langs

zijnen Zuidelijken gevel naar de straat de Oude Dieze loopen,

hadden aanvankelijk slechts één naam, namelijk dien van de

Triniteit, welke naam later verbasterd werd in Trierentraai.

Zij zullen in den beginne wel niet meer dan uitwegen geweest

zijn, omdat schuins tegenover de Lange Putstraat daarvoor

eene poort stond en zij in hoofdzaak alleen dienden tot uit-

gang voor het Groot Begijnhof en het klooster der Cellebroe-

ders. Blijkens de notulen der Regeering van den Bosch van

20 Augustus 1640 (Register Gans) is deze poort in dat jaar

is afgebroken om tusschen het Begijnhof en het toenmalige

Weeshuis eene straat aan te leggen, welke straat toen den

naam kreeg van de Weesstraat, terwijl die, welke van af

die straat naar de Oude Dieze loopt, den naam van de Trini-

teit behield.

1) Augustinus baron van Ryckevorsel van Kessel werd 1783 te

den Bosch geboren en stierf op het door hem aangelegde buiten Reeburg
onder Vught 12 Nov. 1846. Zijne vrouw was Jonkvr. Everarda Half
Wassenaer van Onsenoort.
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Aan de Weesstraat stond het klooster der Cellebroeders,

die den regel van den H. Augustinus volgden; het was eerst

gevestigd in een huis aan de Hinthamerstraat tegenover de

St. Jacobsstraat, vervolgens in het huis de Notenboom, dat aan

diezelfde straat tegenover de Schilderstraat stond en daarna,

omstreeks 1470, in een gebouw aan de tegenwoordige Wees-

straat; bij dat gebouw is toen eene kapel gebouwd, welke werd

toegewijd aan de H.H. Augustinus en Alexius, alsmede aan

de Allerheiligste Drievuldigheid of Triniteit ; van daar dat de

tegenwoordige Wees- en Triniteitstraten alstoen den naam van

de Triniteit 1) bekwamen 2).

s. Het Stadsweeshuis thans het Gereformeerd

Burger Weeshuis.

In het jaar 1566 werden de weezen van het Stadswees-

huis in de Ververstraat 3) door den Pater der Cellebroeders

overgebracht naar laatstgezegd klooster; hij deed dit om het

voor de beeldstormerij te vrijwaren.

Volgenderwijze wordt zulks in de Stadsrekeningen

(R. A. van Zuylen t. a. p. blz. 919) vermeld: Is dairnae, Oodt

betert, binnen dese Stadt opgestaan een groote commotie ende

beroerte, alsoe dat alle de Kercken ende Godtshuysen zijn

verdestrueert ; den Pater van de Cellebrueders dit siende, heeft

terstont alle de weeskijnderen binnen synen convente doen

comen, wairdoor tselve convent nyet en is gedestrueert. De
Bossche weezen bleven sedert dien in dat klooster, omdat

het huis in de Ververstraat, zooals in de Stadsrekeningen

t. a. p. blz. 918 gezegd wordt, dair nyet beqaaem toe en

1) In eene Schepenakte van den Bosch van 26 Oct. 1508 wordt
gesproken van eenen frater Gerardus de Daventria, prior pro tem-
pore fratrum Gellitarum, commorantium in Buscoducis ad locum dictum
den Triniteyt.

2) J. van Oudenhoven 1. c. p. 119.
3) Zie bladz. 248.
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soude wesen en de schenking1

, welke na bedoelde overbren-

ging door een onbekende voor de stichting vaneen ander stads-

weeshuis werd gedaan (R. A. van Zuylen t. ap. blz. 918), niet

schijnt te zijn aangenomen. De Cellebroeders hebben zich daarna

met de verpleging der weezen belast, doch toen zij in 1576 waren

uitgestorven, is hun klooster aan de stad vervallen 1) ; hare Regee-

ring heeft het alstoen definitief tot een stadsweeshuis bestemd

en de zorg over de weesjongens aaneenen binnenvader en die

over de weesmeisjes aan eene binnenmoeder opgedragen, welke

beide oversten stonden onder het oppertoezicht van eenen priester.

De weesjongens en -meisjes waren in dit klooster,

dat alleen voor mannen was gebouwd, aanvankelijk niet

van elkander gescheiden, doch zoodra lieten niet de geldmid-

delen van het Weeshuis toe om voor de jongens en meisjes

afzondelij ke gebouwen te maken, of het Bestuur van het Wees-

huis, dat destijds uit vier provisoren bestond, welke door de

Regeering der stad voor vier jaren werden benoemd, besloot om
voor de weezen te stichten een nieuw weeshuis, waarin

gescheiden zoude zijn het jongens- van het meisjesverblijf

;

Agnes, dochter van Lucas Colen, die eene voorname Bossche

dame was, schonk daartoe 6 Juli 1605 fl. 3000 en de Stedelijke

Regeering in 1616 de som van fl. 100. Daarop is omstreeks

dat jaar een nieuw Weeshuis aan de Weesstraat gebouwd, dat

aldaar tot omstreeks het jaar 1865 gestaan heeft; de jongens

waren daarin van de meisjes behoorlijk gescheiden.

Laatstgezegd Weeshuis kwam met twee groote poorten in

de Weesstraat uit; boven eene dier poorten, de Westwaarts

staande, stond een steen, waarin het stadswapen was uitgehou-

wen, geflankeerd door twee weesjongens in hun officieel costuum

en boven de andere, de Oostwaarts staande, stond ook een steen,

waarin het wapen van Brabant was uitgehouwen, geflankeerd door

twee weesmeisjes in hare officieele kleedij ; deze steenen waren

in 1618 boven die beide poorten geplaatst. Door de eerstgemelde

1) R. A. van Zuilen De Stadsrekeningen blz. 919,
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poort kwam men op eene ruime binnenplaats, ten Oosten waar-

van het Weeshuis stond; daarin had men aan zijne linkerhand

eene kamer voor de Regenten en eene andere voor de Regen-

tessen van dat Weeshuis en aan zijne rechterhand de school voor

de weeskinderen 1); achter die vertrekken bevonden zich eene

woning voor den binnenvader en -moeder, de keuken, provisie- en

andere kamers, de ziekenkamer, alsmede de naai- en breischeol,

in welk laatste lokaal men kwam door de O.waarts staande of

meisjespoort; de slaapvertrekken voor de weezen waren op de

bovenverdieping. Omstreeks het jaar 1865 is dit gebouw ge-

sloopt en door het tegenwoordige Gereformeerd Burger Wees-
huis vervangen; jammer genoeg zijn toen de steenen. welke

boven de poorten stonden, vernietigd geworden.

Bij Reglement der Stedelijke Regeering van 6 Aug. 1565

werd bepaald, dat in dit Weeshuis alleen mochten worden

opgenomen weezen, geboren uit wettigen echt van ouders, die

10 jaren lang poorters van den Bosch waren geweest, en dat

de kinderen van geboren poorters vóór die van eerstbedoelde

in het Weeshuis zouden moeten worden opgenomen ; de weezen

mochten niet jonger dan vijf jaren zijn en moesten des nachts

droog kunnen slapen; weezen ouder dan 10 jaren mochten

niet worden opgenomen. In 1727 werd door de Regeering der

stad deze bepaling in zooverre uitgebreid, dat eveneens de wees-

kindeien van ouders, die de stad metterwoon hadden verlaten,

niet in dit weeshuis mochten worden opgenomen; voorts werd

in 1737 door de Stedelijke Regeering ook nog bepaald welke

weezen door de Regenten van het Arm- of Geefhuis in dat

Weeshuis mochten worden geplaatst.

Zoolang als de Regeering der stad in Katholieke handen

was, werden in dit Weeshuis de weezen in den Katholieken

godsdienst opgebracht, doch zoodra was niet den Bosch aan

1) Deze school, die zich aanvankelijk bevond ten Westen van
de poort der weesjongens, is later door de Regenten van het Weeshuis
tot een heerenhuis verbouwd, dat zij nu nog ten bate van het Wees-
huis verhuren; de school brachten zij daarop over naar een lokaal in de
meisjespoort.
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de Staatschen overgegeven, wat, als meergezegd in 1629 ge-

schiedde, 1), of de weezen werden in den Hervormden gods-

dienst opgebracht. Oin dit te voorkomen, had de Bossche bis-

schop Ophovius kort te voren reeds weten te bewerkstelligen,

dat de Regeering der stad Leuven eenige Bossche weezen in

haar weeshuis opnam doch het waren maar slechts enkele ; de

overige weezen moest hij in handen der Protestantsche overheid

laten, welke alstoen geen middel onbeproefd liet om hen tot haar

geloof te brengen, zooals men zulks vermeld vindt bij Schutjes

Qesch. van het Bisdom den Bosch IV p. 520 noot 6 en J. C.

A. Hezenmans 's Bosch van 1629— 1798 p. 26 en 27. De Bossche

weezen, welke na 1629 door hunne ouders waren achtergelaten

zonder dat dezen vooraf in hunne voogdij hadden voorzien, moes-

ten in ditWeeshuis. dat nu eene zuiver Protestantsche weesinrich-

ting was geworden, opgenomen worden, totdat in 1783 het tegen-

woordige Roomsch Armen weeshuis werd geopend ; van toen af

aan mochten de Katholieke weezen in dit weeshuis worden

verpleegd. Menig Katholieke wees, voor wiens voogdij door

zijne ouders niet bijtijds was gezorgd, werd door deszelfs

plaatsing in het Stadsweeshuis in het tijdvak van 1629

—

1783 van den Katholieken tot den Protestantschen gods-

dienst gebracht en hieraan is het toe te schrijven, dat er in

den Bosch verschillende Protestantsche families ontstonden,

wier voorouders na het ontstaan der Reformatie Katholiek

waren gebleven. Gedurende dat tijdsverloop werden echter

niet alle katholieke weezen, die in het weeshuis hadden moe-

ten zijn opgenomen, daarin geplaatst ; dit was hieraan te dan-

ken dat dit Weeshuis eens een ontrouwen Protestantschen

rentmeester had, die daarvan, zooals door J. C. A. Hezen-

mans in zijn voormeld werk p. 27 noot 3 wordt medegedeeld,

groote geldsommen verduisterde en het daardoor onmogelijk

maakte, dat alle Bossche weezen, die anders daarin hadden moeten

verpleegd zijn, er in opgenomen werden.

1) Tot het jaar 1731 moest de reductie der stad den Bosch elk

jaar feestelijk door hare burgerij herdacht worden. Deze feestviering hield

in dat jaar voor goed op. Van Heurn Historie IV p. 2 en 3.
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De inkomsten van het Stadsweeshuis bestonden in de

eerste plaats uit de renten der kapitalen, welke daaraan

geschonken of gelegateerd waren. Zoo vermaakte de pries-

ter Gillis Michielse, beneficiaat der St. Janskerk, daaraan

zijne goederen en wees hij enkele daarvan aan om uit de op-

brengst daarvan een weesjongen te laten studeeren, aan welke

bepaling nog bij het leven van mr. Johan Hendrik van Heurn

de hand werd gehouden, daar hij toch in zijne Beschrijving

mededeelt, dat op de Latijnsche school van den Bosch naast

hem een weesjongen zat, welke op die beurs het Latijn leerde;

ook bepaalde genoemde priester nog, dat uit de opbrengst van

eenige zijner goederen aan de weeskinderen, bij het ver-

laten van het Weeshuis, een uitzet van fl 40 zoude gegeven

worden.

De Regeering der Stad schonk aan haar Weeshuis in

1687 de inkomsten van het stedelijk Leprozenhuis, dat voor-

heen buiten de Hinthamerpoort stond, onder voorwaarde, dat,

als er nog lepralijders in den Bosch zouden komen, het Wees-

huis die moest onderhouden. Ook schonk zij daaraan in 1711

de inkomsten van de Baar der geloovige zielen in de St. Jans-

kerk, welke inkomsten volgens van Heurn Beschrijving vóór

1629 uitgekeerd werden aan zekere personen, die er een be-

roep van maakten om bij uitvaarten of jaargetijden naast de

baar te staan schreien ; de beteekenis, die hij aldaar aan de

Baar der geloovige zielen gaf, is evenwel niet juist, zooals

men zien kan in J. C. A. Hezenmans de St. Janskerk te

's Bosch p. 166 en 167.

Verder bestonden de inkomsten van het Stadsweeshuis

uit het koren, dat het Arm- of Geefhuis daaraan wekelijks

moest geven; uit het koren, dat daaraan gegeven moest wor-

den van ieder korenschip, dat in den Bosch gelost werd; uit

hetgeen eenige Gilden van hunne inkomsten aan het Weeshuis

hadden af te dragen; uit de inkomsten van de weezen zeiven

en uit hetgeen het Weeshuis van hen erfde ; uit de opbrengst

der collecten, die de Regenten omstreeks Kerstmis en Paschen
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in de stad hielden en uit de opbrengst der armenbus, waar-

mede een der weezen bij de beurtschepen, als die uit den

Bosch vertrokken, ging staan om van de passagiers aalmoezen

te bekomen. Voorts had het Stadsweeshuis nog verdiensten

van de doodkisten, die het maakte en waarvan het in-

gevolge Resolutie der Stedelijke Regeering van 19 Augustus

1675 het monopolie had, zoodat niemand in den Bosch mocht

begraven worden dan in eene kist, waarop het merk van dat

Weeshuis stond 1). Tengevolge van dit monopolie zal zeker

het gebruik ontstaan zijn, dat de weezen van dit Weeshuis

tot omstreeks het jaar 1870 aan de huizen der Bossche inge-

zetenen op Nieuwjaarsdag een lijstje rondbrachten, waarop

vermeld stond hoeveel doodskisten in het afgeloopen jaar door de

beide Bossche Weeshuizen waren geleverd geworden ; daarnaast

stond nog aangegeven, zeker om het lijstje niet te droevig te

maken, het aantal van hen, die in het afgeloopen jaar in den

Bosch geboren waren. Voor de bezorging van dit memento
mori vroegen zij eene fooi.

De Regeering van den Bosch bepaalde ook nog, dat

het bekleeden der doodkisten en het leveren der daarvoor be-

noodigde ringen eveneens door haar Weeshuis moest worden

gedaan, terwijl zij aan dat gesticht mede het privilegie toe'

kende om de strootjes te verhuren, die voor de sterfhuizen

moesten worden geplaatst 2).

De vier bestuurders van dit Weeshuis, die vóór het jaar

1) Dit merk was een boschboom.
Toen kort na het uitvaardigen der Resolutie van 1675 te den Bosch

een meester schrijnwerker, Antony van Wolfsbergen genaamd, was komen
te sterven en zijne knechts voor hem de lijkkist hadden gemaakt, durfden
de baardragers en de bidders, omdat die kist niet met den boschboom
gemerkt was, ze niet te dragen; daarom namen eenigen van die knechts
de kist op de schouders en droegen ze naar het kerkhof, terwijl twee hun-
ner daaraan als bidders voorafgingen; dezen moesten toen de kist ook nog
in het graf laten, omdat de grafmaker weigerde dat te doen om dezelfde
reden als die, welke de baardragers en bidders bewogen had niet mede
te lijk te gaan.

2> Men zie over deze strootjes Taxandria IV p. 71 en vlgd. en
van Heurn Historie III p. 112 en 113.



- — 490 —

1629 provisoren genaamd werden, werden nadat jaar Regen-

ten geheeten ; zij moesten sedert dien van den Protestantschen

godsdienst zijn en werden door de Stedelijke Regeering be-

noemd, waarvoor zij er 2 uit haar midden en 2 uit de burgerij

koos. De Regenten konden hunne vrouwen tot regentessen be-

noemen. Zij werden een tijd lang in hun beheer over het

Weeshuis bijgestaan door eenen Rentmeester totdat in 1657 door

de Regeering der stad werd bepaald, dat een der Regenten

tegelijkertijd rentmeester zoude zijn; sedert 1742 benoemde

de Stedelijke Regeering weder eenen afzonderlijken rentmeester.

De binnenvader van het Weeshuis moest de weezen onderwijzen

en hij moest voorts boekhouden van hetgeen zij verteerden;

de binnenmoeder had alleen voor de keuken te zorgen. Eene

aparte meesteres moest de weesmeisjes leeren naaien en breien.

Hoewel dit Weeshuis van af deszelfs oprichting steeds

eene stedelijke instelling is geweest, is het na 1798 van het

stedelijk bestuur losgeraakt en dientengevolge niet, zooals de

andere burgerlijke armen instellingen, welke men van oudsher

in den Bosch had', gekomen ouder het beheer van het College

van Regenten der Godshuizen en Algemeenen Arme van die

stad; wel is daartoe omstreeks het jaar 1855 nog eene poging

gewaagd, doch die is mislukt. Het Stadsweeshuis is dien-

tengevolge gebleven wat het sedert 1629 feitelijk steeds was
geweest, nl. een Protestantsch of, zooals het thans zich zelf

noemt, een Gereformeerd burger Weeshuis, behoudens dat het te-

gelijkertijd van de gemeente 'sHertogenbosch geheel onafhankelijk

is geworden, zoodat het nu eene stichting is, die geheel buiten

het toezicht of zorg der burgerlijke overheid staat.

Waar precies het gebouw stond, waarin blijkens Schutjes

t. a. p. II p. 180 in 1577 het in 1571 door bisschop Metsius

gestichte Seminarie werd overgebracht heb ik niet kunnen ont-

dekken, omdat, als gezegd, de naam van Triniteit oudtijds werd
gegeven zoowel aan de Wees- als aan de Triniteitstraat,

Waarschijnlijk stond het aan de Weesstraat, omdat het

naast gezegd Weeshuis stond, zooals blijkt uit den navolgenden



— 491 —

inhoud eener Schepenakte van den Bosch van 13 Augustns

1609 (Reg. n°. 251 f. 313): Mr. Jan Bardoul, raad van den

Bosch en secretaris van het Bisdom dier stad, als gemachtigd

door Gijsbrecht Masius, bisschop van die stad, met rade van

den Deken en het Kapittel harer Kathedrale kerk, transporteert:

„een huys, erve, hoff ende achterhuys, behoorende tot 't bene-

ficie oft altaer der vier doctoren in der karcke van den Ba-

gijnhoff deser stadt, alsnu geincorporeert tot H seminarium

en welck beneficie is vacerende, gestaen ende gelegen binnen

deser stadt opten Triniteyt tussen d'weeshays deser stadt d'een

syde ende tussen erffenisse Peter Henrich Denis van Rave-

steyn d'ander syde, streckende van de gemeyn straet oft wech

aldaer totten erve der Wede Jacops van MerseV\ — aan mr. Peter

van Gestel, raad van den Bosch en Jan Gijsselen, weesmeesters

van den Armen Weeshuys der voors. stadt, ten behoeve van

hetzelve, terwijl in eene Bossche Schepenakte van 1623 van het

erf der Beneficiaten, verbonden aan de kerk van het Groot Begijn-

hof te den Bosch, gezegd wordt, dat het toen was het Arm Wees-

huys. Mogelijk kan de volgende Schepenakte van 20 December

1595 (Reg. n°. 293 f. 107) ook nog uitsluitsel geven aangaande

de plaats van het gebouw, waarin bisschop Metsius zijn Seminarie

overbracht : Peter Antoniszn van Gemert als man van Frensken,

dochter van Henrick, zoon van Roelof, den zoon van Henrick

Roeffs van Erp, verkoopt aan den linnenwever Cornelis, zoon

van Ariaen Jacobszn, „huys, erve, hoff, sydelhuysinge ende

put", staande op de Triniteit tusschen het erf der Beneficiaten

der kerk van het Groot Begijnhof ex uno en dat der Benefi-

ciaten van de St Janskerk ex alio, strekkende van af de

Triniteit tot aan het erf der wede Jaspar van Eyck, door ge-

noemden Roelof in 1578 (Reg. n°. 237 f. 535) gekocht geweest

van Henrick, zoon van Michiel Henrickszn van Soemeren, die

het in 1575 kocht van Willem, zoon van Goijart Janszn, schout

van Engelen en diens zuster Mariken.



HOOFDSTUK XII.

De Papenhulst.

De verbinding tusschen de Triniteitstraat, de Oude Dieze

en den Wal kwam eerst in 1670 tot stand, hetgeen van Heurn

in zijne Historie III p. 159 volgenderwijze mededeelt; ,,In het

jaar 1670 werd op last des Raads van Staaten eenen toegang

tot den wal en het veer aan den Grooten Hekel door het leggen

eener brugge ten einde der straate de Oude Dieze gemaakt;

om dit behoorlijk te verrigten was het nodig een oud Wagt-

huis, het Schryvershuisje en een bleekershuis af te breken en

die elders te plaatsen.'' In zijne Historie IV p. 63 deelt van

Heurn over die brug nog mede: ,,In de maand Februari

des jaars 1742, des avonds om zes uuren, storte de steene

brug aan het einde der straat, de Oude Dieze genaamd, zonder

dat er eenig ongeluk door geschiede, onverwagt in. In den

beginne wist men hier van geene rede te geven, doch by het

opruimen van de puin en het liggen van de grondslagen dei-

nieuwe brug bevond men, dat de wellen, in den grond aldaar

gevonden, de oorzaak deezer instorting waren; die brug werd

in den volgenden zomer hersteld".

De nieuwe Casinotuin, welken men thans aan zijne

linkerhand heeft, wanneer men, de voormalige Waterpoort de

Groote Hekel rechts van zich latende, van af gezegde brug

naar de Papenhulst gaat, was aanvankelijk eene bleek.

In 1574 behoorde die voor een deel aan Eeffe, dochter

van Willem Raesz Peterszn en huisvrouw van Sebert Janszn

;

deze kocht den 14 December van dat jaar (Reg. n°. 224 f. 113)

het overige van die bleek aan van hen, die daarin met zijne

genoemde vrouw gerechtigd waren, zijnde: Maria, echtge-
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noote van mr. Cornelis Helsemans en Hillegond, echtgenoote

van Martinus Poelman, dochters van genoemden Raesz ; Johanna,

echtgenoote van Jan, zoon van Peter Servaeszn, dochter als-

voren, — (welke dochters tevens erfgenamen waren van Clara

en Petronella, ook dochters van meergenoemden Raesz) —
en de onmondige kinderen van Willem, zoon van denzelfde

Raesz, welke kinderen tevens optraden als erfgenamen van

Paulus, zoon alsvoren.

Van genoemde echtelieden Sebert Janszn en Eeffe Raesz

werd deze bleek geërfd door hunne dochter Geertruid van

Ouwen, die haar 29 Augustus 1619, als wanneer zij reeds

weduwe van Gerard van den Beempde was, verkocht (Reg. no.

320 f. 499) aan de voogden over Joan en Henrick, onmondige

kinderen van Henrick Boudewijnszn van Nertingen en Elisabeth,

de dochter van Henrick Wouterszn van Ravensteyn, (welke

laatstgenoemde echtelieden ook nog eene dochter Maria hadden,

die, zooals wij hiervoren op blz. 244 reeds zagen, huwde met

mr. Johan Pelgrom de Bye, schepen van den Bosch). De bleek

werd toen aldus omschreven: „Bleyckerye ofte zeeckere cam-

pen groeslants ende hutte daerop staende, mit allen den

grachten etc, zoo deselve gelegen zijn tegensover den Grooten

Bagijnhoff over het water aldaer vlietende, genoempt de Oude
Diese, tusschen hetzelve water te lande ex uno ende tusschen

zeeckeren hooghen dijck, streckende van Judasbrugge opten

Papenhulst tot aen de stadtswalleaen d Jandere zijde, streckende

mitten eene eynde (om dat dryehoeckig leeght) aen de voirs.

stadtswalle.

Later behoorde deze bleek aan Rombout Rombouts,

medicinae doctor en schepen te den Bosch, den zoon van Her-

man Rombouts Janszn, ook medicinae doctor en schepen

aldaar en Christina Pelgrom de Bye, dochter van Albert Her-

manszii en Anna Moei Willemsdr. Hij overleed kinderloos te

den Bosch in 1644, waarna zijne erfgenamen 1) de bleek met

1) Wie zij waren zie men in Jhr. A. van der Does de Willebois
Studiebeurzen IV p. 389 en vlgd.
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het daarop staand waschhuis en woning verkochten aan Jaco-

mina en Maria van Vechel, aan de kinderen van Cornelis van

Ingen en Theodora van Vechel 1), aan de echtelieden Anthony

van Gent 2) en Hester van de Gevel, aan J
or Frederik Toura-

lion de Massin en aan Anthony van Kessel; zij bezaten ze nog

in 1690 ; de erfgenamen van laatstgenoemde, zijnde zijne kinderen

FranQois van Kessel, Maria Catharina van Kessel, echtgenoote

van Jacobus Frencken, Isabella van Kessel, echtgenoote van

Lambertus van Balen, Maria Adriana van Kessel, echtgenoote van

Augustinus van Ryckevorsel, Josina en Anna Catharina van

Kessel, verkochten hun Ve deel daarin 15 Januari 1720 (Reg.

n°. 539 f. 156 vs0
) aan Frangois van Gent.

Den 20 December 1735 (Reg. n°. 547 f 207) verkochten

Jor Johan Touralion de Massin, wonende te den Bosch, voor

Ve en Anna Catharina van Ingen weduwe van Lambert Princen,

ook wonende aldaar, voor het overige bk aan de stad den

Bosch gezegde bleek met het daarop staand huis en waschhuis,

staande en gelegen, zooals het in de daarvan opgemaakte akte

heet, langs den Wal aan de Oude Dieze en begrensd door:

Oostwaarts den weg, loopende van de Papenhulst naar den

Wal, Westwaarts den opgang van de Oude Dieze naar den

Wal, Zuidwaarts den Wal en Noordwaarts de Dieze, en zijnde

die bleek ca. aangekomen : aan genoemden Touralion voor Ve

uit de nalatenschappen zijner ouders bij scheiding met zijne

zuster Henrietta Touralion de Massin 3), en aan genoemde

weduwe voor 3
/e bij koop van Maria Egberta de Cocq wed.

van Frangoisvan Gent, geschied op den 2 Maart 1728 4), voor

% bij erfenis van hare zuster Mechtildis van Ingen en voor

1) Wie zij en de andere hier genoemde van Vechel's waren zie

men in Taxandria I p. 178 en vlgd. en X p. 261.

2) Zijne grafzerk zie men in Dr. C. F. Xav. Smits de Grafzerken
enz. blz. 5.

3) Hunne moeder was Josina Helena van Bethmeer, dochter van mr.
Jan Simonszn en Henrica van Kessel, de dochter van Dirck en Hildegunda
van Gerwen, welke laatstgenoemde echtelieden ook nog een zoon Andries
van Kessel hadden, over wien men zie Dl. I blz. 290

4) Reg. no. 554 f. 162.
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het overige bij scheiding en deeling met hare medeerfgenamen

Cornelis, Theodoor en Maria Catharina van Ingen.

De gemeente den Bosch maakte, nadat zij van die bleek

eigenares was geworden, van een deel daarvan de stads vuil-

nisbelt 1), terwijl zij het overige daarvan alsbleekerij verhuurde;

dit duurde tot omstreeks het jaar 1867, als wanneer zij de

bleek verkocht aan de Sociëteit Casino, die daarvan een thee-

tuin maakte, wat zij nu nog is.

De toegang naar den Pettelaarschen weg, welke men

thans nabij den ingang van dien tuin heeft, bestond een 40-tal

jaren geleden nog niet; voor dien tijd kon men van uit de

stad op dien weg niet anders komen dan met eene veerboot,

die aan den Grooten hekel lag, wat echter een deel der Bossche-

naren niet kon weerhouden naar de Pettelaar te gaan, zooals

blijkt uit het volgende, dat St. Hanewinkel daarover mede-

deelde in zijne Reize door de Majorij van 's Bosch I p. 22:

„Aan den Zuidkant der Stad buiten den Grooten Hekel plagt

eertijds eene schans te liggen, de Pettelaar-schans genoemd 2),

doch deeze is thans geslecht; iets verder dan die schans ge-

legen heeft, ligt eene herberg, nog de Pettelaar genoemd

;

derwaards wandelen op Zon- en Feestdagen veele Bosschenaars,

doch van het geringste soort, welke hier dan op hunne

wijze braaf vrolijk zijn.'' Wat ten zijnen tijde waar was,

is het nu nog, zoodat hij in dit opzicht in zijn gezegd werk

niet heeft overdreven, zooals hij anders daarin gewoon was

te doen.

Ging men over den Wal langs gezegde bleek door het

Nachtigaalslaantje naar den Papenhulst dan kreeg men oud-

1) Men zie hierover van Heurn Historie IV p. 127, waaruit nog
blijkt, dat de stad den Bosch oudtijds buiten de Vuchterpoort eveneens
eene stadsvuilnisbelt had. Ten tijde van van Heurn werd het schoonhou-
den der straten door de stad aan eenen aannemer verpacht, die daartoe

moest hebben acht werklieden en acht vuilniskarren, elk bespannen met
een paard.

2) In Reg. no. 351 f. 109 vso is sprake van een morgen lands, in 1625
geïncorporeerd «in het leggen en opmaken van het fort royael van Sinte

Michiel omtrent de Kleine Pettelaer tot defensie van den Bosch.»
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tijds aan zijne rechterhand ook eene bleek, die aanvankelijk

eene weide van het Baselaarsklooster was, doch na de reductie

van den Bosch in 1629 door den Staat evenals dat klooster

zelf geconfisqueerd werd en daarop den 31 Augustus 1641

verkocht is geworden aan mr. Johan Gans en Frans Blom,

welke laatste ze later alleen in eigendom kreeg, toen zij met

elkander een deel der door hen gezamelijk gekochte klooster-

goederen deelden. Van Frans Blom en zijne echtgenoote Maria

Sprongh 1) werd deze bleek geërfd door hunne dochter Maria

Blom, die de echtgenoote was van Adriaen Groenhooft, auditeur-

militair te den Bosch. Toen de nalatenschappen van deze

laatste echtelieden in 1678 werden verdeeld, kreeg hunne dochter

Maria Groenhooft ze voor haar aandeel (Reg. n°. 475 f. 54 vso
);

zij vermaakte ze aan haren man, den luitenant-kolonel Henry

Graham, welke na haren dood hertrouwde met Egidia Adriana

van Schoonhoven ; toen ook hij was komen te overlijden, deelde

laatstgenoemde vrouw af met de kinderen, die zij van hem had,

en kreeg zij toen deze bleek voor haar deel ; zij hertrouwde

daarop met den luitenant-kolonel van der Vorst, waarna zij

met dezen den 10 April 1717 (Reg. n<>. 533 f. 27 v
so
) die bleek

— welke nu gezegd werd te zijn huis, waschhuis en bleekerij,

gelegen aan de Papenhulst tusschen de Dieze en den Wal, —
verkocht aan Johanna Maria Jongbloet2); deze verkocht ze

weder aan Johan Willem baron Quadt van Wickerath en diens

echtgenoote Anna Elisabeth Quadt van Lancroon. Van laatst-

genoemde echtelieden erfden deze bleek: voor de eene helft

Joachim Reynhold baron van Glasenapp en zijne vrouw Anna

Elisabeth Louisa van Hundt, heer en vrouw van den Holtmolen

onder Tegelen en voor de andere helft de echtelieden Alexander

Gijsbert baron van Tengnagel en Cornelia Maria de Virieu,

1) Zij kocht 21 Februari 1660 van Mayken weduwe van Gerard,
zoon van Cornelis Danielszn van Golen het op deze bleek staand vring-

huis met de daartoe behoorende gereedschappen (Reg. no. 419 f. 342).

2) Zij was de dochter van Francois Jongbloet, controleur der con-
vooien en licenten te Zalt-Bommel en Sophia Tulleken, dochter van
Rutger en Francina de Leeuw.
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heer en vrouw van Gellicum, alsmede de echtelieden Zeno

Diederik Walraad baron van Tengnagel en Anna Helena 01-

mius, heer en vrouw van Hagen; beide laatstgenoemde paren

echtelieden verkochten daarop 24 April 1 750 (Reg. n°. 565 f. 247)

hunne helft in deze bleek aan de beide eerstgenoemde ech-

telieden, die vervolgens den 15 December van datzelfde jaar

(Reg. n°. 566f. 16) de bleek weder verkochten aan Wijnand de

Groot, burger van den Bosch. Thans staan op deze bleek

de Rijks Hoogere Burgerschool, de Manege en het stedelijk

Gymnasium, allen gebouwen van den laatsten tijd.

A. DE PAPENHULST OOSTZIJDE.

a. Het Klooster der Arme Clarissen van Boxtel en

het Ziekengasthuis der Duitsche Broeders.

No. 34 en Nos. 32—30.

Wanneer men van uit het Nachtigaalslaantje over de

Judasbrug 1) de stad ingaat, dan komt men in de straat, die

eerst de Wevershuls heette, doch later den naam van de Papen-

huls gekregen heeft, toen daarin vele kanoniken en andere

geestelijken der St. Jans-kerk hunne woonplaats vestigden 2).

Het eerste huis, dat men voorheen in die straat aan zijne

rechterhand kreeg, als men van uit gezegd laantje de brug was over-

gegaan, was dat, hetwelk aanvankelijk een deel uitmaakte van

het ten N.W. daarvan gestaan hebbend huis; deze beide huizen

met hunne erven behoorden eens aan Frank van Gestel, daarna

aan Jan van Gestel en vervolgens aan domicella Hadewich,

dochter van Jan van den Dijck en echtgenoote van Dirck die

Lu; daarna zijn zij in tweeën gesplitst. Het gedeelte van

die beide huizen, dat tot het vorig jaar was het huis genummerd

1) Deze brug werd voor het eerst gebouwd in 1422. Dr. G. R.
Hermans Kronijken p. 87. Zij heette reeds in 1619 de Judasbrug.

2) Huls zou volgens sommigen eene hoogte beteekend hebben.

32
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Papenhulst 34, kwam ten slotte aan Adam die Lu Marceliszoon

;

hij verkocht het aan Koelof de Bever (Keg. n*. 153 f. 367), (die

de zoon was van Roelof de Bever en Walburg van der Aa,

zijnde laatstgenoemde Roelof wederom een zoon van Thomas de

Bever, den zoon van Roelof en Sophia de Roover Dircksdochter

en Willemina Dicbier); deze had van zijne vrouw Catharina

of Katherijn Monicx, dochter van mr. Jan den oude, president-

schepen van den Bosch en Adriana Pylyser, o. a. eene dochter

Adriana, die huwde met Henrick van Uden Henrickszn. Zij schonk

hem de navolgende kinderen: Maria, mr. Roelof en Frans van

Uden, aan wie voorbedoeld gedeelte 18 Januari 1507 (Reg. n°.

644 f. 113) uit de nalatenschap hunner grootouders werd toe-

bedeeld ; deze verkochten het 1 5 Januari 1519 (Reg. n°. 1 1 8 f. 330),

als wanneer het gezegd werd te zijn: huis, erf, plaats en ach-

terhuis, staande tusschen de Dieze ex nno en het huis van

Geerlich de Roover ex alio et fine uno en strekkende cum
fine anteriori tot de straat, aan Jan de Bever 1), zoon van

Roelof en Katherijn Monicx voornoemd.

Laatstgenoemde liet het meerbedoeld gedeelte na aan de

kinderen, die hij had van zijne huisvrouw Hillegonda van Veen,

zijnde: Aleid, de huisvrouw van Frans van Mechelen ; Robberta,de

huisvrouw van Antonius van Bruheze; Roelof; Robbert en Corne-

lis de Bever; dezen verkochten 17 Juni 1539 (Reg. n°. 153 f. 366)

dat gedeelte aan Jan van Breugel (den zoon van Willem Thomas-

zoon), die daarop 6 December 1541 (Reg. n°. 160 f. 371) aan

de O. L. V. Broederschap, gevestigd in het O. L. V. Koor

der St Janskerk te den Bosch, eene grondrente verleende uit

dit deel, hetwelk alstoen gezegd werd te zijn : huis, erf, poort,

plaats en achterhuis, staande aan de Papenhulst tusschen de

Dieze ex uno en het huis van Hercules van Keystergate ex

1) Aan dezen was bij gezegde scheidingsakte uit de nalatenschappen
zijner ouders toebedeeld: domus, area, ortus, ager etc, siti in parochia
de Berlikom in loco, dicto Beecvelt, quas hereditates Dominus Rodolphus
de Bever erga Dominum Petrum die Lodder, tanquam rectorem pro tem-
pore altaris beatarum Mariae et Katharinae, virginum, siti in ecclesia
parochiae de Berlikom, emendo acquiserat. Dit goed heette later Vredendael.
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alio: Zijne vrouw was Margriet de Cock, dochter van Jan 1)

en Barbara van Kelmis Leonardsdr ; zij vermaakte Vt in dat

goed in vruchtgebruik aan hare zuster Anna, de huisvrouw

van Joost Arndszn van Oss 2) en in eigendom aan hunne

kinderen, zijnde het overig 6
/7 daarvan geërfd, denkelijk

van Jan van Breugel voornoemd, door de overige kinderen

van genoemde echtelieden de Cock-van Kelmis, zijnde : Gijsbert

de Cock; Barbara de Cock, huisvrouw van Jan van den Wiel;

Marie de Cock, huisvrouw van Jan, den zoon van Jan Thomaszn

;

Jacob de Cock ; Kathelyne de Cock, huisvrouw van Erasmus

Schetz en Lysbeth de Cock, huisvrouw van Jacob Looman 3).

Nadat genoemde Anna de Cock afstand had gedaan van ge-

zegd vruchtgebruik ten behoeve van de kinderen, die zij van

haren voormelden man had, verkochten die kinderen, alsmede de

hiervoren genoemde medegerechtigden in meerbedoeld gedeelte

hetzelve den 8 Augustus 1551 (Reg.n°. 181 f. 451 vso
), (als wanneer

het gezegd werd een huis te zijn, dat N.W.-waarts grensde aan

dat van Geerlich de Roover), aan Jan, den zoon van Everard

van de Water Peterszn, wiens vrouw was Jutken, de dochter

van Jan van den Wiel en Barbara de Cock voornoemd ; deze

verkocht het 6 Juni 1554 (Reg. n°. 190 f. 440 vso
) weder

aan Frans Bogart Lambertszn, die tot vrouw had Catharina

van Oss, weduwe van Jacob de Cock 4) (voornoemd
4

?); het

werd alstoen omschreven als : domus, area, ortus ac domus
posterior, sitae in Buscoducis ad locum, dictum den Papen-
huls, inter communem aquam ibidem currentem ex uno et

inter hereditatem Gerlaci die Roever ex alio. Van genoemden

Bogart erfde het zijne dochter Lamberta, die met Jacob van

1) Volgens Dumont Fragmens Généal. in voce Schelz was hij een
de Cock van Opynen.

2) Hunne dochter Johanna van Oss huwde met Wouter Scellens
Dirkszn, raad van den Bosch, wien zij schonk eene dochter Catharina
Scellens, die trouwde met mr. Symon van de Water.

3) Cathelyne en Lysbeth de Cock zullen in eersten echt respectie-
velijk zijn gehuwd geweest met Jan Sadorvilll en Jor Vyth Herel. Zie
Dl. I. p. 73.

4) Hun zoon Jor Jacob de Cock wordt ih 1587 vermeld.
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Arckel huwde en hem eene dochter, Anna van Arckel, schonk,

welke het ten huwelijk bracht aan haren man mr. Gerardus

van Tulden Dierckszn; deze verkocht het 14 September 1595

(Reg. n°. 247 f. 392), als wanneer het gezegd werd te zijn:

domus, area, vacua hereditas, porta, ortus ét domus posterior,

sitae in Buscoducis ad finem plateae, dictae den Papenhuls,

inter aquam ibidem fluentem ex uno et inter hereditatem

magistri Johannis Splinter de Vooren ex alio et fine uno,

tendentes cum reliquo fine ad communem plateam, aan

Henrick Franszn van Gestel, president-schepen van den Bosch,

Mathijs van der Meer, raad van die stad en Dirck van Kessel,

ten behoeve, naar ik vermoed, van het klooster der Arme

Clarissen te Boxtel ; zij zullen het daarvoor op eigen naam

gekocht hebben om te ontduiken het placaat, door Philips

den Goede van Bourgondië uitgevaardigd tegen den aankoop

van vast goed door kloosters en godshuizen. Volgens Schutjes

Gesch. van het Bisdom den Bosch III p. 361 hadden deze

nonnen reeds omstreeks het jaar 1580 in het huis, staande op het

reeds dikwerf genoemd gedeelte haren intrek genomen, omdat

wegens den Tachtigjarigen oorlog haar het verblijf in haar

klooster St. Elisabethsdaal te Boxtel onhoudbaar was gewor-

den. Zij beschikten reeds den 11 September 1595 als eigenaressen

over het zoo even bedoeld huis, zooals blijkt uit eene Bossche

Schepenakte van dien datum (Reg n°. 247 f. 390), waarbij

:

„d'eerbare ende devote suster Fides Janss, abdisse; suster

Mariken Singels, vicarisse ; suster Jenneken Henricx, discrete

;

suster Claerken Fabri, procuratesse ende discrete ende suster

Lyntken Henricx, discrete, representerende
?

t convent der

armen Clarissen van Boxtel, gesticht ter eeren Goits ende

Sinte Elisabeth, dochtere des Coninx van Hungarien, gemech-

ticht tot sgeens navolgende is uuyt crachte van den consente

ende auctorisatie, denselven by den Eerw. Heere Gerardt

Jacemnus, minister Provinciael van Neder Duytslant verleent*', —
aan Apolonia, dochter van Jan cle Kesselaer en dezer nicht Maria

van den Bogart Henricxdr, beiden geboren te Antwerpen,
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haar leven lang tegen betaling eener som van 1100 car.

gulden gaven het gebruik eener kelderkamer, staande aan

de poort of ingang van het huis, dat eertijds van mr. Gerard

van Tulden was, met eenen daarboven gelegen zolder, ter-

wijl zij zich verder verplichtten aan deze beiden den kost te

geven, als zij ziek zouden worden. Na ruim dertig jaren in dit

huis te zijn verbleven verlieten de Arme Clarissen van Boxtel

het den 12 Juli 1611, alzoo tijdens het Twaalfjarig bestand,

en vestigden zij zich weder in haar klooster aldaar 1). Haar

huis aan de Papenhulst hielden zij evenwel nog aan; het zal

na de reductie van den Bosch in 1629 ook wel ten behoeve

van den Staat zijn verbeurd verklaard geworden, doch het

schijnt, dat de rechtsgeldigheid dezer confiscatie destijds be-

twijfeld werd, want blijkens eene Bossche Schepenakte van

19 Juli 1642 (Reg. n°. 386 f. 351) werd het op dien dag door

„de Eerw. Moeder Abdisse, de Vicarisse, de Procuratesse, de

Senioren ende Discreten van de Arme Clarissen tot Boxtel,

representerende 't geheel corpus ende gemeynte desselven con-

vents, die voors. Moeder Abdisse daertoe behoorlijck geaucto-

riseert van den Eerw. Pater Provinciaal Minister over deMin-

derbroedersorden in Nederduytslant, in presentie van d' Heer

Pieter SchuyL als rentmeester van de geestelycke goederen

binnen dese stadt (den Bosch)*', verkocht aan den reeds meer-

malen genoemden opkooper van zwart goed, Frans Blom. Diens

weduwe Maria Sprongh, welke dit huis van hem erfde, verkocht

het 8 Juli 1651 (Reg. n°. 400 p. 296) weder aan den Staatschen

kapitein Alexander Bruce, wiens vrouw was Anna van Eek;

het werd toen gezegd te zijn: „een groote huystnge, plaetse.

poorte, hoff met een groote beqaaeme stallingë\ staande naast

het huis van den kapitein John Abraham. Laatstgenoemde kooper

verkocht dit huis 30 November 1660 (Reg. n°. 419 f. 402) aan

1) Dit klooster is later ten behoeve van den Staat verbeurd ver-

klaard en 19 Mei 1728 door den Rentmeester der Geestelijke goederen
verkocht aan Jan Louis Verster, notaris en procureur te den Bosch (Reg.
no. 543 f. 203 en vlgd). Zie verder over dit klooster Reg.no. 578 f. 22S.
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den kapitein Peyton, van wien het erfde zijne vrouw, Mevrouw

Peyton. Van de erven van deze kwam het, naar alle waar-

schijnlijkheid door koop, aan Johan Willem baron Quadt van

Wickerath, in de Bossche Schepenakten ook wel genoemd de

heer van Groot Bullesheim, en diens echtgenoote Anna Elisabeth

Quadt van Lanscroon; zij deden hunne wapens schilderen in

het plafond van het vooruitspringend huisje van dat huis, waarin

die bleven tot dat het in 1912 werd afgebroken. Van hen

erfden het ook hunne op blz. 496 reeds genoemde erfgenamen,

waarna van die erfgenamen, Joachim Eeynhold baron van

Glasenapp en zijne vrouw Anna Elisabeth Louisa van Hundt,

heer en vrouw van den Holtmolen, op 24 April 1752 (Reg. n°.

565 f. 247), hetzelve, voor zooverre zij daarin niet gerechtigd

waren, van hunne mede-erfgenamen kochten; het werd toen

gezegd in huur te zijn bij den heer van Borssele, (vermoede-

lijk Gerard Theodoor van Borssele, heer van Muyswinkel en

het huis Ter Aa onder Berlicum). Genoemde echtelieden van

Glasenapp verkochten 27 Februari 1756, als wanneer zij op

den Holtmolen woonden, gezegd huis aan Johan Peter van Raes-

felt, heer van Niel, Angeren, Clarenbeck, Bruch, enz., eersten

regeerings-president te Kleef. (Reg. no. 576 f. 155). Het werd

toen gezegd te zijn huis met tuin, staande aan de Papenhuls,

Z. de Dieze, N. de erven der heeren van der Does en Jacob

van Vechel en O. de tuin van Jacob van Vechel. Hij verkocht

het 1 Februari 1758 reeds (Reg. n°. 577 f. 11 v so
) aan Rombout

Lips, timmerman en Leonard Jan Smits, gewezen president-

schepen te den Bosch; dezen verkochten het 24 September 1760

(Reg. n°. 577 f. 346) weder aan Jan van de Geevel, burger van

den Bosch, die het vermaakte aan Anna Geertruy van Kranen-

burgh, echtgenoote van Martinus Rippens, welke dientengevolge

in 1779 als eigenares daarvan optrad. Van haar erfde het haar

genoemde man, en toen deze te den Bosch kwam te overlijden,

werd het van hem geërfd door zijne kleinkinderen Martinus en

Margaretha Rippens voor Vs; door Francis Rippens, woonachtig
te den Bosch, voor V3 en door mr. Quintinus van de Ven, als
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gehuwd met Margaretha Rippens, ook voor Va; zij verkochten

het 5 Maart 1798 aan genoemden Francis Rippens, wiens echtge-

nootewas Johanna Louisa Ragotski (ook wel genaamd Rogatsnik);

van deze echtelieden werd dat huis, zijnde later genummerd 34,

geërfd door hunnen zoon Joannes Josephus Rippens, officier

van gezondheid, gedoopt te den Bosch 15 Februari 1804 en

aldaar overleden 29 October 1883. In 1912 is bet geheel gesloopt.

Het huis, dat N.W.waarts naast het zooeven beschrevene

stond en als gezegd aanvankelijk daarmede een geheel uit-

maakte, zijnde dat op welks erf thans het Ziekengasthuis der

Duitsche Broeders staat, genummerd Papenhulst 32 en 30,

kwam na de splitsing van dat geheele gebouw aan Jan die Lu
junior, den zoon van de hiervoren op blz. 497 genoemde echte-

lieden Dirck die Lu — van den Dijck. Hij verkocht het in

1431 aan zijnen zoon mr. Andries die Lu, als wanneer het

gezegd werd te zijn : een huis met erf, afkomstig van Jan van

Gestel en staande achter de straat de Papenhuls nabij de Dieze,

alsmede een gedeelte van eene plaats, gelegen vóór dat huis

in de richting van gemelde straat tusschen de Dieze eenerzijds

en het erf van Henrick van Broeckhoven anderzijds. Genoemde
mr. Andries die Lu legateerde Vi in dat huis met erf en plaats

aan Jan van Herssel, clie het als huwelijks-medegave schonk

aan zijne dochter Katherina ter gelegenheid van haar huwelijk

met Dirck Voss; van haar erfde dat aA weder hun zoon Jan

Voss, die het 14 Maart 1502'(Reg.n°. 97 f. 346 vso
) verkocht aan

den op blz. 470 reeds genoemden Geerlich de Roover Emoncls-

zoon. Eenige der overige aandeelen in gezegd huis met erf en

plaats kocht hij successievelijk en wel :

10 Januari 1509 (Reg. n°. 104 f. 319 v so
)

lk van Goijart

Reinierszn van de Graft als man van Hadewich, dochter van

Willem Reeuwe en Heylwich, de dochter van genoemden Dirck

die Lu, zijnde door zijne genoemde vrouw het door hem ver-

kocht aandeel geërfd van voornoemden mr. Andries die Lu;
en de V2 in

lk van Willem van Gerwen Janszn als man Elisa-

beth, dochter van Emond de Roover;
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30 Januari 1509 (Eeg. n°. 104 f. 492) van Gerrit, zoon

van Henrick Dirckszn en Mechteld, de dochter van Jan Grotell

en Hadewich, de dochter van Jan van den Kelder en Oda, de

dochter van meergenoemden Dirck die Lu ; alsmede van Lucas

Barniers als man van Johanna, de dochter van Jan Grotell en

Hadewich voornoemd; zoomede van 'IJda, de dochter van

laatstgenoemde echtelieden

;

terwijl 29 Maart 1510 Hadewich, dochter van Nicolaas

Meliszoon en Hadewich, de dochter van genoemde echtelieden

Grotell, ten zijnen behoeve afstand deed van al het recht haar

en hare moeder competerende op het overige gedeelte van

meergezegd huis met erf en plaats, dat door haar geërfd was

van mr. Andries meergenoemd en welk huis met erf en plaats

in laatstgezegde akten gezegd werd te zijn: huis met erf, plaats,

achterhuis en andere gebouwen,
t

staande aan de Papenhuls

tusschen het erf der erfgenamen van Eoelof de Bever eener-

zijds en dat van Petrus de Ruyter, kanonik der St. Janskerk

te den Bosch anderzijds en zich achterwaarts uitstrekkende tot

aan de Dieze.

Van Geerlich de Boover erfde het thans hierbedoelde

huis zijne dochter Dirckje de Roover, hiervoren op blz. 470

ook reeds genoemd; zij bracht het ten huwelijk aan haren

tweeden man Hercules van Edinghen, heer van Kestergate, welke

bij haar verwekte eene dochter Margaretha, die het op hare

beurt erfde en het ten huwelijk bracht aan haren echtge-

noot Philips van Bourgondië, heer van Amerval; diens last-

hebbers Roelof van Eyck en Joost van Berckel verkochten

2 September 1556 (Reg. n°. 194 f 409) dat huis, dat alstoen

in huur was bij mr. Gerardus van Gameren, priester en kanonik

der St. Janskerk te den Bosch en omschreven werd als huis

met erf, plaats, brouwhuis en poort, staande aan de Papenhuls

tusschen het erf van Frans Bogart Lambrechtszoon ex tmoen
den Heerenkelder (penuarium) en twee huizen van het Kapittel

van gezegde kerk exalio, — aan Henrick de Heusch Arndszoon.

Deze was gehuwd met Martha, dochter van Zeger van
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Hedel (den zoon van Jan Goijartszoon van Hedel), welke hem

de navolgende kinderen schonk: Arnd; Zeger; Jan; Aleid, de

huisvrouw van Jan van Herzeele; Elisabeth, de huisvrouw van

Everard van de Water Janszn en Elsken, de huisvrouw van

Jacob Sanders van Oss. Toen deze kinderen in 1573 (Eeg. n°.

651 f. 229) hunne ouderlijke nalatenschappen onder elkander ver-

deelden kreeg Elsken laatstbedoeld huis voor haar deel ; het heette

alstoen te zijn: een geel poerte, huys, ledigeerfenisse, brouw-

huys met syne getouwe, hoff, stallinge, staande tusschen het

erf der erven van Jacob van Arckel ex ano en den Heeren-

kelder ex allo en zich achterwaarts uitstrekkende tot aan de

Dieze. Eicardus Eubbens, als daartoe ten overstaan van Sche-

penen van Hedel gemachtigd door Jacob Sanders van Oss, dezen

als man van Elsken (Elsbene) de Heusch, verkocht 22 April 1580

(Eeg. n°. 242 f. 109) dat huis aan Everard van de Water 1)

Janszoon als man van zijns lastgevers schoonzuster Elisabeth

de Heusch. Deze verkocht het 12 December 1585 (Eeg. n°. 240

f. 298) weder aan mr. Johannes Splinter van Voorn, redditarius

regius majestatis, die het 29 December 1611 op zijne beurt

verkocht aan Apollonia, de dochter van Petrus Eademaker van

Aken (d. i. afkomstig van Aken, want zij verleende uit dit

huis eene grondrente aan het St. Blasiusgasthuis te Aken). Zij

verkocht het 30 September 1617 (Eeg. n°. 318 f. 552 vs0
) aan

Johan Buckelius van Helmond, priester te Luik ; deze liet het

in 1627, als wanneer hij priester en kanonik te Brussel was,

opnemen door drie paalmeesters van den Bosch, zijnde: Dierck

Dierckszoon van Erp, Gijsbert Anthoniszoon Bosch en Jan

Jacobszoon van Lier en uit het daarvan door hen opgemaakt

rapport blijkt, dat de indeeling van dit huis toen was als volgt

:

in den iersten eene poorte voor aen de straete ende ledige

erffenisse; item een spreeckhuysken ende daerachter eenen

grooten viercanten hoff ende ganck, rontsomme beheympt met

eenen grooten, stereken ende bestandigen muere; daerachter

1) Zijne moeder was Jutken van den Wiel Jansdochter.
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de oude huysinge; dan was er eene nieuwe huysinge of t den

grooten sadel mtt twee solders boven malcanderen ende neffens

den grooten sadel eene ledige plaetse oft hoff ende daeraen

een brouhuys, zijnde de plaetse achter voor d'meestendeel be-

heympt met eenen muere, opgetrocken uut den water. Johan

Buckelius verkocht dit huis op zijne beurt 19 September 1630

(Reg. n°. 332 f. 447 vso
) aan mr. Symon van Breugel, zoon van

mr. Johan, president-schepen van den Boscli en Joanna van de

Water (de dochter van mr. Symon en Catharina Scellens).

Genoemde mr. Symon van Breugel huwde met Catharina van

Horenbeeck Arndsdochter, bij wie hij zes kinderen verwekte,

van welken Arend van Breugel huwde met Adriana Le Lion
;

de voogden over die kinderen verkochten het hierbedoeld huis

27 Maart 1641 aan den ritmeester Anthony van Soemeren^

het werd toen omschreven als een huis met erf, tuin, ledige

plaats, brouwhuis, poort en voorhuisje, staande aan de Papen-

huls bij den Heerenkelder, tusschen dien kelder en andere huizen

van het Kapittel van St. Jan te den Bosch Hinthamerstraat-

waarts, ex uno en het huis en erf van het klooster der Arme
Clarissen te Boxtel Diezewaarts, ex alio en zich uitstrekkende

van af de Papenhuls tot aan de Dieze. Genoemde van Soemeren

had van zijne vrouw Anthonetta van Beuningen : a. eene dochter

Elisabeth, welke huwde met J or HenryckWylde, kapitein eeuer

Compagnie Engelsche Infanterie; b. eene dochter Margriet, welke

trouwde met Maurits van Lintdorp en hem eene dochter Chris-

tina schonk; gezegde Wylde en voorts mr. Anthony van Out-

heusden, griffier van den Bosch, in diens hoedanigheid van curator

over Christina van Lintdorp voornoemd verkochten dit huis 16

Februari 1644 (Reg. n°. 388 f. 279 vso
) aan John Abraham, kapitein

eener compagnie Engelsche voetknechten ; de procureur Maurits

Biben verkocht het vervolgens bij gerechtelijke uitwinning

11 Maart 1686 (Reg. n°. 478 f. 187 v so
) aan den luitenant-kolonel

Thomas Suljard l) ; het werd toen gezegd te zijn huis met stal,

1) Hij was gehuwd met Johanna van Leefdael, dochter van Rogier,
heer van Deurne en Liessel en Esther van Leefdael.
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koetshuis, erf, tuin. en poort. Deze laatste verkocht het 6 Jan,

1687 (Reg. n°. 504 f. 2 vso
) weder aan Johan van Leefdael,

heer van Deurne en Liessel en raad van den Bosch, die het

9 Februari 1706 (Reg. n°. 485 f. 211) op zijne beurt verkocht

aan Wilhelm Schuyl de Walhorn, president-schepen van die

stad ; het werd toen gezegd te zijn : een schoon ende welgelegen

huys, stallinghe, coetshuys, erve, hoven ende poorte op den

PapenhnlsU begrensd door het huis der erven van Mevr.

Peyton eertijds, nu des HWGeb. Heers van Bulsheym, wal-

waarts, ex uno en door het huis en erf der erfgenamen en

kinderen van den kapitein Kerweer en Mevr. Schuyl van Wal-

horn, ex alio en zich uitstrekkende tot aan de Dieze.

Laatstgenoemde kooper was zoon van Pieter Schuyl de

Walhorn 1), rentmeester der geestelijke goederen in de stad

en Meierij van den Bosch en president-schepen van diezelfde

stad, overleden 5 Juni 1666 en van diens tweede vrouw Anna Stas.

Hij overleed kinderloos 12 November 1713 en alstoen

werd het laatstbedoelde huis van hem geërfd door zijne zus-

ter Maria Schuyl de Walhorn, welke 18 Februari 1651 ge-

boren was en 25 Mei 1739 te den Bosch overleed; zij

huwde met 1° te den Bosch 15 April 1671 Jan van der

Does, kapitein der mariniers, geboren te Amsterdam 6

Mei 1645, overleden te Brussel 6 Augustus 1674; 2° Hans

Jurriaan baron van Baltwein van Tweebrugge, heer van Callen-

felts en Eckersweiler, generaal-majoor der Cavalerie, over-

leden aan zijne wonden, bekomen in den slag van Oudenaarden,

8 Maart 1710. Zij schonk haren eersten man een zoon mr.

Johan Hendrik van der Does, schepen van den Bosch en

proost der 111. L. V. Broederschap aldaar, geboren te den

Bosch 25 April 1672. en gestorven aldaar 12 Mei 1744.

Zijne vrouw was Hester Sengwaart, dochter van Wolphaard,

professor in de wijsbegeerte te Leiden ; zij stierf 25 September

1) Deze was zoon van Wilhelm Schuyl von Walhorn, raad en
rentmeester te Dalheim en Falkenburg en Anna van Panhuys. Maceo
Aachener Wappen und Genealogien Bd. II p. 142.
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1716; haren man schonk zij o.a. deze zonen: mr. Willem

van der Does, schepen van den Bosch en proost van de

111. L. Vr. Broederschap aldaar 1), geboren te Leiden 13 Fe-

bruari 1706 en mr. Johan Hendrik van der Does, secre-

taris van politie der. stad Utrecht en proost van gezegde

de 111. L. V. Broederschap, geboren te Leiden in 1709; zij

verkochten 6 December 1752 (Reg. n°. 571 f. 219) het hier-

bedoeld huis aan Dr. med- Daniel Mobachius Quaet, oud-schepen

van den Bosch en professor aan de 111. school aldaar en aan

Jacob van Vechel, architect te den Bosch ; het werd toen om-

schreven als een schoon, groot en aanzienlijk modern huis

met schoone, royale beneden- en bovenkamers, eetzaal, keukens,

stalling, koetshuis, open plaats en tuinen, staande aan de

Papenhuls tusschen de erven van den baron van Glasenapp,

ex uno en de erven van verkoopers, ex alio, en achterwaarts

zich uitstrekkende tot aan de Dieze.

Eeeds den 17 Januari 1754 (Reg. n°. 575 f. 248) ver-

kocht Dr. Daniel Mobachius Quaet zijne helft in dit huis aan

Jacob van Vechel voornoemd. Van dezen erfde het zijne

weduwe Maria Hulshout ; de executeur-testamentair harer na-

latenschap verkocht het 30 September 1799 (Reg. n°. 607

f. 398 vso
) aan Adriaan van Selst, woonachtig te den Bosch

;

het werd toen gezegd te zijn een huis en hovenierswoning

met een moestuin, staande en gelegen aan de Papenhulst, ge-

nummerd C n°. 238.

Later behoorde ook het hierbedoeld huis aan den officier

van gezondheid Rippens, hiervoren opblz 503 genoemd, zoodat

de beide in deze afdeeling beschreven huizen, na gedurende

eenige eeuwen van elkander te zijn gescheiden geweest, nu weder

in één hand waren. Hij maakte er een particulier krankzinnigen-

gesticht, alsmede een verbeterhuis van. Later werden die beide

huizen het eigendom van de zoogenaamde Duitsche broeders,

1) Van zijne vrouw Johanna Margaretha Orrock, dochter van
Jeremias en Joanmi Margaretha van Heurn, had hij één zoon Jhr. mr.
Johan Hendrik van der Does, hiervoren op blz. 348 genoemd.
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of beter gezegd van de „Vereeniging tot verpleging van zieken,

genaamd broeders van barmhartigheid van Johannes de Deo",

die het laatst beschreven huis, genummerd 32-30, tot een zie-

kenhuis hebben verbouwd, terwijl zij het eerst beschrevene,

als gezegd, in 1912 afbraken om er een tuin voor hun zie-

kenhuis van te maken.

b. De Heerenkelder, thans de Vrijmetselaarsloge.

(No. 28).

Tot het erf van de beide laatst beschreven huizen be-

hoorde oudtijds een tuin, die gelegen was tusschen die hui-

zen Zuid-Oostwaarts en een huis, dat in 1431 toebehoorde

aan Henrick van Broeckhoven, daarna aan Willem Colen,

kanonik der St. Janskerk te den Bosch en in 1509 aan Petrus

de Ruyter, kanonik dierzelfde kerk Noord-Westwaarts.

De hiervoren reeds genoemde Geerlich de Roover ver-

kocht 13 Maart 1509 voormelden tuin aan het Kapittel der

meergezegde kerk bij eene akte, welke luidt als volgt :

Geerlick die Rover een erffenisse ofte hooff, gelegen in

der stat van Sertogenbossche ter plaitzen, geheyten opten

Papenhulss, tussen een erve voirtijts toebehoirende Heeren

Willemmen Colensz, cononick in Sertogenbossche, nu ter tijt

Heeren Peters die Ruytter, oick Canoniek in Sertogenbosch,

aen d'een zyde ende die poirte ende ganck des voirs. Geerlicx

die Rover aen d'ander zyde, streckende van der straten totten

anderen erve des voirs. Geerlicx, dair dese voirs. erffenisse ofte

hoff afgedeilt is, welcke erffenisse ofte hoff houdende is inder

lengden ter zyden ten erffeniss des voirs. Geerlicx wairt hondert

ende vier voeten oft dairomtrent ende ter zyden wairt Heeren

Peters die Ruijtter hondert ende seven voet oft dairomtrent ende

inder breyden omtrent tsestich ende een voet, zoe hy seeghde.

— heeft hy wittelick ende erffelicken vercoft Meesteren Claessz

Kuyst tot behoef der Heeren Dekenen ende Capittels van St.

Jans Evangeliste bijnnen der voirs. stat, van denselven Heeren
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Dekenen ende Cappittele in den erfrecht te hebbenen ende te

besittenen ende heeft die voirs. Geerlick dat opgedragen ende

helmelinge dairop vertegen in manieren in dien gewoentlick.

Gelovende dieselve Geerlick als principail sculder op hem ende

allen zijn gueden hebbende ende vercrigende, dat hy den voirs.

Heeren ende Cappittele van der voirs. erffenisse sculdige ende

gerechte zal doen weerscappe ende dat hy allen commer ende

aentaile in der voirs. erffenisse wesende den voirs Heeren ende

Cappittele zall aff doen gehelicx, uytgenomen den voirs. Cappittele

een erfchijns van vier ponden ende darthien scillingh payments

jairlicx dair uuyt te vergeldene als hy seeghde, — op zekere

vorwairden ende bespreek als hiernae volgt. In den yersten,

dat die voirs. Heeren Dekenen ende Capittel coeperen den

voirs, chijns van vier ponden ende derthien scillingen payments

uyt den voirs. hoff oft erffenisse alzoe zullen gelden ende

schuldich zijn te geldenen ende te betalen, dat den voirs.

Geerlicken vercoper oft zijn oire ende nacomelingen, besittenen

van zijn huyse ende anderen erven voirs. dair af egheen schaide

ofte commer comen en zall in eenigh toecomende tyden. Oft

oick den voirs. coperen, Heeren Dekenen ende Cappitele be-

liefden te betimmeren die voirs. erffenisse ofte hooff, dan zy als-

dan hen drup zullen hebben op den ganck ofte erffenisse des voirs.

Geerlincx aen die zyde ten voirs. ganck wairts, des en zullen die

voirs. coperen egheen vensteren moigen maken, die op zullen

moigen gaen ten voirs. ganck wairts mer zullen moigen maken
gelasen oft yseren traillien ende des zullen oick die voirs. co-

peren hebben die stenen pilernen van derpoirten,staende naest

desz voirs. erffenisse ende dair inne tanderen ofte timmeren

hen muer oft hen belieft. Zullen oick die voirs. coperen leggen

op dese voirs. erffenisse ofte hoff een zydelmuer, daer mede
den voirs. ganck afgescheyden zijn zall, welcke muer dieselve

coperen zullen ten euwigen daighen tot hunnen costen schul-

dich zijn tonderhoudene. Zullen noch dieselve coperen aen dat

eynde van den voirs. erffenisse ofte hoff int scheyden tussen

beyde setten ende maken een heymsel van steen ofte van hout
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op hunnen cost, nier clatselve heymsel gemaict zijnde, zullen

die coperen ende vercoper dat alsoe tot hunnen beyden costen

onderhouden ende repareren ende schuldich zijn gelijck te

onderhouden ende te repareren, Welcke vorwarden, bespreeck

ende condicien hebben Meesteren Peter van den Bosch ende

Laureints van Gonterslair, canonicken ende capitilaren des

voirs. Capittels, als dairtoe van denselven Capittel, soe zy seegh-

den, gecommitteert, op die verbijntenisse van den gueden

desselve Capittels ter eenre, ende die voirs. Geerlick die

Rover op verbijnntenisse van allen zynen gueden, hebbenen

ende vercrigenen ter andere zydenen malcanderen geloeft te

onderhoudene ende volcomelick metten werck sonder oppositien

gansselick te volbrengene. Allet sonder arch ofte list. Getuygen

hebben hierover geweest Seepenen in Sertogenbosche Arnt

Monix ende Gerit van der Bruggen. Gegeven opten derthiensten

daeh der maent van Merte des Woensdachs nae den Sondach

alst men singht letare Jherusalem int jair ons Heeren 1509.

Na dezen koop deed gezegd Kapittel op het door hetzelve

gekochte een huis bouwen, dat tot zijnen wijnkelder gediend heeft

en daarom den naam kreeg van den Heerenkelder. Tevoren

had dat Kapittel reeds een wijnkelder op dePapenhulst gehad,

zooals blijkt uit Dr. C. R. Hermans' Kronijken p. 96 1).

Deze kelder was echter, blijkens het aldaar medege-

deelde, niet het eigendom van het Kapittel van St. Jan en

in 1526 reeds als zoodanig in onbruik. De reden waarom
het eenen eigen wijnkelder deed bouwen kan men vinden bij

J. van Oudenhoven t. a. p. blz. 101 en Dr. C. R. Hermans
Kronijken blz. 71. Na den bouw daarvan ontstond de vraag

of de Kanoniken van St. Jan al dan niet gehouden waren

aan de stad den Bosch accijns te betalen, van den wijn, die

zij er in bewaarden ; de strijd hierover liep in 1517 tusschen de

Kanoniken, die beweerden vrijdom van accijns te hebben en

de Regeering van die stad, welke het tegendeel volhield,

zoo hoog, dat deze laatste alstoen de Papenhulst aan het

1) ld. van Heurn Historie I p. 456.
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begin der Clarastraat met groote en zware houten palen deed

afsluiten en aan het begin van de Choorstraat, omtrent het

huis van den Deken van het Kapittel, een groot ijzeren hek,

roostel genaamd, deed plaatsen, zoodat geene vaten met wijn

in den Heerenkelder meer konden worden gebracht 1); „maer

de Priesters zijn gekomen, zoo schreef J. van Oudenhoven

t. a. p. blz. 101, met haere knechten ende hebben die groote

swaere posten wederom wegh gedaen ende het Clarenstraetje

wederom geopent. Dit by de Stadt verstaen wesende, hebben

een verbodt lancx die straeten van de stadt laten afflesen,

dat niemant op de verbeurte van lijff ende goet eenige assis-

tentie ofte bystant doen en soude die van den Capittele om
den wijn in den Heerenkelder te doen. Maer die Canonicken

ende Beniflciaten, die sterck ende cloeck waren, terwyle dat

jnen dat wywater in de kerck worp ende de Hooghmisse ge-

songhen wert, haere choorcleederen ende tabbaerden uytge-

togen hebbende, hebben den wijn selver in den kelder ge-

daen, niet passende op eenich gebodt noch op den ghenen,

die daerby stonden ende dat aensaghen ende die canonicken

gingen solliciteren aen den Bisschop van Luyck om opschor-

tinghe van den openbaren dienst te vercryghen, hetwelck hen

geaccordeerd wierde ende de kercken bleven geslooten ende

die getyden ende Missen werden gedaen met gesloten deuren

ter oorsaecke, dat die Heeren van der Stadt ende den meesten

hoop van de Dekenen van den Ambachten ende die ses

Mannen met violentie aen de canonicken henne voors. ont-

worpinghe der paelinghe wilden verghelden. Ende alsoo bleven

die kercken in die cessie geslooten van den 19 Meert des

jaers 1516(1517) tot den Witten Donderdach toe daer naest

volghende ende men communiceerden niet voor Paeschavondt

des jaers 1517(1518). Maer dat die canonicken alle haer

getyden ende Missen deden met geslooten deuren, dat ver-

r^o
1

)
Dr G

' R * Hermans Rronijken p. 80 en van Heurn Historie I
p. 428.
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droot die stadt soo seer, dat sy aen den Grave van Nassouw
viïendelijck versochten omme te moghen hebben vijftich ofte

't sestich ruyters, die sy geleydt hebben in die huysen van
de Canonicken, beloovende hen van allen schade ende hinder,

die hen daervan souden moghen hebben overcomen, los ende

vry te houden, op welcke beloofte die ruyters, in de huysen

van de Canonicken gekomen zijnde, al open smeten dat sy

vonden, te weten tresoiren, cantoiren, botteleryen, biei kelders,

etc, etende ende drinckende dach ende nacht
; daerenboven

hebben sy die gelasen uytgesmeten, die dienaren ende dienst-

maeghden van de Canonicken uytgejaeght, alsoo dat die Ca-

nonicken henne huysen moesten verlaten. Maer niet langhe

daerna wiert dit geschil ende tweedracht opgenomen encle beyde

partyen quamen in de stadt van Camerick, alwaer sy bej^de

wierden veraccordeert ende besloten, die Heeren van den Capit-

tule souden hebben 's jaers viertich voeder wijns ende twaelff

hondert tonnen biers, die sy gebruycken mochten sonder eenighen

accijns daer af te geven, met expresse conditie, dat men die

ydel vaten altijt meten souden in de Diese in de teghenwoor-

dicheyt van twee Canonicken ende twee Schepenen ende twee
Dekens van de Ambachten (Oude Memorien). Vinde in andere

oude Memorien mede aengeteeckent : dat de Heeren van de

Stadt ende de meesten hoop van de Dekens van de Ambachten
ende die ses Mannen met gewelt genomen hebben eenen wagen
wijns, den Heeren van het Capittel toebehoorende, staende

op het Hintemereyndt ende hebben dien met de Groenroede

doen voeren aen de Marckt in den kelder van den Sivarten

Arent, om daer van haren accijns te hebben."

Met deze aanhaling uit van Oudenhoven heb ik medege-
deeld het belangrijkste van de geschiedenis van den nieuwen
Heerenhelder. Die geschiedenis toont duidelijk aan, hoe noodzake-

lijk het in de 16 e eeuw in ons land was geworden, dat er meer
Bisschoppen kwamen ten einde er de tucht onder de Katholieke

geestelijkheid te herstellen, Dat die tucht onder de Bossche ka-

noniken in het bijzonder zeer verslapt wT
as, blijkt ook nog uit de
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navolgende verklaring, welke Geeraert Eeynssone in 1567 blijkens

Prosper Cuypers van Velthoven Documents p. 364 aflegde: dat die

heeren van den capitele van Sinte Jans altemets tot zynen

hityse qaamen drincken, gelijck hy, deponent, bier tot zynen huyse

is tappende, ende eene schoene caemere ende hoff' heeft, daer die

voorschreven heeren altemets een verkeerlcen commen spelen als den

dienst in de kercken gedaen is ende nyet en weten wat doen.

Nadat de hierbedoelde Heerenkelder gebouwd was, wer-

den daarbij gevoegd de thans nog bestaande oude huisjes, nu ge-

nummerd Papenhulst 26 en 24, die, als gezegd, eens het eigendom

van Van Broeckhoven, Colen en de Ruyter waren en waarschijn-

lijk krachtens erfmaking aan het Kapittel van cle Bossche St.

Janskerk gekomen waren. Door een dier huisjes, n.1. dathetwelk

het meest Walwaarts staat, komt men thans in de vrijmetselaars-

loge, die gevestigd is in de achterzaal van den voormaligen,

hierbedoelden Heerenkelder, welk gebouw nu genummerd is

Papenhulst 28.

De Heerenkelder met de beide daarnaast Noord-Westwaarts

staande huisjes was, zooals wel niet noodig zal zijn mede te

deelen, geestelijk goed en werd daarom bij de reductie van

den Bosch in 1629 eveneens ten behoeve van den Staat ver-

beurd verklaard. Pieter Schuyl, in diens hoedanigheid van raad

en rentmeester van de geestelijke goederen binnen de stad

den Bosch, verkocht 31 Augustus 1641 bij eene akte, die later

zal worden medegedeeld, voor de Staten Generaal der Ver-

eenigde Nederlanden voorbedoelden Heerenkelder met bijbehoo-

ren aan mr. Johan Gans, heer van Bommenede en Frans Blom,

reeds meermalen genoemd. Toen dezen met elkander het door hen

gezamenlijk gekocht geestelijk en kloosterlijk goed deelden,

viel de Heerenkelder met bijbehooren aan Frans Blom ten deel

;

deze vermaakte dien daarna aan zijne vrouw Maria Sprongh,

welke, nadat zij weduwe van hem was geworden, dien kelder

den 4 December 1648 (Reg. n°. 396 f. 115), in tegenwoordig-
heid van Nicolaas Blom, controleur van de fortificatiën en
Willem van Houte, rentmeester van den Bosch, als voogden
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over de onmondige kinderen, die zij van haren genoemden man
had, verkocht aan Willemina Walewijns weduwe van Cornelis

Keerweer, kapitein eener compagnie voetvolk te den Bosch.

De Heerenkelder werd toen gezegd te zijn : „eenhuys, genoempt

den Papenkelder, tegenwoordich geapproprieert tot twee wo-

ningen, hoff, coockhuyscen, etc.'\ staande op de Papenhulst

tusschen het huis van den kapitein Abraham ex uno en dat,

hetwelk eertijds was van het Kapittel der kerk van St. Jan Ev.

en nu door den rentmeester Schuyl bewoond wordt, ex alio.

Cornelis Keerweer 1), die in 1632 in den Bosch in gar-

nizoen lag als luitenant-majoor, had van zijne genoemde vrouw

twee dochters : Elisabeth en Jacoba Keerweer, van welken de

laatste den Heerenkelder met bijbehooren van hare moeder

erfde; zij vermaakte dien bij haar testament van 15 November
1709 aan Jacoba Demetrius. Lucas van Eybergen, predikant

te den Bosch en professor in de Grieksche taal aan de IIlustre

school aldaar, verkocht 14 October 1710 (Reg. n°. 528 f. 289 v so
)

in zijne hoedanigheid van executeur-testamentair der nalaten-

schap van laatstgenoemde den Heerenkelder met bijbehooren

aan Wilhelm Schuyl de Walhorn, oud-president-schepen van

den Bosch; de kelder werd toen gezegd te zijn: een schoon

huys met syne hameren, 'salet ende kelders, kenckens en

thuyn op den Papenhuls, aan beyde zyden et fine uno den

kooper, streckende mei den anderen eynde aen de gemeene straet.

Deze kelder vererfde daarna aan dezelfde personen, als

vermeld zijn bij de beschrijving van het daarnaast Walwaarts

staand huis, zoodat ten slotte daarvan ook eigenaars werden de

gebroeders mr. Willem en mr. Johan Hendrik van der Does;

t) ïn de Heraldieke Biblioth. 1881 p. 85 staat vermeld, dat Geer-
truid Tulleken, dochter van Rutger, schepen van den Bosch en Francina
de Leeuw, huwde met 1<> Willem Keerweèr, kapitein der Infanterie,
wien zij schonk: Cornelis, Francina en Wilhelma Keerweer, allen on-
gehuwd overleden; 2°. Hendrik van Hamel, med. doctor te en schepen
van den Bosch, gestorven 26 Febr. 1701, wien zij schonk: Rutger van
Hamel, kapitein en Adriana Lydia van Hamel, die huwde met 1<>. mr.
Mathias de Vlamingh, schepen van den Bosch; 2<>. Hendrik van Lidth de
Jeude, luitenant-kolonel. In 1632 was in den Bosch genoemde Cornelis
Keerweer als luitenant-majoor in garnizoen.
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Van dezen laatste erfden de helft daarvan zijne weduwe Mar
garetha Bosschaert, alsmede hunne kinderen Hesther, Maria,

mr. Willem Jan en mr. Willem Isaak van der Does. Deze

erfgenamen, zoomede eerstgenoemde mr. Willem van der Does,

verkochten 5 Juni 1772 (Reg. n°. 591 f. 298 vso
) 1) bedoelcj

gebouw aan Hermanus Gerbade, woonachtig te den Bosch;

van dezen erfde het diens weduwe Agatha van Heurn. Nadat

zij was komen te overlijden, verkocht haar schoonzoon mr.

Hendrik Jacob Ackersdijck, in diens hoedanigheid van execu-

teur-testamentair harer nalatenschap, het 17 Dec. 1805 aan

Willem Hubert senior, architect te den Bosch, wraarna deze

het den 30e van Wintermaand 1809 verkocht aan mr. Jan

Schouten, auditeur-militair te den Bosch, ten behoeve van de

Loge der Vrijmetselaren onder het motto 'de Edelmoedigheid

binnen die stad. Toen zij den kelder kocht, was die in huur bij

de stad den Bosch; hare Regeering had ze toch in 1794 gehuurd

om er de Latijnsche school in te vestigen, omdat het gebouw

dier school, dat in de Schilderstraat stond, in 1794 bij het

bombardement van den Bosch door de Franschen zoodanig was

gehavend geworden, dat er geen les meer in kon gegeven

worden ; de Rector der Latijnsche school, mr. Jacobus Oliphant

geheeten, kreeg alstoen voor zijne klas het deel van den Heeren-

kelder, dat thans dient tot woning van den Conciërge der Loge

en nu genummerd is 26, terwijl de vier overige docenten der

Latijnsche school hunne klassen kregen in het tegenwoordig

heerenhuis van den Heerenkelder, thans genummerd 28 ; de daar-

bij behoorende tuin werd toen door den Custos dier school

in gebruik genomen ; en haar genoemde Rector kreeg alstoen tot

woning het naast het huisje n°. 24 staand huis, dat ook door

de stad was gehuurd en hierna zal worden beschreven onder

den naam van het huis der Bonenfanten ; Rector 2) en Latijn-

sche school bleven in die gebouwen tot 1810 gevestigd, als

1) Zij verkochten 7 September 1774 (Reg. no. 584 f. 58 vso) aan
den op blz. 148 genoemden Johannes Baptist van Bommel, wonende te den
Boscb, de Baasterhoeve, door hen geërfd van hunne ouders en voorouders.

2) Na 1800 was Petrus Josephus Volders rector der Latijnsche school.
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wanneer cle gemeente den Bosch, zooals verder zal worden

medegedeeld, de daartegenover staande gebouwen daarvoor

aankocht.

De Loge de Edelmoedigheid, welke nog steeds den Hee-

renkelder met bijbehooren in eigendom heeft, werd pas in 1808

geconstitueerd. Vóór haar bestond te den Bosch eerst de Loge

la Concorde, welke in 1775 ophield te werken en waarvan anders

niets bekend is; daarna werd aldaar in 1776 opgericht de Loge,

ook de Edelmoedigheid genaamd, welke werkte tot Januari 1793.

als wanneer zij genoodzaakt was haren arbeid te staken ten-

gevolge van de toenmaals zeer bewogen tijdsomstandigheden

en waarschijnlijk ook nog tengevolge van het vertrek uit den

Bosch van vele officieren van het garnizoen; de meeste leden

van die Loge zullen ongehuwden geweest zijn, want bij een

bezoek, dat de vrouwelijke bloedverwanten van de leden dier

Loge den 21 Januari 1778 aan hare vergaderzaal brachten,

werd door een der Vrijmetselaren voor de jonge dames een

gedicht voorgedragen, waarvan een der coupletten eindigde

met cleze regels:

En hoort clees ongehuwde schaar

U roemen, vergenoegd te leven,

Elk kiest wis een vrijmetselaar.

De tegenwoordige Loge de Edelmoedigheid werd, zooals

wij reeds zagen in Dl- Iblz. 101, 13 Augustus 1808 geconstitueerd

ten huize van Neerhoff, kastelein in het Oude Statenlogement,

waarna den 5 November daaraanvolgende hare plechtige in-

wijding plaats had door eene Commissie uit het Groot Oosten

der Nederlanden, waartoe ook behoorde de destijds regeerende

Grootmeester Nationaal, mr. C. G. Byleveld te Middelburg;

haar werd toen een nieuwe constitutiebrief verleend. Zoodra

had zij niet de vrije beschikking over haar gebouw op de

Papenhulst of zij installeerde zich in de achterbenedenzaal

daarvan; sedert dien is zij bij voortduring er in gevestigd

gebleven.
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c. Het Huis der Bonenfanten.

(Nos. 22 en 24).

De geschiedenis van dit huis, dat N. Westwaarts naast

het huis de Heerenhelder staat, kan men leeren kennen uit de

navolgende Bossche Schepenakten (Reg. n°. 267 f. 83 en 84 vso
)

:

„Heer ende broeder Lambrecht Naets, prior des convents

van der Hemelscher Poorte, genoempt Baseldonck, heer ende

meester Coenrardt Ottonis van Asperen, licentiaet in der Gotheyt,

canoniek der cathedrale kereke van St. Jhans Evangelist als

scriptor des capittels der voors. kereke ende meester Jacob

van Baelen, licentiaet in den rechten, tegenwoirdich schepen

deser stadt van Shertogenbossche, ende inne dier qualiteyt

provisoiren van den aermen scholieren, die men noempt Boni-

fanten bijnnen der stadt voors., gemechticht tot sgeens navol-

gende is uut crachte van drie distincte acten encle appostillen

van consente ende auctorisatie, respective van den Eerwer-

dichsten heere ende vader in Gode, heere Gijsbrecht Masius,

bisschop deser stadt, des heeren deken ende capittule der voors,

kereke ende der drie leden deser voorg. stadt, enz., huys, erve,

hoff ende afterhuys, enz., gestaen ende gelegen bijnnen der

stadt Shertogenbosch in de Hijntemerstraet over de Geerlinc-

sche brugge tussen den huyse ende erve der kijnderen ende

erffgenamen Goyarts van der Dootleggen ter eenre syden ende

tussen den erffnisse eertijts Daniels van Vlierden ter ander

zyden, streckende van de gemeyn Hijntemerstraet achterwarts

tot sekeren gracht aldaer ende welc huys, erve, hoff ende

achterhuys, enz., wylen heer Henrick Buck, canoniek, als hy

leeffde, der voors. kereke van Sint Jan Evangelist, maickende

sijn testament, enz, verclarende, onder d'anderen dispositien

daerinne begrepen, hadde gelaten ende gemaeckt tot behoeff

van de voors. arme scholyeren, Bonifanten genoempt, gelijck

in den instrumente daeraff voor Jannen van Vessem als open-

baer notaris ende sekere getuygen gepasseert, breeder staet

begrepen, wesende van der date den lesten dach der maent
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novembris int jaer ons Heeren 1401, hebben sy wittelick

ende erffelick opgedragen enz. Henricken, sone wylen Reyners,

sone Daniels Loyen, knokenhouwer, ende dit by maniere van

erfïmangelinghe tegens sekere des voors. Henrix huys, poirte,

hoff, ledige erffenisse ende afterhuys, enz. staende bijnnen

deser stadt Shertogenbossche opten Papenhuls, by den voorn.

Henricken op heden date deses tot behoeff der voors. Bonifanten

getransporteert.

4 Januari 1601 1).

Kennelijck sy eenen yegelicken, dat alsoe Jouffrouwen

Johanna, Henricxken ende Margriet, gesusteren, dochteren

wylen Jans van Vlierden, van denselven Jannen ende Jouffr.

Lana, zijn huysvrouwe, dochtere wylen Goyarts, sone wylen

Aelberts de Jeger, sone wylen Henricx de Jeger, tsamen ver-

weckt, ende Daniel van der Ameyden, sone wylen mr. Aerts

van der Ameyden Danielssoen. als wittich man ende momboir

van Jouffr. Gertruyt, zyne huysvrouwe, dochter des voors. Jans van

Vlierden ende jouffrouwe Lane, beddegenooten, als se leeffden,

seeckere erffenisse, gelegen bijnnen Shertogenbosch, ter plaetse

geheyten Papenhuls, tussen erve des convents van Sinte Clara

in Shertogenbosch ter eenre zyden ende tussen den erve Hen-

ricx van Broechoven, daernae zijn erffgenamen ende daerna des

capittels der Kercke van Sint Jan Evangelist inder voors.

stadt ter andere zyde, tsamen met alle ende eenyegelicken den

timmeraigien, op te voors. erffenisse soe voor als achter staende,

erffelick op gedragen hadden 2) Danielen van Vlierden, sone

wylen Daniels. Ende alsoe daernae 3) mr. Aelbert van Vlierden 4),

4) Moet zijn 1602.

2) Dit geschiedde bij Schepenakte van den Bosch van 23 Januari
4522 (Reg. no. 423 f. 72), waarin nog vermeld staat, dat de voorschreven
„erffenisse" aan genoemden Aelbert de Jeger Henricxzoon was verkocht
geweest door Arnd en Geerlick de Roover, zonen van Emondus de Roo-
ver, ridder, alsmede door Ghyselbert en Jutta, kinderen van Willem
Coptiten.

3) Dit was 49 April 4523. Zie Schepenreg. van den Bosch no. 238f. 374.

4) Hij was zoon van Jan van Vlierden en Lana de Jeger voornoemd
en had den 49 Februari 4522 het hierbedoeld huis genaast.
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comparerende voor Jasparen van Esch, openbaer notaris en de

seeckere getuygen, 't voors. huys encle erffenis hadde opgedra-

gen den voors. Jasparen van Esch tot behoeff van Heer Claes

van Roey (of Rode), priester. Ende alsoe daernae Geerartken,

Jenneken, Maryken ende Meclitelt, gesusteren, dochteren wylen

Geerarts, sone van Udo van Gerwen, voor hen selven ende

oick voor Willemen, hennen broeder, ende Anneken, hen suster,

kijncleren cles voors. Geerardts van Gerwen ende voor Jannen

van Grevenbroeck, als wittich man van Stijntken, zijn hnys-

vrouwe, dochter des voors. Geerarts van Gerwen; Henrick de

Raet als man van Henricxken, dochter Willemen van Cuyck,

etc, de voors. erffenissen met hennen timmeragien, soo voor als

achter alsdoen aldaer gelegen ende streckende van de voors.

straet den Papenhuls genoempt totten gemeyn water, aldaer

achter vlietende, erffelicken opgedragen hadden Symonen 1),

sone wylen Henricx 2) Voets, ende alsoe daerna de voors.

Symon, sone wylen Henricx Voets ende nagelaten weduwer

van Margriet, zijn huysvrouwe, dochter wylen Huyberts Won-
ders 3), enz., de voors. erffenissen met hennen timmeragien,

soe voor als achter, alsdoen wesende huys, poirte, ledige

erffenisse ende afterhuys, gelegen ter plaetsen voors. tussen

den erffenisse des convents van Ste Clara bijnnen Sher-

togenbosch d'een zyde ende tussen huys ende erven der

heeren Deken ende Capittelle bijnnen der voors. stadt d'ander

zyde, streckende van de gemeyn straet, genoempt den Papen-

huls, totten gemeyne water daerachter loopende, den 23

January 1599 wittelijck ende erffelick opgedragen ende over-

1) Hij kocht dit huis 2 Maart 1581 (Reg. no. 238 f. 371). In 1588
(Reg. no. 245 f. 295) verleende hij aan Joris Suyskens Romboutszn eene
grondrente uit dit huis, dat alstoen gezegd werd te zijn : huis, erf, achter-
huis met eene poort en ledige plaats, staande aan de tapenhulst tusschen
het huis van heer en mr. Petrus de Ruyter, priester en kanonik der
St. Janskerk te den Bosch ex uno en het erf der Clarissen ex alio en
zich achterwaarts uitstrekkende tot aan de Dieze.

2) Deze was de zoon van Willem Voets.
3) In eene Bossche Schepenakte van 1590 (Reg. no. 255 f. 154 vso)

wordt hij Ghijsbert Wonders geheeten.
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gegeven hadden Henricken, zone wylen Reyners, sone Daniels

Loyen. Soo is gestaen voor Schepenen ondergescreven de voor-

genoempde Henrick, sone wylen Reyners, sone Daniels Loyen,

't voors. huys, poirte, hoff, ledige erffenisse ende afterhuys,

enz. heeft hy wittelick ende erffelick opgedragen, ende over-

gegeven mits desen heeren ende broedere Lambrecht Naets,

prior des Gonvents van de Hemelse poirte, genoempt Bazel-

doncq, enz., als provisoren van den armen scholieren, genoempt

Bonifanten, tot behoeff derselver arme scholieren, Bonifanten

genoempt. enz. ende dit by maniere van erffmangelinge tegen

seeckere der voors. armer scholieren huys, erve ende hoff,

gestaen ende gelegen in Shertogenbosch in de Hijnthamer-

straet over de Geerlicxe brugge, enz. 4 Januari 1602.

Tengevolge dezer ruiling werden de Bonenfanten van hun

gesticht, dat aan de Hinthamerstraat stond ter plaatste, waar

men thans de Parochiestraat heeft, overgebracht naar het hier-

bedoeld huis.

Wie zij waren leert ons Jhr. A. van der Does de Willebois

in zijn reeds meermalen aangehaald werk Studiebeurzen II

blz. 203 en' vlgd. ; wij zien daar ook, dat toen den Bosch zich in

1629 aan de Staatschen had moeten overgeven, de geestelijke, die

aan het hoofd van het gesticht der Bonenfanten stond, die stad

verliet, zijne scholieren, de Bonenfanten genaamd, met zich ne-

mende om die elders onder dak te brengen. Het hierbedoeld huis

der Bonenfanten is daarop ook, als zijnde geestelijk goed, ten

behoeve van den Staat verbeurd verklaard. Toen de Staten

Generaal in 1650 dat huis en de andere goederen, welke behoor-

den tot de stichting der Bonenfanten, wilden losmaken van het

beheer van den Rentmeester der binnen den Bosch gelegen gees-

telijke goederen, (welke titularis alstoen was Pieter Schuyl de

Walhorn, hiervoren op blz. 507 reeds genoemd, die van hen

reeds vele jaren te voren het hierbedoeld huis ter bewoning

had gekregen) en die goederen tevens wilden stellen onder

het afzonderlijk beheer van Florentius Schuyl, in Dl. I blz,

382 ook reeds genoemd, kwam daartegen op Franchois Aelbert
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Bailliou, borger en notaris tot Shertogenbosch, (die, zooals de

Willebois t. a. p. vermeldt, vroeger een kweekeling van dit

Bonenfantenhuis was geweest en nu door Godts voorgaende ver-

lichtinge een litmaet geworden is van de ivaere gereformeerde

religie,) bij een brief aan den Raad van State, waarbij hij be-

toogde, dat goederen van de stichting der Bonenfanten waren

verduisterd door den daarover door dat College aangestelden

onderrentmeester Pieter de Louw en waarbij hij daarom ver-

zocht daarover tot rentmeester te worden aangesteld. Bailliou

had daarmede echter geen succes, daar toch de ontrouwe

onderrentmeester zulks bleef totdat deze stierf in 1670, een

insolventen boedel nalatende. Den 18 December 1660 (Reg.

n°. 419 f. 399) had reeds Cornelis Cuchlinus, als daartoe ge-

machtigd door den Raad van State, het hierbedoeld Bonen-

fantenhuis, thans geheeten wordende: seeckere huysinge ende

erffenisse %
nu jaeren lange bewoont geweest by den (voor-

noemden) Eentyneester (Pieter) Schuyl van Walhorn, aan

dezen, die toen ook nog president-schepen van den Bosch was,

verkocht.

Een van diens zonen zal geweest zijn Jacob Schuyl van

Walhorn, over wiens begrafenis in de onuitgegeven Bossche

kroniek het volgende voorkomt : „Naer dat Joncker Jacob

Schuyll de Walhorn, regerende president deser stadt, tot

groote droeffenisse van de borgerye op den 13 Augusti 1697,

sijnde dijnsdagsmorgens omtrent ten seven uren is overleden,

is op den 20 dito smiddags begraven met elff carossen ; sy

reden door de Clarastraet, Hintamerstraet recht over de Merckt

neffens het Stadthuys, Achter het Guit Harnasch om, achter

het Stadthuys door de Verwerstraet ende soo door de Peper-

straet naer Sint Janskerck".

Zijn andere zoon was de op blz. 507 reeds genoemde

Wilhelm Schuyl de Walhorn, die van hem het Bonenfantenhuis

erfde, dat van dezen weder werd geërfd door diens zuster Maria,

van wie het erfde haar zoon mr. Johan Hendrik van der Does,

die het op zijne beurt naliet aan zijnen zoon mr. Willem van
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der Does; deze verkocht het 5 Juni 1772 (Reg. n°. 591 f 297 v so
)

aan Hermanus Gerbade, woonachtig te den Bosch; het werd

toen gezegd te zijn huis en erf, staande op den Papenhulst

naast het huis van hem en de erven van zijnen broeder

mr. Johan Hendrik van der Does, ex uno en den moestuin

van pastoor du Tromp, ex alio. Van Hermanus Gerbade erfde

ook dit huis diens weduwe Agatha van Heurn, waarna de hier-

voren reeds genoemde executeur van haar testament het 17

December 1805 eveneens aan den architect Willem Hubert senior

verkocht. Den 14 Augustus 1810 werd het gekocht door Hen-

drik Willem Staltius den Appel en thans is het het eigen-

dom van de erven van mr. Emile van Zinnicq Bergmann, in

leven lid van de Eerste Kamer der Staten Generaal en rijks-

advocaat te den Bosch; het heeft nog altijd eene poort.

d. De tuin van het Clarissenklooster.

Vanaf laatstgemeld huis strekten langs de Papenhulst

N.W. waarts tot bijna halverwege de Clarastraat zich uit de

brouwerij en de tuin van het voormalig Clarissenklooster. Die

brouwerij en tuin werden evenals dat klooster door den Staat

na de reductie van den Bosch in 1629 te zijnen behoeve

geconfisqueerd en 1 Mei 1659 verkocht aan voornoemden Cor-

nelis Cuchlinus, die toen ontvanger der gemeene middelen te

den Bosch was. Van dezen erfde die brouwerij en tuin Mr.

Herman Cuchlinus, rentmeester der goederen van gezegd klooster,

die als zoodanig aan den Staat geld schuldig bleef (Schepenreg.

van den Bosch Nr. 506 f. 196), weshalve de brouwerij en

tuin 25 Sept. 1690 moesten worden getransporteerd op zijne

erfgenamen, zijnde: a. de kinderen van Maria Cuchlinus,

(dochter van Jacob, predikant te den Bosch) en haren echtgenoot

Mr. Hendrik van Breugel, raad en pensionaris van den Bosch,

(zoon van Gerard Tielemans en Josina van Casteren); b. mr.

Quirinus Crollius; bij de deeling, wrelke in 1686 tusschendeze

erfgenamen plaats had, kwamen de brouwerij en tuin aan den
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laatstgenoemde hunner; van dezen werden die geërfd door de

kinderen en de kleinkinderen van zijne dochter Anna Crollius en

haren echtgenoot Bartholomeus Pyll, zijnde : Gerard Pyll, predi-

kant van Lith en Lithoyen; Bartholomeus Pyll, wonende aldaar;

Agneta Adriana Pyll, huisvrouw van den luitenant James Irons;

Johanna Cornelia Pyll weduwe van Jacob Festus van Breugel,

havenmeester van den Bosch; Sara Pyll, echtgenoote van den

gepensionneerden luitenant Abraham Johan de Balbian en

Catharina Maria van Vrijbergen weduwe van Quirinus Lambertus

Pyll, predikant op St Philipsland en moeder-voogdes over hun

beider kind, door wie gesubstitueerd was Maria Blaubeens

weduwe van Gaudens van Vrijbergen, heer van Namen, raad

en oudburgemeester van Tholen; deze erfgenamen verkochten

13 Januari 1757 (Beg. N°. 576 f 226 vso
) de brouwerij en

tuin aan Jaspar du Tromp, koopman te den Bosch; de tuin

werd alstoen omschreven als: a. een huis in de Clarastraat

naast den tuin van den heer Huygermans ex itno en voorts

rondsom in na te melden moestuin staande; b. een koetshuis

in de Clarastraat, rondsom in dien tuin staande 1); c. een

moestuin 2), liggende in zijne muren langs de Papenhulst en

de Clarastraat tot aan het erf van Willem van der Does en

zoo voorts langs de Dieze tot aan het erf van den heer

Huygermans 3), Van Jaspar du Tromp erfde dit onroerend

goed zijn zoon Johan Hendrik du Tromp, pastoor te Wijk bij

Duurstede; deze verkocht het 18 Juli 1775 (Reg. N°. 584

f. 190) aan Willem Anne Praebentau van Wilmsdorff, woon-

achtig te den Bosch, die het 30 Juni 1779 wederom verkocht

aan Jacob Kien, ontvanger van 's landsverpondingen, raad en

oudschepen van den Bosch en aan Johannes Gysbertus Blisteng,

woonachtig aldaar, welke laatste zijn aandeel daarin 15 Juni

1787 weder verkocht aan genoemden Kien. Bedoeld onroerend

1) Dit koetshuis kwam met eene poort uit in de Clarastraat.

2) In dien tuin stond in 1775 eene hovenierswoning, waarvan de
ingang en vensters zich tegenover de Choorstraat bevonden.

3) Hij was eigenaar van het kloostergebouw met erf der Clarissen,
dat in den Bosch aan de Hinthamerstraat stond.
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goed behoort thans aan de Teresianen of Ongeschoeide Carme-

lietessen, welke daarop in 1878 haar klooster met kapel en

rectorswoning bouwden ; volgens J. 0. A. Hezenmans Be Stichting

van den Bosch blz. 12 zou bij het graven van de fondamenten

van dat klooster eene Germaansche begraafplaats bloot ge-

komen zijn, waarvan enkele urnen zich thans bevinden in de

verzamelingen van het Prov. Genootschap van Kunsten en

Wetenschappen in Noordbrabant ; de vorm dezer urnen toont

echter aan, dat zij in het geheel niet Germaansch waren, zoo-

dat de mededeeling van Hezenmans onjuist moet zijn.

B. DE PAPENHULST WESTZIJDE.

e. De Sociëteit Casino en de Normaalschool.

De oudst bekende Schepenakte betreffende het huis, dat

stond ter plaatse, waar thans de gebouwen der Sociëteit Casino

zich bevinden, is die van September 1513 (Reg. n°. 108 f. 182 vso
),

waarbij mr. Alard Baliart, deken der St. Janskerk van den

Bosch, Henrick van Uden en Jan van Geldrop, in hunne hoe-

danigheid van uitvoerders van den uitersten wil van domicella

Heylwich weduwe van Goyart Grotarts, zoon van Jacob Dirckszn

en Geertruid, de dochter van Gerard Baliart, aan Wouter de

Jeger Goijartszoon verkochten een huis met erf, voorheen aan

de Papenhuls staande tusschen het huis van Gisela, dochter

van Lodewijk Drinchellinck en Lodewijk haren zoon, ex uno

en dat van Gerard Baliart Gerardszn ex alio, zijnde het door

dien Gerard Baliart gekocht geweest van genoemde Gisela,

dochter van Lodewijk Drinchellinck, en zijnde het nu : domus,

area
%
ortus, domus posterior et domistadium, staande aan de

Papenhuls tusschen de Dieze ex uno en het huis van Hector,

den bastaard van Roelof de Bever, ex alio en zich achterwaarts

uitstrekkende tot aan de Begijnengraaf. Uit deze omschrijving

ziet men, dat het huis, dat ter gezegder plaatse stond vóór

dat de tegenwoordige gebouwen der Sociëteit Casino er voor
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in de plaats kwamen, aanvankelijk bestond uit twee huizen,

n. 1. dat van Gerard Baliart Gerardszoon, dat aan de Dieze

stond en dat van Gisela Drinchellinck, hetwelk N.W. waarts

daarnaast stond.

Genoemde kooper had tot oudst bekenden stamvader 1)

Albert de Jeger Henrickszoon, welke Henrick te oordeelen

naar eene Bossche Schepenakte van 1539 tot vader kan gehad

hebben Jan de Jeger,

Albert de Jeger voornoemd had tot]vrouw Lana, dochter

van Arnold van Gheel Jacobszoon; hun zoon was Goyart de

Jeger, die van zijne vrouw Heylwich van Vucht, dochter van

Wouter Janszn en Christina N., meergenoemden kooper, Wouter

(je Jeger n.1, tot zoon had; deze was gehuwd met Elisabeth de

Bever, dochter van Roelof en Catharina of Katherijn Monicx,

hiervoren reeds genoemd, die hem schonk een zoon Goijart de

Jeger, welke van hem het hierbedoeld huis erfde; hij was

heer van de Lochtenburg onder St. Oedenrode en schepen van

den Bosch; hij stierf in 1558; zijne eerste vrouw was Cornelia,

dochter van Jan van Oudheusden en Marye Bueckelaers; ten

huize zijns vaders, staande in den Bosch opten Papen hnls, was

in 15.... ten overstaan van Arnd Monicx, raad van den Bosch

en Zeger, zoon van Jan Goyartszn yan Hedel, poorter van die

stad, de akte van huwelijksvoorwaarden tusschen hen beiden opge-

maakt ; zijne tweede echtgenoote was Johanna van Stradio, doch-

ter van mr. Willem, kanselier van Brabant ; denkelijk huwde hij ten

derden male nog Petronella N. Hij had van zijne eerste vrouw

eene dochter Mary, welke huwde met Walraaf Draeck Joostzoon

en had voorts, hetzij van zijne eerste hetzij van zijne derde vrouw,

eenen zoon Abraham de Jeger, die in eene Bossche Schepenakte

van 1592 voorkomt. Zijne tweede vrouw schonk hem deze kinderen

:

1) In eene Bossche Schepenakte van 1543 (Reg. no. 166 f. 91)
wordt vermeld, dat Gerard, zoon van wijlen Cornelis de Jeger, (die de
zoon was van Gerard de Uagher. Reg no. 100 f. 460 v*>), en domicella
Ottona van Ewick Goijartsdr, bezit landerijen te Huisseling, hem aange-
komen van zijne ouders en wijlen zijnen broeder Kaerle en dat hij die
alstoen verkocht aan zijne zuster Margaretha, huisvrouw van Claes van Gent.
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.

a. Wouter de Jeger, de oudste zoon, die volgt:

b. Willem de Jeger, gestorven omstreeks 1588;

e. Jan de Jeger, gestorven omstreeks 1592, huwde met

Raesa Raessen, dochter van Paulus en Adriana Vijns; na zijnen

dood hertrouwde zij met Jacob Oudaert, heer van Rixtel;

d. Roelof de Jeger, stierf kinderloos 14 Augustus 1566.

Wouter de Jeger, hiei voren sub a genoemd, was ook

heer van de Lochtenburg en erfde eveneens het hierbedoeld

huis; hij stierf omstreeks 1591 en huwde met Heilwig Raessen,

de zuster van Raesa Raessen voornoemd ; zij deed als zijne

weduwe 11 Augustus 1608 afstand van het vruchtgebruik van

gezegd huis ten behoeve hunner kinderen 1), zijnde: Goyaït

de Jeger en Maria de Jeger, de echtgenoote van Michiel de

Borchgrave, heer van Oerle en Meerveldhoven en drossaard

van het Land van Megen, zoon van Everard en Johanna Schroots,

erfdochter van Oerle en Meerveldhoven. In de akte, welke van

dien afstand werd gedaan, wrordt meerbedoeld huis gezegd te

zijn een huis met erf, poort, tuin en achterhuis, staande aan

de Papenhuls tegenover het Convent der Clarissen van Boxtel,

tusschen de Dieze ex uno en het erf, eertijds van Jor Johan

van Campen, nu van zijne weduwe en Gerard de Moldere,

ex alio en zich uitstrekkende tot aan het erf van het Groot

Begijnhof. Het werd van laatstgenoemden Wouter de Jeger

geërfd door zijnen zoon Goyart de Jeger, die in eene Bossche

Schepenakte van 1611 genoemd wordt d' edele ende manhaffte

Joncker Oodevaert de Jegher, raetsheer dezer stadt. Deze erfde

ook het goed de Lochtenburg en trouwde met Joanna Spierinck

van Well 2), dochter van Willem (den zoon van Gerard 3),

kastelein van Heusden) en Catharina van der Linden ; beiden

werden in de St. Janskerk te den Bosch begraven onder eene

1) Over hen waren in 1592 voogden: Antonius Berewout, David
Everswijn en Paulus Raessen.

2) Haar broeder en zuster waren Johan en Beatrix Spierinck
van Well.

3) Gerard Spierinck van Well, wiens vader ook Gerard heette,

was gehuwd met Beatrix Monicx, dochter van Jan en Ghristina Potter

van de Loo.
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grafzerk, waarop deze kwartieren met opschrift uitgebeiteld staan

:

Jeger Spierinck

Raessen Van der Linden 1)

Stradio Monicx

Vyns?2) Van Vlierden.

Hier leet begraven Joncker Godart.de Jegher raet deser

stadt sterf den 5 December a 1624 Ende Jouffrouwe Johanna

Spierinck van Well syn huysvrouwe sterf den 26 Dec. a 1618.

Bij de deeling der nalatenschappen van laatstgenoemden

Goyart de Jeger en diens echtgenoote Catharina van der Linden,

welke in 1649 plaats had, werd het hierbedoeld huis toebedeeld

aan hunnen zoon Johan Carel de Jeger, als wanneer het werd

omschreven als een adelijck huys, erve, hoff ende achterhuys

met henne rechten ende toebehoorten, met eene cleyne huysinge

ende hoff daernaest staende. Dit kleine huis, op welks erf

thans gedeeltelijk de Normaalschool staat, behoorde oudtijds

aan Lambert Drinchellinc; daarna aan Weyndelmoecl, huisvrouw

van mr. Bodo; vervolgens aan Antonius van den Hoevel,

zoon van Jacob Ameliszoon ; deze verkocht het, wordende het

toen gezegd te zijn een erf met gebouwen daarop staande,

aan den priester Goeswinus Kempe, die eenige bastaarden had,

genaamd Daniel, Goeswinus en Bernardus Kempe, welke laat-

ste onnoozel was ; dezen erfden dat erf met gebouwen, hetwelk

zij 8 Januari 1506 (Eeg. no. 101 f. 262) als een huis met

erf en plaats, staande tusschen het huis van Heylwich weduwe

van Goyart Grotarts ex uno en dat van Elisabeth weduwe van

Arnd cle Heusch ex alio en zich achterwaarts uitstrekkende tot aan

de Begijnengraaf, verkochten aan Hector, clen bastaard, zooals

duidelijk in die akte staat, van Roelof de Bever 3). Genoemde

Hector de Bever verkocht het zoogenaamd kleine huis in

1) Wapen: een doorsneden schild, waarvan in de bovenste helft

drie hamers naast elkaar staan.

2) Wapen: twee lelies en een vrijkwartier, waarin een hoorn.
3) In eene Bossche Schepenakte van 1507 (Reg. no. 644 f. 144 vso

)

staat daarentegen duidelijk: Domicella Katherina, filia quondam Hectoris
die Bever, filii quondam Rodolphi die Bever.
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Januari 1524 (Reg. n°. 127 f. 113 vso
.) weder aan Catharina,

dochter van Rycold de Borchgrave, die het onmiddelijk daarop

verkocht aan heer Hendrick, priester, zoon Gerard Jacobs-

zoon. Deze laatste verkocht het in 1525 (Reg. n°. 130 f. 97

vso
.) op zijne beurt aan heer Arnold, priester, zoon van Adolph

van Dommelen en aan domicella Agnes, dochter van Willem

van den Berge, aan wie heer Arnold eveneens onmidde-

lijk na den koop zijne helft in dat huis verkocht; zij lega-

teerde in 1543 van hetzelve Vz aan mr. Tan van Berge; V3 aan

hare nicht de weduwe van Maarten van Gampen en Vs aan

hare nicht Heylwich van Eyck, echtgenoote van Peter van

Eyck, De erven van genoemden mr. Jan van den Berge,

zijnde Jan, zoon van mr. Jan Raessen en Maria, de dochter

van dien mr. Jan van den Berge, alsmede diens dochter

Catharina, echtgenoote van Joachim Havens Geritszoon, ver-

kochten 20 November 1596 (Reg. n 9 . 294 f. 78) zijn Vs in

het kleine huis aan den molenaar Gerard, zoon van Gerard

Gerardszn de Vriese ; hetzelfde deden den voorlaatsten November

1597 (Reg. n . 295 f. 84 vs0
.) Peter, Gerard, Charles en Mar-

griet, kinderen van Michiel van Eyck tot Overbruggen, den

zoon van Peter van Eyck en Heylwich van Eyck, met het Vs

van deze laatste, terwijl het V3 van Geertruid van Dommelen,

weduwe van Maarten van Campen, geërfd werd door haren

kleinzoon Jor Johan van Campen, raad van den Bosch; diens

weduwe Wilhelmina Snoecx deed in 1613 afstand van haren

tocht op dat V3 ten behoeve van hunnen onmondigen zoon

J
or Arnd van Campen, over wien toen curator was de kramer

Wouter Toelings, waarna deze q q. dat Vs, en de kinderen

van genoemden molenaar Gerard de Vriese, zijnde Gerard, An-

neken, Dircxken, huisvrouw van Daniel Peterszn van Antwerpen,

Willem, Neelken, Agneesken en Mechteld de Vriese, hun % in

het kleine huis 20 December 1613 (Reg. no. 286 f. 96) verkochten

aan laatstgenoemden Goyart de Jeger, die daardoor alzoo

eigenaar werd van al de erven, waarop thans de gebouwen der

Sociëteit Casino en de Normaalschool staan.

34
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Het kleine huis werd van Johan Carel de Jeger, (den

zoon van Goijart) geërfd door diens dochter Johanna Beatrix de

Jeger, gesproten uit zijn huwelijk met Johanna Mathildis de

Borchgrave, erfdochter van Oerle en Meerveldhoven. Zij was

gehuwd met Ernest baron van Mombeecke, heer van Terlanen,

Hambroeck, enz., die met haar het kleine huis 30 Mei 1692

(Reg. n°. 507 f. 136 vso
) verkocht aan de gezusters Johanna

en Gijsberta de Cock van Kerkwijk, welke de dochters zullen

zijn geweest van Christophorus de Cock van Kerkwyk 1), pro-

fessor in de geneeskunde aan de Illustre school te den Bosch

en schrijver van een dwaas boekje, getiteld : Pestbasiliscus en

verduysterde liefde in des werelts avondstond^ met een byge-

voegde ontmaskerde pestmom of klare waarachtige beschryvinge

der Pestilentie, hetwelk door hem in 1668 werd uitgegeven.

Johanna de Cock van Kerkwijk erfde tengevolge van

het overlijden harer genoemde zuster hare helft in het kleine

huis, waarna zij het 25 October 1698 (Reg. n°. 511 f. 213)

verkocht aan Wilbrort Schenckels; het werd toen omschreven

als : huis met warmoestuin, gelegen aan de Papenhulst tusschen

het erf eertijds van Massyn, ex uno en dat van Van de Velde

ex alio en zich uitstrekkende tot aan de gracht van het Begijnhof.

Voornoemde Willebrord Schenckels, die gehuwd was met

Catharina Donckers, verkocht (Reg. n°. 513 f. 303) 16 Juli

1700, als wanneer hij te Dordrecht woonde, het kleine huis op

zijne beurt aan Johan baron van Leefdael, heer van Deurne
en Liessel en rentmeester der geestelijke goederen te den Bosch.

Het groot huis werd door voornoemden Johan Carel de

Jeger, oud-heer van Oerle en Meerveldhoven, zooals hij toen

heette, 27 Augustus 1663 (Reg. n°. 443 f. 555), wordende
het alstoen omschreven als : eene huysinge met een poorte, erve,

hoff ende achterhuys, gelegen tusschen andere huysinge van
den verkooper, ex uno ende de Diese ex alio, verkocht aan Jor

1) In 1688 was geërfd te den Bosch de luitenant Gielis de Cock van
Kerkwijk als man van Sara Elisabeth Focanus, dochter van Francois, raad
van den Bosch en landdrost van de Meierij van dien naam
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Frederik Touralion de Massin, wiens vrouw was, zooals wij

op blz. 304 reeds zagen, Josina Helena van Bethmeer, dochter van

mr. Jan 1) en Henrica van Kessel Dircksdochter ; hij overleed

1 April 1691, zij 6 Juli 1665 en werden in de Sint Janskerk

te den Bosch begraven.

Hunne kinderen waren Johan 2) en Henrietta Touralion

de Massin. Laatstgenoemde, die in 1659 gedoopt was in de

Waalsche kerk te den Bosch, verkocht 10 October 1692 (Reg.

n°. 507 f. 263 vso
), als wanneer zij gezegd werd te zijn de

eenige erfgename harer ouders, het groot huis aan voornoemden

Johan baron van Leefdael, die alstoen president-schepen van

den Bosch was ; het werd toen omschreven als : een huis met

poort, tuin en achterhuis, staande op de Papenhulst en zich uit-

strekkende tot aan de gracht van het Groot Begijnhof. Ge-

noemde baron van Leefdael, die alzoo successievelijk eigenaar

was geworden van het geheele onroerend goed, dat Goyart de

Jeger laatstgenoemd op de Papenhulst bezat, kocht 6 Augustus

1698 (Reg. n<>. 511 f. 130 vso
) daar nog bij van de kinderen

van ridder David van den Velde, raad en rentmeester-generaal

der Staten van Brabant, zijnde: Petrus; Johan Dominicus,

Spaansch kapitein ; Jacobus Theodorus, Spaansch luitenant-

kolonel en Melchior, raad en rentmeester-generaal der Staten

van Brabant, het door hen van hunnen vader geërfd huis, dat

stond tusschen het klein huis der familie de Jeger ex uno

en het Jan Moonsgasthuis, ex alio en zich uitstrekte tot aan

Groot Begijnhof

Dat huis 3) hadden mr. Jan van den .Velde (de vader

van genoemden David van den Velde) als man van Beliken

(Sybilla), dochter van Raes, den zoon van Wouter Raessen, en

1) Mr. Jan van Bethmeer was de zoon van Simon en Isabella

van de Water en kleinzoon van Jan, den zoon van Goijart Janszoon van

Bethmeer, gehuwd met Elisabeth van Oerle. dochter van Dirck en Theodora

Pelgrom de Bye Hermansdochter.
2) Hij 'ondertrouwde in 1691 te den Bosch met Geerbrecht van

Neck, woonachtig te Amsterdam.
3) Heer Anthonius van den Eeckhout, priester, zoon van Peter,

verleende in 1548 eene grondrente uit dit huis (Reg. no. 176 f. 87).
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zijne schoonzuster Catharina Raessen 1) 13 April 1613 (Reg.

n°. 252 f. 304 vso
) voor % gekocht van Corstiaan, den zoon

van Peter, (den zoon van Wouter Heymans en Peterken, de

dochter van den schilder mr. Gerard Jacobszn Molmans 2) en

Heylwich, de dochter van Peter van den Eeckhout; alsmede

van Gerard en Jan, zoons van Jacob, den zoon van mr. Gerard

Jacobszn voornoemd en Heylwich van den Eeckhout, woon-

achtig te Utrecht.

Genoemde mr. Jan van den Velde had 4 Maart 1615 bij

laatstbedoeld huis van de Provisoren van het daarnaast staand

mannengasthuis van Jan Moonsnog bijgekocht een kamertje

met een stuk erf.

Johan van Leefdael voornoemd, die een zoon was van

Rogier, heer van Deurne en Liessel en Esther van Leefdael

(de dochter van Jan van Leefdael, heer van Waalwijk en

Esther de Gyselaers), stierf ongehuwd, nalatende zijne heerlijk-

heden Deurne en Liessel aan Gerard Suljard, zoon van

Thomas en van zijne zuster Johanna van Leefdael 3) en zijne

drie hiervoren bedoelde huizen met erven aan Agnes Johanna

Suljard 4), zuster van Gerard voornoemd en echtgenoote van

Pieter Godin, luitenant-kolonel en groot-majoor van den Bosch
;

deze laatste maakte van die drie huizen, zooals in eene oude nota-

rieele akte vermeld staat: twee schoone en nieuwe opgetimmerde

huysen 5), die van hem en zijne genoemde vrouw geërfd

werden door hunne kinderen: Gerard Godin, majoor der Infan-

terie; Pieter Anthony Godin, ritmeester der Cavalerie; Anthonette

1) Men zie over eene kwestie, die de gezusters Sybilla en Catharina
Raessen en Goyart de Jeger over hunne hierbedoelde huizen hadden,
Reg. no. 353 f. 297 vso.

2) In eene Bossche Schepenakte van 8 October 1595 (Reg. no. 232
f. 158) staat voor Molmans : .,den molenmaker'.

3) Zij waren in 1682 met elkander gehuwd.
4) Zij was geboren te den Bosch 12 Maart 1696 en overleed in

1744. Men zie over de families van Leefdael en Suljard het Maandblad
van de „Nederl. Leeuw" 1908 p. 5.

5) In een dier huizen, het tweede van de brug, zal de Fransche
maarschalk de Tallard in 1704 krijgsgevangene zijn geweest. Van Heurn
Historie III p. 389.
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Jeanne Elisabeth Godin, eerst echtgenoote van Jacob Antoine

Richier de Coulombière, heer van Giessendam en kapitein te

den Bosch, (hij was met haar gehuwd in 1740), daarna van

Charles Frans Bosc de la Calmette, minister der Staten Generaal

van de Republiek der Vereenigde Nederlanden bij de Zwitsersche

Kantons, en Charles Godin: zij verkochten ze 7 November 1749

(Reg. n°. 569 f. 189 en 236 vs0
), als wanneer zij omschreven

werden als volgt : a. „eene groote, hegt, sterk en nuuw opge-

bouwt moderne huysinge en erve, met verscheyde royaele

caemers, staende encle leggende plaeten, mitsgaders een coets-

huys en stallinge en eenen grooten thuyn daeragter met een

tuynmanshuys op den Papenhuls, ex uno de Diese, ex alio het

volgende huys, en strekkende tot aan den Grooten Begijnhof'

;

b. „een hegt, sterk, nuuw opgebouwt moderne huysinge en

erve met verscheyde caemers, ex uno voorn, huysinge, ex alio

het gasthuys genaamd de fundatie van Jan Moons, strekkende

van den Papenhuls tot op de erven van gezegd gasthuys en

voorn, huysinge"; koopeis werden toen: van het huis sub a

Gerard Godin voornoemd en van dat sub b Anthony en Johan

van Hanswyk, burgers van den Bosch.

Het huis, zooeven sub a omschreven, werd 13 De-

cember 1768 (Reg. n°. 580 f. 310) door Gerard Godin meerge-

noemd verkocht aan Mr. Cornelis Willem van der Sleyden,

woonachtig te den Bosch, alwaar hij ontvanger der convooien en

licenten was; ook was hij heer van Aalst bij Eindhoven-; den

18 October 1744 werd hij gedoopt te Colombo op Ceylon en

den 30 October 1764 was hij te Waalre gehuwd met Maria

de Jongh, geboren te Valkenswaard 21 Augustus 1740, dochter

van 'Johan Willem Daniel, stadhouder van Kempenland en

Johanna Maria van Velsen ; hij stierf in 1817 1). Tijdens dat

hij eigenaar van het huis sub a was namen na de inneming

van 's Hertogenbosch door de Fransche Republikeinen in 1794

de generaals Pichegru en Moreau daarin hunnen intrek. 2)

1) Men zie over hem Taxandria X p. 100.

2) Men zie hierover Mémoires d'une contemporaine I p. 132 en vlgd.
en Taxandria XV p* 125.
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In de 19e eeuw werden zoowel het huis sub a als dat

sub b gekocht door de Sociëteit Casino, welke den 27 October

1828 was opgericht in het gebouw sub a, dat toen het eigen-

dom was van J. van Duren, kastelein in het voormalig Staten-

logement aan de Orthenstraat. Op welke wijze die Sociëteit

aan het voor den aankoop van die huizen benoodigde geld

kwam, deelde ik reeds mede in Taxandria XII p. 36 en vlgd. 1)

en hoe koning Willem II na zijne inhuldiging aldaar door den

Gemeenteraad van den Bosch werd ontvangen kan men zien in

het Gedenkboek van diens inhuldiging p. 118.

De tegenwoordige schouwburg- en concertzaal der So-

ciëteit Casino werd door hare commissarissen L. H. Rouppe

van der Voort, J. G. baron van Hugenpoth, F. van Meeuwen,

Joh. de Bergh, H. E. de Bergh, H. F. Fynje van Salverda,

H. A. Cremers en Jhr. M. B. W. de Jonge van Zwijnsbergen in

1853 gebouwd ter vervanging van hare groote zaal, die zij in

1829 had doen bouwen en waarin op 7 December van dat

jaar het eerste bal gegeven was; die nieuwe zaal werd op 21

November 1853 door een luisterrijk concert en op 1 December

daaraanvolgende door de eerste tooneelvoorstelling ingewijd

;

eene beschrijving van die feestelijkheden kan men vinden in

het tijdschrift Noordbrabant 1853 p. 365 en vlgd. Voor den

bouw van deze nieuwe zaal had de Sociëteit Casino groote

uitgaven moeten doen. Om die terugbetaald te krijgen hebben

hare Commissarissen de bals masqués et parés gedurende de

Vastenavonddagen ingevoerd en zoo is het gebeurd, dat na

1853 in den Bosch vrij algemeen het gebruik in zwang kwam
om op die dagen vastenavond te houden, hetgeen te voren aldaar

alleen maar door het grauw werd gedaan.

Een vijfentwintigtal jaren geleden heeft de Sociëteit

Casino de beide hiervoren sub a en b vermelde huizen doen

1) Zooals wij in Dl. I blz. 101 reeds zagen werden in den Bosch,
vóór dat de Sociëteit Casino opgericht was. de concerten en bals gegeven
in het oude Statenlogement
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afbreken en bouwde zij toen in de plaats van dat sub a hare

societeitzalen en van dat sub b eene school, die ze aan het

Rijk voor normaalschool verhuurt.

f. Het Jan Moons Mannengasthuis.

(Nos. 25 en 27).

Dit gasthuis, dat naast de tegenwoordige Normaal-

school in de richting van de Clarastraat stond, werd gesticht

door Jan Moons, door van Heurn ten onrechte genoemd Jan

Monicx. Het bestond reeds in 1463, omdat er eene rekening

van deze stichting over dat jaar heeft bestaan. Het was eene

stichting voor arme oude mannen, wier aantal evenwel niet

meer bekend is. Provisoren van dit gasthuis waren de Eector

van het Geef huis en de Kerkmeesters der St. Janskerk van

den Bosch. Den 21 Februari 1755 werd het door deszelfs toen-

malige provisoren verkocht (Reg. n°. 576 f. 12) aan Cornelis

Pardyck, architect te den Bosch; volgens de daarbij gegeven

omschrijving bestond het uit een huis en een huisje, van elkander

door een gangetje gescheiden, alsmede uit een daarachter gelegen

groot erf met negen aparte woningen, daarop uitkomende en

door de mannen van dit Gasthuis gehouden geweest, en was

dit Gasthuis gelegen op de Papenhulst tusschen het erf van

de heeren Van Hanswyk ex uno en dat van Cornelis de Back,

ex alio, strekkende het zich van die straat achterwaarts uit

tot op het erf van den majoor Godin. Dat gasthuis is na

dien verkoop vereenigd met eenige andere gasthuizen en

overgebracht naar het huis in de Peperstraat, thans genum-

merd 29.

Van genoemden kooper werden
,
de gebouwen van dit

voormalig gasthuis geërfd door zijnen halven broeder Wouter

van den Endepoel, woonachtig te Schijndel; deze verkocht ze

daarna 16 Augustus 1771 (Reg. n°. 582 fol. 361, alwaar ook

eene uitvoerige omschrijving van dit voormalig gasthuis staat)

aan Assuerus Pranciscus van Roosmalen, woonachtig te den
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Bosch. Diens kinderen 1), zijnde: Martinus Raphael en Lam-
bertus Antonius van Roosmalen 2), wonende te den Bosch

;

Antonius Wilhelmus van Roosmalen, wonende te Leuven ; Wil-

helmina Josepha en Sebastianus Dominicus van Roosmalen

;

Isabella Maria van Roosmalen, gehuwd met Theodorus Sopers

en Josepha Lamberdina van Roosmalen, verkochten 9 Septem-

ber 1797 van dit voormalig gasthuis de beide aan de Papenhulst

staande huizen aan Petrus Josephus van Oorschot, woonachtig

te den Bosch en de daarachter staande negen huisjes aan

Gerardus van Son en Johannes Corstjens, ook woonachtig te den

Bosch. In het begin dezer eeuw waren de beide aan de Papen-

hulst staande huizen eene herberg, Klein Casino genaamd,

tot dat zij door de Regenten van het Bedeelingsfonds van

den Bosch werden aangekocht ; het daarachter gelegen erf

met de daaraan gestaan hebbende negen huisjes maakt thans

deel uit van het erf der Sociëteit Casino.

g. De eerste Heerenkelder en het Vrouwen-gasthuis
van Adam van Mierde, alsmede de

daarnaast gestaan hebbende woning, thans No. 23.

Naast voormeld Gasthuis stond Noord-Westwaarts de eerste

heerenkelder van den Bosch, ook wel genaamd de heeren-

wijnlcelder, die, nadat de nieuwe heeren wijnkelder gebouwd
was, de oude heeren wijnkelder geheeten werd, zooals blijkt

uit Dr. C. R. Hermans Kronijken p. 96. Deze wijnkelder had
den naam van den heeren kelder, omdat de Kanoniken der

Bossche St. Janskerk daarin hunnen wijn hadden liggen; die

kelder was evenwel hun eigendom niet, zooals dit, blijkens het

hiervoren op blz. 511 medegedeelde met den nieuwen kelder

het geval was; de oude was het eigendom van het klooster

der H. Maagd te Schoonhoven 3), waaraan het tot een hospitium

1) Zij werden geboren uit zijn huwelijk met Jorikvr. Johanna van
Breugel.

2) Men zie over hem Dl. I blz. 150 en noot 1.

3) Men zie hierover Bijdragen voor de Geschied, van het Bisdom
van Haarlem XXXV p. 135 en 137.



537

diende; van daar dan ook, dat bij eene Bossche Schepenakte

van 1513 (Reg. n°. 108 f. 346 vso
) Willem Henrickszn van Schoon-

hoven, kloosterling in het klooster der H, Maagd te Schoon-

hoven en terminarius te den Bosch, in dat jaar eene grondrente

verleende uit dien kelder, welke daarbij omschreven werd als

:

huis, erf, achterhuis en plaats aan de Papenhulst tusschen het

Moensmannengasthuis ex uno en een vrouwengasthuis ex alio

en zich achterwaarts uitstrekkende tot aan de Begijnengraaf.

Wanneer precies deze kelder ophield de wijnkelder der Bossche

kanoniken te zijn blijkt niet, wel dat die in 1526 hun niet

meer tot kelder diende, daar in de Kronijken t. a. p. toch staat,

dat in dat jaar in den huse, geheiten den ouden heeren wijn-

kelder, toebehoorende den Convent van Schoonhoven, staende

op den PapenhidSy vier gemachtigden van het Hof van Brabant

twaalf Lutheranen examineerden. Later zijn de Kanoniken der

Bossche St. Janskerk eigenaren van dien ouden wijnkelder

geworden, zooals blijkt uit eene Bossche Schepenakte van

19 Februari 1604 (Eeg. n°. 300 f. 57 v»), omdat daarin staat,

dat vermits Goijart van Engeland namens den Deken en andere

heeren van het Kapittel van St. Jan Evangelist te den Bosch

een hays, erve, achterhays ende hoff, staande op de Papen-

hulst tusschen het erf van het Mannengasthuis, genaamd Moons-

gasthuis, eenerzijds en het erf van eene schaemele vrouwe

gasthuis, genaamd Heer Adam van Mierde vrouwe gasthuis,

anderzijds, welk goed genoemd Kapittel bij gerechtelijke uit-

winning bekomen had, 21 Februari 1578 verkocht had aan

mr. Jacob Craenl); hierop volgt dan verder : zoo heeft Barbara,

diens weduwe, den tocht van dat goed afgestaan aan hare

kinderen, zijnde mr. Thielman Craen, priester en kanonik der

Kathedrale kerk van St. Jan Ev. te den Bosch, Marie en Jacob

Craen en dat dezen daarop met consent van Nicolaas Vuchts,

priester en kanonik der gezegde kerk, als zijnde een der wijn-

meesters van het Kapittel van die kerk en als hebbende deze

als zoodanig een aanvang gemaakt met voorschreven goed voor die

1) Zie Reg. no. 227 f. 248 vso.
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wijnmeesters te evinceeren, dat goed verkochten aan Simon

van Bethmeer, zoon van Jan Goijartszn. Later was dit ge-

bouw het eigendom van het N.-W.waarts daarnaast staande gast-

huis van Adam van Mierde; hoe blijkt echter niet, zoodat het

wel door legaat daaraan gekomen zal zijn.

Dat gasthuis, waarmede de oude heerenkelder in ver-

loop van tijd tot één gebouw gemaakt is, was door Adam
van Mierde, deken der St. Janskerk te den Bosch, bij zijn

testament van 17 Maart 1403 voor oude vrouwen gesticht. Hij

verklaarde bij het maken van dat testament, dat toen zijne

wettige vrouw Agnes reeds was overleden en dat hij van haar

eene wettige dochter Hilleken had, die de echtgenoote was van

Jan die Groot van Herlaer ; men moet hieruit afleiden, dat hij

eerst na het afsterven zijner vrouw priester werd. Bij zijn

codicil, dat van lateren datum dan zijn testament was, be-

noemde hij tot provisoren over dit door hem gesticht gasthuis

den oudsten kanonik der St. Janskerk te den Bosch, die in

die stad geboren was ; den oudsten schepen van die stad en

den Rector van het Geefhuis aldaar ; dezen bepaalden daarop,

dat het aantal der in dat gasthuis te verplegen oude vrouwen

dertien zoude zijn. Het gebouw, dat voor de huisvesting van

die vrouwen moest dienen, was door den stichter daartoe niet

bestemd, maar werd daarvoor door de uitvoerders van zijnen

uitersten wil aangekocht; het was het hierbedoeld gasthuis;

tot aan het jaar 1744 werden de oude vrouwen daarin en wel-

licht ook nog in het voormeld Zuid-Oostwaarts daarnaast staand

huis verpleegd. Wouter van Wolfsbergen verkocht in zijne

Hoedanigheid van rentmeester van dat gasthuis 23 April 1742

(Reg. n°. 561 f. 27 vso
) aan Cornelis de Back, rentmeester der

geestelijke goederen in^de Kwartieren van Kempenland en Oister-

wijk, mitsgaders van het Kapittel van Hilvarenbeek, het gebouw,

dat, als gezegd, aanvankelijk voor dit gasthuis was aangekocht

;

den 22 Maart 1746 (Reg. n°. 564 f. 64) verkocht hij dezen
ook nog het Zuid-Oostwaarts daarnaast staand huis, den zooge-
naamden ouden heerenkelder. De oude vrouwen, welke in dit
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gasthuis verpleegd werden, waren reeds in 1744 overgebracht

naar een huis, dat in de Schilderstraat stond over de brug

links, als men uit de Hinthamerstraat kwam en wel naast het

Mannengasthuis, dat door genoemden Adam van Mierde bij

zijn gezegd testament voor oude mannen gesticht was en dat

eerst gevestigd was in zijn woonhuis, dat stond, zooals het in

zijn testament heet, „prope et extra muros oppidi Buscoducis

en wel nabij de Molensteeg of Molenpoort 1) ; toen dit huis in

1542 ter verbetering van de vestingwerken der stad moest worden

afgebroken 2), werd dat mannengasthuis naar een huis over-

gebracht, dat in de Schilderstraat over de brug links, als men

van de Hinthamerstraat er inkwam en wel naast die brug stond

op eene plaats, waarop men van de straat door middel eener

poort kwam.

Nadat het Adam van Mierde's oudevrouwengasthuis naar

het huis in de Schilderstraat was overgebracht, werd wegens

vermindering zijner inkomsten bepaald, dat er in het vervolg

maar negen oude vrouwen in zouden worden verpleegd. Even-

als het mannengasthuis van Adam van Mierde deelde het later

hetzelfde lot als de meeste andere kleine oude mannen- en

vrouwengasthuizen van den Bosch.

Door de voogden over de minderjarige kinderen van

voornoemden Cornelis de Back, zijnde Samuel de Back en

Belia van Nouhuys, werden 7 October 1767 (Reg. n°. 590 f. 370)

de beide door dien Cornelis de Back als voorzegd, gekochte

huizen verkocht aan mr. Stephanus Rosendael Jacob Frederiks

zoon, schepen van den Bosch. Zij deden toen hetzelfde met

het N.W.-waarts daarnaast staand huis.

De oudst bekende eigenaar van laatstbedoeld huis was

Jan Monicx, die het in 1544 en 1553 bezat; daarna was daar-

van eigenares Beatrix, dochter van Gerard van Doorn, die

daarvan in 1563 als eigenares voorkomt; vervolgens was eige-

naar daarvan mr. Dierick van der Meer Dierckszn., priester

1) Zie Deel I blz. 29.

2) J. van Oudenhoven 1. c. pag. 203.



— 540 —

en kanonik der St. Janskerk van den Bosch, die het verkocht

aan Jan van der Straten Dierickszn, priester en kanonik dier

zelfde kerk ; diens erfgenamen, zijnde de kleinkinderen van

zijne zuster Mechteld van der Straten en haren man Jan Loyen,

met namen Adriaan en Jan Loyen, c. s. verkochten 30 Mei

1601 (Keg. n°. 249 f. 231 vso
) dit huis, dat alstoen gezegd

werd te zijn : huys, erve, hoff, ledige plaetse ende achterhuysinge,

staande in de straat, oudtijds de Wevershuls, nu de Papenhuls

genaamd, tusschen het VrouwenGasthuis van Adam van Mierde

ex uno en het huis, dat eertijds was van Goyart Symons en

nu is van mr. Henrick Francken, ook priester en kanonik van

meergezegde kerk, ex alio en zich achterwaarts uitstrekkende

tot aan de Begijnengraaf , — aan mr. Jan Schenckels, zoon van

den med. doctor Dominicus Schenckels. Het schijnt, dat niet

alle erfgenamen van den kanonik van der Straten tot dien ver-

koop hadden medegewerkt, want 8 Juni 1605 (Reg. n°. 250 f. 271)

deed Heylken, dochter van Lenard, den zoon van Dierick van

der Straten genaamd Pelanders, huisvrouw van Thomas Wels^

Engelsch substituut-sergeant te Brielle, als gemachtigde van

dezen, ten behoeve van genoemden mr. Jan Schenckels afstand

van recht op Ve in laatstbedoeld huis, welk recht haar daarop

competeerde van wege genoemden Jan van der Straten en

Dierick van der Straten, ook kanonik der meergezegde kerk.

Mr. Jan Schenckels voornoemd huwde 1° Elisabeth Moins,

dochter van mr. Maarten, welke hem deze kinderen schonk:

Dominicus, Catharina en Mechteld Schenckels; 2° Hillegonda

Neyts, die kinderloos schijnt te zijn gebleven, want haremoei-

zegsters, de gezusters Anthonisken en Helena Neyts, waren

hare erfgenamen en deden als zoodanig afstand van haar recht

op het hierbedoeld huis ten behoeve van genoemde, uit

eersten echt geboren kinderen Schenckels, waarna dezen het

18 Augustus 1633 (Reg, n°. 335 f. 357), als wanneer het werd
gezegd te zijn: huis, erf, tuin, boomgaard en achterhuis, ver-

kochten aan Johan Verwey, zoon van Udo Janszoon, licent-

meester van den Koning van Spanje, kantoor houdende te
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Loon op Zand ; deze verkocht het 17 November 1643 (Reg. n .

388 f. 674) weder aan Anneken, dochter van mr. Jan Wouterszn.

van Craenven van Heeswijk, secretaris van Heeswijk en Dinther,

en Geertruid Stoop (of Stoopkens).' Van haar kwam dit huis

aan hare erfgenamen, tot welke misschien behoorde Johanna

van de Graeff weduwe van mr. Cornelis van den Merendonck,

raad van den Bosch ; althans ten haren laste werd dit huis

15 Juni 1678 (Reg. n°. 474 f. 159) gerechtelijk uitgewonnen

en alstoen verkocht aan Wilem Vervoort en Johan van Esch,

klerk ter griffie te den Bosch. De curators over den boedel

van Catharina van Rinshoven, weduwe van genoemden Vervoort,

verkochten 4 Augustus 1698 (Reg n°. 511 f. 126 vso
) de helft

in dat huis, hetwelk toen werd omschreven als : een groot

huis met erf, tuinen achterhuis, staande aan den Papenhulst tus-

het Vrouwengasthuis van Adam van Mierde en het huis van

schen den fourier Mozes Tempelaer en zich uitstrekkende tot aan

het Groot Begijnhof, — aan Willem Vreggen, woonachtig te

den Bosch, die daarop op dienzelfden dag (Reg. n°. 511 f, 127 v so
)

van Geertruid de Lelye, weduwe van genoemden van Esch,

ook de andere helft daarvan aankocht. Na genoemden Vreggen

was eigenaar van dit huis Leonard Ragay, secretaris van Vught

;

bij gerechtelijke uitwinning werd het 12 Juli 1728 (Reg. n°.

543 f. 244 vso
) ten zijnen laste verkocht aan Herman van

Nouhuys, notaris te den Bosch 1), als wranneer het omschreven

werd als: „eene huysinge met syne saletten, camers en hof',

staande op den Papenhulst tusschen het Heer Schildersvrouwen-

gasthuis ex tino en het huis van den president Cuper van

Holthuysen ex alio en in huur bezeten door Benjamin Binet,

predikant en professor aan de Illustre school te den Bosch.

Genoemde van Nouhuys verkocht dat huis 26 Maart 1738 (Reg.

n°. 548 f. 32 vs°) aan voornoemden Cornelis de Back 2), die het

1} Te voren, n.1. in 1726, was hij aldaar deurwaarder.

2) Hij kreeg in 1739 vergunning om den voorgevel van dit huis

8a 9 duimen vooruitspringend te laten. Berichten van den Rentmeester-
generaal der Domeinen 4739 f. 229 \so— 231 vso (Rijksarchief te den Bosch.)
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naliet aan zijne kinderen, wier voogden, Samuel de Back en Belia

van Nouhuys, als op blz. 539 gezegd, 7 October 1767 ook dit

huis— dat toen omschreven werd als huis en erf, stal en koets-

huis, zich uitstrekkende tot aan 's Lands ruiterstallen op het

Groot Begijnhof — verkochten aan mr. Stephanus Rosendael

Jacob Frederikszoon, ook hiervoren reeds genoemd. Deze ver-

kocht de drie huizen, welke hij als voormeld kocht, 27 Februari

1783 aan Willem Hubert, mr. timmerman en architect te den

Bosch laatstgenoemde verkocht die 20 Januari 1786 (Reg. n°. 602

f. 73 vso
) weder aan mr. Arnout van Teylingen, oud-schepen en

raad van den Bosch, behoudens dat hij daarvan voor zich be-

hield een stal met koetshuis staande achter den tuin der bedoelde

huizen en uitkomende bij 's Lands ruiterstallen. Genoemde Hubert

verkocht 30 December 1809 den stal met koetshuis aan de

gemeente den Bosch, welke reeds op 29 Januari 1807 van

Catharina Jacoba de Mey, weduwe van voornoemden mr. Arnout

van Teylingen 1), toen wonende te Leiden, diens voorschreven

huizen gekocht had. De stad den Bosch bouwde daarna op de

erven der beide eerstbedoelde huizen de gemeentelijke Latijnsche

school, die later het Stedelijk Gymnasium van den Bosch werd

en stond in 1837 de eerste verdieping daarvan af aan het

Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in

Noordbrabant tot bewaarplaats van zijne boekerij en verzame-

lingen; het laatstbedoelde huis bestemde zij tot woning van den

Rector, eerst der Latijnsche school, daarna van het Gymnasium;

tot deze doeleinden bleven die panden bestemd tot dat in 1867 be-

paald werd, dat te VHertogenbosch eene Rijks Hoogere Burger-

school zoude komen; alstoen werd het gebouw van het Gym-
nasium met de bovenverdiepingen daarvan ingericht tot die

school, terwijl de rectorswoning de woning van haren directeur

werd 2). Later is deze school naar haar tegenwoordig gebouw
overgebracht, waarna de gemeente den Bosch 10 Augustus 1906
de beide gebouwen verkocht aan het Bedeelingsfonds aldaar;

1) Hij was met haar gehuwd in 1773.
2) Dr. A. L. Lamers de Rijks Hoogere Burgerschool te 's-Bosch p.H.



— 543 —

deszelfs Regenten hebben daarop het schoolgebouw ingericht

tot een gesticht voor arme jongens onder den naam van het

St. Jozefsgesticht en de directeurswoning tot een gesticht voor

voor arme oude mannen.

h. Het huis no. 21.

Onmiddelijk naast gezegde directeurswoning staat Noord-

Westwaarts dit huis, waarvan de oudst bekende eigenaar wras

Johannes Kepken, kanonik der St. Janskerk te den Bosch; de

uitvoerders van diens testament verkochten het na zijnen dood

aan mr, Gerard Symonszn, schepen van den Bosch en lid der

111. L. V. Broederschap aldaar, die in 1475 het goed onder

St. Michielsgestel kocht, dat later den naam van de Brouwmeer

had 1). Hij liet het hierbedoeld huis na aan zijnen zoon Goyart

Symons, die wijnkooper en in 1540 president-schepen van den

Bosch was en van zijne vrouw Agnese van Achelen, dochter van

Willem en Jacoba van der Rullen Wouterszoon, deze kinderen had:

a. Aleid Symons, h. met Henrick van Middegael Goijarts-

zoon. Hunne kinderen waren:

1. Gerard van Middegael h. Elisabeth, dochter van

mr. Marten van Maelstrom, die hem schonk : Hen-

rick; Johanna, huisvrouw van Jan Dircksn van Son

en Agnes, huisvrouw van Petrus Beris.

2. Paulina van Middegael h. met mr. Jacob Robbrechts.

b. Agnes Symons h. met Jan, zoon van mr. Henrick

van Elmpt2). Hunne kinderen waren:

1. Agnes van Elmpth. met Jaspar van Bell Everardszn.

2. Henrick van Elmpt.

3. Maarten van Elmpt.

1) Taxandria XVIII p. 25 en XIX p. 48.

2) Zie de genealogie der familie van Elmpt in Panken en van
Sasse van IJsselt Bergeik blz. 364 en 365, alwaar moet wegvallen wat
op blz. 365 onder I achter Henrick en Jan van Elmpt, sub b en c aldaar
genoemd, vermeld staat.
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4. Philips van Elmpt.

5. Willem van Elmpt.

De sub b. genoemde Agnes Symons erfde het hierbedoeld

huis van haren vader en liet het na aan hare sub 1— 5 genoemde

kinderen, die, (degenen genoemd onder 2—5, omdat zij toen

nog minderjarig waren, vertegenwoordigd door hunne voogden

Nycolaus van der Stegen Nycolauszn, Goeswijn Pijnappel Janszn

en Dirck, zoon van Dirck Arndszn), het 12 Juli 1563 (Keg.

No. 207 f. 603), als wanneer het gezegd werd te zijn: huis,

erf, plaats en achterhuis, staande aan de Papenhulst tusschen

het huis van Beatrix, dochter van Gerard van Doorn, ex tcno

en het huis der Zusters van den derden regel van St. Fran-

ciscus, ex alio, verkochten aan voornoemden Henrick van

Middegael Goijartszn. Deze liet het na aan zijne hiervoren

sub 1 genoemde kleinkinderen en aan zijne hiervoren sub 2

genoemde dochter, die het 17 December 1604 (Reg. N°. 250

f. 199 v so
) verkochten aan mr. Henrick Vrancken Arndszn,

priester en kanonik der St. Janskerk te den Bosch. Na diens

dood verkochten 15 Januari 1608 (Reg. N°. 275 f. 203) de

executeurs van zijn testament, zijnde Antonius Wouterszn van

Heeswijk, priester en kanonik en Gijsbert Adriaanszn van

Gestel, beneficiaat der gezegde kerk, dit huis aan mr. Petrus

van den Schoot, ook priester en kanonik van die kerk. De
erfgenamen van hem en zijne zuster Emerentiana van den

Schoot, (die beiden kinderen waren van Henrick van den

Schoot), zijnde de kinderen en kleinkinderen van Henrick van

den Schoot laatstgenoemd, met namen: Henrick, raad van

Philips, graaf van Ooien, heer van Merode, Westerloo enz;

Catharina, huisvrouw van Johan Symonszn van den Broeck

en Anna, huisvrouw van Abraham van Tulden, (die zijne

kinderen) en de onmondige kinderen van zijne dochter Heyl-

wich en dezer man Jan van Olmen, substituut-rentmeester

der Domeinen van de Voogdij van Moll, Balen en Dessel, (die

zijne kleinkindeien waren), verkochten 23 Februari 1623 (Reg.

N°. 359 f. 203) het hierbedoeld huis, dat nu gezegd wordt te
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zijn: eene hayzinge, poorte, erve, hoff< achterhaysen, aait

Geertruid, dochter van Jan Willemszn Stoopkens 1) en weduwe
van mr. Jan Wouterszn (van Craenven) van Heeswijk, secre-

taris van Heeswijk en Dinther. Zij liet dit huis na aan haar

eenig kind Anneken van Craenven, die daaruit in 1649 (Reg.

n°. 397 f. 114) eene grondrente verleende; van haar erfden

dit huis wellicht dezelfde erfgenamen als die, welke het daar-

naast Zuid-W.waarts staand huis erfden; ten hunnen laste werd

het althans 12 Augustus 1679 (Reg. n . 497 f. 331) gerech-

telijk verkocht aan Johan van Geulen, woonachtig te den

Bosch, van wien het erfde zijne dochter Dorothea van Ceulen,

geboren uit zijn huwelijk met Adriaentje Pippelaers; haar man
was de fourier Mozes Tempelaer. Ten laste van dezen laatste

werd dit huis 19 April 1723 (Reg. No. 551 f 386) gerechtelijk

verkocht aan mr. Coenraad Cuper van Holthuysen, oud-presi-

dent-schepen en raad van den Bosch, die het erf van dit huis

vergrootte door daarbij 2 Mei 1726 (Reg. n°. 553 f. 77vso
)

van Henry d'Escury, kapitein-luitenant der cavalerie, aan te

koopen een daarachter op het Groot-Begijnhof staand huis

met tuin, geapproprieert tot diverse woningen, dat door dezen

19 Juni 1721 gekocht was van zijnen broeder Simeon

d'Escury, luitenant-kolonel ten dienste van den Koning

van Groot-Brittanje, den erfgenaam zijner vrouw Ursulina

Philippina Suljard, die dat huis met tuin had geërfd van

haren oom Johan baron van Leefdael, heer van Deurne en

Liessel; hij maakte van dit huis en tuin zijnen stal en koets-

huis. Douw Edzard van Grovestins, luitenant-kolonel en zijne

vrouw Agatha Jacoba Cuper van Holthuysen, alsmede Johan

Cuper van Holthuysen, raad der stad Deventer ; Albert Ruyl,

heer van het huis den Hattert onder Vierlingsbeek en predikant

aldaar; Pieter Ruyl; Gerrit Coenraet Ruyl, vaandrig en de

minderjarige kinderen der echtelieden Johan Ruyl, rentmeester

en Johanna Adriana de Quay, zijnde Ludolphina, Pieter Frans,

1) In Reg. No. 397 f. 114 heet hij Jan Janszn Stoop.

35
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Hendrina en Geertruy Ruyl 1), representeeren de al deze Kuyl's

hunne respectievelijke moeder en grootmoeder Geertruy Cuper

van Holthuysen. weduwe van Pieter Ruyl, rentmeester der

domeinen en geestelijke goederen in de stad Grave en den

Lande van Cuyck — allen als erfgenamen van genoemden mr.

Coenraad Cuper van Holthuysen 2), verkochten 7 Juli 1739

(Reg. n°. 548 f. 170 vso
) voorschreven huis met aanhoorigheden

aan Theodorus de Marcq, medicinae doctor te den Bosch 3)

;

diens zoon Johan Leonard de Marcq, woonachtig te Oirschot,

verkocht het 17 October 1767 (Reg. n°. 580 f. 85) weder aan

Jacob Kien, woonachtig te den Bosch ; het werd toen om-

schreven als: huys en erve, open plaats, binnentuyn, hof-

kamers met twee aan een leggende hoven, stal en koetshnys,

staande op de Papenhulst tusschen het huis van Sfephanus

Rosendael ex uno en dat van Willem van der Does ex alio,

en zich uitstrekkende tot achter 's Lands stallen op den

Begijnhof, Genoemde Jacob Kien, die schepen van den Bosch

en ontvanger van 's Lands verpondingen aldaar was, werd te

Utrecht geboren en was in eersten echt gehuwd geweest met

Anna Buck ; 25 Februari 1798 hertrouwde hij te den Bosch

met Elisabeth Hester van Adrichem, geboren aldaar en weduwe
van mr. Jan Gysbert Thierry de Bye ; zij schonk hem twee

kinderen : Nicolaas Peter Jacob Kien, gedoopt te den Bosch

14 Mei 1800, die burgemeester van Utrecht werd en Anna
Maria Kien, gedoopt alsvoren 27 December 1801; deze kin-

deren verkochten met hunne moeder den 23 October 1822

dit huis aan Mozes Levie de Hartog, die te Zalt-Bommel ge-

boren was en toen in den Bosch woonde, alwaar hij 6 Juni

1828 in den ouderdom van 86 jaren overleed. Diens kinderen,

zijnde Soesman de Hartog en anderen, verkochten dat huis

1) Zij huwde later met Joost Melchior Verkuyl.
2) Men zie over zijne familie mr. J. van DoorninckGeslachtkun-

aige aanteekeningen p. 555.
3) Zijne vrouw was, zooals wij reeds zasren, Gatharina Adriana

Buyster, dochter van Evert en Gatharina van Geulen.
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30 September 1833 aan Antonius Wilhelmus Sopers, brander,

wonende te den Bosch 1), die het 5 October 1859 weder ver-

kocht aan Cornelia Margaretha Holster, echtgenoote van mr.

Adrianus Johannes Korteweg, eerst rijksadvocaat te den Bosch,

daarna rechter in de Arrondissements-Kechtbank aldaar; hunne

kinderen verkochten het op hunne beurt aan deszelfs tegenwoor-

digen eigenaar mr. Herman Jan van Leeuwen, raadsheer in

het Gerechtshof te 's Hertogenbosch.

i. Het huis der Beneflciaten van de St. Janskerk.

Naast laatstbeschreven huis stond voorheen een huis, dat

in 1544 (Reg. n . 165 f. 257 vs0
) gezegd werd het eigendom

te zijn van heer Henrick van Borne gend van Os, priester en

van heer Petrus, genaamd die medeblander, ook priester; in

1563, zooals wij op blz. 544 reeds zagen, heette dit huis te zijn

dat der Zusters van den derden regel van St. Franciscus en in

1615 het huis der Beneflciaten van de kerk van St. Jan Ev.

te den Bosch; over dezen komt in eene Bossche Schepenakte

van dat jaar (Reg. n°. 315 f 412) het volgende voor: heer

en mr. Joost van Bungelaer en mr. Cornelis Mercx, als ge-

committeerden van de heeren Sextarissen der gemeyne benefl-

ciaten der Cathedrale Kercke van St. Jan Evangelist bijnnen

'sHertogenbossche ende in dyer qualiteyt gemechticht vanden
provisoiren, ghifters ofte collateurs van (dit huis), daerinne

alsnu is woonende heere Dierck Jan Danielszn, priester ende

beneficiaet, enz.

Toen de stad den Bosch in 1629 aan de Staatschen was
overgegaan, werd ook dit huis, als zijnde geestelijk goed, ten

behoeve van den Staat verbeurd verklaard ; het werd daarop

30 Augustus 1641 (Reg. n°. 384 f. 677 en vgld) voor een deel,

1) Hij was zoon van Theodorus Sopers, lid van den Gemeenteraad
te den Bosch en Isabella Maria van Roosmalen.
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dat toen gezegd wercl te zijn: huys, erve ende hoff, gelegen

ter plaetse den Papenhulst beneffens het Clooster van de

Swerte Susteren aldaer, een poortje tussen beyde liggende,

door Pieter Schuyl de Walhorn, in diens hoedanigheid van

raad en rentmeester van de geestelijke goederen binnen de stad

den Bosch en het Kwartier van Maasland, verkocht aan inr.

Johan Gans, heer van Bommenede en Frans Blom, reeds meer-

malen genoemd; eerstgenoemde hunner, die toen ook nog

gezegd werd te zijn oud-president-schepen van den Bosch,

zoomede Maria Sprongh, weduwe van den laatstgenoemde

hunner, verkochten 27 Oetober 1664 dat deel, hetwelk toen

omschreven werd alsseeckere ledich liggende erffenisse, daer eer-

tijts een huis op heeft gestaen, metten hoff, aan genoemden Pieter

Schuyl, die toen ook genoemd werd oud-president-schepen van den

Bosch (Reg. n°' 445 f. 27) ; diens weduwe Anna Stas trof

in 1670 (Reg. n°. 470 f. 133 vso
.) als eigenares van een huis op

de Papenhulst, staande tusschen dat van Anneken van Craen-

ven ex uno en dat van de Zwart Zusters ex alio (hieruit blijkt,

dat op gezegd ledig erf weder een huis gebouwd was) eene

overeenkomst met Caspar Duyts als eigenaar van eene plaats,

erf en tuin, achter haar huis gelegen, waaruit men kan op-

maken, dat het ander deel van het erf der Beneficiaten ach-

ter dat huis lag en waarschijnlijk door gemeld poortje van

de openbare straat, de Papenhulst, bereikbaar was; Caspar

Duyts had dat stuk erf 12 November 1664 (Reg. n°. 458 f.

26 vso
.) gekocht van den Raad van State ; diens kinderen en

kleinkinderen, zijnde Caspar Duyts, predikant te Oerle ; de

minderjarige kinderen van Isacq van Leeuwen en Maria Duyts

;

Apollonia Duyts weduwe van Berent Berckhoff ; Joost Duyts
en Adriaan Sakersse als man van Margaretha, dochter van
wijlen Ardewijn Duyts, verkochten 8 Januari 1681 (Reg. n°.

499 f. 126 v so
.) dat stuk, hetwelk alsnu omschreven werd

„als een tuin met eenen gang naar achteren en een huisje,

gelegen tusschen het huis van Anna Stas ex uno en het kloos-

ter der Zwart Zusteren ex alio en zich uitstrekkende van af
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de Papenhulst tot aan de Dieze 1) van het Begijnhof," aan

Anna Stas voornoemd. Het erf, dat de Beneficiaten der St.

Janskerk eens hadden, kwam dientengevolge in zijn geheel

aan de erfgenamen en rechtverkrijgers van meergenoemde Anna

Stas, die dezelfden waren als die van het huis der Bonen-

fanten, op blz. 522 vermeld ; de laatste hunner, zijnde mr. Wil-

lem van der Does, verkocht 5 Juni 1772 (Reg.no. 591 f. 294

Vso
), dat erf, waarop toen een koetshuis stond, hetwelk zich

bevond tusschen het huis, beschreven op blz. 543 en de Leen-

en Tolkamer, aan voornoemden Jacob Kien, wiens erven het

23 October 1822 verkochten aan genoemden Mozes Levie de

Hartog ; diens kinderen verkochten het op hunne beurt 30 Sep-

tember 1833 aan Antonius Wilhelmus Sopers, hiervoren ook

reeds genoemd; deze verkocht het 26 Augustus 1834 aan

Johannes Jacob Lowies ; het werd toen gezegd te zijn : a eene

beneden voorkamer met twee ramen aan de straat en een ruim

vertrek of bergplaats daarachter, met kamers en zolder daar-

boven; voorts b een gangetje of straatje, gelegen tusschen

voorschreven gedeelte en het gebouw, genaamd de Kapel en

eindelijk c. eene open plaats met gebouwtje, zooals die plaats

met gebouwtje in eene rechte lijn achter het voorschreven ge-

deelte en het gangetje is strekkende.

j. De Leen- en Tolkamer.

Naast het laatst beschreven huis in de richting der Clara-

straat stond de kapel en daar weder naast, in dezelfde richting

het kloosterke der Zwartzusters of Schwarz Swesteren Nazareth,

waartoe gezegde kapel behoorde. Dit kloosterke met kapel

i) Deze Dieze, welke de erven en tuinen van de aan de Noord-West-
zijde der Papenhulst staande huizen scheidde van het Groot Begijnhof

en liep tot ongeveer de plaats, waar eens de Bank van Leening aan

de Paradeplaats stond, zou volgens de overlevering zoo breed ge-

weest zijn, dat de materialen, benoodigd voor den bouw der St. Jans-

kerk, er met schuiten over vervoerd werden. In verloop van tijd is zij

gedempt.
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onderging na de reductie van den Bosch in 1629 hetzelfde

lot als de andere kloosters en geestelijke goederen, welke zich

aldaar bevonden; alzoo werd het eveneens ten behoeve van den

Staat verbeurd verklaard. De nonnen, welke er toen in waren,

mochten er echter tot haren dood in verblijven doch zonder

er nieuwe bij aan te mogen nemen ; toen zij tot op twee na

waren uitgestorven, moesten deze beide nonnen in 1669 op last

der Regeering het kloosterke verlaten tegen een jaargeld voor

ieder harer van zegge fl 50 's jaars. Wat alstoen met dit kloosterke

en kapel geschiedde 1) wordt als volgt door van Heurn in

zijne Historie III p. 156 medegedeeld: „De Algemeene Staaten

(de Staten-Generaal n.1.) hadden in deezen jaare (1669) tot hoog-

leeraar in de ontleedkunde alhier aangesteld Lodewijk de Bils,

heer van Coppensdamme, met last aan de (stedelijke) Regeering

als opzigters der Doorlugtige (Illustre) school hem eene be-

kwaame plaats tot het doen van ontledingen aan te wyzen. Men
vond hiertoe geen bekwaamer plaats dan het Zwarte zusters

klooster, waarin niet meer dan twee nonnen waren, die men
elders met eene woninge voorzien kon. De (stedelijke) Regeering

verzorgt dan den Raad van Staaten dit klooster daartoe te

gebruiken mits de twee Zwarte Zusters van een andere wooning

voorzien en het klooster op stads kosten vervaardigd zoude

werden ; indien de Raad goed vond clit klooster tot andere

diensten te gebruiken hetzelve ontruimd zoude werden zonder

dat de Raad in eenige vergoeding der kosten gehouden zoude

zijn; de twee Zwarte Zusters bekwamen van de Stad voor het

1) In de kapel van dit kloostertje lagen deze grafzerken :

1. Hier leyt begraven suster Margaretha, Wiliems van Vroler
dogter, de vijfde moeder van

?

t Convent. Sij sterft 1 523 op Derthiendagen
;

bid voor de siele.

2. Hier leyd begraven suster Margriet, Hendrikx van Guley dogter,
die sterft 1534 den 7e dag in Augusty

;

3. Hier leyt begraven Jan Aertszn, die sterft anno 1531 op onse
Lieve Vrouwe Lichtmis avond. Bid voor de ziele.

4. Hier leyt begraven suster Margriet Corvek, dogter van Eyndonck;
sterft anno 4500;

Deze zerken kwamen naderhand als vloersteenen op de Papenhulst
terecht*
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missen der woninge ieder jaarlijks vijftig guldens ; de (Stedelijke)

Regeering deed de kapelle des kloosters door een muur in twee

deelen scheiden en het agterste tot een vertrek voor den Hoog-

leeraar vervaardigen ; zij deed ook het theater tot de ontleding,

dat tot deezen tijd boven de Vugterbinnenpoort gestaan had,

in het koor dier kapelle overbrengen. De Bils werd voor zijne

te doene moeite in het ontleden met honderd gulden door de

(Stedelijke) Eegeering beschonken ; hy overleed in de maand
Augustus deszelven jaars (1669)1); die van het Wondhelers

(Chirurgijns) gilde bekwamen hierop die plaats tot het doen

hunner oeffeningen 2) ; dit liep metter tijd te niet, waarna de

Raad van Staaten dit klooster aan byzondere lieden verkogt".

Het laatste der mededeeling van Van Heurn is niet geheel juist

;

immers in eene Bossche Schepenakte van 19 Februari 1704

(Reg. n°. 516 f. 181) komt dienaangaande het volgende voor:

Johan baron van Leefdael, heer van Deurne, in zijne hoedanig-

heid van rentmeester der episcopale en andere geestelijke goe-

deren, geeft aan Dr. Johan am Ende, oud-schepen en raad van

den Bosch, in erfpacht uit: het oude ende geheel vervallen

cloosterken van de Swarte Susteren, dat door een terrible

storm van 't dack ontbloot, vensters en muyren uyt en omver
gevallen ende nu ten eenenmale desolaet ende principael by

ditwintersaysoenonbruyckbaer is geworden, onder voorwaarde,

dat am Ende en zijne erven toestonden, zooals dan ook door

hen werd gedaan, dat de Leen- en Tolkamer daarin werd ge-

vestigd en dat zij daarvoor het kloosterke in behoorlijken staat

van onderhoud zouden brengen en houden. Bedoelde erfpacht

werd 21 Mei 1706 veranderd in vollen eigendom. De Leen- en

Tolkamer, die tot 1704 (behoudens dat zij in 1676 zitting hield

in de refter van dit klooster) gevestigd was geweest ten huize

van den Raad en Rentmeester-generaal der Domeinen van

1) Men zie over hem Dr. C. R. Hermans Gesch. der 111. en Latijnsche
scholen te 's Bosch p. 7 en 16 en J. Hezenmans 's Bosch p. 209 envlgd.

2) Verschillende voorwerpen, die daartoe dienden, bevinden zich
thans in de verzamelingen van het Prov. Genootschap van K. en W. in
Noordbrabant.
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Brabant in het Kwartier van den Bosch, zijnde toen Philip

Jacob van Borssele van der Hooge, kwam na dat jaar in het

achterste gedeelte van de kapel van gezegd kloosterke, dat Johan

am Ende daartoe had ingericht; het overige der kapel werd

daarna tot particuliere doeleinden gebezigd, tot dat de Eaad

van State 10 December 1731 de geheele kapel van het kloos-

terke van een der erfgenamen van Dr. Johan am Ende, zijnde

zijn zoon mr. Isaac am Ende, oud-schepen en raad van den

Bosch, terugkocht en in 1732 geheel en al ten gebruike van

de Leen- en Tolkamer inrichtte; bij deze kapel kocht de Staat

10 Mei 1749 van Wouter van Wolfsbergen, woonachtig te den

Bosch, in diens hoedanigheid van executeur van het testament

van genoemden mr. Isaacq am Ende, nog aan een gedeelte van

het erf en den tuin, gelegen achter diens huis op de Papen-

hulst, dat geweest was het Convent der Zivarte Zusters, welk

gedeelte erf en tuin gezegd werd te strekken 0.(N. ?)waarts

van de zijmuren der kapel van dat Convent, zijnde nu inge-

richt tot vergadering van de Leen- en Tolkamer, tot aan het

erf der erfgenamen van Frangois van Paddenburgh West (Zuid?)

waarts. Deze aankoop geschiedde, omdat de vergaderkamer

der Leen- en Tolkamer, welke na 1732 in het achterste ge-

deelte der voorzegde kapel gehouden werd, daartoe te vochtig

en duister was.

De kapel van het kloosterke der Zwarte Zusters, die

langs den bij de beschrijving van het huis der Beneficianten

vermelden gang stond, alzoo ten Noord-Westen daarvan, was in

1732 op de volgende wijze voor de Leen- en Tolkamer ingericht

geworden : het voorste gedeelte der kapel, dat aan de straat-

zijde zich bevond, was gemaakt tot eene spreekkamer en tevens

tot wachtkamer der partijen, welke voor de Leen- en Tolkamer

te verschijnen hadden; het middelste gedeelte der kapel was
ingericht tot eene kamer voor de kamerbewaarders van de Leen-
en Tolkamer en het achterste gedeelte uitsluitend tot hare ver-

gaderzaal bestemd ; die zaal was daartoe sierlijk met hout be-

schoten en in die betimmering waren gemaakt zeven kasten,



— 553 —

waarin de notulen, de resolutieboeken, rollen en andere archief-

stukken van dat College bewaard werden ; ook werd nog een

deel van zijn archief bewaard in twee groot-e kasten, welke in

de spreekkamer stonden.

Wanneer de Leen- en Tolkamer werd ingesteld, is niet

meer na te gaan; zij bestond reeds in 1446 blijkens de poot-

kaart, die in dat jaar aan Oirschot werd verleend. Zij was

samengesteld uit den Raad en Rentmeester-generaal der Do-

meinen in het Kwartier van den Bosch, als voorzitter, uit drie

gewone leenmannen als leden en drie buitengewone leenmannen

als plaatsvervangende leden ; aan haar was toegevoegd een

griffier, die in het laatst van het bestaan van dit College nog

een substituut bij kreeg ; verder waren daaraan verbonden twee

kamerbewaarders, die tevens dienst deden als deurwaarders der

Domeinen ; een gezworen landmeter en een waterschatter, als-

mede nog zes procureurs.

De werkzaamheden der Leen- en Tolkamer 1), bestonden,

voor wat betreft den Raad en Rentmeester-generaal der Domei-

nen afzonderlijk in het houden van toezicht op en het beheeren

van 's lands domeinen in de stad en Meierij van den Bosch?

zooals de cijnsen, novale tienden, jachtrechten, landtol enz., en

het schouwen van wegen en rivieren ; en voor wat aangaat de

Leen- en Tolkamer in haar geheel, in de eerste plaats in het

spreken van recht over alle geschillen, die uit 's Lands Domeinen

voortsproten; verder in het berechten der jachtovertredingen,

ten ware de eigenaars van heerlijkheden bevoegd wraren binnen

haar gebied eene laatbank of jachtgerecht voor de berechting

van die overtredingen te hebben; voorts werden ten overstaan

van de Leen- en Tolkamer door de Gemachtigden van den

Raad van State verpacht de novale tienden, de houtschatten

en den Landtol ; wijders had zij de controle over alle rekeningen

van de besturen der meeste dorpen en plaatsen in de Meierij

van den Bosch, welke rekeningen door die besturen en de

1) Men zie hierover nog Steph. Hanewinkel Gesch. en Aardrijksk
Beschrijving der stad en Meierij van den Bosch p. 253.
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Officieren van de Stadhouders niet mochten gesloten worden

voor en aleer zij door de Leen- en Tolkamer waren goedge-

keurd en eindelijk had zij aan de Staten Generaal of den Raad

van State te rapporteeren over de verzoekschriften, die aan die

Colleges van uit de Bossche Meierij werden gericht, zoomede

over de reële omslagen der gemeentelijke besturen.

Het wapen der Leen- en Tolkamer bestond volgens van

Heurn Beschrijving uit zeven gouden pijlen met een strik

aaneengebonden op een veld van keel, bevindende zich in het

midden der pijlen een surtout, waarin is een klimmende gouden

leeuw met tong en nagels van keel op een veld van sabel en

dat gedekt is met de hertogmuts.

Omstreeks het jaar 1795 hield de Leen -en Tolkamer op

te bestaan en den 8 Augustus 1797 werd daarom de kapel,

waarin zij gevestigd was geweest, door mr. Hendrik Bernard

Martini, ontvanger-generaal en rentmeester der Domeinen van

Bataafsch Brabant, verkocht aan Jan Willem Hannes, heer van

JEmpel en Meerwijk, woonachtig te den Bosch ; zij werd toen

aldus omschreven : eene huysinge, geapproprieert tot het houden

der vergaderingen der geweesen Leen- en Tolkamer, staande

op den Papenhulst, gequoteert 260, voorsien van een voorkamer,

binnenkamer tje, en schone ag terkamer, waarvan de muuren en

solders cierlijk beschooten en de laatsten met verscheide zeer

ruyme kasten voorsien zijn; voorts groote zolder etc , met

eenen grooten tuin daaragter, hebbende eenen vryen uytgang

agter de Ruiterstallen
9

en zijnde van alle zijden, behalve

aan de straatzijde, omgeven door de erven van Jacob Kien.

J. W. Hannes voornoemd verkocht reeds den 16 April 1799

het gebouw en den tuin der voormalige Leen- en Tolkamer aan

Hartog Simon, koopman te den Bosch, die daarvan den 25 e

daaraanvolgende een stuk grond, gelegen achter den tuin der

voormalige Leen- en Tolkamer tusschen het erf van Jacob

Kien en mr. Hugo Bowier, advocaat te den Bosch, aan dezen

laatste en het overige den 8 e Mei van laatstgezegd jaar aan

voornoemden Jacob Kien verkocht; de weduwe en beide kin-
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deren van dezen laatste verkochten het door hem, als zoo even

gezegd, gekochte 23 October 1822 aan Mozes Levie de Hartog

voornoemd; diens erven, zijnde Soesman de Hartog c. s., ver-

kochten het 20 Maart 1834 ook aan meergenoemden brander

Antonius Wilhelmus Sopers; het werd toen omschreven als:

een gebouw, zijnde een magazijn of pakhuis, gedeeltelijk in-

gericht tot paardenstal, genaamd de oude Leen- of Tolkamer,

zijnde de gewezen kapel van het klooster der Zwarte Zusters,

met den tuin daarachter, staande aan de Papenhulst tusschen

het erf van den kooper eenerzijds en dat van de verkoopeis

anderzijds en zich uitstrekkende tot aan den tuin van Jhr.

Hugo Bowier.

Het kloosterke zelf werd van Johan am Ende geërfd door

diens kinderen, geboren uit zijn huwelijk met Martha Krull,

zijnde: mr. Isaac am Ende, gedoopt 16 Sept. 1700, advocaat

en commissaris van 's Lands zegel, alsmede schepen te den

Bosch ; Margaretha am Ende, de echtgenoote van Hermanus van

Asch en Lucia am Ende; de beide laatstgenoemde erfgenamen

verkochten respectievelijk 24 Februari 1723 (Reg. n°. 540 f.

373), en 19 Juni 1741 (Reg. n<>. 560 f. 377 vso
) aan haren

broeder Isaac hare aandeelen in dit kloostergebouw, dat daarbij

omschreven werd als zekere huysinge, hof en "packhays, van

ouds genaamd het Sivarte Snsteren klooster, staande tusschen

de kapel eenerzijds en het huis van mr. Alexander Bernard van

Eybergen anderzijds, en zich achterwaarts uitstrekkende tot aan

het erf van Paddenburgh c.s. Van mr. Isaac am Ende erfden

dit gebouw zijne oomzeggers Peter Johan van As, gehuwd

met Everharda Sophia Wunder en Martha Catharina van As,

de echtgenoote van Alardus Bomer; zij verkochten het 15 Juli

1785 (Reg. n° 595 f. 308 v so
), als wanneer het omschreven

werd als: een huis, waarachter een groote tuin, uitkomende

met eene deur over het achtererf van de Leen- en Tolkamer

op het Begijnhof bij de stallen, aan meergenoemden Jacob

Kien ; diens weduwe Elisabeth Hester van Adrichem en zijne

beide kinderen verkochten het 23 October 1822 ook aanmeer-
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genoemden Mozes Levie de Hartog, van wiens erven het suc-

cessievelijk kwam aan verschillende eigenaren, ten laatste aan

mr. Emile van Zinnicq Bergmann, lid van de Eerste Kamer

der Staten Generaal en rijksadvocaat te den Bosch.

Ter plaatse waar de gebouwen en erven, hiervoren sub i

en j omschreven, eens stonden, alsmede op het erf van het huis,

dat daarop volgde, bevindt zich thans de onderwijsinrichting

van het Huis van Liefde: In omnibus charitas.



HOOFDSTUK XIII.

De Choorstraat.

Deze straat, die aanvankelijk ook cle Papenhulst heette,

kreeg in lateren tijd den naam van de Choorstraat, omdat zij

loopt naast en achter het koor der St. Janskerk.

A. DE CHOORSTRAAT ZUIDZIJDE.

a. Het huis der Koralen van de St. Janskerk.

Ging men van de Papenhulst de Choorstraat in dan

kreeg men voorheen aan zijne linkerhand eerst een hoekhuis; dan

het daarnaast staand huis 1) en vervolgens het naast dit huis

staand huis, dat het huis der Koralen van de St. Janskerk

was en in oude Bossche schepenakten ook wel genoemd wordt

het huis van het Kapittel der Kerk van St. Jan Evangelist.

Dit huis werd als geestelijk goed bij de reductie van den Bosch

in 1629 eveneens ten behoeve van den Staat verbeurd ver-

klaard, waarna het door den Rentmeester der geestelijke goe-

deren in 1641 verkocht werd 2) aan de reeds meermalen

genoemde opkoopers van geestelijk en kloosterlijk goed, Johan

Gans en Frans Blom. Van den laatstgenoemde kwam het ten

1) De uitvoerders van het testament van Elisabeth, dochter van
Dirck, den zoon van Peter 's Heeren Wouterszn, verkochten het 13 Juli

1583 (Reg. no. 239 f. 194) aan den priester Frans van der Borcht

Gooswijnszn.

2) Reg no. 384 f. 677 en vlgd.
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slotte aan de in Dl. I blz. 182 reeds vermelde Leonora Wylde,

van wie het erfde haar man Diederiek Ruysch, raad van den

Bosch en commissaris-ordinaris van de monstei ing aldaar ; deze

verkocht het 15 Januari 1705 (Reg. n°. 519 f 42 v
so

) aan

Willem Teuniszoon van der Loo. Omstreeks het jaar 1870 is

het door mr. Emile van Zinnicq Bergmann, evenals het Oost-

waarts daarnaast staand huis afgebroken, waarna deze op de

erven van die beide huizen zijne woning bouwde, welke een

paar jaren geleden ook is gesloopt en op wier erf thans voor

een deel staat de onderwijsinrichting van het zedelijk lichaam

:

In omnibus charitas.

Naast dit huis stond Westwaarts het thans nog be-

staand huis No. 9 1) en daarnaast Westwaarts

b. Het St Eloysvrouwengasthuis.

Zooals wij in Dl. I blz. 72 reeds zagen werd dit gast-

huis bij het maken van de straat, de Smalle Haven genaamd,

overgebracht naar het Groot Begijnhof; toen van de plaats,

waar dit hof eens stond, de Paradeplaats werd gemaakt, ver-

kocht Jacob van Beusekom als rentmeester van dit gasthuis

29 December 1749 (Reg. n°. 565 f. 160) deszelfs aldaar staande

gebouwen, welke alstoen omschreven wrerden als: huysinge en

erve met twee hofjes daarneven aangelegen, gelegen op den
Qrooten Bagijnhoff, aan den Bosschen timmerman Johan Schouw
en kocht hij daarop 17 Januari 1750 (Reg. n°. 569 f 297) van
Samuel Loeff als curator over de nalatenschap van Pieter Mulders
daarvoor in de plaats het W. waarts naast het huis, genum-

1) Goijart Janszn van Aken, hoogconter of zanger, kocht dit huis
11 Juni 1596 (Reg. no. 293 f. 360) van Gerardus van Zoemeren, priester
en^beneficiaat der Bossche St. Janskerk, die het 19 Aprii 1575 (Reg no 224
f. 313 vso) gekocht had van Jeronimus Wynants als gemachtigde van den
te Antwerpen wonende Paulus, zoon van Wvnant Wynants, wiens vrouw
was Adriana van Liebergen Arntsdr. Zijn zoon Aert van Aken, klein-

ir2?p °' L
'

Y# Kerk te AntwerPen >
verkocht het 13 September

jool (Heg. no. 377 f. 246) weder aan Jacob van Gasteren Hermanszn,
Koopman in wollenlakens te den Bosch; hij heette in 1636 onnoozel te zijn.
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merd Choorstraat 9, gestaan hebbend huis, dat alstoen gezegd

werd te staan tusschen dat van Joost de Cock ex uno en dat

van de erven Frangois Paddenburg ex alio en zich achter-

waarts uit te strekken tot aan het erf der erfgenamen Am Ende

;

genoemde Pieter Mulders had het 31 October 1715 gekocht

van Andreas van Proijen. I)

De inkomsten van bedoeld gasthuis waren in 1750 niet

meer toereikend om, zooals aanvankelijk bepaald was, er zeven

oude vrouwen in te verplegen, weshalve bepaald werd, dat er in

het vervolg maar vier in zouden worden verpleegd. Ook dit Gast-

huis deelde het lot der meeste oude mannen en vrouwengast-

huizen, die men oudtijds in den Bosch had, terwijl deszelfs

gebouw in de Choorstraat eveneens een paar jaren geleden is

afgebroken om plaats te maken voor voormelde inrichting van

onderwijs.

c. Het Westwaarts daarnaast staand huis, en dat,

hetwelk Westwaarts naast dit huis stond.

Deze beide huizen hadden tot oudst bekenden eigenaar

Gerard van Beest, kanonik der St. Janskerk van den Bosch;

de uitvoerders van diens testament verkochten ze aan Jan

Arnoldszn Muyckens, die ze in 1511 (Reg. n°. 106 f. 38),

als wanneer zij gezegd werden te zijn eene poort en twee aan

elkander staande huizen, verkocht aan mr. Nycolaus Colen

Petruszoon, priester en kanonik der gezegde kerk ; de uitvoerders

van diens testament, alsmede zijne broeders en zusters, zijnde

Gerardus, Petrus, Jacob, Angela, huisvrouw van Joris Samp-

1) In 1519 (Reg. no. 118 f. 33) was het door Pieter, zoon van

Wouter Symonszn verkocht aan Cornelis, zoon van Anthonis Berthoutszn

van Baerdwyck, welke het in 1521 (Reg. no 121 f. 368 vso) weder ver-

kocht aan den priester mr. Henrick Fabri van Baerdwyck, die het

nog hetzelfde jaar (Reg. no. 121 f. 262) verkocht aan Wouter van
Doremaelen Janszn, priester; het werd alstoen gezegd te staan tusschen
dat van Lucas van Erp ex uno en dat van Fenne wed. van Petrus van
Liebergen ex alio.
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sons en Aleid Colen weduwe van Jan van Hasselt, verkochten

ze 12 Mei 1519 (Reg. n°. 116 f. 151) weder aan Lucas van

Erp, van wien ze werden geërfd door zijnen zoon domicellus

Jan van Erp, genaamd den cleynen beest 1).

Deze verkocht 14 Januari 1548 (Reg. n°. 177 f. 141) van

die beide huizen, het O. waarts staande hetwelk toen was:

een huis, erf, ledige plaats en achterhuis, staande, aan de

Papenhulst tusschen het huis van Petrus Kuyst Nicolauszn,

priester ex uno en dat van den priester Antonius, zoon van

Petrus Geldenszoon van den Eeckhout 2), ex alio en zich achter-

waarts uitstrekkende tot aan het erf van het klooster der

Schwarz Swesteren, aan den priester Jan, zoon van Dirck

van der Straten (de Platea); deze, die kanonik der St. Janskerk

was, verkocht laatstbedoeld huis 6 April 1573 aan heer Arnold,

(zoon van Lambert, zoon van Arnd Pauwelszn), priester en

beneficiaat der gezegde kerk, wiens kinderen Lambert en Mar-

garetha c. s. het 7 December 1574 (Reg. n°. 224 f. 64) weder

verkochten aan Aleid, dochter van Rutger Ungerdamen; in

1605 behoorde het aan Gerard Janszn van Cleve, van wiens

huisvrouw Beelken het erfden hare moeizeggers Rutger Janszn

Driever van Emmerick, woonachtig te Gelder en Aleytken,

dochter van genoemden Jan Driever van Emmerick en huisvrouw

van Michiel Franszoon van Lier, schrijnwerker te den Bosch;

eerstgenoemde hunner verkocht daarop 23 Juni 1631 (Reg. n°.

367 f. 272) zijne helft in dit huis aan genoemden schrijnwerker,

die daardoor eigenaar werd van dat geheele huis. Den 20 Jan.

1696 (Reg. n°. 481 f. 125) transporteerde Maeyke van Ravesteyn

weduwe van Jan de Wijs hetzelve op hare dochter Helena de Wijs,

weduwe van Jan Scheffers, die het daarop verkocht aan Johan

van Heerdt, heer van de Hofstede, en ontvanger der verpondingen

1) Denkelijk was hij dezelfde als de Jan van Ërp vermeld in von
Stein von Altenstein Annuaire de la noblesse de Belgique 1883 blz. 208.
Alsdan was hij raad van den Bosch en huwde hij lo. Maria de Haze

;

2o. Anna van Wyck
2) In Reg. no. 126 f. 131 heet hij Petrus, zoon van Geldon van

Eechout de Gandavio; hij was linnenwever te den Bosch, alwaar hij in
1501 een huis aan den Ouden Huls kocht (Eeg. no. 96 f. 279 vso).
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over het Kwartier van Peelland; deze was door koop reeds

eigenaar van het W. waarts staand huis, dat het grootste der

beide hierbedoelde huizen was. Den 13 December 1548 was
dit groote huis, dat toen gezegd werd te zijn: domus, area,

vacua hereditas, dito horti necnon stabulum staande tusschen

zijn huis en overig erf ex uno en dat der erfgenamen van

Arnd Monicx ex alio en zich achterwaarts uitstrekkende tot

aan de Begijnengraaf, door Jan van Erp Lucaszn verkocht aan

genoemden priester Antonius van het Eeckhout (Reg, n°. 176

f. 239); de executeurs van diens uitersten wil, zijnde Willem

Michielszn, enz., rectoren van het Armenblok der Hinthamer-

straat, alsmede Jan Kuysten, verkochten het 9 Juni 1563 (Reg.

n°. 207 f. 600) aan heer Dirck de Borchgrave Dirckszn, priester

en kanonik der Bossche St. Janskerk; de uitvoerders van het

testament van dezen laatste, zijnde mr. Petrus de Ruyter, kanonik

van gezegde kerk, c. s. verkochten het 23 Februari 1571 (Reg.

no. 220 f. 371) weder aan heer en mr. Dierck van der Meer,

priester en kanonik dierzelfde kerk, wiens erfgenamen, — zijnde:

Gregorius, zoon van Dierck van der Meer Reinierszn; Hade-

wich, dochter van denzelfde en echtgenoote van Nycolaus

Kuyst Henrickszn; de onmondige kinderen van Willem van der

Meer, (zoon van denzelfde) en diens eerste vrouw Aelberta,

dochter van Jan Arndszn van Vladeracken, alsmede van diens

tweede vrouw Elisabeth Pelgrom, — het 30 Mei 1573 (Reg.

n°. 222 f. 175) verkochten aan heer en mr. Michiel Haller van

Hallerstein, doctor in de rechten en kanonik der Bossche

St. Janskerk.

Zooals uit het vorenstaande reeds gebleken is, was het

grootste der hierbedoelde huizen herhaaldelijk in het bezit van

kanoniken en daaruit laat het zich verklaren, dat de muren

van zijne bovensuite, die eene huiskapel zal geweest zijn, be-

schilderd waren met engelenfiguren.

De erfgenamen van laatstgenoemden kanonik, zijnde zijne

zuster Magdalena Haller von Hallerstein, echtgenoote yan

Lucas Roose en de kinderen en kindskinderen van haar en

36
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haren eersten man, verkochten 28 Mei 1603 (Reg. n°. 250 f. 58)

het groot huis aan mr. Jan Typoets 1) ; van dezen erfden het

hunne dochters Barbara, Catharina en Christina Typoets, van

wie de eerstgenoemde 22 Maart 1638 (Reg. n°. 421 f. 72) hare

helft aan de beide laatstgenoemden verkocht ; ten slotte waren

van dit huis eigenaressen Barbara en Catharina Typoets voor-

noemd ; dezer erfgenamen waren Govaert van Zurpele, oud-

burgemeester van Diest, voor V*; Anna Elisabeth Typoets weduwe

van Nicolaas Rombouts, woonachtig te Leuven en Anna Natalia

Typoets, echtgenoote van mr. David Hugo^, hoogleeraar aldaar,

voor zich en laatstgenoemde als momboir over Isabella en

Susanna Typoets, voor 1/4! Catharina Stevens, weduwe van

Henrick de Cort, secretaris van den Raad van Brabant te

Brussel, als moedervoogdes over hunne kinderen en Maria de

Cort weduwe van Cornelis Timmermans, secretaris der vrijheid

Arendonck, voor V4 en de dochters van Jan Janszn van Doren,

zijnde Antonetta van Doren, Alyda van Doren weduwe van

Johan van den Kerckhoff , schout van Moergestel en Maria van

Doren, huisvrouw van Thomas Schilders, ook voor V4; zij ver-

deelden 12 Mei 1671 (Reg. n°, 453 f. 310) de nalatenschappen

hunner voorzegde erflaatsters en alstoen werd het hierbedoeld

groot huis, dat daarbij gezegd werd te zijn: huys, erff ende

hoff, toegescheiden aan voornoemden Govaert van Zurpele,

die een zoon zal geweest zijn van Jan van Zurpele en Elisabeth

Typoets ; van hem erfde dat huis zijn zoon, geboren uit zijnen

echt met Maria Conix Paulsdr, zijnde mr. Johannes van Zurpele,

rentmeester van Diest, die gehuwd was met Isabella Lovens,

van wien het weder erfde de zoon, dien. hij van haar had,

zijnde Johannes Gabriel van Zurpele, jur. licent. te Leuven;

deze laatste verkocht het 6 April 1694 (Reg. n°. 481 f. 135)

aan genoemden Johan van Heerdt, die, zooals wij reeds zagen,

in 1696 ook het klein huis kocht, waarna die beide huizen weder

eenheerig waren en dat verder ook steeds gebleven zijn.

1) Zijne vrouw was Maria, dochter van mr. Laureyns van Gorop,
van wie hij o.a. had 'een zoon mr. Johan Typoets, priester.
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De douairière van genoemden Heerdt, zijnde Elsbena

Maria van Nagell, verkocht 1 Maart 1717 (Reg. n°. 533 f. 11)

de beide huizen aan den reeds meermalen genoemden Herman

Cremers; zij werden toen omschreven als volgt: huis met tuin,

achterhuis, stal en koetshuis, alsmede een huis O.-waarts naast

het eerstgemelde staande, zijnde die beide huizen gelegen O.-

waarts naast dat van Andries van Proyen en W.-waarts naast

dat van Jor Aernout van Breugel en strekkende zij zich uit van

de straat tot aan het Begijnhof en het erf van wijlen Dr. Johan

Am Ende,

Van genoemden Herman Cremers, die eerst deurwaarder

te den Bosch en daarna erfsecretaris van Rosmalen en Nuland

was, en die 21 Januari 1721 in den Bosch begraven werd,

zooals wij op blz. 200 reeds zagen, erfden deze beide huizen

zijne kinderen, zijnde : Johanna Cremers, weduwe van Johan

Hubert ; Maria Elisabeth Cremers, echtgenoote van mr. Abraham

Hubert en de toen nog minderjarigen Frangoise Marie 1),

Helena Johanna 2) en Jacob Dirk Cremers. Die kinderen (de

minderjarigen vertegenwoordigd door hunne voogden), verkochten

31 October 1721 (Reg, n°. 540 f. 106) deze huizen aan Frangois

van Paddenburgh, oud-schepen en raad van den Bosch. Van

dezen erfde ze de toen nog minderjarige Gerard Reynier

Gerlacius, ; diens vader en voogd Abraham Gerlacius, ambt-

man van het Gerecht Selvert en rechter te Sappemeer, ver-

kocht ze 2 April 1750 (Reg. n°. 565 f. 202) voor hem; zij

werden alstoen omschreven als : een schoon, modern en wel

doortimmerd hnys en erve, met behangsels, staande en leggende

platen, tuyn, stallinge en koetshays; item alsnog een haysje,

staande Oostwaarts van het voorschrevene naast het huis der

wed. Peter Mulders ; item een koetshuys, staande tegenover

het eerstgezegde aan het Kerkhof; kooper werd toen daarvan

mr. Hendrik de Kempenaer, schepen van den Bosch en rent-

1). Zij trouwde later met mr. David Ragay, stokhouder en vendu-

meester van Giave.

2) Zij huwde later met den cornet Nicolaas Esser.
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meester der geestelijke goederen over het Kwartier van Peel-

land; deze droeg de beide huizen en het daartegenover aan het

St. Janskerkhof staand koetshuis 6 September 1769 (Reg.

no. 582 f. 96) over aan zijnen zoon mr. Danker de Kempenaer,

rentmeester dierzelfde goederen en oud-schepen en raad van den

Bosch; diens erfgenamen, zijnde mr. Danker Jan de Kempenaer,

wonende te Amsterdam ; Jacob Nanning du Tour, wonende te

Wychel, als gehuwd met Eomelia Adriana de Kempenaer en

Reynerus Livius van Andringa de Kempenaer, wonende te

de Lemmer, verkochten 10 Mei 1797 (Reg. no. 606 f. 338)

de beide huizen aan mr. Hugo Bowier, advocaat te den Bosch,

zoon van Jan en Henrietta Maria Ackersdyck, en het koets-

huis, dat blijkens de van dien verkoop opgemaakte akte aan

den hoek van de Choorstraat en het St. Janskerkhof stond,

aan Gerardus Sterk, woonachtig te den Bosch. Van genoemden

mr. Hugo Bowier kwamen de beide huizen eerst door erfenis

aan zijne dochter Abdia Aletta Bowier, echtgenoote van den

generaal-majoor Adriaan Byleveld en vervolgens van dezen

door koop aan mr. Frans van Zinnicq Bergmann, raadsheer in

het Gerechtshof van Noordbrabant en lid van de Tweede
Kamer der Staten-Generaal, wiens zoon Dr. Georges van

Zinnicq Bergmann, R. K. priester en pastoor te Tilburg, ze

verkocht aan het zedelijk lichaam „In omnibus charitas", dat

ze in het jaar 1908 heeft afgebroken en ook op hunne erven

meergezegde inrichting van onderwijs gebouwd heeft.

d. Het volgend, W.-waarts staand huis.

In 1540 worden daarvan als eigenaren vermeld de erf-

genamen van Arnd Monicx, overleden in 1538, (den zoon van
mr. Jan Monicx Sr. en diens tweede echtgenoote Ida van Erp)
en van zijne vrouw Johanna van Haren Eutgersdochter. Het
werd daarna gerechtelijk uitgewonnen en alstoen werd daarvan
eigenaar Johannes, zoon van Godefridus Matheuszoon ; deze
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verkocht het 13 September 1549 (Reg. n°. 176 f. 179) aan

Dirck van Merevenne Goijartszn., die het 13 Januari 1549

(Reg. n°. 179 f. 272), als wanneer het gezegd werd te zijn :

domus, area, ortus ac domus posterior, sitae ultra coemiterium

ecclesiae Sancti Johannis Evangelistae ad locum dictum aen den

Papenhuls. tusschen het huis, dat voorheen was van heer Gerard

van Beest, kanonik van gezegde kerk, en nu is van Lucas van
Erp, ex uno en het huis en erf , behoorende tot het Decanaat van

het Kapittel van gezegde kerk, ex alio, staande thans tusschen

het huis van heer Antonius, priester, zoon van Petrus van den

Eeckhout, ex uno en dat van gezegd Decanaat ex alio en zich

achterwaarts uitstrekkende tot aan de Begijnengraaf, verkocht

aan Henrick van Merlaer Nicolaaszn. Deze laatste verkocht

het 19 December 1552 (Reg. n°. 187 f. 65) weder aan mr.

Willem Moei, priester, (zoon van Willem Moei Jan szn. en Mech-

teld, de dochter van Willem Geris), den bekenden Bosschen kro-

nijkschrijver, als zoodanig beter bekend onder den naam van

Molius (Dl. I. p. 167 noot) ; hij stierf in dit huis, dat daarop

van hem geërfd werd door Geertruid, (dochter zijner zuster

Jutte Moei en Goijart van Vlierden Danielszn.) en echtgenoote

mr. Henrick Agylaeus Antoniuszn in tocht en hunne kinderen

in eigendom. Genoemde Agylaeus verleende vervolgens 18 De-

cember 1578 (Reg. n°. 228 f. 370 vos
) aan mr. Reynier Everswyn

ten behoeve van diens huisvrouw Maria, dochter van mr. Raso

Raessen, in vruchtgebruik en van hunne kinderen David, Sophia

en Maria Everswyn in eigendom eene grondrente uit dit huis,

dat alsnu gezegd werd te zijn : poort, huis, erf, plaats, achter-

huis en plaats, staande nabij het St. Janskerkhof bij het huis,

genaamd de Loodse, in eene straat aldaar nabij den yseren

roester, tusschen de poort van het huis van den kanonik Michiel

Haller ex uno en de poort van het huis van den Deken der

St. Janskerk ex alio.

Gezegde Geertruid van Vlierden, wier man mr. Henrick

Agylaeus, tot de Hervormden van den Bosch behoorde, is, sedert

zij dit huis geërfd had, gedurende vele jaren uit het bezit daarvan
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ontzet geweest, zooals blijkt uit de navolgende Bossche Schepen-

akte van 3 Augustus 1577 (Reg. n°. 228 f. 104): 1) „Alsoo

heer en mr. Jan Helsius, canoniek ende cantoir der kereke van

Ste. Johan Evangelist binnen der stadt van tshertogenbossche

als plebaen derselver kereke volgende seker donatie van den

Hertoge van Alva gepossideert hebbende duer syne huerlingen

sekere huys, gestaen binnen der stadt van tshertogenbossche

neffens der Dekenye van Ste. Johanskercke binnen der voors.

stadt van tshertogenbossche, den tijdt van acht of 9 jaren

onbegrepen, toebehoorende Gertruyt, dochter Goyarts van Vlier-

den saliger ende tegenwoerdige huysvrouwe mr. Henricx Agylaeus,

deselve Gertruyt 't voers. huis wederom aengeveert ende de

possesse inne genomen hadde, daerinne zy noch is, nyet alleen-

licken uuyt crachten van der pacificatie maer oock uuyt crachte

van der gifte ende testamente wylen heer Willems Mooi, haer

oom saliger, daerby tselve huys haer was gemaect, ten usu-

fruct ende gebruyek ende hare kijnderai ten erfrecht. Ende
alsoo de voors. heer ende mr. Helsius hadde gepretendeert haer

int voors. huys ende rustelicke possessie turbatie te willen doen

directelycke contrarie der gifte van den voers. testamente ende

pacificatie respective, gelijck hy der voors. Gertruyden hadden

aengedaen, soo de voors. Gertruyd verclaerde", zoo heeft zij

Arnd van Tollessen gemachtigd om haar in rechte in het bezit

van dat huis te doen handhaven. Hoe dit proces is afgeloopen

blijkt niet meer, wel dat 27 Juni 1595 (Reg. n°. 292 f. 273)2)

heer en mr. Herman, priester en beneficiaat der St. Janskerk te

den Bosch en zijne broeders Dirck en Gerard, zonen van Aelbert

Hermanszn. Pelgrom de Bye en Anna Moei, dochter van Willem

Janszn.; mr. Herman, zoon van Jan Romboutszn., doctor in de

medicijnen en raad van den Bosch, als man van Christina,

dochter van Aelbert en Anna voornoemd ; Daniel, zoon van mr.

1) Men zie nog Gijsb. Goeverincx Analecta I p. 262, die aldaar
mededeelt, dat. Philips II van Spanje dit huis bestemde tot de pastorie
der St. Janskerk.

2) Zie ook nog Reg. no. 362 f. 531 en vlgd.
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Henrick Agylaeus en Geertruid van Vlierden; Goijart, zoon

alsvoren; Goijart van Vlierden, raad van den Bosch en Daniel van

Vlierden, zoon van mr. Daniel, als voogden over Jan, Judith en

Johanna, kinderen alsvoren, het hierbedoeld huis verkochten

aan Gielis van Broeckhoven, zoon van Peter Gieliszn. Deze had

van zijne vrouw Mayken, dochter van Jan van der Hoeven,

tot kinderen: Judith Petronella en Josina van Broeckhoven,

die 24 April 1627 (Reg. n°. 328 f. 432) dit huis, dat toen

gezegd werd te zijn: huys, plaetse, lioff ende achterhuys,

staande tusschen het huis der kinderen van wijlen mr. Jan

Typoets ex uno en dat der Decanie van de St. Janskerk ex

alio, verkochten aan Daniel van Emmerick, priester en kanonik

der St. Janskerk van den Bosch ; het werd toen echter genaast

door mr. Nicolaas van Broeckhoven, priester en kanonik-gra-

duaal dierzelfde kerk, zoon van Rogier van Broeckhoven Peterszn.;

van hem erfde daarna dit huis Petronella van Broeckhoven,

echtgenoote van Guiliam Aertssen (men zie over hen Dl. I. p.

271), van wie het wederom erfde Anna Catharina van Breugel 1),

geestelijke dochter; het werd toen gezegd te zijn: huysinge, achter-

haysing, hoff ende plaetse, staande in de Choorstraat tusschen

het huis der erfgenamen van Juffr. Typoets Oostwaarts en dat

van Johan Bruynincx Westwaarts. Van haar erfde het haar

broeder Jor
. Arnout van Breugel, de man van Adriana Le Lyon,

erfdochter van den Grooten Ruwenberg 2) en dochter van Hen-

drik en Anna van Weeze. Van dezen erfde dit huis hunne

dochter Maria Catharina van Breugel, geestelijke dochter, die

12 Januari 1674 geboren werd en in Februari 1741 stierf ; van

haar erfde het wederom hare zuster Anna Maria van Breugel,

die ook geestelijke dochter was, van wie het op hunne beurt

1) Protocol van den Bosschen notaris Willem Vos; akte van 23
Sept. 1677.

2) Dit goed werd door haren genoemden man 10 Maart 1692 ver-

kocht. Reg. no 480 f. 314.

3) Dit goed, waarop thans een modern kasteel staat, is in 1912 van
de erven Smits van Eckart gekocht dooi\Emile ridder de Grady de la

Neuville.
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erfden : a. Caspar de Voocht, heer van het Hof onder Tongelre 3) ;

Anna Elisabeth en Isabella de Voocht 1) ; b. Bernardus Josephus

Costerius, schout van Weert 2) ; N. Costerius weduwe van

Christoffel van Bree; Isabella Louisa Costerius weduwe van

Arnoldus Josephus van den Bergh, raad-ordinaris van Gelre

;

Lucia Theresia en Maria Elisabeth Costerius 3) ; zij verkochten

dit huis 30 Juli 1745 (Reg. n°. 563 f. 456) aan Willem Hoff-

man, woonachtig te den Bosch, die het op zijne beurt 4 April

1746 (Reg. n°. 568 f. 45) verkocht aan Jan van den Bosch,

ook aldaar wonende ; het werd alstoen omschreven als : een

schoon huis met tuin, achterhuis en ledig erf, staande in de

Choorstraat tusschen de huizen van FranQois van Paddenburgh

en Sr. van Boussel en zich achterwaarts uitstrekkende tot aan

het Begijnhof, met eenen uitgang aldaar. Van genoemden van

den Bosch erfden dit huis zijne kinderen. Den 6 April 1842

kocht het de liefdezuster Catharina van Grinsven, woonachtig

te den Bosch, dochter van Everardus, leerlooier aldaar 4), alwaar

hij stierf 16 November 1833 en Theodora Maria Pennigs.

Naast dit huis stond Westwaarts:

e De Dekanie van het Kapittel der St. Janskerk.

Dit gebouw was, zo'oals wij hiervoren reeds zagen, het

huis van den Deken van het Kapittel der Bossche St. Jans-

kerk 5). Als geestelijk goed werd het bij de reductie van den

Bosch in 1629 ook ten behoeve van den Staat verbeurd ver-

klaard. Pieter Schuyl, rentmeester der geestelijke goederen

1) Denkelijk waren zij kinderen van Caspar de Voocht, heer van
Beauregard en het Hof en Johanna Maria Catharina van Schrieck, die de
dochter was van Willem van Schrieck en Anna van der Waerden, dochter
van Lambert en Johanna Poolen.

2) Zijne vrouw was Regina Verspecht.

3) Zij waren afstammelingen van mr. Jan Costerius en Maria van
Breugel, de dochter van Arndt en Elisabeth van Mechelen. (Cf. Reg. no.

563 f. 449 vso).

4) Hij woonde in 1801 nog te Rosmalen en kocht toen een huis in
de Hinthamerstraat te den Bosch naast het Raaij makersstraatje.

5) Men zie over dit huis ook nog Reg. no. 320 f. 299.'



— 569 —

aldaar, verkocht het vervolgens 31 Augustus 1641 (Reg. n .

384 f. 677 en vlgd.) aan mr. Johan Gans en Frans Blom,

reeds meermalen genoemd, die het 15 Juli 1644 (Reg. rr\ 388

f 559), als wanneer het gezegd werd te zijn : huys, erve, hoff

ende achterhuys
,
gecomen van St % Jans Evangelisten kercke

binnen dese stadt, tegentvoirdelijck bewoont wordende by Ge-

rard Daniélszoon van Dijck, burger van den Bosch, gestaen

achter de Choor van St, Janskerck voirs lancx den Kerckhoff,

verkochten aan laatstgenoemde ; deze verkocht het 13 November

1660 (Reg. n°. 441 f. 29 v*°) weder aan Gerard Jacobszn. van

Runde; ten diens laste werd het 14 Febr. 1675 (Reg. n°. 472 f,

58 vso
.) gerechtelijk verkocht aan mr. Johan Bruynincx, advo-

caat te den Bosch ; toen deze met zijne vrouw Engina Tybosch

den 3 Februari 1681 van Crevecoeur, waarheen zij zich over

het ijs begeven hadden, weder over het ijs naar den Bosch

terugkeerde, zakten zij aan de eerste pomp 1) bij die stad door

het ijs en verdronken zij. Van hem erfden toen 3A in dit huis

zijne kinderen mr. Theodorus Bruynincx, advocaat en Maria

Bruynincx, echtgenoote van Johan Roghman, terwijl zij met

Aldegonda Bruynincx het overige V* 9 September 1698 (Reg.

n°. 482 f. 110) bij gerechtelijke uitwinning kochten; de beide

eerstgenoemden hunner verkochten daarop dat huis 24 Februari

1700 (Reg. n°. 513 f. 153 vso
.), als wanneer het werd om-

schreven als : „een schoone ende welgelege huyssinge, erve,

hoff ende achterhuys, gestaen ende gelegen achter het Choor

van St. Janskerke langhs het Kerckhoff aldaer neffens huys en

de erve van de heer Berensteyn, raedt deser stadt, ex ano

ende neffens huys ende erve van Vrouwe van Breugel, ex alio

streckende achterwaerts tot een gracht aldaer loopende", aan

Wouter de Roy, procureur te den Bosch ; diens weduwe Elisa-

beth van Oerle verkocht het 26 Augustus 1705 aan Johannes

van der Linden, koopman aldaar ; van dezen laatste erfde clit

huis zijne dochter Maria van der Linden, welke gehuwd was

1) Men zie over zoodanige pomp Dl. I blz. 80.
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met den Bosschen marktschipper Johan van Bousel 1), van

welke echtelieden het wederom erfden o. a. de kinderen van

den Bosschen wijnkooper Willem Wijnaendts 2) en Johanna

van Bousel Albertus dochter ; deze kinderen, met namen Aal-

bert, Martinus, Adriana en Johanna Wynaendts, verkochten

met vele andere erfgenamen van de echtelieden Johan van

Bousel en Maria van der Linden, 29 Augustus 1761 (Reg. n°.

578 f. 82) dit huis aan Catharina van Zutphen. Albertus Leo-

nardus Vogelvanger, koopman te den Bosch, verkocht 31 Maart

1779 in zijne hoedanigheid van executeur van het testament

van genoemde Catharina van Zutphen dit huis aan Clara Maria

Wilhelmina de Montfort weduwe van den luitenant-kolonel

Cornelis Adriaan Zorreth ; het werd toen gezegd te zijn : huis

met erf, tuin, achterhuis, koetshuis en stalling. Van haar erfde

het haar zoon Louis Frederic Zorreth, die het in 1811 ver-

kocht aan Stephanus van Gulick, medicinae doctor te den

Bosch en representant van het Bataafsche Gemeenebest, ge-

boren aldaar 4 Februari 1749 en aldaar overleden 15 Juli 1820,

zoon van Francis, mr. lintwerker aldaar en Christina van Heesch

;

zijne vrouw was Huberta Kivits. Van hem kwam het aan ge-

noemde liefdezuster Catharina van Grinsven.

f. Het volgend, W.-waarts staand huis.

Dit huis moet ook het eigendom geweest zijn van het

Kapittel der Bossche St. Janskerk, vermits het in 1615 werd
bewoond door mr. Joost Vos (of Vossius) priester, cantor en

kanonik-graduaal der gezegde kerk en het bij de reductie van

den Bosch in 1629 eveneens als geestelijk goed ten behoeve

van den Staat werd verbeurd verklaard.

Heer en mr. Jan Degens Heymanszn, kanonik der meer-

1) In 1727 deelden voor Schepenen van den Bosch de kinderen
van Johan van Bousel en Susanna Wyburgh. (Reg no 536 f. 224 vso.)

2) Hij was zoon van Johan Wynaendts, die zich in den Bosch
vestigde en aldaar hield de herberg óf logement, genaamd het Hof van
den Keizer, dat aan de Vischstraat tegenover de Haven stond.



— 571 —

gezegde kerk, verleende in 1576 (Reg. n<>. 225 f. 557) eene grond-

rente uit dit huis, dat toen gezegd werd te zijn: huis, erf, poort

en achterhuis, staande bij het St. Janskerkhof op den Papen-

huls tusschen de Decanye dier kerk ex uno en de Loedsev&n

de Kerkfabriek dier kerk ex alio en zich achterwaarts uitstrek-

kende tot aan het erf dier Kerkfabriek. Hetzelfde deed 8 Aug.

1615 (Reg. n°. 315 f. 434) genoemde mr. Joost Vos; de Loedse

heette toen de Loigie en gezegd erf der kerkfabriek werd als-

toen gezegd het erf van het Groot Begijnhof te zijn.

Meergenoemde Vos vermaakte dit huis aan zijnen broeder

Peter Janszn Vos, schepen van Nederwetten, die het 29 Juni 1630

(Reg. no. 366 f. 289) verkocht aan Cornelis van Montfoort 1), woon-

achtig te Utrecht; waarschijnlijk zal deze verkoop, als zijnde

een verkoop van als geestelijk aan den Staat vervallen goed,

ongedaan gemaakt zijn, althans Pieter Schuyl, in zijne hoe-

danigheid van rentmeester der geestelijke goederen binnen de

stad den Bosch en het Kwartier van Maasland, verkocht 2 Jan.

1653 (Reg. n°. 403 f. 137 vso
) het hierbedoeld huis, dat toen

gezegd werd te zijn : eene linysinge, poirte, hoff, erve, ledige

plaetse ende achterhays, staande achter het koor der St. Jans-

kerk tusschen het huis van Gerard van Dyck ex uno en het

erf der genoemde kerk, genaamd in de logie ex alio, en strek-

kende mette eenen eynde voor van de gemeyne straet ende

metten anderen eynde achterivaerts op sekere graff aldaer, —
aan mr. Arnout de Raet, president van de Leen- en Tolkamer

te 's Hertogenbosch, overleden 2 October 1702 en in de Protes-

tantsche kerk te Waalwijk met zijne zestien kwartieren begraven

;

hij was zoon van Dirk de Raet, burgemeester van Zalt-Bommel

en Elisabeth Loeff; zijne vrouw was Maria Isabella Vloots,

erfdochter van der Voort 2), gestorven 16 December 1662, dochter

3) Mr. Laureyns van Montfort, ruiterrnan in Spaanschen dienst

te Groenlo en chirurgijn Ie den Bosch, had deze zonen: Kaphael, die in

1623 voor Schepenen van den Bosch compareerde, Johan, die in dat jaar

leefde en mr. Cornelis van Montfort, chirurgijn.

2) De Voort was eene hoeve lands, gewoonlijk genoemd de heer-

lijkheid Van der Voort, en ongeveer 10 bunders groot; met eene daarbij

behoorende wildernis was zij gelegen onder Drunen.
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van Johan, raad en rentmeester van den Bosch en Johanna van

Kessel genaamd Massereel. Mechteld Canters weduwe van Mar-

tinus Ackersdyck, den man van het Memoriaal, waaraan wij

reeds zoo menige bijzonderheid over de geheime Katholieke

bedehuizen ontleenden, won het hierbedoeld huis 19 Januari 1677

(Reg. n°. 495 f . 103) gerechtelijk uit; kooper werd toen daarvan

Jacob Zybert van Zyburch , raad van den Bosch en drossaard

der heerlijkheid St. Michiels- Gestel ; het werd alstoen omschreven

als: een huis met tuin, plaats, poort en achterhuis, gelegen

omtrent het Kerkhof der St. Janskerk naast het erf der Fabriek

van die Kerk, gemeynelijck genoemt de Lootse. Thomas van

Beresteyn, rentmeester der geestelijke goederen in het Kwartier

van Kempenland en raad van den Bosch, in zijne hoedanigheid

van voogd over de drie onmondige kinderen van genoemden van

Zyburch en diens vrouw Araelia Bruart; Amelia Margaretha en

Thomasina Henrica Zybert van Zyburch, kinderen alsvoren en

Jor Carel Ferdinand Ulleressi, baron cle Swartenhoff, luitenant-

kolonel en vice-kommandant van Leopolstadt, als gehuwd met

Zybert van Zyburch, ook dochter alsvoren, verkochten

17 Maart 1689 (Reg. n°. 505 f . 160 vs0
) voormeld huis aan Gys-

bert van Beresteyn ; het werd toen omschreven als : „eene schoone

en welgelegen huyssinge, ledige plaetsche, poortte, hoff, achter-

huys, gestaen aen de St. Janskerck, genoemt de Coorstraet,

neffens erve, toebehoorende de fabriek der voors. kercke, ge-

meenl. genoempt de Loodse ex uno encle neffens erve, toebe-

hoorende de diaconye 1) cler voors* kerck, ex alio, sijnde die

huyssinge thans in gebruyck by den predikant Martini."

Van Gijsbert van Beresteyn, die schepen van den Bosch

en ontvanger der verpondingen over het Kwartier van Maas-

land was en 1 December 1701 te den Bosch ongehuwd overleed,

erfden dit huis zijn genoemde broeder Thomas van Beresteyn,

heer van Maurick, kapitein, schepen van den Bosch en rent-

meester der geestelijke goederen in de Kwartieren van Kem-

1) Met diaconye is hier bedoeld de Decanie,
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penland en Oisterwijk en van het Kapittel van Oirschot en zijne

zuster Johanna van Beresteyn, die huwde met 1° Frederik

Godert van Dorp, cornet der Cavalerie; 2° Johan van Goor,

luitenant-kolonel der Cavalerie; deze erfgenamen verkochten

dat huis 2 Mei 1702 (Reg. n°. 514 f . 380) aan Anthony Martini,

professor aan de Illustreschool en predikant te den Bosch ; het

werd toen omschreven als : ,,een schoone, nieuw getimmerde

ende welgelege huys, erve, hoff ende achterhuys in de Choor-

straat tegenover de Groote Kerck, naast het huys ende erve van

de Fabriek dier Kerck ex uno ende naast het huys ende erve

van Wouter de Eoy, notaris en procureur te den Bosch ex alio,

strekkende van de Choorstraat tot op het erve van gezegde

Kerkffabriek". Anthony Martini voornoemd kocht bij dit goed

13 Maart 1717 (Reg. 533 f. 16 v so
) van de Kerkmeesters der

St. Janskerk nog een gedeelte van een oude lootse der Groote

Kerke met een stukje plaats, staande achter zijn huis tusschen

het erf dier kerk ex uno en het erf van Johan van der Linden

ex alio, strekkende van zijn achterhuis met het eene eind tot

aan het erf van het Groot Begijnhof met het ander einde. De

vrouw van genoemden Martini was Geertruid Buys, die hem

schonk eenen zoon Hendrik Bernhard Martini, aan wien hij in

1716 dit huis afstond in mindering van diens filiale portie.

Genoemde Hendrik Bernhard Martini was president-schepen te

den Bosch en gehuwd met Anna Maria Emilia van Schagen,

die dit huis van hem erfde; zij stierf te den Bosch 23 April

1790, waarna van haar dit huis erfden hare kleinkinderen:

Anna Maria Emilia Martini, (dochter van haren zoon mr. An-

thony Martini, raad en pensionaris van den Bosch en Eva Maria

Buys) en echtgenoote van mr. Fran§ois Andries de Jonge,

raadsheer in het Gerechtshof van Noordbrabant 2) ; mr. Hendrik

Bernard Martini, eigenaar van Ouwerkerk onder Vught, directeur

van 's Rijksbelastingen te den Bosch en zoon van laatstge-

noemde echtelieden Martini-Buys; mr. Paulus Hubert Martini

2) Door koop werd hij heer van Zwijnsbergen onder Helvoirt.
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Buys, vice-president der Rechtbank te Amsterdam, zoon dier-

zelfde echtelieden; en Sebilla Martini, echtgenoote van Daniel

Gerard van der Burgh, heer van Kronenburg en Loenen, wo-

nende te Utrecht, die eene dochter van meerbedoelde echte-

lieden Martini zal geweest zijn; zij verkochten dit huis in 1816

aan Adrianus van der Kallen, metselaar en Hendrikus Dieden,

timmerman te den Bosch, die het wederom verkochten aan

voornoemden Everardus van Grinsven, van wien het erfde zijne

ook reeds genoemde dochter Catharina van Grinsven. Deze

verkocht 5 Augustus 1843 aan het 7 Juli 1820 door de

liefdezusters Anna Catharina van Hees, Catharina Appelboom,

en Magdalena Lauwaars, door genoemde Catharina van Grinsven

en Petronella Dymphna Coppens met behulp van J. A.Heeren,

kapelaan der St. Jacobskerk te den Bosch, opgericht zedelijk

lichaam, genaamd „ Vereeniging van vrouwen tot het geven van

onderwijs" de huizen en erven, die zij als voormeld aan de

Choorstraat te den Bosch had staan. Dat zedelijk lichaam,

hetwelk thans heet: ,Jn omnibus charitas", deed daarop al die

huizen afbreken en bouwde daarvoor het tegenwoordig huis van

liefde in de Choorstraat in de plaats.

g. De Loods der St. Janskerk.

Dit gebouw stond oudtijds W.-waarts naast het laatst-

behandeld huis. Het behoorde aan de St. Janskerk en diende

naar alle waarschijnlijkheid aanvankelijk tot steenhouwersloods

;

in ieder geval was zulks in 1617 het geval, daar in dat jaar

mr. Joris de steenhouwer huur voor deze loods aan de St. Jans-

kerk betaalde. Later was het het korenhuis dier kerk, vermits

in het register der kerkelijke goederen van den Bosch van

1666 er van gezegd wordt: het koorenhuys ofte coorensolders,

staende in de Logie, worden gebruyckt voor het coore van de

kerck (n.1. het koren, dat de vergelders van de daaraan ver-

schuldigde roggepachten hadden te betalen), behalve eenen
solder, die in huur en heeft mr. Gerrith Coenen, timmerman.
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In 1717 bestond nog een deel dezer loods, daar toch 13

Maart van dat jaar een deel dier loods, toen genaamd een oude

lootse der Groote of St. Janskerk, zooals wij hiervoren reeds

zagen, door de Kerkmeesters van die kerk verkocht werd aan

Anthony Martini (Reg. n°. 533 f- 16 v s°) ; dat stuk loods stond

achter het achterhuis van diens voormeld 'huis, zooals wij

aldaar ook reeds zagen ; in de koopakte van dat jaar is ook

nog sprake van het korenhuis, zoodat een deel van die loods

toen nog daartoe zal zijn bestemd geweest. Het overige van die

loods blijkt in 1717 reeds verbouwd te zijn geweest tot eene

kosterswoning en tot eene woning van den Rentmeester der

voormelde kerk ; althans toen hare Kerkmeesters Isaak Elsevier,

Pieter van 's Gravesande ,Thomas Hubert en mr. Coenraet

Cuper van Holthuysen, 17 Juni 1719 (Reg. n°. 538 f, 447)

laatstbedoelde woning verkochten aan mr. Jacobus Massing,

raad van den Bosch en rentmeester harer kerken, werd die

woning omschreven als : „eene huysinge met twee hoven en

agterhuysinge, voor desen gestreckt ende gedient hebbende tot

eene woninge voor den Heere rentmeester der kerken in der

tijd, soo ende gelijk hetselve laast in die qualiteyt bewoont is

geweest by de Heer en mr. Jacob Coomans, gestaen ende ge-

legen binnen dese stad aen de suytsyde van St. Janskerck

tegensover het groot portaal aldaar, oostwaars neffens erve de

huysinge, bewoont wordende by den coster van St, Janskerk,

voorwaarts ende neffens huys en erve van de Heer Professor

Martiny tot aan den Bagijnhof toe agterwaarts, ex uno, west-

waarts neffens huys en erve, toebehoorende Theodorus van

Thiel 1) ende neffens Oeckels gasthuys 2), ex alio, streckende

voor van de gemene straat tot op den Bagijnhof'.

1) Deze kocht dat huis 18 October 1708 (Reg. no. 521 f. 210 vso)

bij eene akte, waarin staat, dat de Gecommitteerden ten beleyde ver-

koopen aan Dorus van Thiel, schoenmaker te den Bosch, een huis staande
aan het St. Janskerkhof tusschen een huis van de Kerk ex uno en de
Turfschuur der Diaconie ex alio en zich achterwaarts uitstrekkende tot

aan het Begijnhof.

2) Het was het St. Eloys vrouwengasthuis.
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Johan Gerard van den Steen, woonachtig te Amster-

dam, verkocht als erfgenaam van genoemden Massing gezegde

woning 7 Mei 1778 (Reg. n°. 585 f. 206) aan Walter Bisdom,

woonachtig te den Bosch ; zij werd toen gezegd te zijn : huis

en erf, staande aan de Zuidzijde der St. Janskerk tegenover

haar portaal tusschen hare kosterswoning Oostwaarts en de

erven van Pieter Meyer en Johan Schouw Westwaarts en

zich achterwaarts uitstrekkende tot aan het erf van den

President Martini.

Walter Bisdom voornoemd kocht 20 October 1779 (Reg.

n°. 593 f. 143) van genoemden Meyer, die timmerman te den

Bosch was, bij die woning nog diens voormeld huis, dat deze

30 April 1773 (Reg. n°. 583 f. 265 vso
) gekocht had van de

erven der echtelieden Jan van der Meulen en Jenne Mary van

Deursen en dat alstoen gezegd werd te staan aan de Parade-

plaats tegenover de St. Janskerk en van weerszijden tusschen

de Bank van Leening.

Wanneer de Bank van Leening in de meergezegde

woning werd opgericht is mij niet kunnen blijken ; uit de ver-

handeling van R. A. van Zuylen in het tijdschrift Noord-

brabant 1853 p. 244 en vlgd (eod p. 74) valt op te maken,

dat dit geschiedde iii 1736 door eenen zekeren de Vry, wiens

kinderen N. de Vry, man van Maria Martha de Normandie,

(welke na z ijnen dood hertrouwde met N. de Monchy te

Rotterdam en als diens weduwe van mr. Michel Hubert 28

Nov. 1796 de Nemelaar onder Haaren kocht), M. de Vry, huis-

vrouw van O. W. G. Falk en P. F. J. de Vry, huisvrouw van

den reeds genoemden Walter Bisdom, de Bank van Leening

in deze woning voortzetten ; zij deden dat echter niet zelf maar

door eenen Directeur, die behalve vrije woning in de Bank
van Leening en andere voordeelen nog fl. 1200 jaarwedde van

hen ontving en voorts ten hunnen koste werd bijgestaan door

eenen boekhouder, eenen schatter en eenen klerk. Aan het

houden van deze Bank van Leening waren groote voordeelen

verbonden, niet alleen omdat het uitsluitend octrooi daartoe door
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het Domeinbestuur slechts voor eene geringe som verpacht was,

maar nog meer omdat dit Bestuur had toegestaan voor de be-

leeningen te bedingen de buitengewoon hooge rente van 16 1
/*

ten honderd, terwijl de Bank nog door andere praktijken geld

maakte, zooals door een stuiver te vragen voor het beleenen

of lossen op de zoogenaamde vrije uren, of voor het inkomen

door de voordeur, alsmede door kleine achterbanken of inbreng-

huizen in het leven te roepen, brj wie men tegen dubbele renten

of zeker opgeld voorloopig kon beleenen.

Deze Bank van Leening was ook in menig opzicht

eene verderfelijke instelling. Vooreerst, omdat zij door het vor-

deren van woekerrenten den ondergang van menig Bosch burger

ten gevolge had, en ten andere omdat zij het plegen van dief-

stallen zeer in de hand werkte; er was toch aan de houders

van die Bank toegestaan het in pand nemen van alle panden,

voor zooverre hun daarvan niet te voren aangifte was gedaan,

dat zij gestolen waren, eene aangifte, die de dieven natuurlijk

niet deden, terwijl bovendien door het veileenen van die be-

voegdheid krachteloos was gemaakt het 2e artikel van den

derden titel der Bossche Costuymen, waarbij bepaald was: dat

de eigenaar, zyne gestolen goederen terugvindende, die van

een ieder vermag te revindiceeren. Dit alles maakte, dat het

Gemeentebestuur van den Bosch vanaf 16 Januari 1804, in

welk jaar het octrooi, dat aan voornoemde bankhouders ver-

leend was, expireerde, al het mogelijke in het werk stelde

om in het bezit te komen van het uitsluitend recht tot het

oprichten en houden eener Bank van Leening; het slaagde

daarin den eersten tijd echter niet tengevolge van den mach-

tigen invloed, welken de firma Wed. de Monchy en Co. bij

de 's Rijks Eegeering bleek te hebben ; wel kreeg het den 20

December 1804 het verlangde octrooi van het Departementaal

Bestuur van Brabant en richtte het krachtens hetzelve in het

laatst van die maand eene stedelijke Bank van Leening op in

het in de Minderbroedersstraat staand huis Degeleerde man 1),

1) Minderbroedersstraat nos, 9 en 11.
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doch het bleek al dadelijk, dat boven het Departementaal Bestuur

nog eene hoogere macht in den lande bestond, want meerge-

noemde bankhouders wisten van het Staatsbewind der Bataafsche

Republiek de verlenging van hun octrooi te verkrijgen, waarna

reeds op 3 Januari 1805 Willem van Elten, de boekhouder van

de stedelijke Bank van Leening, door mr. H. B. Martini, rent-

meester der Domeinen van Brabant, met fl. 200 beboet werd

wegens het houden eener Bank van Leening buiten de geoc-

troyeerde Bank, die in de woning aan de Paradeplaats geves-

tigd was en gelastte gezegd Staatsbewind den 8 Februari

daaraanvolgende de sluiting der Stedelijke Bank van Leening;

zij geschiedde den 11 Maart daaraanvolgende. Zoo kon de

firma de Wed. de Monchy en Co. tot in 1852 hare Bank van

Leening in meergezegde woning zonder concurentie blijven drij-

ven, totdat het eindelijk aan den Gemeenteraad van den Bosch

den 23 November van dat jaar gelukte om op zijn besluit van

10 Augustus 1852, waarbij hij bepaalde te zullen instellen eene

stedelijke Bank van Leening, die ten bate van de Algemeene

Armen zijner stad door het Algemeen Armbestuur zoude beheerd

worden, de Koninklijke goedkeuring te verwerven. Met 1 Januari

1853 hield daarop de Bank van Leening der meergenoemde

firma op te bestaan en kwam daarvoor de Stedelijke in de

plaats, welke gevestigd werd in de Schilderstraat ter plaatse

waar vroeger de Latijnsche school stond. Het gebouw der

eerstbedoelde Bank van Leening werd daarop verkocht, voor

het eene gedeelte aan het Bestuur der St. Janskerk, die daar-

voor in de plaats bouwde hare tegenwoordige Pastorie, en voor

het ander gedeelte aan eenen particulier, die in de plaats

daarvan bouwde het daarnaast aan de Paradeplaats staand huis,

dat thans aan Frans Welsch toebehoort.

Naast dit laatste huis stond in de richting van de Trini-

teitstraat het St. Eloysvrouwengasthuis. Jacob van Beusekom

in diens hoedanigheid van rentmeester van dit oudvrouwenhuis

verkocht, zooals wij hiervoren reeds zagen, 29 December 1749

(Reg. n°. 565 f. 160 vso
) aan Johan Schouw, timmerman te den
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Bosch, het gebouw daarvan, dat alstoen gezegd werd te zijn:

haysinge en erve met twee hofjes daarneven aangelegen, ge-

legen op den Grooten Bagijnhoff, te zamen breed 117 Rijn-

landsche voeten en diep 29V2 Rijnlandsche voet, terwijl Cornelis

Martinus Pels, oud-schepen en raad van den Bosch, in diens

hoedanigheid van rentmeester van het Groot Begijnhof aldaar,

dezen bij diezelfde akte verkocht een stuk grond van dat Hof

ter grootte van 808 Rijnl. voeten, gelegen voor gezegde haysinge

en erve. Nadat hij en zijne weduwe Elisabeth Ter Croye waren

overleden, verkocht de executeur van het testament van laatst-

genoemde 9 Juli 1806 voorschreven huis met erven aan Jan

Verhellouw, stadsarchitect van den Bosch; zij werden toen ge-

zegd te zijn: huis, erf en pakhuis, staande op de Paradeplaats

tusschen de Bank van Leen ing en de Ruiterstallen en zich

achterwaarts uitstrekkende tot aan het erf van die Bank; in

1841 zijn gezegd huis en pakhuis afgebroken en is toen het

tegenwoordig hoekhuis daarvoor in de plaats gebouwrd.

B. De Choorstraat Noordzijde.

Zooals wij in den aanvang van Hoofdstuk XI van dit

deel reeds zagen, hield oudtijds de Choorstraat op bij de tegen-

woordige pastorie der St. Janskerk, omdat die straat voorheen

niet, zooals nu, vanaf dat gebouw tot aan de Kerkstraat door-

liep, maar het kerkhof zich ook over dat terrein uitstrekte. Bij cle

plaats, waar bedoelde pastorie thans staat, stond oudtijds een

ijzeren hek, dat men noemde een roester of roostel 1) en daarbij

bevond zich in 1606 nog een huisje, dat in het Register van

den Rentmeester der gezegde kerk van dat jaar aldus beschre-

ven is: een huysken, staende by den roostel ter Kerckslraet

waerty daer in men te vercoopen plach H gene voor ons

L. Vrouwe gebrocht zijnde om by de goede Inden, die H verloren

hadden, werom gehaelt te worden en 't gene naer zekeren

langen tijd nyet gehaelt en voerde, werdt bij H bagijntken in

1) Men zie hierover blz. 512.
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't selve huysken vercochi. Blijkens het Register der kerkelijke

goederen van den Bosch van 1666 was het later: een huysje,

staende op St. Janskerkhof aldernaest het Bagijnhof, daer de

dootgraevers in tyden van pest haer gereetschap in plachten

te leggen; wort bewoont by Willem den hondenslager.

h. Het huis van Erp.

(Nos. 14 en 16.)

Aan den hoek van het St. Janskerkhof en de Choorstraat

stond voorheen ook eene loods der St. Janskerk, daar toch in

eene Bossche Schepenakte van 1645 (Reg. n°. 390 f. 108) 1)

sprake is van een huis bij de Papenhulst ter zijde achter het

St. Janskerkhof in het straatje, waardoor men langs de loods

der St. Janskerk gaat naar de Clarastraat of de Papenhulst,

staande dat huis tusschen het erf der Fabriek van gezegde

kerk ex uno en dat der kinderen van Jor
. Gerard van Berckel-

de Borchgrave ex alio en strekkende het zich van de straat ach-

terwaarts uit tot aan het St Janskerkhof. Blijkens eene Bossche

Schepenakte van 1521 (Beg. n°. 119 f. 262) stond ter plaatse

van gezegde loods aanvankelijk eveneens eene woning der Bene-

ficiaten van de St. Janskerk. Het blijkt niet waartoe deze loods

gediend heeft. In voormeld Register van 1606 wordt zij genoemd:

het hoeckhuys opH kerckho ff tegenover die oordeel duerre; het

werd toen en volgende jaren door het Bestuur der St. Janskerk

verhuurd. In 1750 stond ter plaatse van deze loods het koets-

huis van het hiervoren in dit Hoofdstuk onder c beschreven

huis. (Reg n°. 565 f 202 vso
).

Naast het in gezegde akte van 1645 bedoeld huis stond

Oostwaarts het Huis van Erp 2). Den 6 Mei 1505 werd dit

huis gekocht door Tilman van den Broeck 3), zoon van Jan,

bij eene akte (Reg. n°. 99 f. 277 v so
), waarvan de inhoud is als

1) It. Reg. nos. 266 f. 264 \so ; 372 f. 60 en 484 f. 187*

2) Uit het Register van den Rentmeester der St. Janskerk te den
Bosch van 1606 blijkt, dat in 1388 de kanonik Tilmanus van Mulssen en
Johannes Walstart eene grondrente uit dit huis verleenden.

3) Men zie over hem Dl* I p. 96 noot 1.
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volgt: Mr. Alard Balyart, deken van St. Peter te Boxtel en

Heer Gerard van Beest, kanonik der St. Janskerk te den Bosch,

als uitvoerders van het testament van Heer Everard van Berck,

kanonik der laatstgemelde kerk, verkoopen aan Tyelman van

den Broeck Janszn huis met erf, plaats, achterhuis en een daar

achter gelegen huisje, genaamd Zwanenborch, staande ultra het

kerkhof van laatstgezegde kerk aan den Papenhuls tusschen

het huis, dat eertijds achtereenvolgens was van Trude Michiels,

heer Gerard Keescoepers, kanonik van laatstgezegde kerk en

mr. Gijsbert Michiels gend Luey, en nu is van Jan Michiels,

ex uno en dat, hetwelk eertijds achtereenvolgens was van Alard

van Berlyckem, heer Nycolaus Cleynael, priester en Johanna,

dochter van den bontwerker (pellifex) Henrick die Leeuwe en

nu is van het Klooster der Zusters Eegularissen van Bethanië,

staande aan den Windmolenberg te den Bosch, ex allo en zich

thans achterwaarts uitstrekkende tot aan het erf van gemeld

kerkhof en het erf van mr. Alard Balyart voornoemd, hebbende

genoemde Everard van Berck van het voorschrevene het huis

en het erf gekocht gehad van heer Willem Spierinc, priester,

terwijl van de plaats, achterhuis en woningje:

de V2, welke was van genoemde Johanna die Leeuwe en de

bastaarden Goyart en Henrick, die bij haar verwekt waren door

Heer Goeswijn Kemp, kanonik van de St. Janskerk den Bosch

;

V4, dat was van Heer Willem Spierinc, priester, die c^at

gekocht had van Mechteld, bastaard van genoemden Goeswijn

Kemp; en

V4, hetwelk was van de geestelijke zusters Hadewich

van den Vrythoff, ,'priorin; Elisabeth van Eyndhoven, onder-

priorin ; Heylwich van Bucstel Willemsdr, procuratrix, Johanna

Amelisdochter en Elisabeth, de bastaard van meergenoemden

Goeswijn Kemp, nonnen van gezegd klooster,

door meergenoemden Everard van Berck gekocht waren

van voornoemde eigenaars.

Eene herinnering aan Tilman van den Broeck voornoemd

heeft, zoolang als het hierbedoeld huis na hem nog bestaan
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heeft, voortgeleefd op eenen balk, die lag boven den gang,

waarmede men dit huis binnenkwam, vermits daarop zijn wapen

geschilderd stond, hetwelk was als volgt 1): een gedeeld schild

van zilver, waarvan de eene helft (heraldisch rechts staande)

doorsneden was, hebbende in de bovenhelft eene lelie van lazuur

en in de benedenhelft eene ster van keel, en waarvan de andere

helft had twee fazen van sabel.

De uitvoerders van het testament van meergenoemden

Tilman van den Broeck en diens vrouw domicella Mechteld

van Vladeracken, dochter van Arnd Gerardszn., zijnde Goijart

Symonszn. Senior, kerkmeester van de St. Janskerk te den

Bosch en Jan Bax, verkochten 10 Juni 1540 (Beg. n°. 157 f.

219 vso
.) het hierbedoeld huis aan Heer Jan van Balen Janszn..

kanonik van die kerk ; deze legateerde het aan zijnen broeder

Christophorus van Balen Janszn., die het daarop in 1551 (Reg.

ns
. 184 f. 281), als wanneer het gezegd werd te zijn: huis, poort,

ledig erf, plaats, put en achterhuis, staande en gelegen tusschen

het huis eertijds van Jan Michiels, nu van Gijsbert, zoon van

Jan Ysbrandszn, ex uno en het huis der Zusters van het Klooster

Bethanie eertijds, nu het Vondelinghuis en de mansio of camera

van mr. Henrick Victorszn de Molendino, kanonik der St.

Janskerk te den Bosch, ex alio en zich van af den Papenhuls

achterwaarts uitstrekkende tot aan het kerkhof van die kerk en

het erf eertijds van mr. Alard Balyart, deken der St. Peterskerk

te Boxtel, nu de gezegde mansio of camera, — verkocht aan

Jutta, dochter van Dirck van Vechel en weduwe van Herman

Proening van Deventer, raad van den Bosch en zwanenbroeder

der 111. L. V. Broederschap aldaar, wiens tweede en kinderlooze

vrouw zij was. Op welke wijze de eigendom van dit huis van

haar overging is mij niet kunnen blijken, wel dat het in 1606

toebehoorde aan Ida Catharina de Borchgrave weduwe van

Gerard van Berckel; van deze erfde het hunne dochter Elisa-

beth van Berckel, die huwde met 1°. Karel van Vladeracken,

1) Dit komt ni et overeen met de beschrijving in Dl. I blz. 96 noot i
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heer van de Nemelaer, (zoon van Nicolaas en Barbara van

Brecht ; 2°. Carel van der Lynden (of van der Linden) ; uit

haren eersten echt werd geboren Maria van Vladeracken, aan

wie zij, toen die trouwde met Johan van Erp, heer van Erp

en Vechel, kapitein van eene compagnie voetvolk in dienst van

den Koning van Spanje, gesneuveld bij het beleg van Leuven

in 1636, (zoon van Walraaf en Johanna van Holtmolen), dit

huis schonk, hetwelk alstoen gezegd werd te zijn een woon-

huyse, staende in de Choorstraat by ende naest het Vunde-

lingenhays aldaer ; deze schenking werd bij eene Bossche

Schepenakte van 14 April 1655 bevestigd 1) door Karel Nico-

laus van Vladeracken, heer van de Nemelaer, den broeder van

Maria voornoemd en door Wouter Michiel de Jeger, heer van

de Lochtenburg, als vader van de kinderen, geboren uit zijn

huwelijk met Catharina van der Lynden (of van der Linden),

dochter van Karel en Elisabeth van Berckel voormeld.

Genoemde Johan van Erp verleende na zijn huwelijk

bij eene Bossche Schepenakte van 12 Januari 1629 (Reg. n#
.

365 f. 111 vso
.) aan broeder Arndt de Kegel, prior van het

Karthuizerklooster te Vught, eene grondrente uit dit huis, dat

alsnu omschreven werd als : eene huysinge, poorte, erve,

lioff ende achterhuys, gestaen by die strate, genoempt die

Paperihulst, neffens den huyse, geheyten het Vundelinghhvys,

streckende voor van de gemeyn strate ende achterwaarts uut-

gaende op St. Jansherckhoff.

Johan van Erp meergenoemd, naar wien dit huis het

Huis van Erp zal genoemd zijn, droeg het 27 Juni 1631 over

aan zijne moeder Johanna van Holtmolen.

Bij schepenakte van den Bosch van 26 November 1695

(Reg. n°. 509 f. 359) werd door 2):

a. de dochter van Walraaf van Erp, heer van Erp en

Vechel, (zoon van Johan en Maria van Vladeracken voornoemd),

1) Reg. no. 407 fol. 410 en vlgd.

2) Zie over na te melden verkoopers Tijdschrift voor Noordbrab.
Gesch., Taal- en Letterkunde II blz. 14.
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en Adriana Gertrudis van Doerne (dochter van Johan en Wal-

burgis van Suermondt), met name Jeanne Philippine van Erp tot

Fiïsselsteijn, echtgenoote van Albert Ferdinand graaf van Berlo

;

b. de kinderen van Jean Baptiste van Pulle en Ida

Isabella van Erp, (dochter van Johan en Maria van Vladeracken

meergenoemd), met namen: Agnes Christina, gehuwd met

Philips Frangois Massiet, kapitein ten dienste van Z. M. den

Koning van Groot Brittanie ; Isabella Maria ; Joanna Catharina

en Maria Louisa;

c. de dochter van Johan Carel de Jeger en Maria

Charlotta van Erp, (dochter van Johan en Maria van Vladeracken

meergenoemd), met name Maria Catharina de Jeger, gehuwd

met Hendrik Carolus van Baussele en

d. De kinderen van Lambrecht Millinck van Gerwen 1)

en Catharina van Erp, (dochter van Johan en Maria van

Vladeracken meergenoemd), met namen Lambert Johan Mil-

linck van Gerwen en Maria Jacquelina Millinck van Gerwen,

echtgenoote van Martinus de Hornes, lieer van Niel en Geldrop,

— dit huis, dat toen in huur werd bezeten door den baron

Lintelaer, majoor in het regiment van den Graaf van Nassau,

den gouverneur van den Bosch, verkocht aan Frans van Heurn,

rentmeester der geestelijke goederen in het Kwartier van

Peelland, die het daarop, zooals van Heurn in zijne Beschrijving

vermeldt, merkelijk vertimmerde
; hij was gehuwd met Maria

Aemilius, die hem o. a. sbhonk eenen zoon mr Jan van Heurn,

secretaris van den Bosch; blijkbaar stierf zijne vrouw vóór

hem, want den 9 Qctober 1704 (Reg. n<>. 516 f. 391) droeg

hij aan zijnen genoemden zoon ter voldoening van diens filiale

portie over: eene huysinge, erve ende stallinge, zijnde het hier

bedoeld Huis van Erp; item een daarnaast staand huis (het

Vondelinghuis) ; item een koetshuis in de Kerkstraat, door

hem 29 November 1701 gekocht van mr. Paulus Suyskens en

dat stond ter plaatse, waar nu het Postkantoor staat.

1) Zie over deze familie Taxandria V blz. 189 en vlgd.
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Behoort bij blz. 584.
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Naderhand behoorde het Huis van Erp aan mr. Anthony

van Heurn, (den broeder van genoemden mr. Jan), die raad en

pensionaris van den Bosch was en tot vrouw had Anna Maria

de Gyselaar; hij had dit huis geërfd van zijnen vader en van

hem erfde het weder zijne genoemde vrouw; de executeur van

haar testament verkocht het 22 October 1790 aan Johanna

Maria Catharina Hyssel weduwe van Johan van Hadswyk,

schepen en raad van den Bosch. Ten slotte kwam dit huis

aan Johanna Eouppe van der Voort, douairière van mr. Jan

Baptist baron van Hugenpoth tot den Beerenclauw, raadsheer

in het Gerechtshof te den Bosch ; nadat zij den 22 September

1902 daarin was overleden, hebben hare kinderen dat huis

verkocht aan de Maatschappij van Brandverzekering voor het

Koningrijk der Nederlanden, die het heeft doen afbreken en

haar tegenwoordig kantoor daarvoor in de plaats deed bouwen.

L Het Vondelinghuis.

Dit huis, dat naast het voorschrevene aan den hoek der

Choor- en Clarastraat staat en achtereenvolgens de eigenaren

had, die als O.waarts belendende eigenaren van het onder h

behandeld Huis van Erp vermeld zijn, werd in 1570, zooals

zijn naam reeds aanduidt, ingericht tot verpleging van vonde-

lingen. Boven de poort daarvan kwam toen dit vers te staan:

Hetgene dat ick gaff ten dienste van Godt

Wiert mijn int eyndt het beste loth.

Maer dat ick hiell tot mijn profijt,

Dat wiert ick int eynde quyth.

J. van Oudenhoven t. a. p. blz. 127 deelt over den ver-

deren loop van dit gesticht het volgende mede: hier is oock

een Vondelingshuys geweest, dat met de Reductie (der stad in

1629) geincorporeert is der Taeffele van den H. Geest, werden-

de (daarna) de Vondelingen tot last van deselve opgevoet ende

daernae voor een sekere somme bestelt in 't Weeshuys deser
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stadt (thans het Gereformeerd Burgerweeshuis). Regenten van

gezegde Tafel verkochten daarom den 4 Maart 1700 (Reg. n .

484 f. 2) het Vondelinghuis, dat alstoen gezegd werd begrensd

te zijn ex uno door de Choorstraat, ex alio door het huis van

Magdalena Besemer weduwe van professor Kuchlinus en te strek-

ken tot aan het erf van den kooper, — aan Frans van Heurn,

die rentmeester der geestelijke goederen in het Kwartier van

Peelland was. Zijn kleinzoon mr. Johan Hendrik van Heurn,

griffier van de Leen- en Tolkamer te den Bosch, transporteerde

17 Mei 1783 een vierde in dit huis op zijnen zoon mr. Johan

van Heurn, professor in de rechten aan de Illustre school te

den Bosch; het werd toen gezegd begrensd te worden ten

W. door het huis van Anna Maria de Gyselaar weduwe van

mr. Anthony van Heurn en ten N. door het huis, bewoond

door Prof. Daniel Noordberg; het overige drie vierde in dat

huis werd 31 Augustus 1790 (Reg. n°. 597 f. 195 vso
) aan

denzelfden mr. Johan van Heurn verkocht door Nicolaas van

Heurn, koopman te Amsterdam, in diens hoedanigheid van

executeur van het testament van Anna Maria de Gyselaar

voornoemd en door Dr. Florentius Verster, oud-schepen en raad

van den Bosch, als gehuwd met Anthonia Emilia van Heurn,

dochter van mr. Frans van Heurn, secretaris van den Bosch,

den zoon van mr. Jan van Heurn, die wederom een zoon was

van voornoemden Frans van Heurn, den rentmeester der gees-

telijke goederen in het Kwartier van Peelland 1).

Dit huis bestaat thans nog, doch heeft zeer veel van

zijne oude gedaante verloren.

1) Men zie de genealogie der familie van Heurn in de Heraldieke
Bibliotheek 1873 p. 49 en vlgd.



HOOFDSTUK XIV.

De Clarastraat en de Hinthamerstraat

Zuidzijde tusschen de

Clarastraat en de Geerlingsche brug.

Het Clarissenklooster.

Naast het Vondeling huis stond voorheen in de Clarastraat

een huis, dat 28 December 1656 door den Raad van State

— het was alzoo blijkbaar geestelijk goed — verkocht werd

aan Willem van Houte, raad van den Bosch, die 5 Maart

1670 stierf; van dezen erfde het Magdalena Besemer, weduwe

van Jacobus Cuchlinus, predikant en professor in de Grieksche

taal aan de Illustre school te 's Hertogenbosch ; zij verkocht

het 28 Augustus 1706 (Reg . n°. 485 f. 108) aan Wilhelmus van

Heeswijk, koopman aldaar, als wanneer het omschreven werd

als : een groot huis met erf en tuin , daaronder begrepen de

kamer boven de groote keuken , die voorheen een stal was,

staande in de Clarastraat tusschen het Vondelinghuis ex uno

en een ander huis van verkoopster 1) ex dlio en uitkomende

met eene poort op het St. Janskerkhof; van dit huis bestaat

thans niets meer.

Tegenover hetzelve bevond zich het achtergedeelte van

het voormalig Clarissenklooster van den Bosch ; een platte-

grond bestaat daarvan, voor zoover mij althans bekend is, niet,

zoodat niet meer valt mede te deelen hoe de inrichting daar-

van was. Dit is echter zeker, dat het hoofdgebouw daarvan

1) Haar man had het 1 Nov. 1685 gekocht van Johan van den

Bergh als vader en voogd over zijne dochter Maria en van G. van Noort q.q.
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stond in de Hinthamerstraat ter plaatse, waar thans staat het

huis genummerd 141, nu het eigendom van mr. P. H. Loeff,

president der Arrondissements-Rechtbank te den Bosch ; dat

hoofdgebouw was, in elk geval bevond zich ter plaatse waar

eens stond het kasteel, dat het eigendom was van Geerling van

den Bosch, ridder. Tot welk geslacht deze behoorde is tot dus-

verre nog niet uitgemaakt geworden. In een charter van Drie-

koningendag 1303 1), waarbij de Hertog van Brabant vrijstelling

van verschillende diensten verleende aan al zijne laten, die zich

onledig hielden met het in cultuur brengen van zijne gronden,

gelegen onder Erp, Vechel, Hetsrode, Oirschot, Hilvarenbeek,

Gestel, Oost-Tilburg, Haaren, Berkel, Udenhout, Osse, Berlicum

en Middelrode, staat vermeld, dat hij was een nepos van zaliger

Heer Willem, heer van Hoerne en Altena. Vermits nepos zoo-

wel kleinzoon als oomzegger beteekent, zoo brengt ons deze

vermelding zijner bloedverwantschap niet veel verder. Mogelijk

is het, dat hij behoorde tot het geslacht van Erp, omdat zijn

na te noemen broeder Willem heer van Erp was en er in het

begin der 13e eeuw van Erp's schepenen van den Bosch waren,

wier voornamen Geerling was 2). Volgens eene oude Bossche

kronijk, gedrukt in het werk van Dr. C. R. Hermans Kronijken

p. 46, zou hij echter tot het geslacht van Hornes behoord

hebben, daar toch daarin over hem en zijnen broeder het vol-

gende voorkomt: Dat clooster van Sinte Clara binnen der

stat van den Bosch Is te voren geweest een borchte ofte een

casteel, toebehoorende een rycke en treffelick joncker, genamt

joncker Geerlinck van den Bosch, wiens gehoechnis noch onder-

hout die steenen brug, die over die Diese leet en is geheiten

die GeMinxse brug 3) en dese joncker Geerlinck is gestorven

1) Inventaris van het Gemeentearchief van Schijndel B. 61 no. 48.

2) De Stein d' Altenstein Annuaire de la noblesse Beige 1883 p. 198.

3) Op de Geerlingsche brug stond oudtijds aan de Zuidzijde in of
tegen eenen hoogen muur een O. L. V. huisje; omdat die muur in 1633
bouwvallig was geworden, zoo werd in dat jaar tegelijk met dien muur
flat huisje of kapelletje op last der Bossche Regeering afgebroken. Blijkens
Dr. G. 11. Hermans Kronijken p. 59 werd in 1453 „die Geerlinxse brugge
gebreyt'*



589

sonder wettige geboort after te laten ende soo quam dat slot

op synen brueder Joncker Jan van Hoorn, die op die tijt

woonde in die hmjsinge, daer nu die vervoer woont, tegen die

Schilderspoor te over ende dese joncker Jan van Huerne heeft

van dat slot ende hmjsinge gemaect een jouffrau clooster van

Clarissen, assigneerende groote renten ende gueden om dat

clooster te onderhouden.

Dit verhaal zou, in verband met hetgeen in voormeld

charter omtrent de bloedverwantschap van Geerling van den

Bosch met Willem, heer van Hoerne en Altena voorkomt, het vrij

zeker doen zijn, dat jonker Geerling tot het geslacht van Hornes

behoorde, ware het niet, dat de Kronijk abusievelijk vermeldt,

dat zijn broeder Jan heette, daar toch uit het testament,

waarbij die broeder het Clarissenklooster in den Bosch stichtte,

duidelijk blijkt, dat diens voornaam niet was Jan, maar Willem.

Dit is in ieder geval zeker, dat Geerling van den Bosch,

zoo hij al niet, zooals ik geloof, behoorde tot, dan toch verwant

was aan het geslacht van Hornes.

Dirk van Hornes, heer van Cranendonk, als uitvoerder

van den uitersten wil van genoemden Willem van den Bosch

richtte het kasteel van Geerling van den Bosch in tot een

Clarissenklooster 1) en bouwde voor hetzelve in 1344 eene kapel,

wier ingang in de Clarastraat was; de Clarissen betrokken

daarop dat klooster in het jaar 1359, hetgeen als volgt in

meergezegde Kronijk p. 46 verhaald wordt: Int jaer ons

Heeren 1359 op sinte Matheus dach is dat convent van den

Clarissen eerst begonnen ende is geworden een scerpe besloten

clooster ende die eerste Clarissen van dit convent waren ge-

comen uut dat Clarisseclooster tot Brussel 2)

Dit klooster was rijk aan goederen ; zoo bezat het in

den Bosch bijna het geheele erf, dat vanaf de Hinthamerstraat

tot aan het huis der Bonenfanten op de Papenhulst zich uit-

1) In het schepenregister van den Bosch no. 155 f. 4 verso wordt
gesproken van een erf in de Hinthamerstraat aldaar voorheen van heer
Willem van den Bosch, ridder, nu van het Clarissenklooster aldaar.

2) Zie nog J. van Oudenhoven 1. c. p. 121.
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strekte en dat voorts begrensd was eenerzijds door twee huizen,

staande aan den hoek van de Clarastraat en anderzijds door

de Dieze. Zij bezaten aldaar ook het vischwater, zoo als blijkt

uit den volgenden post, staande in de Rekening van den Rent-

meester der Domeinen van Brabant van 7 Mei 1404-7 Mei

1405 (Rijksarchief te Brussel Rekenkamer Reg. no. 5233)

:

„Van den cloosterreligieusen, abdisse ende convent van Sin te

Claren in tshertogenbosch, die jairlix plagen te geldene te

vastelavont 27 oude grooten voor XI getalle paeldinge van

der vischerien te s hertogenbosch uit watre, gaende van der

voerde totter Hijnthemerstraten, dwelcke in tiden voorleden

uutgegeven was om die voirscr. XI getalle paeldinge enen

Gerlic Knode ende dairna hoirden toe Here Willem van den

Bosch, die se mit dien last overgaf met anderen goeden den

voersc. cloester, denwelcken mijn Vrouwe van Brabant quite

gesconcen heeft erflic met suiker condicie, dat zy tewigen doen

zullen des graven Willems van Hetiegouwen ende van Hollant

hairs mans, jaergetiden alle jair ende oec van haren manne

Hertoge Wencelijns ende van hair, al si verschiden werden,

ende dat alsoe lange als mijn voirscr. Vrouwe leven sal, dat

si sullen doen singen of lesen bi den godtshuse voirscr,

daghelijx een misse etc."

* Door eene poort had dit klooster eenen uitgang in de

Clarastraat; binnen die poort stond, zooals in 1608 vermeld

werd, een rosmolen, die door hetzelve verhuurd werd en daar-

naast binnen diezelfde poort tusschen de erven van het kloos-

ter een huis, dat het 26 Augustus 1609 voor zijne vrijheid

aankocht 1), terwijl ten Z. daarvan stond, zooals in 1603

vermeld werd, de woning van deszelfs rentmeester, zijnde toen

Henrick Franszn van Gestel 2), die zich destijds noemde rent-

meester des Convents ende Goidthuys van Sancta Clara binnen

'sBosch
; naast dit laatste huis stond ook in Zuidelijke richting,

1) Reg, no. 278 p. 279.
2) Men zie over hem Taxandria Vil p. 256 en R. A. van Zuylen

de Stadsrekeningen II p. 1053,
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een huis, dat eveneens aan dit klooster toebehoorde en clat in

1608 bewoond werd door Ghristina van Erp, de moeder van

genoemden rentmeester 1). Verder óp langs de Papenhulst,

lag een deel van den tuin van dit klooster, dat beschreven is

in Dl II blz. 523 en vlgd.

Toen den Bosch zich in 1629 aan Prins Frederik Hen-

drik had moeten overgeven werd ook dit klooster, evenals al

de andere, die men destijds in die stad had, ten behoeve van

den Staat verbeurd verklaard, waarna het bij Resolutie van

den Raad van State van 1 Mei 1659 met de vlak daarbij

gelegen en daartoe behoorende onroerende goederen verkocht

werd aan Cornelis Cuchlinus, ontvanger der gemeene middelen

te den Bosch, die eveneens een ontrouwe beheerder van 's lands

geldmidden blijkt geweest te zijn, want ook hij had bij zijn

overlijden een groot tekort in kas. Na zijnen dood werd dit

klooster met voorschreven onroerend goed door den Rentmeester

der geestelijke goederen Johan baron van Leefdael 5 December

1692 (Reg n°. 507 f. 314) getransporteerd op zijne beneficiaire

erfgenamen Johannes Crollius, predikant te Muiden en mr.

Cornelis Cuchlinus, den zoon van Jacobus en Magdalena

Besemer voornoemd (Reg. n°. 507 f: 314) ; zij verkochten daar-

van het hoofdgebouw, dat aan de Hinthamerstraat stond, ter

plaatse waar nu zich bevindt het voorschreven huis van mr.

P. H. Loeff, 5 Juni 1693 (Reg. n°. 508 f. 95) aan Thomas Minten,

wijnkooper te den Bosch. Het werd alstoen omschreven als

volgt: „huyssinge, erve, met een poortte, stallinge, camer

daerneffens, hoff ende bogaert daeraengelegen in de Hinthamer-

straet neffens de Geerlinxe brugge, streckende van de straet

tot aen de scheytsmuer van de huyssinge ende erve van Quirinus

Croll, soo ende gelijck die tegenwoordich in gebruyck is bij

den Heere Grave van Kiel.'' Uit deze omschrijving kan men

opmaken, dat het klooster toen reeds in een woonhuis veranderd

en al wat aan zijne vroegere bestemming herinnerde, zooals

1) Dr. C. F. Xav. Smits. De Grafzerken der St. Janskerk p. 282.
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de kapel, toen al weggebroken was. Zeker is het, dat het ten

tijde van mr. Joh. Hendrik van Heurn al reeds sedert lang

als kloostergebouw niet meer bestond, want hij deelt daarover

in zijne Beschrijving het volgende mede : „Het Klarissenklooster

had voorheen deszelfs ingang in de Hinthamerstraat door eene

groote poort, niet ver van de Geerlingsche brug; het strekte

zich uit langs de Klaarenstraat, die er ontwijfelbaar den naam

naar draagt, tot ver op den Papenhuls, zo als de oude muuren

dit duidelijk aantoonen. Volgens zekere oude teekening der stad.

die ik bezitte en mij toeschijnd omtrent het jaar 1560 gemaakt

te zijn, heeft de kerk des kloosters in de Klaarestraat, niet

ver van de Koorstraat, gestaan. Van het klooster is genoeg-

saam niets overgebleeven ; ik heb van den tijd van deszelfs

slooping niets ontdekt. In de Klaarestraat staat nog eene oude

dog sterke huysinge, waarin de rentmeester des kloosters voor-

heen woonde. Het verdere erf van het klooster is in een

moestuin veranderd, die door een oude muur omringt word.

Bij de poort des kloosters in de Hinthamerstraat staat een

sierlijk en groot huis en in de Klaarestraat een tuinmanswoning,

die nevens de moestuin door de eigenaars verhuurd word".

Genoemde Minten behoorde blijkens het wapen . dat hij

voerde, tot een geslacht, dat volgens L. de Herckenrode Collec-

tion de tombes etc. de la Hesbaye te St. Truyden gevestigd was

en aldaar de Menten heette. Thomas Minten voornoemd was de

zoon van Thomas Minten (ook wel Menten geheeten), gestorven

te den Bosch 2 Juni 1680 en Johanna van Campen (dochter

van Guiliam, heer van Bijsterveld, en Geertruy Vermeulen), wier

eerste man was Johan van Hedel.

De kinderen, die genoemde Johanna van Campen had,

waren

:

a. Van haren eersten man JOHAN VAN HEDEL.

1. Geertruid Constantia van Hedel, echtgenoote van
mr. Theodorus Bruynincx Johanszoon, advocaat te den Bosch;

2. Maria van Hedel;
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3. Mechtildïs van Hedel, huisvrouw van Pieter van

Olphen, woonachtig te Utrecht;

4. Theodoor van HedeL

6. Van haren tweeden man THOMAS MINTEN SENIOR 1).

5. Johanna Minten, echtgenoote van Menno van Coe-

hoorn van Houwerda, majoor in het regiment Maleprade, in

Staatschen dienst 2)

;

6. Eufemia Clara Maria Josephina Minten, echtgenoote

van Louis de Montfort, luitenant in gezegd regiment.

7. Clara Maria Minten, echtgenoote van mr. Alexander

Berend van Eybergen Lucaszoon, schepen en raad van den

Bosch, (wien zij schonk één kind Cornelia Maria van Eybergen,

die huwde met Pieter Hubert); hij hertrouwde na haren dood

met Willemina Maria van Antwerpen (welke hem schonk twee

kinderen Johanna Allegonda en Lucas van Eybergen) en na

dezer dood in 1741 met Catharina Thomina Pauw, weduwe
van Willem Hartman; deze woonde in 1741 te Dordrecht.

8. Thomas Minten, wijnkooper den Bosch.

Laatstgenoemde stelde tot zijne erfgenamen in zijne

voornoemde zuster Clara Maria Minten, alsmede de kinderen

zijner beide andere hiervoren genoemde zusters, Johanna en

Euphemia; dezen, met uitzondering van Clara Maria Minten,

voor wie optrad haar erfgenaam, zijnde haar genoemde man,

verkochten 28 December 1725 (Reg. n°. 553 f. 7 vso
) en 28

Mei 1726 (Reg. n°. 542 f. 136) het gedeelte van het gewezen

Clarissenklooster, dat aan de Hinthamerstraat stond, aan Mar-

tinus des Tombe, oud-schepen en raad van den Bosch en rent-

meester der goederen van dat klooster, voor zoover die toen

nog niet door den Staat verkocht waren ; bedoeld gedeelte werd

1) Zijn broeder was Jacobus Minten, koopman te den Bosch, de
man van Wilheimina Elisabeth van Bree.

2) Hij was met haar in tweeden echt gehuwd. Zijne eerste vrouw
schonk hem een zoon Goenraad Gideon, wiens dochter Aldegonda Petro-
nella huwde met Victor de Girard de Mielct.
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alstoen omschreven als: huis en erf met poort, stalling, kamer,

tuin en boomgaard, staande aan de Hinthamerstraat naast de

Geerlingsche brug.

Voornoemde des Tombe, wiens vrouw was Anna Magda-

lena van der Hoeven (welke na zijnen dood in 1727 hertrouwde

met mr. Jacob Jan Cosson), stierf met meer schuld dan goed,

weshalve voorschreven gedeelte van het Clarissenklooster den

3 Januari 1732 (Reg. n°. 545 f. 206 vs°) ten laste zijner erf-

genamen gerechtelijk werd verkocht ; kooper daarvan werd toen

Reinier Plenus, solliciteur-militair in den Haag en het werd
alstoen omschreven als : „eene huysinge, hof, coetshuys, stallinge

voor agt paarden," (het was toen blijkbaar reeds verbouwd),

staande aan de Hinthamerstraat aan de Geerlingsche brug, ex

uno Hermanus van der Burgt, ex alio de Dieze en strekkende

van de Hinthamerstraat tot aan het erf van den pensionaris

Crollius, springende het met een hoek in in de Clarastraat.

Van hem erfde het zijne vrouw Maria van Bruggen, die het met-

terwoon betrok ; de executeur van haar testament, Johan Vor-

stenbosch, heer van Aalst en Zegenwerp, verkocht het 4 Aug.

1750 (Reg. n°. 570 f. 52 vso
) aan Gerardus Jacobus Huygermans,

priester, woonachtig te den Bosch; den 26 October 1773 (Reg.

n°. 583 f. 346 vso
), als wanneer hij te Mechelen woonde, verkocht

deze laatste dat huis aan Willem Anne Praebentau van Wilms-
dorff, die toen nog te Utrecht woonde; hij verkocht het 4 Juli

1780 (Reg. no. 593 f. 253) weder aan mr. Guillielmus Josephus

Venantius van Hagens, woonachtig te den Bosch, heer van den

Elzenbosch onder Nuland 1), 'zoon van Johan Willem en Maria
Theresia Huygermans. Zijne vrouw was Anna Maria Lomans. Op
zijne beurt verkocht hij dit huis en wel 15 Juni 1792 (Reg.n°. 598
f. 40); toen werd daarvan kooper Rudolf Florentius van der

Niepoort, oud-schepen en raad van den Bosch. Later was eigenaar
van dit huis mr. J. A. Loeff, minister van Justitie en thans is het

diens broeder mr. P. H. Loeff, president der Bossche Rechtbank.

1) Hij had dit slotje 29 Augustus 1788 gekocht van mr. Petrus
INagelmaeckers, die toen te Brussel woonachtig was. Zie p. 105 noot 2.



ERRATA,

Blz. 31 noot 1 staat KI' lees: 111.

„ 77 10 r. v. o, staat xecue lees: execu.

„ 86 15 „ „ b. aan Cornelia toe te voegen: huisvrouw van

Jan Lambertszn van den Borne en.

„ 105 noot 2 l
e

r. staat 1768 lees: 1788.

„ 151 11 r. v. b. voor N. te lezen: Durp.

„ 151 13 „ „ „ staat Joachim lees: Joachimi.

„ 197 11 „ „ „ „ Francisca, de dochter lees: Frans,

de zoon.

„ 363 noot 1 l
e

r. v. b. voor zeon lees: zoon.

., 365 „ 1 l
e

r. v. b. staat Haneminkel lees: Hanewinkel.

„ 410 14 r. v. o. staat Atzoo lees: Alzoo.

„ 430 16 „ „ „ „ Martinus lees: Mathias.

„ 496 6 „ „ „ „ Lancroon lees: Lanscroon.
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