
Naspeuringen naar Tongelre: Bewoners van 't Huys te Coll

't Huys te Coll 

[’t Huys te Coll, Collseweg 1, 5641 JN Eindhoven op 27 september 2007.]
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Voorwoord
Op deze recent genomen foto van het voorfront van ’t Huys te Coll kunnen we 
verschillende details zien: 
De kozijnen worden geschilderd en de Molendijk (het verlengde van de Loostraat) 
krijgt een nieuw oppervlak en tevens obstakels voor snelheidsvermindering van het 
verkeer. 
Dit is één van de weinig plaatsen in Eindhoven waar nog houten elektriciteitspalen 
zijn te zien en het ligt bij de splitsing van een toeristische fietsroute. 
Vaag is links in de gevel de plaats te zien waar vroeger – tot ongeveer 1950 – een 
raam zat. Waar nu het linker raam zit, zat de voordeur, zoals op oudere foto’s te 
zien is. 
Omdat er tijden waren dat er twee gezinnen waren die in het huis woonden, waren er 
blijkbaar ook twee ingangen. 
In het dak boven de naamplaat zat tot ongeveer 1940 een erker, maar hiervan is niets 
te zien. De pannen van het grote dak lijken oud te zijn.
’t Huys te Coll is één van de weinige woonhuizen in de stad die ook een 
‘rijksmonument’ zijn. Dat is te zien aan het rood-witte schildje bij de voordeur aan 
de rechter zijde.
De muurankers en het bord met de naam van het huis zijn ook op oudere foto’s te zien.
Het buurtschap Coll of Kol heeft nu nog minder huizen dan vroeger. Aan de Collseweg 
stonden her en der huizen en op het kruispunt met de Molendijk/Loostraat stonden ook 
nog enkele huizen. Zie hiervoor de oude kadasterkaart. 

Paul Theelen, 9 december 2007
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Inleiding
In dit beknopte verslag vindt u informatie van één van de weinig oude nog bewoonde 
woningen in Eindhoven, ’t Huys te Coll. 
Het gehucht Coll ligt op het randje van het stadsdeel Tongelre en bestaat slechts uit
enkele huizen. De rivier de Kleine Dommel vormt de gemeentegrens met Nuenen. De 
Kleine Dommel levert het water voor de werking de Collse watermolen. De watermolen 
ligt achter ’t Huys te Coll; ze vormden in het verleden één geheel. 

De Collse watermolen en ’t Huys te Coll zijn beide rijksmonument. Over de watermolen 
is al veel geschreven en men zou denken dat ’t Huys te Coll ook beschreven zou zijn, 
maar bij nader onderzoek blijkt dat er slechts enkele artikeltjes in een krant of 
boek te vinden zijn. 
Dit verslag bevat overgenomen artikelen en eigen onderzoek. Details in artikelen 
worden door het eigen onderzoek verduidelijkt of verbeterd. Tevens worden 
gebeurtenissen die rond ’t Coll plaats vonden genoteerd en indien mogelijk van uitleg
voorzien. 
Geprobeerd wordt vooral het huis en zijn bewoners te beschrijven. Daarvoor worden in 
chronologische volgorde belangrijke gebeurtenissen in Coll en Tongelre verzameld en 
genoteerd. 
Er is teruggegrepen naar oude kadasterkaarten, erfenisbeschrijvingen en andere 
informatiebronnen, zoals de kranten van die tijd. 
Sommige artikelen zijn letter voor letter overgetypt en als zodanig, met 
bronvermelding, hier opgenomen. 

Het zal blijken dat er in die paar eeuwen veel overeenkomstige gebeurtenissen plaats 
vonden, zoals het zoeken van geld voor de aankoop van het pand, de verkoop na het 
overlijden van een weduwe en de moeite die men zich moet getroosten om de “zaak 
draaiende te houden”. 

Het huis werd begin 2007 door de huidige eigenaresse mevrouw Thomassen-Janssen te 
koop gezet. Dit was de aanleiding om in de geschiedenis van ’t Huys te Coll te 
duiken, juist omdat praktisch nooit een dergelijk historisch pand te koop aangeboden 
wordt. 
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Gebeurtenissen in chronologische volgorde m.b.t. Coll

1381  Oudste vermelding cijns aan heer van Helmond van 1381 (Dit en het volgende 
grotendeels overgenomen uit het boek ‘Historisch onderzoek naar huizen en veldnamen 
in Tongelre (gemeente Eindhoven), 1498-1832’ door Theo H. Meulendijks (2007))

1570  Jan Aert Leijten, alias Jan de Molder Geboren omstreeks 1570, molenaar op de 
Collse watermolen, koning van het St. Martinusgilde te Tongelre in 1604, woont in 
1621 op Urkhoven te Tongelre, overleden circa 1623, trouwt 1. met N.N., trouwt 2. met
Mariken Goort Sijmons, begraven te Tongelre op 19 maart 1639. Zijn koningsschild 
wordt door Jolles beschreven als: gedeeld, 1 een zwarte gaande leeuw op goud; 2 een 
rode vijfbladige roos op zilver.
[bron: www.gtob.nl/leijten-IIIb.html]

23 maart 1585  Jan Janssen Leijten Gedoopt te Tongelre op 23 maart 1583, nog onder 
curatele staande en derhalve minderjarig op 29 januari 1606, noemt zich vanaf 1624 
JOHAN BAPTIST LEIJTEN, cijnsplichtig aan de heer van Cranendonk, schepen van 
Eindhoven (1613-1617), kerkmeester aldaar (1619), rentmeester van de Tafel van de 
Heilige Geest te Eindhoven (1619-1621), legt op 26 september 1620 de eed af als 
stadhouder of luitenant-drossaard van Cranendonk, schout van Eindhoven en Woensel 
(1621-1651), genoot met zijn familie op het kasteel van Eindhoven in 1629 bijzondere 
bescherming van prins Frederik Hendrik, woonde aanvankelijk als stadhouder met het 
officie van die stad op het Eindhovense kasteel en later op het huis "het Paradijs" 
te Eindhoven, wordt van 1629 tot 1631 veelvuldig vermeld in het dagboek van bisschop 
Michaël Ophovius, mocht in 1644 -blijkens resolutie van de Domeinraad van de Prins 
van Oranje- niet worden toegelaten tot de Eindhovense schepenbank, aangezien hij zich
aanmatigde op te treden als stadhouder van de drossaard, voerde vele civiele 
procedures, waarschijnlijk ten gevolge van de politieke reformatie in 1651 als schout
van Eindhoven en Woensel afgezet, overleden tussen 7 april en 6 november 1657, gehuwd
met Christina van Deursen (van Doerne), mogelijk dochter van Gevert van Deursen en 
Elisabeth van Aelst.
[bron: http://www.gtob.nl/leijten-IIIa.html]

17 december 1603  Joost Willem Moescops verkoopt op 17 december 1603 voor de somma 
van 74 gulden aan Jan Aert Leijten, molenaar op Coll, een stuk akkerland, geheten den
Geessenbercht en gelegen in de parochie van Tongelre. Op 27 september 1604 verkoopt 
Joost aan Jan Aert Leijten een stuk akkerland van 7 lopense, gelegen te Tongelre, ter
plaatse geheten den Geessenberch. Joost Willems had het destijds gekocht van Aert Jan
Leijten, de vader van de koper. Laureijs Jan Meussen [Saris] gaat op 23 december 1603
een weddenschap aan met Jan Aert Leijten. Laureijs belooft daarbij aan Jan de rogge 
te betalen die hij van hem gekocht heeft "so haest alsser peijs ende vrede sal worden
gepromulgeert ende affgelesen tuischen Hollandt ende Seelandt ende Brabandt".

1 juni 1606  Aert Jan Leijten en Marcelis Goerts staan op 1 juni 1606 borg voor Jan 
Aert Jan Leijten, die de molen op Coll voor een periode van twee jaar heeft gepacht 
van jonker Erasmus van Grevenbroeck. De kinderen van wijlen Marten

19 april 1608  Janssen verkopen op 19 april 1608 aan Jan Aert Leijten een akkerland 
en 

28 maart 1611  heiveld te Groot Tongelre. Op 28 maart 1611 wijkt Jan Aert Jan Leijten
voor Goert Maerten Jans, nadat deze het stuk akkerland, geheten de Broeck en gelegen 
te Tongelre, had genaderd, dat Jan had gekocht van Peter Lauvreijns Meussen [Saris]. 
Op dezelfde dag leent Jan Lauvreijns Meussen van Jan Aert Leijten een bedrag van 90 
karolusgulden. De lening is terugbetaald op 12 januari 1620.

7 september 1611  Jan Aert Jan Leijten verkoopt op 7 september 1611 aan jonker Floris
van Eyck, heer van Nuenen, Gerwen en Nederwetten, een stuk heideveld, gelegen in de 
parochie van Nuenen, ter plaatse aent Heij Eijnde tussen de hoeve van Coll en het erf
van de kinderen van Jan Leijten. Goert Hanricxs van Gael als man en 

31 maart 1612  momber van Alit Lambert Willems, verhuurt op 31 maart 1612 voor 4 
gulden en 18 stuivers aan Jan Aert Leijten zijn "siggen ofte goren", gelegen in de 
parochie Tongelre. Dezelfde Goert Hanrick van Gael, nu optredend als man en 
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24 april 1612  momber van Alit Aert (sic) Willems, verkoopt op 24 april 1612 aan Jan 
Aert Leijten, molenaar op Coll, een stuk erf, geheten de Gooren, gelegen te Urkhoven 
in de parochie Tongelre, alsook een tweetal eikenbomen, die te Geldrop aan de 
Beeckloop staan.

11 april 1614  Jan Jansen Leijten verkoopt op 11 april 1614 aan Erasmus van 
Grevenbroeck, heer van Mierlo, een beemd met de daarbij behorende houtwassen en 
sloten, gelegen te Nuenen "over de Collse sluijse", naast o.a. de erfgenamen van 
Clara van Steijnoirt. Jan Jan Geraerts van Luijcxgestel verkoopt op 7 juli 

7 juli 1614  1614 voor 240 gulden aan Jan Janssen Leijten een hofstad te Eindhoven. 
Mathijs Willems van Taterbeeck transporteert op 26 februari 1616 aan Jan Janssen 
Leijten een bussel te Stratum. Maria, weduwe van jonker Willem Coenen, verkoopt op 7 
juni 1616 aan Jan Leijten de "Rietcamp" te Stratum voor 85 gulden. Jan Janssen 
Leijten koopt op 26 juli 1617 van Wouter Marcelis een stuk beemd te Stratum. Voor 
schepenen van de bank van Heeze, Leende en Zesgehuchten legt Jan Leijten een 
verklaring af met betrekking tot het in deze schepenbank vigerende gewoonterecht 
("costuijme locael deser bancken"). Hij is daarbij vergezeld van zijn zwager Philips 
van Doirnen. Elisabeth van Aelst, weduwe van Philips van Alphen, beurde een rente van
18 gulden jaarlijks uit goederen van Heijlken Henrick Costers te Lierop. Heijlken 
lost deze rente op 22 januari 1618 met 300 gulden af aan haar zwager Jan Leijten.

7 maart 1616  De gebroeders Goort en Jan, zonen van Marten Jan Goortssen, hun zwager 
Cornelis Henricx van Gael als man en momber van Jenneken, Goort Marten Jan Goortssen 
namens zijn zuster Mariken en Cornelis Henricx van Gael namens zijn zwager Peeter 
Laureijnssen [Saris] als man en momber van Catharina, en Jan Steijns van Venloo als 
man en momber van Elisabeth, dochters van de voornoemde Marten Jan Goortssen, 
verkopen op 7 maart 1616 aan Jan, zoon van wijlen Aerdt Jan Leijten, hun deel in een 
stuk heiveld, gelegen in de parochie van Nuenen op Eeneijnde, ter plaatse achter de 
Collse hoeve.

31 maart 1616  Arien Janssen, pachter van 't huis "het Hoeffijser" met de daarbij 
behorende tolbruggen te Stratum, belooft op 31 maart 1616 aan Jacob Aert Leijten en 
aan Jan Aert Leijten, als mede-erfgenamen van het huis en de bruggen, respectievelijk
86 gulden en 7 stuivers, en 79 gulden en 19 stuivers te betalen voor de huur en de 
reparatie van het huis en de bruggen voornoemd. Jan Aert Jan Leijten, molenaar op 
Coll, en Handrick Diercxs [de Greef] lenen 

8 jan 1617  op 8 januari 1617 200 rijnsgulden van Ruijt Janssen van Luijt, koopman te
Nuenen. Volgens een aantekening in margine heeft Rut Janssen van Luijt op 8 oktober 
1626 toegestaan dat Mari, weduwe van Jan Leijten, op deze lening jaarlijks 10 gulden 
zal afbetalen en wel in mindering op de schuld van haar 

29 november 1621  man. Jan Aert Jan Leijten verkoopt op 29 november 1621 aan zijn 
zwager Jan Dierck Conincx een stuk groesland genaamd de Sijggen en gelegen te 
Urkhoven in de parochie Tongelre.

16 maart 1623  Op 16 maart 1623 maken Jan Arts Leijten en zijn vrouw Mariken Goort 
Sijmons, t.o.v. Jacob de Witte, notaris te Nuenen, in aanwezigheid van schepenen van 
Tongelre, hun testament op. Jan is op dat moment ziek. De langstlevende van beiden 
erft alle roerende en onroerende goederen. Na hun beider dood gaat de erfenis naar 
hun kinderen en naar Ariken, de voordochter van Jan. Mariken 

13 december 1635  Goort Sijmons, weduwe van Jan Arts Leijten, verkoopt op 13 december
1635 aan David Gijsberts 't huis "het Hoeffijser metten hoff ende gerechticheijt 
vande tolbrugge" te Stratum, hiertoe gemachtigd krachtens het testament van haar en 
wijlen haar man dat zij op 16 maart 1623 t.o.v. schepenen van Tongelre hebben 
gepasseerd. Op 22 maart 1636 wordt deze koop door Adriaen Jacob Leijten "van bloets 
wegen" genaderd, waarna David en Adriaen op 28 maart d.a.v. hierover een accoord 
sluiten.

15 maart 1629  Op 15 maart 1629 vindt een erfdeling plaats tussen Jacop Aert Leijten,
molenaar te Opwetten, enerzijds, en Aerijen Jan Aert Leijten, Jan Diercxs Sconincxs 
als man van Elisabeth Jan Aert Leijten, en Tomas Dielens en Willem Fransschen van 
Flodrop als mombers, anderzijds. Het betreft hier de verdeling van "seecker 
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erffgronden, so van huijssinge, hoff met oijck seeckere toolbrugge". Anthonis Jaspers
en Jan Lambrechts als mombers van de onmondige 

26 juni 1630  kinderen van wijlen Geraerdt Jaspers, verkopen op 26 juni 1630 aan 
Adriaen Jan Leijten een stuk teulland, genaamd de Smeelen, gelegen te Urkhoven in de 
parochie Tongelre.

29 december 1636  Maijken, weduwe van Jan Art Leijten, in leven molenaar op Coll, 
geassisteerd door haar schoonzoon Goort Joost Peters van Mierlo als haar, in deze 
toegevoegde momber, belooft op 29 december 1636 aan Adam Willem Boons, als 
rentmeester van de Heilige Geest te Stratum, een jaarlijkse rente van 6 gulden met 
ingang van kerstmis 1637, te betalen van en uit een akker en dries te Tongelre. 
Mariken, weduwe van Jan Aerdt Leijten, geassisteerd met Hanrick

29 november 1636  Thomas van Alphen, schepen van Tongelre, verkoopt op 29 november 
1636, hiertoe gemachtigd krachtens het testament van haar en haar man, verleden voor 
schepenen van Tongelre op 16 maart 1623, aan de "capelrije ofte beneficie gefundeert 
bij sa. Jouffr. Lucia van Coudenhove, vrouwe van Tongelre opten Borchart, casteele 
van de heere van Tongelre", een jaarlijkse cijns van 6 gulden, met als onderpand de 
Goessenberchacker te Tongelre, welke erfcijns Mariken mag aflossen met een bedrag van
honderd gulden. Marijken, 

17 september 1637  weduwe van Jan Art Leijten, belooft op 17 september 1637 aan Ruth 
van de Luer een rente van 200 gulden kapitaal te betalen. Na het overlijden van 
Marijken

18 januari 1640  is dit bedrag op 18 januari 1640 het bedrag "promtelijck" betaald 
door haar erfgenamen.

14 januari 1640  R60 f149 14-01-1640: Goort Joosten van Mierlo, man van Gertruijt, 
dochter van Jan Aerdt Leijten, Reijm Claes Aerdts, man van Aertken, dochter van Jan 
Aert Leijten, Jan Aerdts van Hoeck en Goort van Gael als momboirs van de kinderen 
Adriaen Jan Leijten. Thomas Dilis en Dierick Jan Truijen, als momboirs van kinderen 
van wijlen Jan Dierck Conincx en Lijsken Jan Leijten, Tieleman Aerdt Leijten en 
Marten Goorts als momboiren van Gertruijt, dochter van wijlen Jan Aerdt Leijten, 
allen erfgenamen van wijlen Jan Aerdt en Mariken. Verkopen aan Willem Mathijs Vogels,
een huijs, schuer, backhuijs, hoff, dries, bomgart en potinge, t.p.g. Coll.
Momber (ook montboor, muntboro of mundiburdus), oudtijds benaming voor degene die belast was 
met de zorg voor en het gezag (‘munt’) over instellingen van geestelijke of wereldlijke aard 
of over personen die handelingsonbekwaam waren.
Dries, toponymisch begrip met uiteenlopende betekenissen: braakland, dorpsplein (brink), 
weiland enz.
Potinge, onbekend.

14 januari 1640  Goort Joosten van Mierloo als man en momber van Gertruijt Jan Aert 
Leijten, Reijm Claes Aerdts als man en momber van Aelken Jan Aert Leijten, Jan Aerdts
van Hoerck en Goort van Gael als mombers over de onmondige kinderen van Adriaen Jan 
Leijten, Thomas Dielis en Dierick Jan Truijen als mombers over de onmondige kinderen 
van Lijsken Jan Leijten verwekt bij wijlen Jan Dierick Conincx, Tieleman Aerdt 
Leijten en Marten Goorts als mombers over Gertruijt Jan Aerdt Leijten, allen 
erfgenamen van wijlen Jan Aerdt Leijten verwekt bij Mariken, verkopen op 14 januari 
1640 na voorafgaande openbare veiling, gedaan "naer drije voorgaende soendachssche 
veijlinge aende kercke van Tongelre" aan Willem Mathijs Vogels een "seeckere scoon 
plaijsant huijs, schuer, backhuijs, hoff, dries ende bomgart" te Coll in de parochie 
van Tongelre. Aan Jacob Jan Moorssen verkopen zij een stuk akkerland te Tongelre, 
genaamd den Hoijdoncken. Aan Jan Janssen Conincx een stuk erfs, in gebruik zijnde als
akkerland, groes en heide, gelegen nabij Coll in Tongelre, aan Jan Delis Aerts een 
stuk akkerland te Tongelre, genaamd den Geessenberch, en tenslotte aan Reijm Dielis 
Aerdts een stuk heide achter Coll, met aan één zijde grenzend aan het erf van Alidt 
Leijten.

27 februari 1640  Op 27 februari 1640 presenteren a) Jan Aerdts van Hoeck en Goort 
van Gael als mombers van de onmondige kinderen van wijlen Adriaen Jan Leijten; b) 
Thomas Dielis en Dierck Jan Cruijen als mombers over de onmondige kinderen van wijlen
Jan Dierck Conincx verwekt bij Lijsken Jan Leijten en c) Tielman Leijten en Marten 
Goorts als mombers over Gertruijt "innocente" dochter van wijlen Jan Aerdt Leijten, 
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de afrekening betreffende 'tvercoopen van seeckere erffgoederen, gedaen ende gehadt 
opten 22 decembris 1639 ende vuytgeven daerteghens bijde selve momboiren gedaen". De 
ontvangsten komen uit de openbare verkoop van de erfgoederen op de "veijlinghe aende 
kercke van Tongelre", bestaande uit "seeckere huijs, hoff, scuer, backhuijs, bomgart,
dries ende landerijen," en bedragen in totaal 1569 gulden. Tezamen met de zgn. 
"slagen en wijncoop" en de verkoop van een heideveld bedragen de inkomsten de somma 
van 1764 gulden en 17 stuivers. Onder de uitgaven treffen we o.a. de volgende posten 
aan: "Item eodem aen Gijsbert Jan Franssen als kerckmeester vande begraeffenissen van
Jan Leijten ende Mariken sijn huijsvrouwe ter somme van 5 gl. Item eodem aen Wouter 
Jan Aerdts van de doodtkiste van Mariken Jan Leijten, ter somme van i2 gl. 10 st. 
Item heeft Mariken gelegateert bij testamente den 22 februarij 1639 aen Gertruijt, 
innocente dochter, ter somme van 50-tich gl. die bij de momboiren sullen ontfangen 
worden". Na aftrek van deze uitgaven resteert een bedrag van 932 gulden en 2 oort, in
vijf gelijke porties te delen "de mundige met de onmundige". Omdat in Marikens 
testament is bepaald dat "alnoch hondert gulden d'onmundighe kijnderen moeten 
affgetrocken worden, die sijn gegroot in de seijde ende voor deselve sijn opgenomen",
wordt het totaal te verdelen bedrag "thienhondert twee ende dertich gulden twee ort".
Overigens, in de bijlagen bij deze rekening wordt Mariken meermalen aangeduid als: 
"de weduwe Maerij Jan de molder". Eén van de bijlagen meldt: "Item van het uutvaert 
van Mariken Jan Aert Leijten en gehaelt bier en broet als andersiens, soe wij het 
selve met de erffgenamen hebben gerekent opten 19 mert 1639 ter somma 2 gl 5 st 3 
oert".

15 mei 1648  Marten Goorts en Tilman Leijten als mombers over Geertruijt, innocente 
dochter van wijlen Jan Aert Leijten verwekt bij Mariken, overleggen op 15 mei 1648 
voor schepenen van Tongelre de rekening en verantwoording van hun inkomsten en 
uitgaven, gedaan "tsedert de repartitie" van 22 november 1641. Uit deze rekening 
blijkt dat op 5 november 1644 ƒ.17-10-0 werd betaald voor de uitbesteding van de 
innocente Gertruijdt bij Mariken Goort Joosten.

1662  Verpondingen f1, huijs, hof en aengelach, groot 4L 49R, van Jan Leijten
gecomen, de weduwe Willem Mathijs Vogels.

6 maart 1665  R62 f171v: Gerrit Sommers, schoolmeester en Hendrick Willem Mathijs 
Vogels, momboirs van de kinderen Jan Gerit Sommers, bij verkoop sedulle op 29-01-
1665, verkopen aan Aert Hendricx, een huijsinge en aengelach, te Coll, groot 6 lopen.
Ceel of cedul is een ontvangstbewijs van een veem, vermeldende dat dit veem erkent voor de 
rechthebbende een bepaalde, in de ceel omschreven partij goederen te hebben opgeslagen, met 
belofte die partij, overeenkomstig de omschrijving, na voldoening van de bewaringskosten weer 
te zullen uitleveren. De rechthebbende kan in de ceel met name worden genoemd; de ceel kan ook
aan order of aan toonder luiden. Men is de houder van een ceel gaan beschouwen als houder van 
de desbetreffende goederen. Door overdracht van de ceel aan order of aan toonder worden de 
goederen zelf overgedragen. De ceel is een waardepapier, dat kan worden beleend.

16 april 1721  R107 f14 16-04-1721: Taxatie van de goederen van Erken van Moorsel, 
weduwe van Peeter van Dijck, een huis en aangelag te Coll.

13 september 1731  R81 f78 13-09-1731: De schepenen van Tongelre verklaren dat 
Arnoldus van Moorsel, als borger voor Wouter Jonckers, gewezen molenaar te 
Oostelbeers, dat hij in bezit had een huijs, hoff en aangelagh, op Col, groot 1 lopen
17 roeden, van Hendrik Aards Vermeulen. 
In Oost-Brabant is [zou zijn] een roede 100 m2, elders ongeveer 15 of 33 m2 
In Breda is een loopense 1615 m2 

1737  Verpondingen f6v, huis en hof, groot 1L 18R, Arnoldus van Moorsel.

1761  Verpondingen f1v, huis en hof, groot 1L 18R, Arnoldus van Moorsel zoon W. van 
Moorsel, delinge 21-02-1769.

28 januari 1763  R72 f24 28-01-1763: Arnoldus van Moorsel man van wijlen Maria Josep 
Custers, op 26-06-1759 te Tongelre, verkoopt aan Jan, Arnoldus en Antonij van 
Moorsel, de kinderen van Willem van Moorsel, een huis, hof en boomgaard in het 
gehugt Urkhoven, omtrent Colse molen, groot 1 lopen 18 roeden. Een zijde het straatje
naar de molen andere zijde, het moolen wiel.

1769  Verpondingen f3, huis en hof, groot 1L 18R, Arnoldus van Moorsel.
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1777  Verpondingen f3, huis en hof, groot 1L 18R, Rombout Smits.

1 september 1778  R73 f61v 01-07-1778: De Advocaat B. de Witt, treed[t] op voor Maria
de G[r]eeff de weduwe van Arnoldus van Moorsel. Verkoopt aan Rombout Smits een huis, 
hof met een perceel hofstad over de weg, op Col, groot 2 lopen 5 roeden.

1781  Rombout Smits, eigenaar, bewoner Johannis Smits, nr. 2.

1785  Verpondingen f3, huis en hof, groot 1L 18R, Johannes bij successie, Rombout 
Smits. 
1794  Fragment uit de kaart van ‘Bataafsch Braband’ door Hendrik Verhees

1830  Kadaster 1832 C809
huis en schuur, groot 11r 20e, klasse 2, gelegen te Urkhoven. In huizenlijst 1781, 
nr. 2.
Genaamd: den Hooge Leest
Eigenaar de weduwe van Jan Smits.
Bewoners 1830
Brox, Adriana, weduwe van Jan Smits 52 jaar, * te St. Oedenrode
Smits, Joannes, 27 jaar, * te Bonk (’s Bosch)
Smits, Willem, 12 jaar
Smits, Johanna Helena, 21 jaar
Smits, Maria Anna, 9 jaar
Brox, Peter Wilhelmus, 32 jaar, * te Breugel
Boomen van den, Hendrik, 28 jaar
Linden van der, Megchel, 27 jaar, * te Strijp

1832  Op de kadasterkaart van Tongelre en Nuenen vinden we de grondstukken die 
Adriana Brox, vermeld als wed[uwe] Jan Smits, bezit: 
sectie C, blad 1, bezittingen van Smits, wed Jan, Dorp: 
103 dennenbos 38,70 
103a weiland 17,40 
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104 hakhout 12,60 
104a dennenbos 40,50 
105 weiland 42,70 
131 bouwland 44,80 
136 bouwland 41,20 
139 bouwland 17,40 
162 bouwland 74,10 
sectie C, blad 2, bezittingen van Smits, wed Jan, Dorp: 
679 heide 284,50 
679a dennenbos 45,70 
679b hakhout 19,50 
809 huis, schuur en erf 11,20 
820 hakhout 39,00 
sectie A, blad 2, bezittingen van Smits, wed Jan, de Bogten: 
603 bouwland 21,60 
604 heide 03,70 
604a bouwland 06,10 
605 hakhout 05,80 
606 hakhout 02,82 
607 weiland 13,40 
608 beugelbaan en erf 01,04 
609 tuin 18,10 
613 bouwland 23,00 
613a hooiland 68,14 
622 weiland 36,60 
623 weiland 14,70 
623a hakhout 09,90 
624 bouwland 33,00 
sectie C, blad 3, bezittingen van Smits, wed Jan, Nuenen, Gerwen en Nederwetten 
408 weiland 45,40 
582 heide 77,80 
583 heide 21,30 
583a hakhout 06,30 
sectie B, blad 2, bezittingen van Smits, wed Jan, Nuenen, Gerwen en Nederwetten 
420 bouwland 23,70 
421 bouwland 48,60 
430 heide 62,70 
629 weiland 47,00 
805 weiland 11,60 
806 tuin 0,50 
807 huis erve 03,67 
808 bouwland 23,40 
834 bouwland 16,00 
837 weiland 55,60 
838 weiland 25,30 
sectie D, blad 2, bezittingen van Smits, wed Jan, Nuenen, Gerwen en Nederwetten 
1181 weiland 38,90 
Adriana Brox is in 1777 of 1778 geboren in St. Oedenrode. 

1830  Onder nummer C2 810 en 811 vinden we de waterkorenmolen met tuin met als 
eigenaresse “De Douairière Scherpenseel van den Baron van Heusch”.
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1840  Tiendrecht

[Detail van de Militaire topografische kaart (veldminuut) van 1840.]

8 april 1842  Tiendrecht is een in het Romeins recht onbekend, maar in het oudvaderlands 
recht voorkomend zakelijk recht om een evenredig deel te heffen, meestal een tiende, van de 
gewassen, gegroeid op grond bij een ander in gebruik, of van de jongen van dieren op die grond
geworpen. Het instituut is van kerkelijke oorsprong; als grondslag golden in de middeleeuwen 
teksten uit het Oude Testament. De tienden kwamen toe aan de plaatselijke kerken van de 
parochie, maar later zijn op allerlei wijzen tienden in handen van wereldlijke personen 
gekomen.
Het B.W. van 1838 gaf nog een vrij uitvoerige regeling van het zakelijk recht van tiend, maar 
tegen het einde van de 19de eeuw groeide het verzet tegen dit recht. Bij de wet van 16 juli 
1907 Stbl. nr. 222, de zgn. Tiendwet, zijn alle tienden opgeheven verklaard met ingang van 1 
jan. 1909; nieuwe tiendrechten mogen niet meer gevestigd worden.

B ADMINISTRATIE
1581: Administratie der tienden, binnen Tongelre op 8 april 1842 aangekocht.
1582: Afkoop tiendrecht van de domeinen door de ingezeten van Tongelre.

TIENDENFONDS, 1842-1858
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A INLEIDING
NB Het tiendenfonds betreft een toevallig gedeponeerd archief bij de administratie 
van de voormalige gemeente Tongelre.

Het tiendenfonds ontstaat op 8 april 1842, als Thomas van Gennip,
Arnoldus Jansen, Martinus Hoogers, Johannes Sanders, Johannes
Rovers en Johannes Smits, allen wonend te Tongelre, een voorlopige
overeenkomst sluiten om de elf klamptienden hunner gemeente,
gekocht door Thomas van Gennip en Arnoldus Jansen, voorlopig voor
gezamenlijke rekening te houden tot er definitief contract over 
de administratie met de inwonende grondeigenaren zal zijn gesloten.
Die elf klampen Dominale Tienden waren met name: 
1  de Kosterij 
2  de Strijle 
3  de Heyer 
4  de Middel 
5  de Geezenbergsche 
6  de Middel 
7  de Broekakkersche 
8  de Hoofsche 
9  de Doornakkersche 
10 de Rooyakkersche 
11 de vlas en zaadtienden 
In juni 1842 werd een definitief contract gesloten tussen de 5 [6 namen! 
LT] comparanten van 8 april 1842 en alle ingezetenen of daarmede con-
tractueel gelijkgestelde eigenaars van tiendplichtige gronden binnen 
Tongelre. Contract juni 1842. 

1 juni 1842 1. De aankoop van de tienden, genoemd in het contract op 8 april 
   1842 wordt geacht te zijn gedaan door alle deelnemers.
2. Doel: de ingezetenen spoedig van de tiendlast te bevrijden door
   hen in staat te stellen hun tiendplichtigheid af te kopen.
3. Niet ingezetenen kunnen tegen betaling gelijkgesteld worden.
   Inwoners: nu hun domicilie hebbende; binnen 4 jaar metterwoon
   vestigde; elders wonende diensten zich in werkboden en andere
   ongehuwden, die onverdeeld met ouder, broer of zuster tiend-
   plichtig goed bezitten.
4. De klampen Strijle en Geestenbergsche zijn ten behoeve van de kerk
   van Tongelre bezwaard met 2 jaarlijkse renten, elk f4,50, waarmede
   bij afkoop rekening moet worden gehouden in overleg met pastoor en
   kerkmeesters.
5. Ieder is naar verhouding schuldig bij te dragen in de koopsom
   (van 8 april 1842).
6. Te benoemen agenten kunnen voor algemene rekening geldleningen sluiten
   om koopsom en interest te betalen.
7. Men is verplicht om tarwe, rogge, boekweit, haver, even, spurrie,
   erwten, vlas, zaad, lammeren en varkens te laten aanslaan voor 
   tienden.
   Verder levervoorwaarden.
8. 5 Personen worden door stemgerechtigden aangesteld als agenten voor
   uitvoering contract en administratie (zie artikel 12/14). Jaarlijks
   24 juni moet er rekening en verantwoording afgelegd worden. Door-
   lopend register met tweede- of bijboek, waarin jaarlijks het eerste 
   register wordt overgeschreven (zie artikel 15/16).
9. Artikel 19. Jaarlijks overschot zal strekken tot gehele of gedeel-
   telijke dekking van de personele omslag of voor storting in de
   gemeentekas. 

De aankoop van de tienden van de Domeinen vergde een bedrag van
f25.000,-- waarvan f1.000,-- aan de kerk moet worden betaald. Dit
bedrag werd voorgeschoten door 2 agenten. Later werden geldleningen
gesloten om deze agenten terug te betalen. [zie verder 1858]

Ten tijde van Karel de Grote werd al bepaald dat elk dorp een kerk en een lagere school moest hebben. Ook 
werd voorgeschreven dat de kerk en de parochie recht hadden op de tienden van de graanopbrengst. In de 
praktijk kreeg de pastoor dus elke tiende korenschoof. Wie pastoor kon worden werd beslist door de 
grondheer, die het begevingsrecht had. Dat begevingsrecht hield in dat hij de pastoor kan aanduiden. De 
pastoor kreeg dan een bepaald deel – een derde – van de korentienden. Daar stonden verplichtingen 
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tegenover: de grondheer moest van de korentienden ook het kerkgebouw onderhouden en voor de pastorie 
zorgen.
De grondheer of de pastoor inden niet persoonlijk de korentienden, dat zou te veel werk zijn geweest. De 
velden waren ingedeeld in klampen of districten. Het is niet bekend wanneer en hoe die indelingen in 
klampen gebeurde. Het ophalen van de korentienden werd per klamp verhuurd.
[aangepast van http://erfgoed.gemeentemol.be/product/1568/default.aspx?_vs=0_n&id=2652]
In latere tijd konden de tienden (koren-, zaad-,vlas-) worden afgekocht.

10 april 1845  Te Tongelre trouwt Helena Johanna Smits met Antonius Rijken, geboren 
te Dussen op 28 april 1810. Ze is de dochter van Johannes Smits en Adriana Brox.

7 augustus 1846  Jacobus Christiaan Neiszen trouwt te Nuenen met Johanna Wilhelmina 
Gerardina van Nouhuijs.

17 augustus 1848  Overlijden van Adriana Brox te Tongelre. Ze was afkomstig uit St 
Oedenrode.

23 december 1848  Jacobus Christiaan Neiszen trouwt te Grave met Catharina Helena 
Bruininga.

1849  Voortzetting van de herberg door de zoon Peter Smits. Bovendien Willem, Maria 
Anna en Helena Smits.

1850  Voor 1850 bevonden zich in Noord-Brabant ongeveer 50 watermolens (Broertjes, 
1980).

11 mei 1853 Te Tongelre trouwt Maria Anna Smits met Johannes Henricus Rijken, geboren
te Eersel op 17 maart 1826. Ze is de dochter van Johannes Smits en Adriana Brox.

1858  [vervolg] Na 16 jaar waren 
alle schulden afgelost en werd een groot feest gegeven voor heel Tongelre, omdat in 
1858 al geen tiend meer geheven werd. Bovendien werden door de “vennootschap” diverse
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keren aanzienlijke sommen aan de armen geschonken. Na afloop van het feest bleef in 
kas f2.135,10 welke op

1859  interest werden uitgezet bij W. Dekkers te Tongelre. Vanaf 1859 zijn
er nog rekeningen van de interest van W. Dekkers en enkele nog lopende 
verplichtingen. De uitgaven betreffen meest uitkeringen aan de armenmeester, een 
hulponderwijzer en particuliere armen (zo genaamde stille armen) tot en met 1885. De 
schuld van Dekkers werd later omgezet in een schuldbekentenis van de gemeente Heeze 
f1.000,-. [zie verder 1885]
1866
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5 maart 1874  transport [uit: repertorium notaris A. Schutjes te Nuenen]
door de erven Johannes Smits te Tongelre van onroerende goederen aldaar aan Theodorus
Hoefnagels aldaar f1000 en Jacobus Christiaan Neiszen te Rotterdam f218,66.

26 augustus 1874  provisionele toewijzing [uit: repertorium notaris A. Schutjes te 
Nuenen]
door de erven Johannes Smits roerende goederen Martinus Saris f6070, Johannes van 
Baar f540, Jan van Hal f1360.

2 september 1874  toewijzing [uit: repertorium notaris A. Schutjes te Nuenen]
door de Erven Johannes en Joannes Smits en Adriana Brox te Tongelre aan Jan van 
Mierlo f210. Helena Smits f290. Mathijs Aarts f200. Mathijs Huybers f460. Johannes 
van Baar f150. Nicolaas Rovers f30. Martinus Saris f510. Martinus Vogels f420. 
Hyacinthus Vogels f130. Dielis van Alphen f210. Wilhelmus van Lieshout f370. Willem 
Sanders f70. Antonie Saris f40. Gerardus Rooyakkers f90. en Petrus en Helena Smits 
f540. allen te Tongelre, Jacobus Christiaan Neiszen f2880. Gijsbertus Adriaans f170. 
Robert Carlier f1240. Peter Rooyakkers f200. Jan Sleegers f250. Johannes van Coll 
f120. Jan Beks f320 en Jan de Louw f410, allen te Nuenen en Jan Smulders te Geldrop 
f80.
Johannes van Baar was kostganger en dagloner geweest.
Jacobus Christiaan Neiszen koopt de herberg.

14 december 1874  Peter en Helena Smits, verkoop van bomen e.d.

28 december 1874  provisionele veiling [uit: repertorium notaris A. Schutjes te 
Nuenen]
Jacobus Christiaan Neiszen te Nuenen, onroerend goed aldaar. toegewezen aan Jan van 
den Geven f1040, Hubertus van der Sande f500 en Jan van Dijk f1540, allen te Nuenen.

19 juli 1875  Op 19 juli 1875 worden de volgende personen ingeschreven op Koll B89
Neiszen Jacobus Christiaan   M Hoofd 12 sep 1818 Nuenen
Bruisinga/
Bruininga Catharina Helena     V Vrouw 28 nov 1828 Grave
Neiszen Catharina Helena     V dochter 6 mei 1854 Rotterdam
Neiszen Jacobus Christiaan    M zoon 7 okt 1861 Rotterdam
Neiszen Johanna Maria Hendrika V dochter 19 aug 1864 Rotterdam
Neiszen Anna Maria     V dochter 8 dec 1867 Nuenen

op 19 november 1894 bovendien vanuit Erp 
Hardvelden van Gerarda Adriana Maria V 17 apr 1822 Grave

21 augustus 1875  Jacobus Christiaan Neiszen onroerend goed aan Lucas Buysmans te 
Rotterdam voor f1600.

1882  Kadasterbenaming is nu Tongelre sectie C2, 1539 en 1540, eigenaar Jacobus 
Neiszen met als omschrijving huis en schop.

9 oktober 1882  Catharina Helena Neiszen trouwt te Tongelre met Carl Raue uit 
Geldrop. Eerder was Carel of Carel Raue uit Bommerholze met een nicht, nl Johanna 
Neiszen uit Bladel, van de bruid getrouwd.

16 juni 1885  Overlijden te Tongelre van Peter Smits, geboren op 23 augustus 1804.

1885  [vervolg] Later is er een obligatie werkelijke schuld ad f1.00,--. Dit kapitaal
was nog aanwezig in 1885.
Archieftechnisch is het een zelfstandige instelling geweest, die binding had met de 
gemeente of de algemene armen. Het laatste lijkt het meest voor de hand liggend, 
ofschoon ook onderwijsaspecten aanwezig zijn, gezien de regelmatige betalingen van
onderwijzers. De oudste leden van de gemeenteraad hebben er burgemeester van de 
Kerkhoff in de aan 1886 voorafgaande jaren meermalen op gewezen, dat de gelden, 
afkomstig van de “over-tiending” ten bate van de gemeente moesten worden aangewend.
De burgemeester verklaarde dan echter, dat dit een particuliere zaak was en geheel 
naar eigen keuze kon beschikken voor 14 maart 1886  de armen. Burgemeester van de 
Kerkhoff overleed op 14 maart 1886; enige dagen tevoren had hij het stuk nationale 
schuld van f1.000,- op aanhoudend aandringen, in de gemeentekas gestort. Jaren ach-
tereen was door hem beweerd, dat dit stuk ten kantore van de 
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20 maart 1886  voormalige gemeente-ontvanger verloren was gegaan. Op 20 maart 1886 
wordt door wethouders en de secretaris ten huize van de overleden burgemeester de 
akte van aankoop 1842 gevonden, waaruit volgens artikel 19 zeer duidelijk zou 
blijken, dat de overschietende gelden ten bate komen van de personele omslag of tot 
stijving van de kas der gemeente. In een brief van secretaris en
29 maart 1886  wethouders aan Gedeputeerde Staten van 29 maart 1886 vragen zij,
welke middelen hun ten dienste staan, om het achterstallige bedrag nog in te 
vorderen. Gedeputeerde Staten antwoorden in
7 april 1886  hun brief van 7 april 1886, dat volgens artikel 19 het overschot
wel ten bate behoort te komen van de gemeentekas, doch met het oog op den aard van de
akte betwijfelen, of de gemeente wel gerechtigd is, die overgeschoten gelden in te 
vorderen. De gemeente is geen partij in de akte en de beheerders der tienden zijn 
niet aan de gemeente gebonden. De ondertekenaren van de akte kunnen van de beheerders
afgifte, doch wanneer de bedoelde gelden niet vrijwillig in de gemeentekas gestort 
worden, zou de afgifte bezwaarlijk door de gemeente in rechten gevorderd kunnen 
worden.
Gedeputeerde Staten adviseren bovendien, voorzover het stuk van f1.000,-- nationale 
schuld niet ten name van de gemeente op het grootboek is ingeschreven, zulke alsnog 
te bewerkstelligen.
Blijkens notulen der raadsvergadering van 19 augustus 1886 is besloten het stuk 
nationale schuld, afkomstig van de tiend, te verkopen en in de plaats daarvoor tot 
eenzelfde bedrag aan te kopen. De heer Moll, kassier te Eindhoven, wordt gemachtigd 
om tot afdoening van deze zaak als tussenpersoon te fungeren. Blij-
14 oktober 1886  kens notulen der raadsvergadering van 14 oktober 1886 wordt van 
Poppel, gemeente-ontvanger, aangewezen om de gemeente te vertegenwoordigen ten 
kantore van het grootboek nationale schuld, tot ontvangen der rente van het laatst 
ingeschreven kapitaal, groot f1.000,--, afkomstig van de tiend ten name van de 
gemeente Tongelre, met een rente van 3½%. Blijkens het grootboek van ontvangsten en 
uitgaven van 1887 is onder andere tweemaal een bedrag van f17,50 ontvangen van rente 
nationale schuld,
24 augustus 1887  namelijk op 24 augustus en 8 oktober. Voordien kwamen dergelijke 
5 oktober 1887  bedragen tot een afgerond bedrag van f35,- niet voor.

24 juni 1887  Cornelis Marinus Gardenier trouwt te Nuenen met Elizabeth Buijsman, 
afkomstig van Rotterdam. De moeder van de bruid heet Elizabeth Antonia Bruininga.

1893  Jacobus Christiaan Neiszen overlijdt en zijn echtgenote Catharina Helena 
Bruisinga neemt het roer over tot 1918.

29 maart 1893  Overlijdensadvertentie Jacobus Christiaan Neiszen
idem, pagina 11
Tuinmanshuis en viswater, genaamd Huize Coll, notaris Scholtens

5 april 1893  Overleden en begraven Jacobus Christiaan Neiszen

12 september 1895  Gerard Willem van Dijk trouwt te Nuenen met Lucretia Buijsman, 
afkomstig van Rotterdam. De moeder van de bruid heet Elizabeth Antonia Bruininga.

23 mei 1894  Uitnodiging kijkdag op natuurwasserij Tongelre Coll, met Th. Meelen

20 juni 1903  boerderij Coll Tongelre, met Gerardus Toemen, notaris Mertens

6 april 1909  Een brand met Karel van Rooij in Urkhoven

2 augustus 1912   D e  s l a n g e n  v e r g e t e n.  Te Tongelre (Nbr.) is 
gisternamiddag brand uitgebroken in de woningen van J. en F. M., aan den Dommel, op 
Coll. De brandweer was spoedig ter plaatse, doch men had vergeten de slangen (te 
Tongelre zeggen ze: de darmen) mee te nemen, zoodat de woningen geheel afbranden. 
Eenig huisraad kon nog gered worden; van F. M. zijn inboedel en vee verbrand.

31 oktober 1912  TONGELRE. (N.-B) De burgemeester dezer gemeente is op 75-jarige 
leeftijd overleden.

26 november 1912  Genaamd Saanen geiten, Tongelre Coll met F.J. Meelen
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1918  Catharina Bruisinga overlijdt, haar dochter Johanna Maria Hendrika Neiszen 
neemt de zaak over.

1920  In 1920 was het aantal watermolens in Noord-Brabant volgens de nota van de 
‘Staatscommissie over watermolens’ teruggelopen tot 30 actieve watermolens.

8 juni 1921  De directeur-generaal maakt bekend dat op 8 dezer te Tongelre een 
hulptelegraaf- en hulptelefoonkantoor voor het algemene verkeer zal worden 
opengesteld.

1933  In 1933 werd Antonius van Rooij, die een boerenbedrijf had aan de Collse 
Hoefdijk, de nieuwe eigenaar. 
Vanwege de crisisjaren floreerde zijn bedrijf niet en koos hij een andere stiel. 
Samen met echtgenote Cornelia en hun drie dochters maakte hij van het huis een 
goedlopende herberg; een gegoede uitspanning waar velen graag vertoefden. De 
uitspanning had een schitterend aangelegde tuin die 's avonds feestelijk verlicht 
was. Je kon er zwemmen in de grote vijver of een 'roeibootje’ huren. In de winter kon
je er schaatsen en was er het nodige ijsvermaak.

24 november 1933 Artikel ‘Aankoop huize te Coll Collseweg Tongelre’ met P.M.M. Ponje

1 januari 1935  Tonny van den Boomen schrijft:
Mijn opa heeft toen het pand (herberg) in 1933 verkocht aan Dhr. Thomassen. 
[Dit moet zijn 1939. Zijn opa is blijkbaar Toon de Rooy.]

1939  Damesmodewinkelier Jan Thomassen koopt het pand.
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1 januari 1941  Volgens het boek van Tonny van de Boomen, woonde vanaf 1941 tot 1962 
[Dit moet zijn 1961.] de kinderrijke familie van Wordragen in het huis (12 kinderen).
En tevens de familie Quadvlieg. Het huis werd dus door twee families bewoond en had 
blijkbaar ook twee ingangen.
De familienaam van Wordragen komt veel voor in de omgeving van Ammerzoden. Enkele 
personen met die naam woonden in Veldhoven en Bergeyk.
Bij de volkstelling van 1947 werd in Eindhoven de naam van Wordragen 36 keer vermeld.
De naam Quadvlieg komt voor verspreid over Zuid-Limburg en is niet aangetroffen rond 
Eindhoven tot rond 1940. De variant Quaadvlieg komt vaker voor.

6 juni 1961  Verslag geschiedenis Collse Watermolen

[Op deze foto is vaag de plaats te zien waar de erker heeft gezeten.]

12 juli 1963  Bij Bouw- en Woningtoezicht in Eindhoven is een bouwtekening, genummerd
324/63, van een verbetering van de woning. Als belangrijkste verandering wordt een 
hele nieuwe binnenmuur gemetseld van kalkzandsteen, zodat er een spouw ontstaat. Het 
fundament wordt ondergronds hiervoor verstevigd met een 80 cm breed fundament onder 
alle muren. Er worden verschillende vloeren aangelegd, grenen riftvloer, 
cementestrich en d.h.g. 10x10 (dubbelhard gebakken tegels).
De legenda toont
VC9  60/100
HET HUIS TE COLL – EINDHOVEN
Fundering . Vloeren . Balklagen en kap  schaal 1:100
Details 1 tm 24 schaal 1:20
Dit blad behoort bij blad VC8
Eindhoven . 12 juli 1963  IR. H.THOMASSEN B.I., ARCHITECT

1965  Twee OUDE HUIZEN te COLL in Tongelre
Met “tante Han” verdween ook de geheimzinnigheid
Speciale E.D.-reportage
HERINNERINGEN AAN OUD-EINDHOVEN Door ANTON VAN OIRSCHOT
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Dicht bij de oude watermolen te Coll in Tongelre staan nog twee van Eindhovens oudste
huizen, een boerderij – het vroegere molenaarshuis – en een aardig buitenhuis, dat 
nog steeds de naam “Huis te Coll” draagt.
Het eerste is nog altijd een stoere boerderij; het tweede een speels en fraai complex
met zijn lange oude muren, die de tuin omringen. Maar als “monument” werd het rond de
oorlogsjaren danig aangetast, omdat het huis ingrijpend werd verbouwd. Er werd een 
stuk uit de gevel gehakt, want er moest een nieuwe voordeur komen. De plattegrond 
werd helemaal veranderd, omdat er twee gezinnen in kwamen wonen.
En zo bleef ook dit huisje tot op heden beschadigd en verdeeld.
Oh ja, er zijn wel plannen om het weer in zijn oorspronkelijke staat terug te 
brengen, maar de interesse bij diensten als monumentenzorg is gering, omdat de “zorg”
laat naar voren is gekomen. Toch zou het alsnog zeker de moeite waard zijn om dit 
huis te redden.

Vroegere hofstede
Het zijn deze twee achttiende eeuwse huizen, die op de plek staan, waar reeds in het 
begin van de veertiende eeuw een hofstede stond. Immers in 1360 deed Willem van 
Amstel afstand van zijn recht op de toen reeds enige [tijd] bestaande hofstede 
“Molenstat” te Coll, waarin zich een watermolen bevindt, en op het gemaal van de 
molen, die dus bij die hofstede behoorde, ten behoeve van Jan Dickbier Janssen te ’s-
Hertogenbosch.
Rond die tijd is er echter ook sprake van Elisabeth, “Vrouwe van Cuyck op de hofstede
Molenstat te Coll.”
Het waren de heren Van Mierlo, die eigenaars werden van de molen, en daardoor tevens 
van de hofstede, die daarna lange tijd niet meer apart wordt genoemd, maar 
vermoedelijk steeds bij de oude Collse molen bleef behoren, toen deze door de hertog 
van Brabant in leen werd gegeven aan de heren Van Mierlo, de Dickbiers, die hier de 
Collse molen als ban- of dwangmolen bezaten en daardoor voor een wijde omtrek een 
soort monopolie bezaten, vooral wanneer men weet, dat ook de molen van Opwetten in 
hun bezit was en dezelfde pachter had. Ook toen de jonkheren Van Grevenbroeck heer 
van Mierlo werden, bleef het complex te Coll aan dit huis, al is ook verondersteld, 
dat Jacob van Coudenhoven, heer van Tongelre, het in de zestiende eeuw in zijn bezit 
kreeg.

Voorloper
Op het eind van de zeventiende eeuw woonden Gijsbert van Gruythuysen en Clare dochter
van Aert Hendrickx Vermeulen op het “Huis aan de Collse molen”. Het is dit pand, dat 
vermoedelijk de directe voorloper is geweest van het Huis te Coll, terwijl er toen 
ook tegenover al een pand stond. In 1704 kreeg Hendrick Aerts Vermeulen “Het Huis aan
de Collse molen, waarin de oude lui gewoond hebben” en hij kreeg toen tevens “de 
hof”, aan de ander huys over de straat”.
Niet zo lang daarna, in 1731, is Arnoldus v. Moorsel eigenaar van “huis en hof en 
aangelag gelegen ter plaatse genaamt Col”. Wouter Jonckers, “gewezen molenaer tot 
Oostelbeers”, die hier ook wel molenaar zal zijn geweest, en voor wie Van Moorsel 
borg stond, zal er toen wel gewoond hebben.

Nieuwe huizen
De weduwe van Arnold van Moorsel, Maria de Greeff, verkocht het huis, volgens een 
archiefstuk uit die tijd, in 1778 aan Dilis Vogels te Nuenen. Dit zal het ene huis 
zijn gewest, terwijl in diezelfde tijd Rombout Smits, “molenaar op Col” 
waarschijnlijk het andere, dat “het Cols Molenhuys” werd genoemd, bezat.
Het is vermoedelijk ook deze Rombout Smits geweest, die respectievelijk in 1787 en 
1788 het nieuwe “Huis te Coll” en het molenaarshuis heeft gebouwd.
Het is namelijk bekend, dat hij kort voor 1787 hier de grond kocht. De weduwe van een
van zijn zonen moet het nieuwe huis te Coll verkocht hebben. En het was de 
Rotterdammer Nijszen, een papiergroothandelaar, die hiervoor interesse had en er zich
terugtrok. Heerlijk in het afgelegen Tongelre. Dat was in 1875.

“Gepantserd”
Na zijn dood bleef zijn dochter, bekend als “tante Han”, er alleen wonen. Nee, niet 
alleen wanneer men de verhalen, die nog altijd de ronde doen, mag geloven. Haar 
huisgenoot was een bok. “Het was een eigenaardig mens – vertelde men ons – vreselijk 
mensenschuw. Ze was altijd binnen en kwam nooit voor de dag. En de bok evenmin. Het 
huis leek zo’n beetje gepantserd. Toen men er eindelijk op een of andere manier 
achter kwam, dat de bejaarde juffrouw Nijszen hulp nodig had, moest men haar er als 
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het ware uitslepen, samen met de onafscheidelijke bok, die er een herenleventje had 
geleid. Ze ging naar het ziekenhuis, waar zij kort daarop overleed.
De hele inventaris van “Huis te Coll” werd op een hoop gegooid en heel Tongelre liep 
uit, toen daar de vlam in werd gestoken.”
Met de geheimzinnigheid van Huis te Coll was het toen helemáál gedaan, want er kwam 
een café in. Ongeveer tien jaar lang. Er is toen natuurlijk weer het een en ander aan
gebroken. En zo was het, toen de heer J. Thomassen uit Eindhoven uit Eindhoven dit 
huis kocht. Het werd kort voor het uitbreken van de tweede wereldoorlog verbouwd en 
geschikt gemaakt voor twee gezinnen, die beide een afzonderlijke ingang kregen.
Tijdens de bezetting werd het complex wel iets kleiner, omdat een van de bijgebouwen 
werd afgebroken, dat vroeger diende voor huisvesting van het personeel. Een opkamer 
is er nog over.
In 1940 had het huis nog twee opkamertjes, waarvan er een werd gesloopt, en twee 
keldertjes, waarvan er ook een is dichtgegooid. Deze bevond zich onder de grote 
woonkamer en de keuken. (Hier zou nog van alles begraven liggen, wordt verteld!) Het 
huis had een eigenaardig plafond met kinderbintjes en boogjes met riet bewerkt, die 
onder een nieuw plafond verdwenen zijn.
Er was aanvankelijk nog een dakkapelletje, dat ook is afgebroken.

Restauratieplan
Zo veranderde het “Huis te Coll” langzaam maar zeker. Toen men na de oorlog weer aan 
restauraties kon gaan denken en het plan naar voren werd gebracht om van deze 
buurtschap in Tongelre bij de Kleine Dommel en de Rul – die blijvend groen zou moeten
blijven – een soort “heempark” te maken, wilde de eigenares, de familie Thomassen, 
dit huis ook weer in zijn oude toestand terug te laten brengen.
Er volgde een uitvoerige correspondentie met de gemeente Eindhoven en ook met de 
rijksdienst voor de monumentenzorg. Maar veel verder kwam men nog niet, sinds 1955, 
omdat het huis, dat op de voorlopige lijst van monumenten staat, nog altijd wordt 
bewoond door twee gezinnen, en omdat de huisvestingskwestie nog niet is opgelost.
Maar het restauratieplan voor “Huis te Coll” bestaat en de familie Thomassen zal niet
rusten, voordat dit verwezenlijkt is en het oude Tongelrese huis in ere zal zijn 
hersteld.

Molenaarshuis
Schuin daar tegenover stond vroeger een oud huis, dat nauw verwant was aan Huis te 
Coll. Nu is er een open plek, maar aan de andere kant van de driesprong staat nog het
oude – uit 1788 stammende – molenaarshuis, waar achtereenvolgens de molenaars 
Smulders en Verhagen hebben gewoond en waar nu de molenaar M. G. Rooyackers, die de 
Colse molen – door hem aan de gemeente Eindhoven verkocht – nog altijd bedient.
Een ingelegde steen in dit achttiende eeuwse huis, dat veel eerder de indruk geeft 
een boerderij dan een molenaarsbedrijf te zijn, heeft het bouwjaar vastgelegd.
De oude hofstede uit de veertiende eeuw is hier dan wel verdwenen, maar in deze buurt
bezit Eindhoven, dank zij de oude watermolen en de twee achttiende eeuwse huizen, een
schilderachtig plekje met natuurschoon, dicht bij de grote stad, waartoe Tongelre met
Coll ook behoort.
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2003  twee stukjes uit het boekje ‘Watermolen ’t Coll Eindhoven’ door Wiro van 
Heugten
pagina 12
Molenaarshuis
In 1714 is voor het eerst sprake van een molenaarshuis. Dat zal echter al eerder 
hebben bestaan. Zonder dat het werd genoemd, werd het toen samen met de molen 
verpacht. In 1778 kocht molenaar Rombout Smits nog een huis naast de molen. Negen 
jaar later liet hij tussen dat pand en de Collseweg het bekende ‘Huys te Coll’ 
bouwen, dat daar nog steeds staat. Nadat hij zich in 1802 had teruggetrokken, bleef 
hij daar wonen.
De volgende molenaars woonden weer in het molenaarshuis. Rond 1820 werd dit nieuwe 
huis genoemd. Blijkbaar was het pand op de hoek van de Collseweg en de Molendijk in 
die tijd nieuw opgetrokken of anders grondig verbouwd. In 1859 verkocht de eigenaar 
het samen met de molen aan Jan Smulders. Pas toen de gemeente Eindhoven de molen in 
1960 kocht, werd de band met het huis verbroken.

pagina 13
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’t Huys te Coll
Het oude huis naast de molen dat Rombout Smits in 1778 kocht was ingericht als 
bierhuis. Zijn nieuwe Huys te Coll richtte hij in 1787 ook direct als bierhuis in. Na
zijn dood in 1808 werd het huis betrokken door zijn zoon Jan, die notaris was en 
vanaf 1816 daarnaast nog burgemeester. Hij zette met zijn vrouw Adriana Brox ook het 
bierhuis voort. Om hun klanten te plezieren bouwden zij rond 1820 op de hoek van de 
Molendijk en de Collseweg nog een beugelbaan.
Jan overleed in 1821, maar zijn weduwe bleef met haar kinderen in het huis wonen. 
Vijftig jaar later woonden er nog drie de ongehuwde kinderen Peter, Willem en Helena,
die samen nog steeds het bierhuis dreven. Daarnaast was Peter in 1851 nog tot 
gemeenteraadslid gekozen en al direct tot wethouder benoemd. In 1873 verkochten de 
kinderen Smits het huis aan de koopman Jacobus Christiaan Neiszen uit Nuenen, die er 
met zijn gezin ging wonen. Hij overleed in 1893. Bij uiterste wilsbeschikking had hij
bepaald, dat bij zijn begrafenis alle plaatselijke gebruiken moesten worden gevolgd 
en dat gebeurde ook. Zijn kist werd door de buren door het dorp naar de algemene 
begraafplaats gedragen, waar de belangstellenden die waren meegelopen een 
schadeloosstelling kregen. Helaas schrijft de krant niet waar die uit bestond. Nog 
hetzelfde jaar probeerde de familie het huis met bijbehorende grond te verkopen. Het 
geheel had een oppervlakte van 4,25 hectare. Het huis telde zeven benedenkamers, een 
dienstbodenkamer, twee kelders, keuken, warande en twee welputten. Omdat niet meer 
dan 750 voor het huis werd geboden bleef de familie Neiszen er wonen. Na de dood ban 
haar moeder bleef dochter Johanna Maria Hendrika in 1918 als laatste over met als 
enig gezelschap een bok. Zij was wat wereldvreemd en werd tante Han of de Collse heks
genoemd. Ze overleed in 1933. Het huis werd daarop voor 2300 gulden verkocht aan Toon
van Rooy, die er weer een herberg van maakte, met een tuin met zitjes en een 
aanlegplaats voor bootjes. In de wintermaanden werd er geschaatst. In 1939 kocht de 
Eindhovense damesmodewinkelier Jan Thomassen het pand. Hij verbleef er daarna tijdens
het weekend met zijn gezin, maar een deel van het huis verhuurde hij. Tijdens de 
oorlog werd zijn weekendverblijf gevorderd voor een gezin dat geen woning had. In 
1961 ging Jans zoon, architect ir. Hans Thomassen, met zijn vrouw in ’t Huys te Coll 
wonen. Zij restaureerden het intussen wat onderkomen pand grondig en gaven het 
monument zijn oude luister weer terug.

5 maart 2004  Bewoners gevraagd naar mening 
Studenten helpen bij inrichtingsplan Randzone Urkhoven 

Deze maand starten studenten van de Hogere Agrarische School in s-Hertogenbosch een 
belevingsonderzoek onder bewoners in Tongerle De resultaten uit dit onderzoek zal de 
gemeente Eindhoven meenemen bij de herinrichting van het buitengebied van Urkhoven. 
Het buitengebied van Urkhoven in het stadsdeel Tongelre wordt dit jaar geheel opnieuw
ingericht. Hierdoor krijgen de huidige bewoners van de wijken Geestenberg en 
Doornakkers en de toekomstige bewoners van de nieuw te realiseren wijk ‘Tongelresche 
Akkers’ een mooi uitloopgebied met een fraai landschap en veel natuur. De nieuwe 
inrichting zal ook bijdragen aan de verdere ontwikkeling van de natuur in de 
stadsrandzone en de bescherming van het kwetsbare gebied van de Urkhovense Zeggen. 

Gebied 
Het studiegebied wordt begrensd door de spoorlijn Eindhoven Weert, Eindhovens Kanaal,
Kleine Dommel, spoorlijn Eindhoven Helmond, Essent trafostation en de wijk Muschberg-
Geestenberg. Het kleiner begrensde plangebied, waarbinnen maatregelen zullen worden 
uitgevoerd, wordt begrensd door de spoorlijn Eindhoven Weert, gemeentegrens met 
Geldrop, Zeggenweg, Schuurstraat, Collseweg, Molendijk, Essent trafostation en de 
wijk Geestenberg en omvat de hele Collseweg. 

Doel 
Doel is het opstellen van een inrichtingsplan voor de stadsrandzone binnen het gebied
Urkhoven, waarbij enerzijds natuur, landschap en cultuurhistorie worden versterkt en 
anderzijds natuurvriendelijke recreatie optimaal wordt ingepast. 
Het inrichtingsplan moet oplossingen bieden voor knelpunten zoals clandestien 
gebruik, ontsierende bebouwing, het ontbreken van een uitloopgebied voor de 
(toekomstige) bewoners, hinderlijk (sluip-)verkeer etc. 

In het gebied zullen wandelmogelijkheden worden gecreëerd voor de aangrenzende 
woonwijken, inclusief de toekomstige wijk Tongelrese Akkers. Het ligt in de bedoeling
het terrein zo in te richten dat er een fraai landschap ontstaat waarin goede 
mogelijkheden zijn voor natuurvriendelijke recreatie en waarmee een geleidelijke 
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overgang wordt gemaakt van de drukke stad naar de stille natuurgebieden in het 
beekdal. Vanuit de wijk (Werkgroep SMS/Leefbaarheid) zijn al suggesties gedaan. Deze 
worden in de planvorming meegenomen. 

Belevingsonderzoek
Daarnaast zullen in de maanden maart tot en met juni vier studenten van de Hogere 
Agrarische School uit ‘s-Hertogenbosch een belevingsonderzoek gaan uitvoeren. Door 
het invullen van een enquête kunnen bewoners en andere belanghebbenden aangeven wat 
de knelpunten zijn en welke ontwikkelingen zij wensen. Vervolgens worden er 
scenario’s voor het gebied ontworpen, waardoor er zicht komt op de mogelijke 
inrichting van Urkhoven. 
Begin juli, vóór de zomervakantie, zal door de gemeente een informatieavond worden 
georganiseerd, waarbij de eerste plannen voor herinrichting worden gepresenteerd. De 
binnengekomen reacties kunnen dan mogelijk aanleiding geven tot aanpassing van de 
plannen. Planning is dat de eerste spa in de winter van 2004 / 2005 de grond in zal 
gaan voor de aanleg van singels, hagen, poelen, wandelpaden en dergelijke.

15 september 2006 Jolien van Wordragen trouwt in Eindhoven met Carlo Oomes. 
Jolien schrijft op haar weblog van 12 maart 2007 o.a.:
Afgelopen weekend kreeg ik een krabbel van mijn zus dat Huys te Coll te koop staat.
Huys te Coll is het ouderlijke huis van mijn opa (van mijn vaders kant) en daar 
hebben Carlo en ik onze trouwfoto's gemaakt. Er ligt ook een watermolen bij.. Het is 
echt prachtig.. maar helaas niet te betalen...

1 maart 2007  Verkoopbrochure op de website Meeùs Makelaars te Eindhoven
Collseweg 1 te Eindhoven
Dit unieke rijksmonument “’t Huys te Coll” is prachtig gelegen, direct grenzend aan 
de Collse watermolen en natuurgebied “de Collse Zegge” in stadsdeel Tongelre. Het 
betreft een volledig, met behoud van authentieke elementen, gerestaureerde woning 
voorzien van 6 slaapkamers, 4 rookkanalen, een riante vrijstaande garage met open 
haard en een verwarmde plantenkas.

Vraagprijs: € 1.450.000,-- k.k.
Bouwjaar: 1787 (gerestaureerd in 1964/1965)
Perceel: 15.25 are
Inhoud: ca. 1230 m3 (woonhuis) ca. 270 m3 (garage)

Begane grond:
- Entree. 
- Ruime hal met garderoberuimte voorzien van verlichting, vijf opbergkasten, nis en 
trapopgang naar de 1e verdieping.
- Geheel betegelde toiletruimte met toilet en fontein.
- Kelder uitgevoerd met twee c.v. combi-ketels (HR Remeha 2006) en de meters.
- Door middel van dubbele glazen deuren te bereiken sfeervolle L-vormige woonkamer. 
De woonkamer is vanaf de hal op twee plaatsen toegankelijk en voorzien van twee 
rookkanalen ten behoeve van een kachel en dubbele deuren naar de achtertuin.
- De eetkamer is vanaf de hal en middels een schuifpui vanaf de woonkamer 
toegankelijk en voorzien van een open haard.
- Bijkeuken met toegang tot de achtertuin en aan beide zijden een keukenblok voorzien
van een spoelbak, 2-pitsgasfornuis, oven, extra wateraansluiting en de aansluitingen 
voor de wasapparatuur.
- Gedeeltelijk betegelde toiletruimte met toilet.
- Keuken voorzien van een luxe inrichting met een hardstenen werkblad, 1,5 spoelbak, 
volop kastruimte en een kookeiland uitgevoerd met een hardstenen werkblad en een 
kookplaat (gedeeltelijk halogeen en gedeeltelijk elektrisch) met afzuigschouw.
- Achter-/tuinkamer met een rookkanaal ten behoeve van een kachel en een compleet te 
openen pui naar de achtertuin met loopdeur en convectorput.
- Onder de opkamer gelegen verdiepte (wijn)kelder.
- Middels enkele treden te bereiken opkamer met tweede toegang tot de 1e verdieping.

1e Verdieping: 
- De 1e verdieping is middels de hal en de opkamer te bereiken. 
- Studeer-/werkruimte voorzien van een Frans balkon. 
- Overloop met twee vaste kastenwanden. 
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- Speels ingedeelde gedeeltelijk betegelde badkamer met vier vaste wastafels, ligbad,
douche en geheel betegelde toiletruimte met toilet.
- Slaapkamer 1 met vaste wastafel.
- Slaapkamer 2 met vaste wastafel, toegang tot slaapkamer 3 en vaste kast.
- Slaapkamer 3 (masterbedroom) met toegang tot de kleedkamer.
- Slaapkamer 4.
- Slaapkamer 5.
- Slaapkamer 6 met vaste wastafel en vaste kast.

2e Verdieping: 
- Ruime zolderverdieping voorzien van diverse dakramen.

Garage: 
- De riante vrijstaande garage is in 1979 gebouwd en uitgerust met twee nissen aan de
buitenzijde voor de houtopslag, een nis aan de binnenzijde, dubbele overheaddeur met 
een overkapping, twee loopdeuren, een open haard en elektra.

Tuin: 
- De prachtige tuin is gelegen aan het water behorende bij de Collse watermolen en 
voorzien van een verhoogd terras (gebouwd op de fundering van de voormalige 
graanschuur), diverse stopcontacten en wateraansluitingen met afvoerput, 
buitenverlichting, bergruimte, pergola, een tweede verlaagd terras met 
houtopslagruimte, een derde overdekt terras met elektra en verlichting en aansluitend
de kas met wateraansluiting en verwarming. De openbare weg is door middel van twee 
dubbele en drie enkele poorten vanuit de tuin te bereiken.

Algemeen:
- De woning is volledig geïsoleerd.
- De plafonds in de woning zijn voorzien van de originele balken.
- De ramen op de 1e verdieping zijn uitgevoerd met dubbele beglazing.
- Diverse ramen zijn aan de buitenzijde voorzien van houten luiken.
- De gehele begane grond en een gedeelte van de trappen zijn uitgerust met een 
authentieke hardstenen vloer.
- Het perceel is gedeeltelijk omheind door een stenen muur. 

8 juni 2007  Groenproject randzone Urkhoven
Op 29 september 2006 is het groenproject Randzone Urkhoven officieel geopend. Het 
buitengebied rond Urkhoven vormt de overgangszone tussen de nieuw te realiseren 
stadswijk Tongelresche Akkers en het natuurgebied de Urkhovense Zeggen. Met het 
groenproject wil de gemeente hier enerzijds de stadsbewoners een geschikt 
uitloopgebied bieden met een hoge landschappelijke en natuurbelevingswaarde en 
anderzijds het kwetsbare natuurgebied de Urkhovense Zeggen beschermen.
In het plan voor de Randzone Urkhoven zijn in een half jaar tijd 8 poelen gegraven, 
2900 meter aan halfverharde en graswandelpaden aangelegd, 3 bruggetjes gebouwd, 10 
zitbanken, 7 prullenbakken en 14 houten slagbomen geplaatst, 334 laanbomen, 14.000 m2
loofsingels, 40 knotwilgen en 426 vlechtheggen geplant, 4 entrees ingericht, 1 
hondenwei ingericht, infiltratiesloten voor de Tongelresche Akkers gegraven en 68 ha 
landbouwgebied opnieuw ingericht. In de voorbereiding van het project is in het 
voorjaar van 2004 allereerst een grootschalig belevingsonderzoek uitgevoerd. Uit deze
enquete kwam naar voren dat Urkhoven een geliefd recreatiegebied is en dat de 
betrokkenheid naar het gebied groot is. Bewoners hadden concrete wensen waaronder 
meer wandelpaden, afwisseling in landschap, en het scheiden van wandel- en 
fietspaden. Beplanting en cultuurhistorie werden belangrijk gevonden en er was 
irritatie over het sluipverkeer, bepaalde handelsactiviteiten en ontsierende 
bouwwerken.
In overleg met vertegenwoordigers uit Tongelre is vervolgens een plan gemaakt waarbij
zo veel mogelijk tegemoet is gekomen aan alle wensen.
Om het plan te kunnen realiseren heeft de gemeente bij de Europese Unie een subsidie 
in de wacht gesleept met een totaal bedrag van ruim € 220.000,-. Eén van de 
doelstellingen van de gemeente Eindhoven met het project is het herstellen van oude 
cultuurhistorische elementen. De veldweg, in eigendom van de erven van Thomas van 
Rooij is zo’n oud element, dat heel geschikt is om er een wandelpad over aan te 
leggen van de Doolstraat naar het Eindhovens Kanaal. Zo hoeven wandelaars niet meer 
langs de drukke Urkhovenseweg te wandelen, maar kunnen veilig via een eenvoudig 
graswandelpad door het gebied heen wandelen.
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Naspeuringen naar Tongelre: Bewoners van 't Huys te Coll

Een aantal jaren terug is deze veldweg in verval geraakt. Met een beheerovereenkomst 
van de erven van Thomas van Rooij in de hand kan de gemeente Eindhoven de veldweg 
weer in zijn oude luister herstellen en voor wandelaars in gebruik worden genomen. De
erven blijven gewoon gezamenlijk eigenaar van de veldweg.
Als tegenprestatie wordt een symbolische bedrag overgemaakt en een straatbord 
geplaatst met de naam Thomas van Rooijpad met de ondertitel timmerman en boer te 
Tongelre.
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Naspeuringen naar Tongelre: Bewoners van 't Huys te Coll

Vroegere bewoners van ’t Huys te Coll
achternaam voornamen geboorteplaats geboortedatum beroep
Baar van Elisabeth Tongelre 19-4-1829 meid
Baar van Johannes 28-5-1819

kostganger/dagloner
Baar van Goordina Tongelre 1-1-1825 werkbode
Bommelaar Juli Corn Ch Weessevoirt 1-1-1819
Bommelaar Juli Corns Hubs Weessewen 1-1-1819 geen
Bree van Gerardus Tongelre 7-3-1822 knecht
Brox Adriana St Oedenrode herbergierster
Bruisinga Catharina Helena Grave 28-11-1828 zonder
Geven Hendrik Tongelre                1-1-1813 werkbode
Hardevelden van Gerarda Adriana Maria Grave 17-4-1822 zonder
Heynen Johanna Maria Lieshout 9-2-1860 zonder
Jaeger Gustav Leopold
Leijten Jan/Johannes Tongelre 6-12-1812 klerk
Neiszen Jacobus Christiaan Nuenen 12-9-1818 koopman
Neiszen Catharina Helena Rotterdam 6-5-1854
Neiszen Jacobus Christiaan Rotterdam 7-10-1861
Neiszen Johanna Maria Hendrika Rotterdam 19-8-1864
Neiszen Anna Maria Nuenen 8-12-1867
Neiszen Johanna Bladel 12-8-1832
Neiszen Ida Anna Maria
Nouhuijs/Neuhuijs Johanna Wilhelmina Gerardina St Oedenrode
Raue Carl/Carel Bommerholze 19-12-1835
Raue Carl/Carel Bommerholze 19-12-1835
Rijken Johanna Maria Huberta Tongelre 11-7-1893 zonder
Rijken Josephina Tongelre 12-4-1891 zonder
Rijken Johannes Henricus Eersel 17-3-1826
Rijken Cornelia Maria Dussen 18-12-1846 zonder
Rijken Johannes Hendrikus Dussen 26-8-1849 stukadoor
Rijken Antonius Dussen 28-4-1810
Rijken Antonius Tongelre 31-8-1892 zonder
Rijken Adriana 9-10-1856 (nicht)
Rijken Anna Catharina Eersel meid
Rijken Joha Hendrika Boekel/Budel? 1-1-1826
Rooij van Jan/ Tongelre 1-1-1821
Sanders Egidius Asten 1-1-1827 bode
Sanders Willem Lierop 1-1-1822 werkbode
Smits Willem Tongelre 15-4-1817 tapper
Smits Gertrudis Tongelre 22-5-1806
Smits Peter Tongelre 23-8-1804 tapper, 
landbouwer
Smits Jean 23-9-1770 secretaire, 
maire
Smits Maria Anna Tongelre 26-3-1822 tapper
Smits Helena Tongelre 26-5-1813 geen
Smits Johannes 's Bosch? 3-2-1803
Smits Johanna Helena/Helena Johanna Tongelre 4-6-1808 zonder
Smulders Antonetta Tongelre 1-1-1812 werkbode
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