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Jarenlang had de familie Verhoeven zijn kapsalon op nummer 11 en op nummer 13 woonde 
dokter Lacroix, een controlerend geneesheer, in een dubbel woonhuis met nummer 15. Met de 
westelijke blok van twee woningen - lang bij dit erf horend - waren hier kort voor de oorlog, wat 
verder naar achteren, vier woningen in twee bouwblokken gerealiseerd. Nummer 11 staat nog 
op de oude rooilijn. 

In 1810 woedde in deze omgeving een grote brand. Op deze plaats bouwde de weduwe 
Heesters daarna herberg "De Ster". Het westelijk hiervan gelegen erf maakte toen deel uit van 
haar bezittingen. 
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2 de Ster  

 

Dit erf is in het begin van de zestiende eeuw van Willem Gijsbrecht Huysmans; na diens dood wordt het 
gesplitst. In de achttiende eeuw was van de beide delen slechts één erf (het westwaartse) bebouwd, zodat dit 
het nummer 2 heeft gekregen. In de jaren dertig van deze eeuw zijn hierop twee woningen onder één kap 
gebouwd. Op het oostelijke deel was op het eind van de 19-de eeuw een huis gebouwd. 

Reeds in de zestiende eeuw loopt er ten oosten van het erf een gemeen voetpad van de straat naar de 
gemeint op de Vloed. Hiervan wordt nog melding gemaakt aan het begin van de achttiende eeuw. 

 

2- I 
In 1513 ligt het huis van Willem Huysmans in de Kerkstraat tussen het erf van Willems broeder Gijsbrecht 
(over wiens erf voormeld pad waarschijnlijk liep) en dat van Peter die Scilder1. Tesamen met een dichter bij 
de kerk gelegen huis wordt het in februari 1509 tot onderpand gemaakt voor de betaling van zeven stuiver, 
welke Willem Huysmans aan zijn zoon Willem voor de duur van diens leven belooft2. Deze zoon is priester 
geworden3. Op de 10de februari 1516 heeft Willem beide panden nogmaals bezwaard, wijl hij Jacob de 

 
 
 
 1. sH,R.1283,63-1513; 
 2. R.213,11-1509; 
 3. R.232,32-1528; R.235,21v-1530; 
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jongste, zijn wettige zoon bij Juut dochter van Willem Emmen, een lijfrente van twaalf peter 's-jaars belooft 
'om hiermede totten priesterlijcken staet geordineert te worden4'. Inderdaad is ook deze zoon geestelijke 
geworden: op de 19de april 1529 heeft Sophie, dochter van Willem Huysmans een cijns van twee rijnsgulden 
welke ten behoeve van haar door Embrecht Willem Huysmans werd verkocht uit een hofstede in de Kerk-
straat (welke hierna onder II wordt behandeld) aan heer Jacob, opgedragen aan Jan en Willem, de zonen van 
Embrecht5. Van de genoemde kinderen van Willem Gijsbrecht Huysmans is Embrecht in 1529 al niet meer in 
leven6. Diens zoons Jan en Willem, verwekt bij Margriet dochter van Henrik Smeekens, verkopen dan een 
beemd te Gestel die hun aangekomen is van Henrik en Heilwich, hun grootouders van moederszijde, 
tesamen met de medeërfgenamen7. 

    

Van de overige kinderen uit het grote gezin van Willem Gijsbrechts Huysmans vernemen we in 1528, 
wanneer op de 7de november van dat jaar een huis in de Kerkstraat dat Willem en Juut hebben nagelaten, 
door heer Willem, Pauwels, Tielman, Embrecht, Cornelis en Jacob (de oude), gebroeders, en Sophie, de 
kinderen van Willem, en door Willem en Heilwich, de kinderen van Henrik die Bruyn de jonge bij Gijsbrecht, 
dochter van Willem Huysmans, wordt overgedragen aan Bartholomeeus Thomaas Groys, de man van Mar-
griet, ook dochter van Willem Huysmans8. 

Op de 16de juni 1532 hebben Bartholomeeus en Margriet samen een testament gemaakt9, en kort daarop is 
de vrouw, zonder kinderen achter te laten, gestorven: op de 5de maart 1533 is Bartholomeeus als 

 
 
 
 4. R.220,7v-1516; 
 5. R.233,21v-1529; 
 6. R.233,21v-1529; 
 7. Dat zijn: Wouter Henrik Smeekens en Ariaan zijn zuster; Goossen Gijsbrechts van Riel als man van Elisabeth dochter van 

Henrik, en Ariaan zoon van wijlen Willem Aart Beckers, en zijn zusters Geertruid en Anna, dochters van Willem Aart 
Beckers bij Marie, ook dochter van Henrik Smeekens, hun onmondige zuster Jenneken, en Aart en Cornelis, de zoons van 
Pauwels van Nerven en Dirksken, ook dochter van Henrik Smeekens. Wouter Henrik Smeekens is getrouwd met Margriet 
dochter van Matheeus Goyaart Mattheeussen de Bunger (R.237,135v-1533). Uit zijn huwelijk met Luitgaard, dochter van 
Lambrecht Neysen heeft Wouter twee dochters: Jacob, getrouwd met Adriaan Goyaart Sterts, en Henriksken, getrouwd 
met Jan Emberts de Weker (R.253,59v-1549; en R.259,89-1555). Onder de erfgenamen van Henrik Claassen de Weer en 
bovengenoemde Jenneken, dochter van Willem Aarts de Becker wordt ook een Gijsbrecht, zoon van wijlen Wouter Henrik 
Smeekens genoemd, die optreedt voor zijn zuster Heilwich, alsmede Gijsbrechts neef Adriaan Goossens van Riel (R.281,-
II,21v-1578). 

 8. R.232,42-1528; 
 9. R.237,62v-1532; 
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weduwnaar van Margriet betrokken bij een dading tussen zijn aanverwanten en Jan Moerkens en zijn 
kinderen, allen erfgenamen van Henrik Willem Emmen en zijn vrouw Kathelijn10. 

Zwaar slaat de dood in deze tijd onder de kinderen van Willem Huysmans toe; mogelijk 'ter saecken van den 
sterften ende haestiger siecten oft pestilencien die alhyer tot Oisterwijck voirscreven (God betert) zeer 
geregneert heeft, ende alnoch regnerende is' in de maand december 153111. In de rekening van de 
Broederschap van het Eerwerdig Sacrament over 1532-1533 worden twintig stuiver verantwoord, 
binnengekomen op grond van Pauwels Huysmans bezetsel, en vijf stuiver vanwege het maaksel van Lijnken, 
'Cornelis Huysmans huysvrou was'. Lijnken is een dochter van Cornelis de Beer, welke haar man op de 7de 
april 1531 al heeft overleefd en met vijf kinderen is achtergebleven: Willem, Wijtman en Jacob als zonen, en 
Willemken en Juut als dochters12. Pauwels Willem Huysmans heeft uit zijn huwelijk met Dingen, dochter van 
Wouter Back bij Kathelijn, dochter van Gijsbrecht Meynen13, slechts één dochter, Juut, welke is getrouwd 
met Cornelis Willems de Loze14. Laatstgenoemde echtelieden maken, gezond en wel, op de 29ste augustus 
1552 hun uiterste wilsbeschikking. Ze vermaken een erfpacht van een mud rogge aan de Tafel van den 
Heiligen Geest 'voir te doen alle jaer een spynde opten iersten vrijdach nae Heylich-Cruysdach-inventionis 
(ende der testateuren jaergetijt opten stoel te doen vercundigen)'. Voort hebben ze bepaald, 'dat die 
lancxtlevende van hen beyden halff den hooffstoel beleggen sal binnen jaers nae date vander doot van den 
yersten afflivigen', om door 'hunder beyder kijnder in erfrecht te hebben ende te besitten'. Deze kinderen 
moeten bij hun trouwen vijf-en-twintig carolusgulden krijgen, mits ze trouwen 'metter vrienden raet'. Zo 
niet, dan dient deze som voor hun kinderen belegd te worden terwijl die ingeval van kinderloos overlijden 
'wederom keeren zal totten struyck15'. 

Over Tielman Willem Huysmans en het gezin dat hij heeft gevormd met Katherijn, dochter van Jan Wijtmans 
behoeven we hier niet uit te weiden16. Rest dan te spreken over Jacob de oude, zoon, en Gijsbrecht, dochter 
van Willem Huysmans. In 1543 is Jacob al dood: in dat jaar wordt over een stokoude erfpacht van vier lopen 
rogge beschikt door Wouter zoon van wijlen Wouter van Haeren als man van Elisabeth dochter van 
Augustijn Bacx bij Suzanna dochter van Frank die Greve, en door Jan de zoon van wijlen Jacob Huysmans bij 
Kathelijn, ook dochter van Augustijn, die mede voor Joachim Jacobs Cloet als man van Willemken, Jans 
zuster, handelt17. Willemkens man wordt ook Joachim van den Bosch18 genoemd. Gijsbrecht, de dochter 
van Willem Huysmans is in 1526 al getrouwd met Henrik die Bruyn die jonge19. Hun is het hier besproken erf 
kennelijk toebedeeld. Op de 19de maart 1529 belooft Henrik er een cijns van twee-en-een-halve rijnsgulden 
uit aan zijn zwager Pauwels20. Als weduwnaar heeft genoemde Henrik Willems die Bruyn de rechten op het 
huis verworven van zijn zoon Willem. In 1530 machtigt hij zijn broeders Huibrecht en Henrik dit te 
verkopen21. Die slagen erin het huis op de Witte Donderdag van het volgende jaar, de 6de april 1531, kwijt 
te raken en over te dragen aan Gijsbrecht Lonissen van Megen22. 

 
 
 
10. R.237,103v-1533; 
11. R.237,10-1531; 
12. R.236,30-1531; 
13. R.244,1v-1540; 
14. R.237,135-1533; 
15. R.256,119-1552; 
16. R.254,65v-1550; 
17. R.247,15-1543; 
18. R.242,21-1538; 
19. R.230,17-1526; 
20. R.230,16-1526; 
21. R.235,32-1530; 
22. R.236,29v-1531. Tot slot kan hier over de Huysmansen worden opgemerkt, dat zij waarschijnlijk afstammen van Gijsbrecht 

Huysmans (zie onder Lindeind 30), de zoon van Gijsbrecht, wiens weduwe, Heilwich dochter van Willem Jacobs van Brakel is 
hertrouwd met Willem Jan Beckers (R.164,18v-1456). 
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De verkrijger is getrouwd met Kathelijn dochter van Ariaan Aarts die Wolff alias Blocx, en aldus een oudoom 
van Peter Jans van Alphen, die hiervoor bij Kerkeind 1 ter sprake is gekomen. Op de 4de maart 1539 heeft 
Gijsbrecht het hierbesproken huis, gelegen tussen het erf van Bartholomeeus Thomaas Groys en dat van 
Engbrecht Willem Huysmans, overgedragen aan zijn zoon bij Kathelijn, Antonis geheten23. Antonis was niet 
het enige kind van Kathelijn. Zij is ook de moeder van Dominicus en Aart alsmede van Berbel, welke is 
getrouwd met Theeuw Jan Andries Wijtmans, en Arien, welke is getrouwd met Henrik Herman Smolders. 
Dat nadrukkelijk van Antonis' afstamming van moederszijde melding wordt gemaakt, vindt wellicht zijn 
oorzaak in diens jeugdige leeftijd: in 1532 worden Antonis en zijn zuster Grietken nog genoemd als 
onmondige kinderen24. De andere reden zou kunnen zijn, Gijsbrechts hertrouwen met Jenneken, dochter 
van Wouter van Haren, de weduwe van Matthijs de natuurlijke zoon van Gerit Gestelmans, en 
schoonmoeder van Ariaan Pauwels Rijsbroeck25. Opmerkelijk is, dat genoemde zoon van Gijsbrecht van 
Megen, Mijn26, is getrouwd geweest met Corstiaan, dochter van Matthijs, Gerit Gestelmans' natuurlijke 
zoon27. 

 

In een ruiling met zijn vader op de 22ste januari 1551 heeft Antonis het hier besproken huis weer 
overgedragen aan Gijsbrecht28, die het de 7de januari 1553 heeft geruild met Claas Jans Timmermans tegen 
een huis met een klein huisje nabij de kerk29. Gijsbrecht en Claas moeten elkaar goed hebben gekend, daar 
ze beiden jaren in de schepenbank hebben gezeten. Claas zat in het vak, dat doorslaggevend was voor de 
welvaart van Oisterwijk, de wolnijverheid, waarmee hij zich in 1529 was gaan bezighouden door van zijn 
broeder Rutger diens 'wevegetouwe metter meesterijen' over te nemen30. Op de 23ste oktober 1556 is Claas 
Jan Timmermans, 'onse medeschepen', met Margriet zijn huisvrouw, dochter van Thomas Nulants, voor de 
schepenen verschenen om zijn testament te maken en met name aan de Tafel van den Heiligen Geest zestig 
gulden te vermaken, ten einde de armen een mud rogge te spinden, alsmede hun dochter Elisabeth, 
geprofest in het klooster Marienborch in den Bosch, nog vijftig gulden te legateren31. Op de 30ste 

 
 
 
23. R.243,14v-1539; 
24. R.237,31v-1532; 
25. zie vorige noot; 
26. Dominicus; 
27. R.263,72-1559; 
28. R.255,4v-1551; 
29. R.256,146-1553; 
30. R.233,37v-1529; 
31. R.260,81v-1556; 
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daaropvolgend is Claas gestorven32. In de rekening van de Broederschap van het Eerwerdig Sacrament over 
het jaar 1556-1557 worden twintig stuiver verantwoord, 'ontfangen van Claes Timmermans' wegens 
'besetsele'. In de nazomer van 1561 is ook Margriet niet meer in leven; de kinderen scheiden en delen op de 
8ste augustus 1561 en Thomas krijgt dan het huis in de Kerkstraat, gelegen tussen het erf van Henrik van 
Vessem ('een pat tusschen bey') en dat van Willem Huysmans33. Of hij hier gewoond heeft is niet duidelijk, 
daar hij meer huizen bezat. Thomas is in de voetsporen van zijn vader getreden en is evenals die, meerdere 
jaren president van de schepenbank geweest. Uit zijn huwelijk met Lijsken, de dochter van Herman Dierks 
van den Broek had hij behalve twee dochters, Marie en Iewe, slechts één zoon. Deze, Joost Timmermans, 
heeft het hier besproken erf geërfd. Ook Joost zat in de schepenbank. De tijden waren sinds de tijd dat zijn 
grootvader bij de regenten van Oisterwijk behoorde echter heel wat ten kwade gekeerd, en toen Joost op de 
28ste maart 1583, het jaar dat hij stadhouder van de maar vertrokken schoutet was, kwam te sterven, was 
ook de welvaart van de Timmermansen sterk getaand. Joost liet bij zijn ontijdig overlijden geen kinderen na 
uit zijn huwelijk met Marie, de dochter van Peter Wouter Roelofs Peynenborch. Alzo kan het gebeuren, dat 
Maries tweede man, meester Lambrecht van den Heuvel Dierkszoon, op de 22ste oktober 1586 beschikt 
over een afgebrande hofstad in de Kerkstraat34, strekkend van de straat tot de gemeint op de Vloet en dan 
gelegen tussen het goed van Peter Jan Heyen - een timmerman35 - enerzijds en dat van de erfgenamen van 
Henrik van Vessem en Joost de Beer anderzijds. Met goedvinden van Marie, de zuster van Joost Thomas 
Timmermans, welke haar handen vol heeft met haar door landsverdedigers gekwetste man, haar door 
rebellen van Zijne Majesteit in lichterlaaie gezet huis en door 's-konings krijgsvolk geroofd goed36, heeft 
Lambrecht van den Heuvel de afgebrande hofstad uitgegeven aan Antonis, de zoon van wijlen Dierk Dictus 
van Dessel die een zes jaar later ook nog het nabijgelegen erf, dat behandeld is onder Lindeind 36, in handen 
heeft gekregen37. Tot bebouwing van het erf schijnt het niet meer gekomen te zijn. Op de 11de maart 1602 
is Antonis' weduwe ten behoeve van haar kinderen afgegaan van de tocht in een huis aan de 'Hooffstadt' en 
in het hierbesproken erf, dat nog als een afgebrande hofstad wordt vermeld. Aart Cornelis Lathouwers en 
Claas Embert Joosten als momboors van genoemde kinderen hebben een en ander daarop met consent van 
de opperste weesmeesters en van Aleid, Antonis' dochter welke reeds was getrouwd met Dionijs Martens 
de Leghe, verkocht en overgedragen aan Willem Peters Verhoeven38. In 1636 is de grond nog onbebouwd. 
Als voornaamste bezit van Adriaan Willems wordt vermeld: 'een huys, schuer ende XIIII roeyen hooffs over de 
straet39'. Kennelijk dient de grond dan als hof voor het eng staande huis op de spie tussen de Kerkstraat en 
de Hoogstraat40. 

Dit huis is door de erven van Geertruid, dochter van Jan de Laat, welke in eerste echt met een Verhoeven 
was gehuwd in 1646 overgedragen aan Peter Henriks van Mierlo41. Wanneer diens erfgenamen het huis met 
de hof aan de overzijde van de straat in 1656 overdragen aan Marie, de huisvrouw van Aart 'sone Aert Aert 
Diericx' wordt de hier besproken grond nochtans aangeduid als 'eene affgebrande hoffstadt ende hoff ende 
erffs daeraen liggende42'. In 1731 heet de grond over de straat een oppervlakte van dertig roeden te 
beslaan43. 

 
 
 
32. vermeld in de lijst van schepenen voorin in het schepenprotocol: R.260-1556; 
33. R.265,33v-1561; 
34. R.284,44v-1586; 
35. R.284,45v-1586; 
36. R.284,56-1586; 
37. R.284,45v-1586; 
38. R.297,16 en 24v-1602; 
39. GA 241,45v-1636; 
40. zie onder Kerkeind 93; 
41. R.340,11v-1646; 
42. R.350,63v-1656; 
43. R.415,155-1731; In 1832 nog behorend bij K.93: F.121-124, en dan eigendom van Cornelis Heesters, getrouwd met Cornelia 

 



 © De Vrijheid Oisterwijk Kerkeind 2  •  7 

  

2- II 
Na de dood van Willem Huysmans is de westwaartse helft van diens hier besproken erf aan Embrecht 
Willem Huysmans gekomen. Op de 21ste maart 1526 heeft Embrecht uit zijn erf een cijns van vijf-en-twintig 
stuiver beloofd aan Aart Bartholomeeus Jansen, ten behoeve van Marije en Isabel, de dochters van Aarts 
broeder Willem, terwijl uit het oostwaarts afgedeelde stuk met het huis twee dagen tevoren een cijns van 
twee-en-een-halve rijnsgulden was beloofd44. Om te kunnen bouwen schijnt Embrecht voorts door zijn 
verwanten in de gelegenheid gesteld te zijn zijn hofstad bovendien te bezwaren met een rente van 
twee-en-een-halve rijnsgulden, welke in 1526 worden beloofd aan zijn broeder heer Jacob en zijn zuster 
Fie45. Het zal laatstgenoemde cijns zijn welke Embrechts zonen in 1529 hebben teruggekregen46. Eerst op de 
4de maart 1538 hebben die de erfenis van hun ouders gedeeld: Willem Embrecht Huysmans krijgt dan het 
ouderlijk huis en zijn broeder Jan een pacht daaruit47. 

Op de 1ste december 1570 wordt Willem genoemd als weduwnaar van Elisabeth dochter van Cornelis 
Hicspoers48. Op de 5de juli 1573 is hij niet meer in leven en dragen Cornelis zijn zoon, Adriaan Jans van Beke 
als man van Anna, Willems dochter, alsmede Jan Wouter Bax en Henrik Claassen de Weer als momboors van 
Jan, de onbejaarde zoon van Willem, een huis in de Schijve over49. Deze kinderen werden waarschijnlijk 
verwekt in Willems huwelijk met Anna dochter van Wouter Bax. Op grond van het testament van Anna heeft 
Willem Embrecht Huysmans zijn huis in de Kerkstraat tussen het erf van Thomas Timmermans en dat van 
Jan Huysmans, waarvan het erf zich uitstrekt van de straat tot de gemeint, op de 14de maart 1570 verkocht 
aan Govaart Andries Vermoelen50. 

Godevaart heeft zijn huis door brand verloren zien gaan. Reeds op de 3de september 1575 heeft Godevaart, 
zoon van wijlen Andries van den Moelen de afgebrande hofstad overgedragen aan Henrik zoon van wijlen 
Claas de Weer51, voorgenoemd. Henrik, bijgenaamd den Boer, had uit zijn huwelijk met Jenneken, dochter 

 
 

Brenders. F.365 : tuin (1) 7 a. 70 ca 
44. R.230,16 en 17-1526; 
45. sH,R.1305,45v-1526; 
46. R.233,21v-1529; zie ook hiervoor; 
47. R.242,13-1538; 
48. R.274,44v-1570; 
49. R.277,26-1573; 
50. R.274,14v-1570; 
51. R.279,40-1575; 
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van Willem Aarts die Becker geen nakomelingen. Op de 18de april 1578 hebben Jan, zoon van wijlen Jan 
Claassen de Weer, de kinderen van Frans Claassen de Weer, geheten Gerit en Margriet van de ene zijde en 
Lambert Brocken als man van Geertruid, benevens Anna, dochters van Jan Aarts de Becker; voorts 
Gijsbrecht, zoon van wijlen Wouter Henrik Smeekens, ook handelend voor zijn zuster Heilwich, en tenslotte 
Adriaan Goossens van Riel, wiens moeder Elisabeth, dochter van Henrik Smeekens is, voor de andere zijde, 
als erfgenamen van Henrik en Jenneken twee afgebrande hofsteden binnen de Vrijheid verkocht. De ene, 
afkomstig van heer Willem Huysmans en de zijnen, wordt eigendom van Jacob Beyharts en de andere - hier 
verder aan de orde zijnde - van Peter zoon van wijlen Jan Goyaart Heyen52. 

Peter Jan Heyen schijnt het in 1586 nog te bezitten53. Van beroep was Peter timmerman54, verder is ons van 
hem niets bekend. In 1602 schijnt hij niet meer in leven te wezen55. 

Op 26 januari 1611 is het erf in handen gekomen van Jan Gerit Vlam56. Uit zijn huwelijk met Willemken, 
dochter van Wouter Wouters van Gulick heeft die een zoon Gerit, en twee dochters achtergelaten: de ene 
dochter, Marie, is getrouwd met Peter zoon van Marten Dierks de Britter; de andere, Ida, met Michiel zoon 
van de graankoper Aart natuurlijke zoon van Jacob Arnts Swaen, uit diens tweede huwelijk met Antonia 
dochter van Michiel Henriks de Roy57. Op de 30ste januari 1628 hebben Gerit Jan Vlam, Aart en Jan, zonen 
van Michiel Aarts Swaen; en Dierk Gerits van den Wiel (die getrouwd was met Christina, een zuster van 
Michiel) en Gielis Jans de Weer, als momboors van de onmondige weeskinderen van Michiel, geheten 
Wouter, Antonis, Anneken en Maaiken (zijnde deze twee meisjes ongeveer twintig jaar oud), het hun 
toekomend twee derde gedeelte in een huis en hof in de Kerkstraat en in een hofstad met hof ten westen 
daarvan, afgestaan aan Peter Marten Dierks58. Wanneer Peter evenwel ontijdig komt te overlijden besluit 
diens weduwe met haar twee oudste zoons, Jan en Cornelis, om zowel land in de Kleine Hei alsook het huis 
met genoemde aanhorigheden van de hand te doen. Op de 3de mei 1630 vindt de overdracht aan Gerard 
zoon van Jan Gerit Vlam plaats59. Ten oosten van diens goed in de Kerkstraat heet het erf van de weduwe 
Thomas Willems Colijns te liggen; ten westen ervan dat van Cornelis Jan Swekers. De hofstad ten westen van 
het huis is belast met een erfpacht van een half mud rogge, verschuldigd aan de Tafel van den Heiligen 
Geest. Deze wordt in 1668 voldaan met geld60. Het goed is dan al verstorven op de kinderen van Gerard Jan 
Vlam61, van wie er een, Jan, op de 4de juli 1668 is gestorven zonder nakomelingen62. Bij een andere taxatie 
voor de collaterale successie (ofwel de heffing van het recht ter zake van versterf van bezijden), geschied in 
verband met het overlijden van Wouter Vlammen op de 4de mei 1678, wordt het goed in de Kerkstraat 
vermeld als een huisken en hofken63. 

Het is in handen gekomen van Adriaan Bucken, die in 1699 als eigenaar ervan wordt vermeld64. Diens 
dochter Johanna, welke getrouwd is met Antonie, de zoon van Bartholomeus Aart Peter Teurlings, heeft het 
geërfd. In 1722 heet het erf dan ook te zijn van Jenneke65, de weduwe van Antonie Teurlings66. Zij heeft drie 

 
 
 
52. R.281,II,22-1578; en Lindeind 34; 
53. R.284,44v-1586; 
54. R.284,45v-1586 en R.297,16-1602; 
55. R.297,16-1602; 
56. R.305,9v-1611; 
57. R.287,38v-1592; 
58. R.322,2-1628; 
59. R.324,60-1630; 
60. R.362,II,41v-1668; 
61. R.354,83v-1660; 
62. R.362,II,41v-1668; 
63. R.372,II,18-1678; 
64. R.405,41v-1699; 
65. GA 224,1; GA 226,1v; 
66. R.413,89-1722; 
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erfgenamen, een zoon Arnoldus, en twee dochters, Hendrina en Johanna. In 1736 wordt het huis bewoond 
door Arnoldus67. In 1761 zitten er diens weduwe en kinderen nog68. Die kinderen schijnen in 1765 met hun 
vijven een derde deel van het huis in eigendom te hebben, Op de 30ste november van dat jaar is een derde 
deel door Johanna Teurelings, en een derde door Francis en Antonie Blomjous en door Adriaan 
Hoppenbrouwers als man van Adriana Blomjous aan de kinderen van Arnoldus Teurlings overgedragen69. De 
lasten die op het goed drukken zijn twee gulden en tien stuiver, verschuldigd aan de Armen en het 
onderhoud van een roede van de dijk70. 

    

Hendrina Gerteler, weduwe van een van de vijf kinderen van Arnoldus Teurlings, te weten Johannes, is op 
de 12de oktober 1807 afgegaan van de tocht in een huis ten westen van een voetpad tussen de Hoogstraat 
en de Kerkstraat, benevens in een vijfde van een huis en erve dat zich uitstrekt van de Kerkstraat tot de 
stroom, gelegen tussen het erf van Piet Brenders en dat van Francis Wagemans. Zulks ten behoeve van haar 
zoon Arnoldus en haar dochter Hendrica, welke is getrouwd met Hendrik Nieuwenhuysen. Die, benevens 
Cornelis Koenders als man van Anna van den Bosch uit Culemborg, hebben hun rechten op een en ander te 
gelde gemaakt. Het huis tussen de Hoogstraat en de Kerkstraat wordt op de 12de oktober 1807 verkocht 
aan Cornelis Arnoldus Spape; het goed aan de andere kant van de straat in een openbare veiling in oktober 
voor vierhonderd-en-dertig gulden verkocht aan Maria Vermeer, de weduwe van Gerardus Heesters, en op 
de 21ste november 1807 op haar gevest71. 

De verkrijgster houdt een herberg, genaamd de Ster. Wanneer de registers van het kadaster worden 
aangelegd staat het goed ten name van Elisabeth Vermeer de weduwe van Jan van Oerle, te Riel72 
woonachtig. Vervolgens komt de eigendom nog aan de schoenmaker Jan Baptist van Oerle, en aan Maria 
Henrica van Lier, welke eerst met Martinus Oldenhof en vervolgens met Peter van Beckhoven getrouwd is 
geweest. 

 
 
 
67. GA 260; 
68. GA 265; 
69. R.424,269v-1765; 
70. GA 1219-1222, dijkcelen nummer 118; 
71. R.440,52v en 77-1807; 
72. F.366 : tuin (1) 15 a. 60 ca.; F.367 : huis, schuur, erf (7) 5 a. 50 ca. 
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overzicht 
 

   

  KERKEIND 2-I 

   

v1509 huis Willem Gijsbrecht Huysmans x Juut d. Willem Emmen 

  het oostelijke deel 

7-11-1528 1/2 hofstad nu huis Henrik Willems die Bruyn die jonge x Gijsbrecht d. Willem Huysmans 

6-4-1531 huis Gijsbrecht Lonis van Megen x Kathelijn d. Ariaan Aarts die Wolff alias Blocx 

4-3-1539 huis Antonis Gijsbrecht van Megen 

23-1-1551 huis en nieuw klein huisje Gijsbrecht Lonis van Megen 

9-1-1553 huis Claas Jans Timmermans x Margriet Thomas Nulants 

8-8-1561 huis Thomas Claas Timmermans x Lijsken d. Herman Dierks van den Broek 

  Joost Thomas Timmermans x Marie d. Peter Wouter Roelof Peynenborch (xx mr Lambrecht van den Heuvel 
Dierkszoon) 

22-10-1586 afgebrande hofstad Lambert Dierk van den Hoevel 

 afgebrande hofstad voorhoofd Antonis Dierk Dierk Dictus van Dessel x Catharina 

11-3-1602 afgebrande hofstad Willem Peter Verhoeven x Geertruid d. Jan de Laat 

1-3-1646 afgebrande hofstad Peter Henriks van Mierlo (van Meeren) x Cunera Marten van Hees 

30-12-1656 afgebrande hofstad Aart z. Aart Aart Diercx (Geenen) (van Roessel) x Marie Huibert Maes 

16-4-1699 hof 30 R Antonie van Megen 

  Michiel van Megen x Catharina Brenders 

2-11-1731 hof (Jan van Breda) 

 hof over de straat 15 R Michiel van Megen 

  Jan van Breda 

6-1-1758 hof 20 R Johannes van Maaren x Johanna Rossums 

12-6-1786 hof 20 R met voorhoofd Pieter Brenders  

16-5-1788  met stukje uit de gemeint van Haaren langs de stroom 

v1832 tuin Cornelis Cornelis Heesters (1770-1841, slager) x Maria Cornelia Brenders F.365 

7-1-1742 tuin Jeremias Jansen, jachtopziener x Geertje Zwanenberg 

12-9-1848 tuin Hendrik Josephus Kluytmans, bakker 

1862 tuin Petrus van Beckhoven na 1886, hij behoudt achtertuin F.1125 

1886 huis Peter van Haaren 1886 bouw huis aan de Kerkstraat F.1126; daarna herverkaveling met uitweg naar de 
Vloet F.1145, en Peter van Beckhoven, achtererf F.1146, dat in 1927 gevoegd wordt bij het westelijk erf 
(F.1769) 

1900 huis Alphons Cornelis van Haaren na 1938 F.1930 

1945/1950 huis Andreas Verhoeven huisnr A6 

  A6, na 1947 Kerkstraat 11 

   

   

  KERKEIND 2-II De Ster 

   

  Willem Huysmans 

  westelijk deel 

7-11-1528 1/2 hofstad nu huis Embrecht Willem Huysmans x Margriet Henrik Smeekens 

5-3-1538 huis Willem Embrecht Huysmans x Elisabeth Cornelis Hicspoers x Anna Wouter Bax 

14-3-1570 huis Govaart Andries Vermoelen (van der Molen) 

3-9-1575 afgebrande hofstad Henrik Claas de Weer (den Boer) x Jenneken Willem Aarts die Becker 

18-4-1578 afgebrande hofstad Peter Jan Goyaart Heyen, getouwmaker 

26-1-1611 huis Jan Gerit Vlam x Willemken Wouter Wouters van Gulick 

  met erf west 

31-1-1628 huis en hofstad west Peter Marten Dierks de Britter x Marie Jan Vlam 

3-5-1630 huis en hofstad west Gerard Jan Gerit Vlam 

v.1699  Adriaan Bucken 

  Johanna d. Adriaan Bucken x Antonie z. Bartholomeus Aart Peter Teulings 

  Arnoldus Teurlings L2 

30-11-1765 huis krn Arnoldus Teurlings 
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16-5-1788  met stukje uit de gemeint van Haaren aan de stroom 

21-11-1807 huis 1 L stal schuur schop Marie Vermeer, herbergierster, wede Gerardus Heesters nr 2 de Ster 

12-7-1810  met erf westwaarts K3 

7-2-1820 huis stal schuur schop varkenshok 
1 1/2 L 

Elisabeth Vermeer wede Jan van Oerle nr 2 de Ster na 1832 F.366/367 

1833 huis schuur Jan Baptist van Oerle 

1849 huis schuur Maria Henrica van Lier x Martinus Oldenhof xx Peter van Beckhoven na 1887 F.1154/1155 na 1928 F.1769, 
met achtererf oost - hiervan is het westelijke erf afgesplitst (F.1156 en F.1767), zie K3 

1938 huis Maria Catharina Josephina Verhagen na 1938 F.1931 nieuw dubbel huis 

  A7 en A7a; na 1947 Kerkstraat 13 en 15 

   

 

 
 
uit: www.devrijheidoisterwijk.nl 16-11-2009 
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