Kerkeind 6 en 7
Kerkstraat 23 - 37, 5061 EG

Vele jaren stond hier een van de grootste huizen van Oisterwijk. Aanvankelijk acht naast elkaar
gelegen erven werden samengevoegd door Frans Beyherts, schout van Oisterwijk in het midden
van de Tachtigjarige Oorlog. Hij breidde zijn erf uit tot aan de stroom en had aan de andere zijde
daarvan zijn eigen visvijvers (Wouwers), waar nu verzorgingscentrum De Vloet staat. In de
twintigste eeuw had de Oisterwijkse Schoolvereniging aan de oostzijde hiervan zijn lagere
school.
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In de tweede helft van de zestiende eeuw heeft Jacob Beyharts alle erven tussen de plaats waar het
winkelhuis van Wim van Erven stond en nu Schepens fietsen verkoopt, en dat ten westen van Huize Nelly
stelselmatig opgekocht. Daarop is door hem een weidse huizing gebouwd, waarin zijn vierde vrouw,
jonkvrouwe Anna van Liere, en naderhand zijn schoondochter joffrouw Lucretia van Revieren een onderdak
naar staat en stand hebben gevonden. In 1736 is aan het herenhuis het nummer 7 van het Kerkeind gegeven
en aan de neerhuizing het nummer 6.
De oude erven, waarop het huis van Jacques Beyharts is gekomen, bespreken we gaande van oost naar west.

Ia
Claas, zoon van wijlen Jans Beeren, heeft het huis van zijn schoonvader Jan Henrik van den Dijck, dat hem op
de 13de februari 1487 ten overstaan van Bossche schepenen werd overgedragen, reeds op de 30ste oktober
van genoemd jaar verkocht en overgedragen aan de zoon van de buurman aan de westzijde, te weten
Henrik, zoon van wijlen Willem Embrechts van Riel. De hof van het verkochte is evenwel 'op elc einde van
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den huse twee voet breyder' dan het huis, ('ende alsoe even breet uutgaende totter Kerckstrathen toe'),
omdat Claas de grond die aan weerszijden verder uit de gevels is gelegen 'behelt' als een bouwterrein voor
zichzelf1. Henrik Willem Emmen had het huis als huurder al voor tien jaar in handen gekregen op de 20ste
maart van dat jaar, toen Claas het hem had verhuurd voor drie peter 's-jaars. Als eigenaar moet Henrik de
last aan de kerkfabriek voldoen en voorts twee roeden op de Oisterwijkse dijk onderhouden. Voorts belooft
hij aan Claas, ook ten behoeve van de wettige kinderen van Claas van den Dijc twintig peter van achttien
stuiver, te betalen op 'den iersten Onser-Vrouwen dagen purificationis' of Lichtmis na de dood van Jan van
den Dijck.

Henrik Willem Emmen was getrouwd met Kathelien, dochter van Jan Moerkens 2. Op de 15de juni 1473 heeft
Jan zoon van wijlen Jan Moerkens een erfpacht van zes lopen rogge uit een onderpand in de parochie van
'Sunte Michiels Gestel', welke zijn broeders Peter en Faas, Maria hun zuster, en Henrik Willem Emmen als
man van Kathelien, kinderen van Jan Moerkens hem hebben afgestaan doordat zij 'helmelijc hebben
verteghen', voorts een derde deel in een erfpacht van twee lopen uit hetzelfde onderpand, hem na de dood
van zijn vader toegekomen, en tenslotte de nalatenschap van zijn broeder Peter, aan zijn zwager Henrik
Willem Emmen afgestaan3.
In de zomer van 1515 leeft Kathelien nog, maar in 1521 treedt Henrik als weduwnaar op 4. Het echtpaar
maakte bij gebrek aan nakomelingen een testament. De bepalingen daarvan schijnen de bloedverwanten
van Henrik tegengevallen te zijn5. Een erfpacht van een mud rogge uit het hier besproken huis werd

1.
2.

3.

4.
5.

R.193,29-1487;
G. Berkelmans, De heilige Johannes van Oisterwijk ?, in DKM jg 12 (1959) no 4, blz. 14; Katheliens moeder was
waarschijnlijk Lijsbeth, dochter van Henrik Aben: R.176,26v;
R.179,24-1473. De naam Moerkens komt ook dichterbij voor: Gijsbrecht geheten Moeren, zoon van wijlen Jan Moerkens,
heeft in 1451 'den Sammelshof' ('een sleyck lopensaet'), gelegen 'tot Hukelem bij die watermolen', overgedragen aan Jacob
geheten Groys, zoon van Gooswijn Groys. Het goed was door Gijsbrecht gekocht van Henrik en Jan van Hukelem en hun
zuster Dingen, kinderen van Jan van Hukelem. R.159,15 cf. R.198,7v .
R.219,29-1515 en R.225,52-1521 (Servaas Moerkens geeft kwijting aan de weduwnaar);
R.237,103v;
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vermaakt aan de kinderen van Jan Moerkens de jonge alias van Amsterdam bij Jenneken, dochter van Gerit
Wouter Groys6. Op de 6de mei 1542 hebben Geerborch dochter van Jan Moerkens met haar momboor en
Willem Muts Willemszoon als man van Marie, ook dochter van Jan Moerkens, ook handelend 'voir heer ende
brueder Jan, priester ende professyde regulier in den cloester gelegen in Zeelant buyten den Briel, geheten
tcloester ten Rugge' deze erfpacht overgedragen aan Huibert Henrik Huyben 7. Het was waarschijnlijk tegen
deze rente, dat Henrik Willem Embrechts op de 8ste augustus 1496 een huis tussen zijn eigen erf en dat van
Michiel die Beer heeft uitgegeven aan Antonis Goossens Scheyven8.

In 1500 heeft Antonis een rente uit zijn huis beloofd aan de wolwever Dirk van den Woude de jonge 9, en in
1502 drukken er als last zes stuiver en drie oortkens op10. Op de 3de februari 1528 bekent Jan Goyaarts die
Leeu, 'coster tot Oisterwijck' van Dingen, de weduwe van zijn voorganger, Hubert die Loeze, ten behoeve
van de kosterij zes-en-dertig gulden ontvangen te hebben. Deze zijn belegd in renten uit de huizen van
Antonis Sceyven en van Jan zijn zoon, in de Kerkstraat 11. Rond 1518 was Antonis met zijn vrouw Aleid lid
geworden van de broederschap van het Eerwerdig Sacrament. In de rekening der broederschap van het jaar
1541-1542 wordt de voldoening van de doodschuld van Antonis Scheyven verantwoord. Op de 29ste april
1541, kort na het overlijden van hun vader, hebben Goossen Antonis Scheyven en Jan Heym als man van
Kathelijn dochter van Antonis Scheyven, ook handelend als ooms van Ard en Goossen, kinderen van Willem
van den Kerchove bij Elisabeth, ook dochter van Antonis Scheyven, hun recht van drie-kwart onbedeeld in
het hier besproken huis, overgedragen aan hun broeder en zwager Jan Antonis Scheyven 12. Jan zal de stamhouder zijn geweest, want wanneer de op de 8ste september 1554 de schepenen komen ten huize van
Goossen omdat diens vrouw, Joostken dochter van Wouter Lipprichs, ziek is en het echtpaar een uiterste
wilsbeschikking wil maken, wordt aan Corstken, 'huerder nichten, haer falie, huyck, besten doeck ende
hueren besten rock' toegedacht13. Jan Antonis Scheyven was getrouwd met Iken, dochter van Gerit van

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Jan Moerkens van Amsterdam had meer dan drie kinderen;
R.246,31-1542;
R.201,22-1496;
sH,R.1269,262v-1500;
sH,R.1270,324v-1502;
R.232,5-1528;
R.245,41v-1541;
R.258,79-1554;
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Hout. Op de 27ste januari 1563 hebben ze een testament gemaakt. In de rekening van voormelde
broederschap over 1564-1565 wordt de ontvangst van vijf-en-een-halve stuiver als doodschuld van Jan
Scheyven verantwoord. Iken, de weduwe, is op de 15de april 1569 afgegaan van de tocht in haar huis in de
Kerkstraat ten behoeve van haar zoons Gerit en Antonis. Deze alsmede Frans van Hout en Peter Aarts van
Megen als momboors van de onmondige kinderen van Matthijs, hebben het huis daarop verkocht aan Jacob
Goyaart Mattheeus de Bunger. Tezelfdertijd heeft Iken bij testament beschikt dat haar nalatenschap moet
worden gedeeld in drieën en dat de kinderen van Matthijs een portie moeten hebben 14. Het huis wordt in
deze tijd geflankeerd door een 'vaerwech' aan de oostzijde (aan de andere zijde waarvan Goossen de Metser
zit) en een andere weg aan de westzijde. De hof wordt begrensd door het erf van Peter Laureis Buckincx.
Over de 'vaerwech' had Henrik Willem Emmen onenigheid gehad met Michiel die Beer. Door een accoord op
de 14de juli 1493 is de 'discordie' verdwenen. Henrik kreeg een boriweg naar de Vloed van drie-en-een-halve
voet15. Het recht van gebruik in de vaarweg van de Kerkstraat tot de Vloed, over het erf van Cornelis Antonis
Aarts de Molder en dat van Goossen Matthijs Goossens, en naast het erf van Jan Scheyven, is in 1568 ook
verkocht ten behoeve van het huis van Jacob Antonis de Loze 'opte Vloet', 'daer Matheeus Goyaerts nutertijt
is wonend'16. Wat de weg aan de westzijde van Jan Scheyven betreft: op de 1ste maart 1563 heeft Peter
Laureis Buckincx aan zijn buurman Henrik de Beer 'tgebruyck' van die 'vaerwech' verkocht, 'van den
heckenpost aff, staende aende Kerckstrate affterwaerts totter erffenis Peeters, voirts tot eenen heckenpost
daer thecke aen toegaet'17.
Een 'cleyne huysken' is alles wat Jacob de Bunger in 1594, na de brand, van het goed nog rest 18. Juist in die
tijd begaf Jacob Bayharts zich in een vierde huwelijk en zal het erf zijnerzijds bijzondere belangstelling
hebben gekregen.

14.
15.
16.
17.
18.

R.273,17-1569;
R.198,25-1493;
R.272,31v-1568;
R.267,12-1563;
R.289,8-1594;
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Ib
Het erf dat Antonis Goossens Sceyven in 1496 van Henrik Willem Emmen heeft verworven, strekte zich niet
uit van de Kerkstraat tot aan de gemeint op de Vloed. Het huis dat Henrik van Claas die Beer kocht, en op de
Vloedzijde stond, werd voorbehouden, en is in 1502 verhuurd aan Peter die Decker 19. Het beviel Peter
Deckers er kennelijk zo goed, dat zijn eerste werk in het volgende jaar was het huis te kopen. Hij heeft er
achttien gouden peter voor betaald. Het erf bij het huis wordt tamelijk beperkt: aan de oostzijde krijgt Peter
slechts de vrije osendrup, in het westen twee voet uit de muur 20; 'dats te weten' heet het op de 16de
februari 1506 wanneer Peter Jan Deckers huis en hof met grond en toebehoorten weer heeft opgedragen
aan Henrik Willem Emmen, 'op den eynde westwaert van den voirscreven huyse twe voeten breyden hoeffs
buyten den wenden des voirscreven huys ende aen dander eynde oestwaert hebbende vrij oessendruppen,
met eenen erfwech (vooruut gaende totter Kerckstraten toe, aldaer dien tegen deylt, Antonis Sceyven
voirscreven aldaer afgepaelt leet), totten huyse ende hoeve behoerende'21.
Op de 19de mei 1507 heeft Henrik het huis, dat hij indertijd van Claas Jans die Beer kocht en aan beide
zijden door goed van Claas die Beer wordt begrensd22, overgegeven aan heer Jacob, priester, zoon van Jan
Wijtmans23. Op de 7de november 1508 belooft heer Jacob aan heer Laureins van den Ven ten behoeve van
de persoon en altaristen in de kerk van Oisterwijk een met veertien peters te lossen cijns van twee pond uit
zijn huis op de Vloed voor een 'eeuwig jaergetijt' met een vigilie van negen lessen en een 'misse van
requiem', zoals gewoonlijk24. Met de fundatie van dit jaargetijde zal heer Jacob zich hebben kunnen scharen
onder de gezellen of altaristen en zich de vrijheid hebben verworven in de kerk op het koor te gaan en te
staan.

19.
20.
21.
22.

23.
24.

R.206,55-1502;
R.207,1v-1503;
R.210,14v-1506;
In feite zit in 1508 aan de ene zijde Geertruid, de weduwe van Peter die Beer met haar kinderen, en aan de andere zijde
Juut, de weduwe van Michiel de Beer, en kinderen: R.212,42v-1508;
R.211,30-1507;
R.212,42v-1508;
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In het begin van het jaar 1528 is heer Jacob al niet meer in leven 25. Daar hij heer Reiner Croes ten behoeve
van de persoon en altaristen nog een cijns van zes-en-twintig stuiver brabants uit zijn woonhuis 'achter optie
Vloet' had beloofd, heeft in 1529 Mark, zoon van wijlen Willem Wijtmans, beloofd die last op te brengen 26.
Hoe Merk heer Jacob bestond is ons niet bekend; nagenoeg zeker waren zij bloedverwanten. In de zomer
van 1547 leeft Mark nog 27, maar op de 7de mei 1548 niet meer28. Op laatstgenoemde dag hebben Anneken,
dochter van Mark Willem Wijtmans en Marie, zijn huisvrouw, dochter Jans de Leeuw, (welke dochter rond
1564 is getrouwd met Laureis Cornelis Hicspoers29), en Arnt zoon van Antonis Art Smolders, als man van
Willemken, alsmede Peter Arnt Nulants als man van Elisabeth, dochters van Mark Willem Wijtmans, een
driehoekige wei te Karchoven overgedragen aan Jacob Jans Verheyen. Een huis en hof, te Karkhoven
gelegen tussen het erf van Gerit Lombarts als opvolger van Willem Lombarts, en dat van Jan Vannis (hetwelk
eerder van Jan Loeyarts was), is toen door Anna en Arnt afgestaan aan Peter die daarin al een derde deel
onbedeeld had30.
Nochtans was ook Jacob Verheyen met een dochter van Mark Wijtmans getrouwd, te weten met Mechteld.
Willemken, Lijsken en Anneken worden in 1547 echter nakinderen van Mark genoemd31, en Jacob Verheyen
(die dan een 'zwager' van Mark Wijtmans wordt genoemd) is toen met honderd carolusgulden uit de
goederen die zijn aangestorven van Heilken Jacobs zuster, uitgekocht 32. Het huis op de Vloed is evenwel aan
Jacob Verheyen gekomen33. Op de 15de april 1556 heeft Jacob als man van Mechteld, dochter van Mark
Wijtmans, dit huis verkocht aan Claas Peter Ariens de jonge34, een telg uit het geslacht Sterts. Het goed is
door Claas vermaakt aan het Manhuis. Op de 17de januari 1560 heeft Claas Willems van Boextel als meester
en proviseur 'van den armen manhuys opte Hoochstrate' het verkocht aan Jan Peter Huberts. De broeders

25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

R.231,50v-1527 en R.232,5-1528;
R.234,18-1529, zie ook R.232,37: in 1528 schijnt Mark het huis al te bezitten;
R.251,90-1547;
R.252,40v-1548;
R.268,6-1564;
R.253,40-1549;
cf R.264,28v-1560;
R.251,90-1547;
sH,R.1358,268;
R.260,32-1556;
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van Claas Sterts, Embert en Claas Peter Ariens, en Jan Joosten van Eersel en de verdere erfgenamen van
Claas Peter Ariens de jonge hebben vertegen35. Jan de jonge, zoon van Joost Jan Aarts van Iersel was
getrouwd met Henriksken, dochter van Peter Arien Sterts alias sLeppers 36. De koper heeft reeds het daarop
volgend jaar de kans schoon gezien het huis met aanhorigheden te verkopen. Op de 1ste april 1561 heeft hij
het overgedragen aan Peter zoon van wijlen Laureis Buckincx37. Zoals gezegd heeft die aan zijn buurman het
gebruik in de weg naar de straat verleend 38.
Peter was een kleinzoon van Jan Buckincks. Op de 13de december 1540 hebben Peter, Ariaan en Jan,
gebroeders, en Margriet, kinderen van Jan Buckincks; Aart Wouter Peynenborch als weduwnaar van Lijsken,
ook dochter van Jan Buckincks, optredend voor Anna, zijn dochter bij Lijsken; de voorschreven gebroeders
ook optredend voor Peter de zoon van wijlen Laureis Jan Buckincks, van hun rechten op de goederen van
Jan Henriks de Steenbecker en Willemken, zijn huisvrouw, dochter van Jan Buckincks, afstand gedaan ten
behoeve van de weduwnaar Jan die Steenbecker39. Tesamen met Cornelis Jan Gijben wordt Peter Laureis
Buckincx in 1550 genoemd als schoonzoon van Jan Willem Vendicx40. Cornelis is getrouwd met Geerborch
en Peter met Claasken. Claasken wordt na haar dood ook een dochter van Gerit Willems genoemd 41. In 1564
heeft Peter als weduwnaar van Claasken afstand gedaan van zijn recht van tocht in een huis met vier
lopense land onder Karkhoven, daar gelegen tussen het goed van Claas Henriks (zuidwaarts) en 'tusschen de
creyten heye' noordwaarts en op een einde en het erf van Hubert Peters op het andere einde 42. Op de 7de
mei 1575 hebben Marten, zoon van Hubert Marten Salis (of Salens) als man van Elisabeth, dochter van Peter
Laureins Buckincx bij Claasken, dochter van Jan Willem Gerits, enerzijds en Wouter Claassen de Gruyter en
Henrik Jan Willems als momboors van Cornelia, onbejaarde dochter van Peter en Claasken, anderzijds, een
erfdeling gemaakt43.

35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.

R.264,1-1560;
F. Smulders, Van Iersel, in DBL jg 4 (1955), 17;
R.265,14v-1561;
R.281,1v-1578;
R.244,62-1540;
R.254,73-1550;
R.268,14-1564;
R.268,14-1564;
R.279,27-1575;
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Bij de vreselijke verwoestingen welke de opstand meebracht bleef ook het hier besproken huis niet
gespaard. Het is door brand verloren gegaan, en daar de mensen 'soe van binnen als van buyten Oisterwijck
overmidts oirlooghs, brant, verminderinge van neringe ende oyck overmidts plonderinghe ende beroovinghe
van den oirlooghsvolck (soe vrienden als vijanden), deen min ende dander meer grootelijck sijn gedepaupereert44' was er voor de afgebrande hofstad zo weinig belangstelling, dat de lasten ervan niet meer werden
opgebracht. De provisor van het Arme-Manhuis heeft de ledige afgebrande hofstad op de Vloed daarom
met consent van de wethouderen die Oisterwijk nog niet waren ontvlucht - waarschijnlijk na een
opwinningsgeding - op de 28ste maart 1579 overgedragen aan de noorderbuur, Jacob Goyaarts de
Bungere45. Die had na de brand tenminste nog een klein huisje over.

II den Bogart
Toen Claas die Beer in 1487 het huis dat van zijn schoonvaders broeder Jan van den Dijck afkomstig was46
van de hand deed, hield hij de meeste grond ten westen van de gevel aan zich 47. Hier lag de boomgaard van
Jan van den Dijck48. Na de dood van Claas blijkt hierin een huis te staan, waaruit door de weduwe, Lijsbeth,
dochter van Claas van den Dijck een erfpacht van niet minder dan vier mud rogge, op Lichtmis te voldoen,
wordt verkocht aan de Zusters. Het onderpand heet dan - in 1491 - den Bogart49. In het klooster zat een
nichtje van Lijsbeth, te weten Kathelijn, dochter van Aart Groys en Heilwich, dochter van Claas van den
Dijck50. De kinderen van Aart Groys heffen in 1498 een rente van een half mud rogge uit het huis. Op de 6de
mei van dat jaar heeft Lijsbeth met medewerking van haar tweede man, Dirk Sapeels, drie vierde onbedeeld
in dit huis verkocht aan Embrecht Embrechts 51, die was getrouwd met Kathelijn, dochter van Claas van den
Dijck. Ruim twee maanden later wordt evenwel op het overige een vierde de hand gelegd door Peter die
Beer Janszoon. Juut de weduwe van Michiel Claaszoon die Beer is op de 9de juli 1498 afgegaan van haar
tocht daarin ten behoeve van haar kinderen Jan en Heilwich, en Jan Gerit Doremans ook genoemd Jan Gerit

44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.

R.282,1-1579;
R.282,5-1579;
R.179,16v;
R.193,29-1487;
sH,R.1260,276v-1491;
sH,R.1260,276v-1491;
sH,R.A.Catharinenberg 1;
R.203,11-1498;
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Nulaets als man en momboor van Geerborch, ook dochter van Michiel die Beer, mede ten behoeve van
Antonis, Aleid en Marie, ook kinderen van Michiel die Beer. De kinderen van Michiel die Beer hebben het
een vierde deel daarop overgedragen aan Peter die Beer52. Die verwerft op de 13de daaropvolgend ook de
rechten van Embrecht Embrechts op voorwaarde, dat twee huizen die Embrecht verder nog in de Kerkstraat
heeft ten eeuwigen dage over het erf dat wordt afgestaan mogen wegen, te weten over de westzijde ervan,
'neven Thomaes Nulaets', een erfenisse welke van Roelof Joosten placht te wezen53. Embrecht bleef evenwel belangen in het huis houden: de erfpacht welke de weduwe van Claas de Beer en Dirk Sapeels hebben
beloofd aan Claas en Katherijn, zijn zuster, kinderen van Aart Groeys, is door Claas Groys en de oversten van
het zusterklooster (de moeder Kathelijn van den Huys, de ondermoeder Mechteld van Beeck en de
procuratrix Elisabeth van Herenthals, welke voor het 'goedshuys van sunte Franciscus van den derden regule'
optreden bij afwezigheid van de biechtvader, heer Willem van den Bogaert) op de 13de november 1501
overgegeven aan Embrecht Embrecht Goessens de jonge54.

Peter Jans de Beer is getrouwd met Geertruid, dochter van Claas van den Dijck. Geertruid is in 1509 al
weduwe55. In 1532 is ook Geertruid dood 56. Op de 13de mei 1533 hebben Claas de oude en Claas de jonge,
zonen van Peter de Beer; Peter Roelofs Peynenborch als man van Henriksken; Lambrecht Herman Bax als
weduwnaar van Adriana, dochters van Peter; en Frans zoon van Jan Peters de Beer, een stuk land tussen de
Kerkstraat en de Hoogstraat, dat Peter de Beer was overgegeven door Claas natuurlijke zoon van Henrik van
den Dijck, overgedragen aan Jacob Aarts Swaen57. Van Frans' vader Jan die Ber Peters werd de doodschuld
ter grootte van drie stuiver bij de Broederschap van het Eerwerdig Sacrament voldaan in het boekjaar
1532-1533. Hij leefde in juli 1530 nog en is waarschijnlijk aan de pest gestorven58. Op de 22ste januari 1532
zijn het Claas Peter Jans sBeren de oude, Frans, Peter Peynenborch, en Lambrecht als man van Ariaan, die
het huis tussen het erf van Claas Jan Timmermans en dat van Mechteld Merk Wijtmans, strekkende van de
Vloed tot de Kerkstraat, hebben overgegeven aan hun broeder en zwager Claas den jonge 59. Die bezit het
huis met aangelag van een zesterzaad nog in 1542 60. Hij schijnt het aan drie kinderen nagelaten te hebben.
Op de 20ste april 1560 heeft Marie, dochter van Jan Heyen bij Marie, dochter van Claas de Beer, haar recht

52.
53.
54.
55.
56.
57.

58.
59.
60.

R.203,18v-1498;
R.203,19-1498. Zie ook R.235,2-1530;
R.205,11-1501;
R.213,41-1509;
R.237,12v-1532;
R.237,130-1533; Frans heeft een zoon Aart en een dochter Adriana, welke de vrouw is geworden van Matthijs Spuynders:
R.279,21;
R.235,2-1530;
R.237,12v-1532;
sH,R.1335,252-1542;
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op de helft van dit huis, aangekomen bij versterf van heer Jan zoon van Claas de Beer, overgedragen aan
Henrik Claassen de Beer61. Diens dochter Barbara heeft op de laatste dag van april in 1594 aan Jacob
Beyharts overgedragen: 'sekere huys met zijnen gronde ende erfenisse, mit het gebruyck van eene werf daer
aenliggende', aan twee zijden begrensd door grond van de verkrijger; alsmede een stuk land van een
zesterzaad in de Schijf, ook naast grond van Jacob Beyharts gelegen62.

IIIa
Op het erf van Willem Emmen van Riel63, dat zich tussen het erf van Jan van den Dijc en dat van Michiel
Claus Beeren uitstrekte van de Kerkstraat tot de gemeint geheten 'die Vloet' is in de tweede helft van de
vijftiende eeuw een tweede huis gebouwd 64. Henrik Willem Emmen heeft uit de hem toekomende helft in
die twee huizen aan zijn zwager Willem Wouter Molders op de 3de mei 1473 een op Lichtmis af te dragen
erfpacht van zes lopen rogge beloofd. Willem en zijn vrouw Margriet werden daarmee als erfgenamen van
Willem Emmen uitgekocht. Twee dagen later hebben Thomaas, zoon van wijlen Jan Nulaets, als man van
Elisabeth, en Juut, dochters van Willem Embrechts van Riele, ten behoeve van Henrik Willem Emmen op het
in de Kerkstraat gelegen huis met de helft van 'den erve daer Willem Embrechts in bestarf', en op andere
goederen, zoals een stuk beemd 'in die Diese', vertegen. De andere helft van het genoemde erf blijkt dan
van Thomaas te wezen65. Dat komt hierna onder IIIb ter sprake.

Henrik Willem Emmen had meerdere huizen en heeft het onderhavige verkocht aan Roelof Claas Joosten66,
doorgaans Roelof Joosten geheten 67. In 1491 wordt Roelof als eigenaar genoemd68. Zijn weduwe heeft het
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huis nagelaten aan zijn zoon Joost69. Op de 15de december 1508 heeft Joost het huis in de Kerkstraat met
een boriweg over het erf van zijn achterbuurman overgedragen aan Simon Simons, de zoon van Simon
Ariens Voss van Heusden70. Op de 10de maart 1518 belooft Simon aan Lambrecht Noeysen er een cijns van
vijf-en-twintig stuiver uit op te brengen voor Aart Wouter Appels 71. Om zijn zoon Jan in staat te stellen als
priester te leven, heeft Simon hem in 1525 een lijfrente van zes rijnsgulden beloofd en daarvoor zowel dit
huis als dat wat hiervoor onder Kerkstraat 4 behandeld lijkt te zijn, tot onderpand gesteld72.
Ongeveer tien jaar later schijnt Simon de oude gestorven te zijn 73. Hij heeft een groot aantal erfgenamen.
Zijn zoon Simon en zijn dochter Heilwich, welke uit haar huwelijk met Jan Gielis van Oirschot een dochter
Mariken had, schijnt hij nog overleefd te hebben. De staak van Simon de jonge, die getrouwd was met een
zekere Margriet zal uitgestorven zijn, alhoewel er een stamhouder was, Peter, die in 1535 onmondig is74.
Immers de nalatenschap van Anna, dochter van Simon de jonge, welke uit haar huwelijken met Henrik de
Verwer Henrikszoon en Lambert Gerits de Bont geen kinderen naliet, wordt op de 31ste december 1583
gedeeld, zonder dat er kinderen van Peter worden genoemd75. Behalve Simon worden als zonen van Simon
Simon Ariens Voss genoemd: Ariaan en Wijt76. Ariaan is getrouwd met Kathelijn, natuurlijke dochter van
heer Goossen van der Hoeven bij Heilwich, dochter van Jan van Vucht. Ook Ariaan schijnt vrij jong gestorven
te zijn en Kathelijn is hertrouwd met Henrik Henrik Moels. Die wordt in 1557 dan ook genoemd als
momboor van de kinderen van Henrik Gielis Goidtstouwen, weduwnaar van Gudele, ook natuurlijke dochter
van heer Goossen Verhoeven77. Ariaan en Kathelijn schijnen drie kinderen gehad te hebben: Simon, wiens
enige dochter Marie de vrouw is geworden van Jan Dominicus Ghijs78, een van Gorcom; Jan, over wie zo
dadelijk meer, en Heilwich, welke in 1577 weduwe is van Dierk de Cardmaker, zoon van Jan Moy en
Magdalena, natuurlijke dochter van heer Jan Sapeels. Zij heeft kinderen79.

Voornoemde Jan Ariaan Voss is omgekomen door toedoen van Herman Loestecots, een vreemdeling.
Heilken, zijn weduwe, Simon, zijn broeder, Dierk Jans de Cardmaker, Aart Willems van den Wiel, Willem
Aarts van den Wiel en Joost Vrients als zijn naaste vrienden hebben de 'nederslach' op de 17de augustus
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1573 gezoend80. Ook Jans staak schijnt uitgestorven te zijn. Zijn zoon Wijtman, die in 1584 nog onmondig is,
en Pauwels Gerits van Asten en Henrik Everts tot momboor heeft, is voor 1603 getrouwd met Catharina,
dochter van Cornelis Goyaarts de Bungher81, doch Catharina is in 1618 al niet meer in leven en heeft geen
nakomelingen82. Van Heilken, dochter van Everaart van Oirschot, de weduwe van Jan Ariaans Voss, is aldus
geërfd door heer Everaart, de zoon van Henrik Everts van Oirschot bij Anna dochter van Wouter Willem
Aarts van den Wiel. Heer Everaard Henricx was te Oisterwijk rector van het altaar van Sint Nicolaas en heeft
gewoond in een huis, dat hiervoor onder nummer 4 van het Kerkeind is besproken.
Als naaste vriend, dat wil zeggen verwant, van de ongelukkige Jan Ariaans Voss, is hiervoor Aart Willems van
den Wiel genoemd. Hij was een schoonzoon van Simon Simon Ariens Voss van Heusden de oude, namelijk
getrouwd met diens dochter Beatrys83. Simon had nog een andere getrouwde dochter, Anna, welke is
getrouwd met Jan Cornelissen, ook genoemd Van Beke84. Hij schijnt ook nog twee dochters gehad te
hebben, welke ongehuwd zijn gebleven, Mariken en Cornelisken.

Bij de scheiding en deling welke de erfgenamen van Simon de oude op de 20ste maart 1536 hebben
gemaakt is het hier besproken huis toegevallen aan Anna 85, welke het als weduwe heeft nagelaten aan haar
dochter Marie bij Jan Cornelis van Beke86. Deze is getrouwd met Peter Gijsberts van Gorcum de jonge. Op de
19de april 1550 heeft Peter het van zijn schoonouders aangekomen huis verkocht aan Jacob Willem
Cornelissen van Haren87. Ten tijde van de opstand schijnt die zijn goed door brand verloren te hebben en
door verarming de lasten op het erf niet meer te hebben kunnen opbrengen. Wegens gebrek aan betaling
van een erfpacht van een mud rogge wordt het opgewonnen en in het verbuut is Jan Mattheeus de Bunger
aan de koop gebleven. Op de 16de januari 1577 heeft hij de 'erffenisse' in de Kerkstraat overgedragen aan
Jacob, zoon van wijlen Antonis de Loze, de achterbuurman 88. Die heeft er zijn hof mee uitgebreid.
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IIIb
Willem Emmen van Riel had zijn erf tussen de erven van Jan van den Dijc en Michiel die Beer verworven als
man van Sophie, dochter van Henrik van Beke89. Terwijl in 1434 nog sprake is van Henrik van Beke en zijn
kinderen90, is het erf in 1442 al toegedeeld geworden aan Willem Emmen 91. Zoals gezegd is het erf na
Willems dood gedeeld en de zuidelijke helft is toegevallen aan Maas Nulaets, Willems schoonzoon.
Met zijn oosterbuur Peter die Beer is Thomas op de 13de juli 1598 tot een overeenkomst gekomen over het
gebruik van een boriweg tussen hun beider erf, welke eigendom is van Peter. In het vervolg zal Thomas
daarover naar de Kerkstraat mogen92. Anderzijds heeft de eigenaar van het noordelijk afgedeelde erf een
boriweg over Maas' erf, zodat in 1520 sprake is van een huis met twee boriwegen93. Thomas is in dit goed
bestorven.
Op de 19de november 1509 hebben de gebroeders Jan en Aart en hun zuster Aleid, kinderen van Thomas
Nulants, en Claas Jan Timmermans als man van Margriet, ook een dochter van Maas, hun rechten op vier
vijfde onbedeeld in een huis met grond en toebehoorten 'optie Vloet' overgedragen aan Willem Thomaas
Nulaets, die het overblijvende deel al bezit 94. Op de 19de februari 1516 belooft hij onder verband van zijn
huis aan Engel, de weduwe van Wouter Claes den ouden een erfpacht van 'achttalve' lopen rogge95. Deze
Engel was Willems schoonmoeder. Hij was getrouwd met Peterken, dochter van Wouter Claessoen96, doch
uit hun huwelijk zijn kennelijk geen kinderen achtergelaten, want in 1520 zijn tot het onderhavige huis
gerechtigd: voor de ene onbedeelde helft Jan Thomaas Nulants, priester, die is ingetreden in het 'goedshuys

89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.

zie onder Lindeind 14;
R.192,omslag-1434;
sH,R.1212,69v-1442;
R.203,19-1498;
R.224,2-1520;
R.213,41-1509;
R.220,8-1516;
zie onder Lindeind 94 II;
© De Vrijheid Oisterwijk

Kerkeind 6 en 7 •

14

van Sinte Mariëndonck' buiten Heusden, Aart zijn broeder, en Claas Jan Timmermans als man van Margriet;
en voor de andere helft Jan Wouter Claes, en Sebastiaan, zoon van de jonggestorven broeder van Jan,
Tielman geheten. Op de 11de januari 1520 hebben broeder Gerit van Hilvarenbeeck, 'kelweerder des goidshuys' in de naam van broeder Jan, Aart en Claas, alsmede Jan Wouter Claes, ook handelend voor zijn neefje,
het huis 'tsamen met twee boerywegen', de ene strekkende vooruit 'totter Kerckstraten' en 'den ander
besyden uut totter Vloet waert', verkocht aan Ariaan Pauwels Beecken97. De koper zal een zoon zijn geweest
van Pauwels Ariaan Beecken, die in 1535 genoemd wordt als een man van vijf-en-zestig jaar, vijftien jaar
ouder dan Claas Jan Timmermans98. Oud is Ariaan niet geworden. Het huis is geërfd door zijn broeder Dirk 99,
die er in 1528 een erfpacht uit heeft beloofd100. Het jaar daarop heeft deze de helft van het huis op de Vloet
met de twee boriwegen overgegeven aan Claas Jan Timmermans101. Er drukt dan een last op, omdat Henrik
Willem Emmen, de oom van Claas' vrouw, met honderd-en-twintig carolusgulden twee missen heeft gefundeerd102. Het zal uit dien hoofde zijn, dat in 1544 gewag wordt gemaakt van een rente van drie gulden,
welke aan een altaar in de kerk van Oisterwijk zal vergolden moeten worden en geheven worden uit het huis
van Claas Jan Timmermans met erf, hof en aangelegen bouwland, ter grootte van een lopense, op de Vloet
gelegen103. De nalatenschap van Claas en Margriet wordt na de dood van Margriet gescheiden op de 8ste
augustus 1561. Er zijn drie huizen te verdelen. Thomas Claas Jan Timmermans verkrijgt het huis, dat hiervoor
onder Kerkeind nummer 2 al is besproken; zijn broeder Jan Claas Timmermans een huis bij 'den drijeboom
aent Boschecken', behandeld onder Lindeind nummer 88, en Jacob Antonis de Loze, die is getrouwd met
Aleid, dochter van Claas en Margriet, het onderhavige huis op de Vloet, met de beide boriwegen, zoals dat
dan is gelegen tussen een erf van de Tafel van den Heiligen Geest en een erf van Henrik de Beer. De overige
delenden, met name Gielis Goossen Emberts als man van Cornelia, dochter van Peter Claas Jan Timmermans
bij zijn eerste huisvrouw Marijken dochter van Wouter Roelof Peynenborch, en Jan Rut Timmermans de
jonge en Jan Jans van Gilze, als momboren van Jan en Merijken, Peters kinderen bij Peterken dochter van
Jan van Gilze, krijgen ander goed104.

97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.

R.224,2-1520;
R.239,27-1535;
R.233,26-1529;
R.232,40v-1528;
R.233,26-1529; de andere helft was wellicht van Dirks zuster Elisabeth;
R.233,40-1529;
sH,R.1340,9-1544;
R.265,33v-1561;
© De Vrijheid Oisterwijk

Kerkeind 6 en 7 •

15

Zoals gezegd is Jacob de Loze er in geslaagd het erf van zijn noorderbuur, als hoedanig het laatste Arnt Jacob
Cornelis die Cremer wordt vermeld 105, te verwerven. Wat hij op de 5de december 1579 aan Jacob Beyharts
kan overdragen zijn echter slechts twee afgebrande erven106.

Op de 25ste januari 1590 koopt Jacob Beyharts nog een op het erf drukkende rente van zes carolusgulden.
Antonis Jan Jacob Sberen had die overgedragen aan Cornelis Cornelissen de Loze, om door Cornelis ter tocht
bezeten te worden en door diens dochter Christina, wier moeder was Lenartken, dochter van genoemde
Antonis, ten erfrecht; deze rente was door Cornelis Willems de Loze, mede in zijn hoedanigheid van
momboor van Gommer, zoon van wijlen Cornelis, de zoon van Cornelis Willems de Loze, opgedragen aan Jan
Mattheeus de Bungher, die haar krachtens het testament van Mariken dochter van Jan Reyners, als
weduwnaar heeft verkocht aan Jacob, zoon van Frans Beyharts voornoemd107. Hoe deze rente is gekomen in
handen van Antonis Jan Jacob sBeren is niet duidelijk; dat het hier besproken erf er het onderpand voor is,
moet echter buiten kijf zijn: het huis met hof is gelegen tussen het erf van de Tafel van den Heiligen Geest
en het erf van Peter de Beir, en wel 'opte Vloet'.
In dit verband mag ook nog uitgeweid worden over een rente, die Claas Jan Timmermans, Antonis Jan
Jacops, Adriaan Thomas Martens en Henrik Herman Appels waarschijnlijk in een zekere hoedanigheid
beloofd zullen hebben en door Claas' zoon Thomas, die getrouwd was met Elisabeth, dochter van Herman
Dirks van den Broeck, is verkocht 108.

105.
106.
107.
108.

sH,R.1358,268-1552/71;
R.282,24v-1579;
sH,R.1416,412-1590;
sH,R.1398,190v-1574; De momboren van joffrouw Maria, dochter van jonker Johan van den Water bij joffrouw Marie
Gielmans, met name heer Gerard van den Hovel, priester en beneficiaat van de Bossche Sint Jan Evangelist, jonker Dierk
van den Water, en meester Jan van Broegel, licentiaat in de rechten en afgegaan president der stad 's-Hertogenbosch,
hebben op de 10de november 1623 een rente van niet minder dan zes-en-dertig carolusgulden uit het erf dat lag tussen
het erf van Goris van Eersel westwaarts en Niclaas de Beer oostwaarts gekocht. Deze rente was door Henrik Robbert
Gijsberts als testamentair momboor van de kinderen van Henrik Franchois Pelgrom en Besselken dochter van Robbert
Gijsbert Heymans gekocht, en gerechtigd waren daarin in 1623: voor twee zesde gedeelte in twee derde de weduwe
Quirijn Boel met haar dochters Besselken en Adriana, te weten joffrouw Maria Pelgrom, dochter van Henrik en Besselken;
voor een zesde gedeelte de weduwe van Henrik Pelgrom, zoon van Henrik en Besselken, met name Clara de la Croix, te
Antwerpen; en voor vier zesde Margriet, dochter van Henrik Franchois Pelgrom, de vrouw van Peter Lucas Witas te
© De Vrijheid Oisterwijk

Kerkeind 6 en 7 •

16

IV
Dit erf, dat in de achttiende eeuw het meest oostelijke deel is gaan uitmaken van een als nummer 7
gequoteerd goed aan het Kerkeind, is in 1418 van de erfgenamen van Wijtman Henriks van den Dale 109, de
rademaker110. Wijtman schijnt twee dochters gehad te hebben, van welke Jut Srademakers het oostelijke
deel van het erf gekregen schijnt te hebben111 en Marie des Rademekers112 het westelijke deel met het
huis met 'sijnre osendruppen oostwaert'113. Juut is het recht op het huis aangekomen 'in weduwestoel',
zodat ze er rond 1434 ongeacht de wil van haar dochter Juut over heeft kunnen beschikken. Zij heeft het
goed tegen een erfpacht uitgegeven aan Hessel geheten Moelneer Herman Moelleneerszoon114. Mogelijk is
Hesselken115 een zoon van Herman Jan Smoelneers en Kathelijn, dochter van Wouter Aart Emmen 116.
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In 1426 is Hessel als man van Elisabeth dochter van Willem Nellen, tot een erfwisseling gekomen met zijn
zwager Andries Willem Nellen ter zake van een kwart in een huis tussen de Kerkstraat en den 'Hogen Wech'
en een gedeelte van den Eycacker gelegen in de Scijve tussen 'spersoens erve' westwaarts en grond van
Andries Nellen oostwaarts. Ten behoeve van Andries heeft Jan Aart Roekeloes toen vertegen117.
Wanneer Hesselken het huis waarin Wijtman de rademaker is bestorven verwerft, drukken daarop al heel
wat lasten: een erfcijns welke gebeurd wordt door de erven Bruusten Janszoon; een erfpacht van vier lopen
rogge, verschuldigd aan de Tafel van den Heiligen Geest; een cijns van ongeveer tien schilling118,
verschuldigd aan de gezellen in de kerk, en het onderhoud van de bekende dijk voor een halve roede.
Wanbetaling van de erfpacht aan de Tafel van den Heiligen Geest heeft geleid tot een opwinning van het
onderpand, dat door Jan van der Elst als provisor is verkocht aan Peter, de zoon van Jan die Greve. Op de
2de maart 1446 heeft Peter zijn rechten in het huis waarin Wijtman van den Daal de rademaker is
bestorven, gelegen tussen het erf dat Willem, de zoon van Engbrecht van Riel 'nu ter tijt hantplicht'
oostwaarts, en dat van Dirk van den Woude, de zoon van Peter Wijns, westwaarts, waarvan de hof zich
uitstrekt van de Kerkstraat tot de gemeint op de Vloed, afgestaan aan Jan Heyen, zoon van Gijsbrecht
Heyen119, die in 1442 er al rechten in bezeten heeft120.

Jan Gijb Heyen was wellicht een aanverwant van de van den Daals. In 1455 heeft hij Wouter die rademaker
voor vijf jaar een stuk land 'optie Hupperinge' verhuurd121. In 1444 hebben Jan Buckinck Janszoon en Aart
Aartszoon 'getuught uut versueck Jan Ghijsbrecht sHeyen, dat hen wael cundich is, dat si daer bij ende over
waren als huwelijcs lude, daer Gheryt Aertssoen van Broechoven quam ende geloefde Jannen Ghijsbrechtssoen voerschreven in huweliker vorwaerde achttien lopen rogs erffpachts met Juete sijnre dochter' 122.
Op de dag dat Jan Heyen rechten van Peter die Greve verkregen heeft, doet hij ten behoeve van Juut
dochter Wijtmans van den Dael geheten die Rademeker afstand van rechten in de helft 'aen die westside,
daer Juet Rademakers bezit, neffens erffenis meester Jans van Spul die Dircks van den Woude was'123.
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Onbekend is ons hoe het huis naderhand van Henrik Jan Meeus 'anders gheheyten van Poppel' is
geworden124. Deze heeft het vermaakt aan de Tafel van den Heiligen Geest 125. Lijsbeth, de weduwe van
Henrik van Poppel, waarschijnlijk een dochter van Jan Doenis 126, is evenwel in geldnood geraakt en heeft op
de 16de juni 1472 drie-en-twintig pond geleend van Jan Heymericx van den Bosch, die de inschuld heeft
overgedaan aan zijn stadsgenoot Simon Scheenkens van den Bosch. Omdat Lijsbeth uiteindelijk acht
rijnsgulden niet heeft 'vergouden', is Simon op de 26ste februari 1473 gericht aan het hier besproken huis.
De vorster Aart Lonout heeft het gericht volvoerd en het onderpand overgedragen aan Simon, de schuldeiser, waarna deze het heeft verkocht aan Willem Jan Beckers tegen betaling van dat waarmee Lijsbeth in
gebreke was, het 'gebrek' en de 'onraad', en voorts nog elf rijnsgulden aan Henrik van Berck in den Bosch,
vier-en-een-halve peter aan Wellen Wellens Scilders en een half mud rogge aan de Tafel van den Heiligen
Geest127. Willem die Becker zal slechts als tussenpersoon in de onderhandelingen met de vreemdelingen uit
den Bosch zijn opgetreden; reeds op de 27ste juli 1473 heeft hij het goed overgedragen aan Michiel Jans
Beeren128. Ook die schijnt het goed maar enkele jaren gehouden te hebben. In 1477 wordt Henrik van den
Wiel zijdelings als eigenaar genoemd129 en vervolgens diens zoon Gerit 130.
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Opnieuw schijnt een opwinning geleid te hebben tot handwisseling. Bij die opwinning heeft Michiel
aanspraken doen gelden wegens de 'beternis' van het onderpand ten gevolge van door hem aangebrachte
verbeteringen en waardevermeerdering. Ten overstaan van de schepenen hebben Matthijs Verelst, Goossen
Embrechts, Antonis Sceyven en Witken Wijtkens getuigenis gegeven van de 'coemenscap' tussen Michiel de
Beer en Aart van Eersel, waarbij Michiel, toen Aart 'den palmslach hadde van enen huyse ten beternisse van
ICXLIIII peter' van achttien stuiver het stuk, met acht slagen en onder beding van een halve peter voor de
gezellen, tot wilsovereenstemming is geraakt met Aart. Op grond daarvan heeft Michiel die Beer het huis
met zijn aanhorigheden op de 27ste januari 1496 aan Aart van Eersel overgedragen 131. Met grove lijnen is de
geschiedenis aangegeven in het 'rentboeck' van de Tafel van den Heiligen Geest. 'Dit boeck is begonnen bij
tijden van Wouteren Colff in sijn yerste jaer; het was het jaer van LV' (1555)132, maar het 'waert ghescreven
doen Ariaen Thomassen Heilighe Gheest meester was: inden iare ons heren duysent vijfhondert ende twee en
vijftich op Lichtmisse' en wel met het overschrijven van de posten uit een ouder boek. Alzo worden
betreffende het hier besproken huis twee posten vermeld: 'Item Aert van Eerssel met zijnen gesellen: een
half mud roggen uut enen huys ende hoeve, dat te behoeren plach Michiel de Beer, gelegen in die
Kerckstraet aldernaest der erffenisse Jans van der Voert, welck Henrick van Poppel gemaect heeft; daer
brieve af zijn: ½ mud' alsmede 'Item noch die selve Aert met zijnen gesellen, uut den selven huyse ende hoeve
IX lopen roggen, daer brieve af zijn als voere den huyse toebehoerende IX lopen'133. Boven de eerste post
staat als aanvulling: 'nu Goris van Eerssell' en vervolgens: 'niet, want die Heylige Geest heeft dit onderpant'.
Het huis is immers voor 1520 al in handen van de broeder van Aart van Eersel, geheten Goris Wouters van
Eersel. Beide gebroeders van Iersel waren getrouwd met een dochter van Wouter Claas en diens vrouw
Engel; Aart met Heilwich en Goris met Jenneken. Goris is ook nog getrouwd geweest met Engel, dochter van
Lenaart Coremans bij Lijsken dochter van Gerit van Dun 134. Mogelijk heeft Wouter, de zoon van Goris bij
Jenneken, hierom in 1520 afstand gedaan van een hofstede tussen het erf van Claas van den Hout en dat
van Simon Simons ten behoeve van zijn vader135. Goris had ook nog een dochter Engel, welke de echtgenote
is geworden van Adriaan Embert Sgreven. In 1520 wordt van haar geen melding gemaakt; mogelijk stamt zij
uit het tweede huwelijk van Goris.
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Hoe het erf later aan de Tafel van den Heiligen Geest is gekomen, is ook al weer onbekend. Op de 21ste mei
1563 is door Wouter Colff in zijn hoedanigheid van meester van de Tafel van den Heiligen Geest, met
consent van de persoon, schoutet en schepenen en kerkmeesters, het huis, dat dan weer op het erf is
gekomen, verkocht aan Peter zoon van wijlen Peter Hovelmans. De enige lasten welke op de koper drukken
zijn het onderhoud van één roede van de Oisterwijkse dijk, en een cijns van tien schelling min een
negenmanneke, te betalen aan de altaristen136. Bij de brandstichting en verwoestingen welke de opstand
meebracht is het door Peter Hovelmans gekochte huis afgebrand. De strop is waarschijnlijk genomen toen
Wouter Adriaans van Esch, die in 1565 het westwaarts naburige erf had gekocht 137, bankroet ging. Dat huis
draagt Wouter op de 6de september 1577 op aan Willem Aarts van den Wiel onder voorwaarde dat hij het
binnen vier jaar met de geweldige som van negenhonderd gulden van twintig stuiver het stuk nog mag
lossen138. Een half jaar later blijkt echter dat Wouters schuldeisers het roer hebben overgenomen. Willem
Aarts van den Wiel 'als d'actie vercreghen hebbende totten goeden Wouters van Esch' verwerft van Peter
Hoevelmans op de 7de maart 1578 de afgebrande hofstad, welke is gelegen tussen de erffenisse der
crediteuren van Wouter Adriaans van Esch en een erf dat eertijds was van Jacob Willems de Coman, en zich
uitstrekt van de Kerkstraat tot de gemeint139. Willem heeft daarop het goed, hem eensdeels aangekomen
van Peter Hovelmans en deels van schoutet, borgemeesters en schepenen, dadelijk overgedragen aan Jan
zoon van wijlen Jan Jans de Brouwer140. Van Jans ontijdig overlijden is in 1579 door Jacob Franssen Beyharts
gebruik gemaakt. Nadat hij in april van dat jaar de twee naburige, meer westwaarts gelegen, erven heeft
verworven, is hem het onderhavige erf, met het huis erop, ten cijns uitgegeven door Fransken dochter van H
ubrecht de Greve, weduwe van Jan de Brouwer, op de 2de juni 1579 141.
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V en VIa Het Spulshuis
In 1418 heeft Jan Peter Wijns aan Dirk 'sinen brueder' de helft van een huis tussen het erf van Aart van den
Wiel en dat van de erfgenamen van Wijtman Henriks van den Daal verkocht142. Deze broeder wordt Dirk van
den Woude genoemd143, en lijkt Jan te zijn opgevolgd. De erfpacht waarvoor Dirk het huis heeft verworven
schijnt door jan Wijns, poorter in de Vrijheid, 'in sinen testament beset ende gemaect' te zijn aan de
kerkfabriek en de Tafel van den Heiligen Geest144. Daags voor het feest van Sinte Lucije in 1443 hebben Jan
Jan Wijtmanssoen die jonge en Willem Luwe als meesters en provisoors van de kerk, en Aart van der Heyden
en Henrik Jan Wijtmans als momboors van de Tafel van den Heiligen Geest die erfpacht van een half mud
rogge ten behoeve van meester Jan van Spul verkocht aan heer Henrik Beys, priester145.
Toen was meester Jan al eigenaar van het huis. Waarschijnlijk heeft hij het in 1439 gekregen 146. Van Dirk van
den Woude is het huis verworven door meester Jan van Laervenne 147, ten behoeve van wie de geldschieter
Willem Loyer, natuurlijke zoon van meester Jacob Groy, al eerder een cijns uit het huis gaande had
verworven van Dirk van den Woude 148. Op de 17de augustus 1441 heeft meester Jan van Laervenne aan
meester Jan van Spul zowel zijn deel in het huis zelve als ook zijn recht op een cijns daaruit van een half
pond payment overgedragen149.

Reeds voordat hij het huis verwierf, was meester Jan van Spulle in Oisterwijk bekend 150. In 1430 draagt hij er
een onder Gestel gelegen beemd over151. We kennen van hem drie zonen: meester Engelbert, meester
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Gijsbert, en meester Jan die priester was152; de eerste heeft vier erfgenamen, van wie een is ingetreden bij
de Kartuizers te Keulen. Vandaar dat die nog eeuwen grond hebben gehad achter de plaats waar de burcht
heeft gestaan. Op de 19de december 1477 hebben meester Jan van Spulle, zoon van meester Engelbert en
zijn zwagers Jan Esselen als man van jonkvrouw Katelijn, en meester Willem Kraye als man van jonkvrouw
Cecilia, dochters van meester Engelbert, aan de Kartuizers afgestaan hun recht op drie-vierde in een huis
met hof en huisje in de Kerkstraat, in een pacht uit dat huis en in het goed te Spul aan de Heisen onder
Gestel153.

Op de 12de maart 1495 heeft de prior van de Kartuizers uit Keulen het Spulshuis in de Kerkstraat
overgedragen aan zijn ordebroeders in Vught 154, die het op de 11de juni daaropvolgend tegen een cijns van
drie rijnsgulden, te betalen op de feestdag van Sint Jan, ten erfcijns hebben uitgegeven aan Jan Jan Willems
van der Bruggen155. Eén roede van de dijk moet die blijven onderhouden. De helft van die last schuift Jan af,
wanneer hij op de 5de juni 1497 het huiske van het goed van de van Spuls afscheidt en verkoopt aan Claas
Henriks van Hout voor 'XLIX enckel gulden sonder wyncoep ende lijfcoep'156. Het heeft er veel van weg, dat
de woning van Juut Rademakers bedoeld wordt, waarover we hiervoor onder IV terloops hebben gehandeld.
Opmerkelijk is namelijk de aantekening, dat Claas van den Hout de helft van een roede dijks moet
onderhouden, 'daer Aert van Eersel dander helft aff houdt'. Aart van Iersel is, zoals bekend, de buurman aan
de oostzijde.
Jan Jan Willems van der Bruggen en Jan van der Voort 157 of Vervoort mogen waarschijnliujk vereenzelvigd
worden. In 1496 (toen het huiske nog niet was verkocht aan Claas van den Hout) heet Jan Vervoort immers
de buurman van Aart van Eersel158, en in 1501 ligt het huis van Jan Jans Vervoert tussen het erf van Claas
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van Hout en dat van Heilwich, de weduwe van Gerit van den Wiel en haar kinderen; de hof ervan strekt zich
uit van de Kerkstraat tot de Vloed. Jan heeft uit dit goed een cijns van anderhalve rijnsgulden beloofd aan
Baat dochter van Jan die Weer159. Op de 6de februari 1514 belooft hij er nog een cijns van dertig stuiver uit
aan Marie dochter van Jacob Lenarts160. Zes jaar later is Jan al dood en is zijn huis verdwenen. Voor het
laatst lijkt hij genoemd te worden in 1517 en wel als man van Kathelijn, natuurlijke dochter van Henrik van
den Wiel bij Kathelijn, dochter van Jan die Wolff Dirkszoon161. De hofstede hebben zijn erfgenamen op de
30ste januari 1520 verkocht aan hun buurman Claas Henriks van den Hout 162. Het zijn heer Marten, de zoon
van Jan van der Voort, priester en kanunnik te Averbode; zijn zuster Elisabeth; zijn zuster Heil (welke
getrouwd is met Lenaart Ariaan sBonten, welke in 1532, op grond van een testament, dat is gemaakt ten
overstaan van heer Heiman Jacob Heims 'oude cappelaen' een huis te Huikelom heeft overgedragen aan
haar zoon heer Matthijs163); de kinderen van Kathelijn, ook dochter van Jan Vervoort, uit haar huwelijk met
Wouter Herman Sgreven, en tenslotte Goossen, de zoon van Jan van Nuys bij Margriet, ook dochter van Jan
van der Voort, en zijn onmondige zuster Anna 164. In 1520 hebben Elisabeth, Lenaart, Jan van Nuys en zijn
zoon, ook handelend voor Anna en in de naam van heer Marten, 'religioes van Everbode', en van de
huisvrouw van Wouter Sgreven een stuk land onder Berkel verkocht 165.
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De hofstede ten westen van zijn huis, welke Claas van den Hout koopt, strekt zich uit van de Kerkstraat tot
de gemeint 'optie Vloet'. Ze wordt overgedragen 'tsamen met den houtwas optie vloet daertegen staende'.
Claas moet zestig rijnsgulden betalen en aan de Kartuizers in 'Coelen' een cijns van drie 'oeverlense'
rijnsgulden opbrengen166. In 1521 wordt het goed van Claas omschreven als een huis met erf, hof en achterhuis, in de Kerkstraat gelegen tussen het erf van Goyaart van Eersel oostwaarts en dat van Henrik van den
Wiel westwaarts167.

Uit dit goed alsmede uit een huis in den Bosch heeft Claas een cijns verkocht aan zijn broeder Laureins
Henriks van den Hout, een timmerman. Deze is vererfd op Laureins dochter Aleid, welke die heeft nagelaten
aan haar kinderen bij Antonis Valckenborgs. Lenaart en Johanna, kinderen van Antonis Valckenborgs,
hebben de cijns van zes gulden, ook in naam van de onmondige kinderen Henrik, Laureins, Ermgard en
Anna, in 1534 vervreemd aan Wouter Jan Goyaerts en Ermgard voornoemd168.
Claas Henriks van den Hout had zowel uit zijn huwelijk met Elisabeth, dochter van Henrik Emmen, als ook uit
dat met Elisabeth, dochter van Willem Poynenborch kinderen 169. In 1530 begint hij maatregelen te treffen
om twisten in verband met zijn nalatenschap te vermijden. Ten overstaan van heer Jan Sapeels als notaris
heeft hij op de 2de oktober 1530 een testament gemaakt170. Daar hij aan Frans Jans de Beer en Iken, zijn
dochter uit zijn eerste huwelijk, bij huwelijkse voorwaarden honderd keizersgulden heeft toegezegd, geeft
hij die op de 11de november 1532 eveneens aan Antonis Jan Jacobs sBeren, die is getrouwd met Joostken,
ook een dochter uit het eerste huwelijk van Claas van den Hout 171. Joostken schijnt slechts een kind, Jacob,
nagelaten te hebben. In 1538 draagt die goederen over aan de kinderen uit het tweede huwelijk van zijn
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vader, gesloten met Barbara, dochter van Cornelis Heyen172. Omdat Jacob geestelijke wil worden, draagt
Claas Henriks van den Hout een derde van de goederen waarin hij de tocht heeft als weduwnaar van Lijsken
van Riel aan Antonis Beren over opdat deze voor het 'schoelgelt' en de klederen, die zijn kleinzoon als klerk
nodig hebben zal, zorg draagt173. Hier is sprake van een derde deel, omdat Claas uit zijn eerste huwelijk ook
nog een zoon, heer Frans van den Hout, heeft. Deze is franciscaan 174.
Op de 12de september 1533 heeft Claas van den Hout de regeling die hij bij zijn testament in 1530 heeft
getroffen herzien en zijn testament herroepen. Aan zijn 'naehuysvrouwe' en haar kinderen vermaakt hij dan
een huis op de Hoogstraat benevens het van Jan van der Voort afkomstige goed, waarop een nieuw huis is
getimmerd, weshalve het westelijk deel van het goed dat hij in de Kerkstraat heeft verworven 175. Het
oostelijke deel, dat hij al had staande huwelijk met Lijsken, dochter van Henrik Emmen, wordt gedeeld in
een noordelijk stuk, waarop 'tgroote huys' staat met een 'ledige erfenisse daarneven liggende ter
kerckenwaert' dat bij de erfdeling op de 15de september 1539 wordt toegescheiden aan Jacob, de zoon van
Antonis Jan Jacobs 176 door Frans de Beer en door Peter de Beer, zoon van Joost de Beer als man van
Henriksken, ook dochter van Claas en Lijsken. Het zuidelijk deel, gevormd door een huis en hof 'opte Vloet
metten voirhooft' is toegevallen aan Frans en Peter de Beer. Reeds het jaar daarop, op de 15de oktober
1540 is dit goed op de Vloet, dat dan door Frans van Hout Geritszoon gebruikt wordt, door Frans de zoon
van wijlen Jan Peter Berens, als man van Ida, dochter van Claas van Hout Henriks, (waarschijnlijk na
nogmaals gedeeld te zijn) verkocht aan heer Goossen, priester, zoon van Laureis Jan Groys. Het verkochte
ligt tussen het erf van Peter Joosten de Beer westwaarts en dat van Goris van Eersel 177.
Op de 10de oktober 1539 heeft Peter Jans de Beer een 'dijcksken opte Vloet' aan Jacob Antonis Jan Jacobs
sBeren overgedragen en die heeft daarop 'tstenen huys metten halven poetsel' bij het erf van Frans de Beer
en het dijkske tegen een erfcijns van negen gulden overgedragen aan zijn vader 178. In 1544 wordt het goed
van Antonis omschreven als een huis en hof met achterhuis, strekkend van de Kerkstraat tot de waterlaat
die Vloet, en gelegen tussen het erf van Goris van Eersel enerzijds en de erven van Antonis zelf en van Peter
de Beer anderzijds, zijnde belast met niet minder dan drie-en-twintig gulden 's jaars 179. Dit heeft Antonis ook
nagelaten180. Op de 22ste april 1558 wordt een losrente uit dit goed ten behoeve van heer Mattheeus
Willems van Berlicum aan de secretaris overgedragen door Elisabeth en Anna, dochters van Antonis; heer
Aart de Beer, priester, en Jacob de Loze als momboors van Christina, dochter van Cornelis de Loze bij
Lenartken, ook dochter van Antonis, en door heer Aart en Wouter Colff als momboors van Henrik, de
onmondige zoon van Ariaan Vendix bij Marie, ook dochter van Antonis Jan Jacobs sBeren181. Vervolgens
hebben de erfgenamen van Antonis op de 30ste april het goed zelf overgedragen aan Raphael van der Biest
'sone Gabriels van der Biest'. Het vervreemde wordt omschreven als een huis en hof 'met eenen cleynen
huysken ende noch met eenen afterhuys daer teynden aen liggende met hunnen gronden ende toebehoirten
met allen den rechten, baten ende lasten', gelegen in de Kerkstraat tussen een erf van de Tafel van den
Heiligen Geest (voorheen van Goris van Eersel) en een erf van Willem van den Hout. Raphael koopt
tezelfden dage ook nog het huis van Peter zoon van wijlen Joost de Beer, weduwnaar van Henriksken
dochter van Claas van den Hout, die tot de verkoop bevoegd is krachtens een uiterste wilsbeschikking182.
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Aan Elisabeth dochter van Gijsbert Vos, begijn in het Groot Begijnhof in den Bosch, heeft Raphael een cijns
van zes gulden beloofd, gaande uit een huis met erf, hof, en achterhuis tussen het erf van de Tafel van den
Heiligen Geest, en dat van Willem Claassen van Houthen. Deze cijns is door Elisabeth in 1578 nagelaten aan
meester Jan, Gerit en Jacob, zonen van de chirurgijn meester Andries Gijsberts Vos, van wie Jacob Beyharts
hem koopt ten behoeve van zijn broeder heer Jan 183.

Raphael heeft al deze goederen in de Kerkstraat (een huis en een achterhuis op de Vloed, met de grond en
een 'vaerwech after ter Vloeten toe') op de 30ste oktober 1566 verkocht aan Wouter Ariaans van Esch184.
Deze was getrouwd met Magdalena, dochter van Jan Mattheeus de Bunger 185. Zoals al medegedeeld, het
ging hem zo slecht, dat hij bankroet is gegaan. Het erf tussen het voormalig goed van Goris van Eersel en de
goederen van Lijsken, de weduwe van Claas van Hout, is wegens wanbetaling van een cijns van dertien
carolusgulden opgewonnen en door Antonis Willem Rummen 186 van Berlichom is op de 7de april 1579
daarop vertegen ten behoeve van Jacob Beyharts, die er het hoogste bod op heeft uitgebracht 187. De 29ste
van die maand werd aan Jacob ook het naastgelegen huis op de Vloet, dat was opgewonnen wegens gebrek
aan betaling van zes carolusgulden, overgedragen door Joost, de zoon van Peter Joost de Beer en van
Henriksken dochter van Claas van den Hout188. Op de 25ste januari 1590 koopt Jacob ook nog de cijns van
dertien carolusgulden voormeld zelve in. Antonis had die verkocht aan Jan Mattheeus de Bunger, die er op
grond van een testament, als weduwnaar van Marieken dochter van Jan Reyners, over heeft kunnen
beschikken189.
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VIb
Peter Joosten de Beer kwam aan zijn huis op de Vloet door zijn schoonvader Claas de zoon van Hein van
Hout. Bij de scheiding en deling van de nalatenschap van Claas in 1539 is aan hem en een andere
schoonzoon, Frans Jans de Beer, een huis achter het grote huis van Claas in de Kerkstraat toegevallen. Dit
huis is hetzij gedeeld hetzij van de hof ten westen ervan ontdaan. In het tweede geval is door Peter in die
afgescheiden hof gebouwd. In 1543 bezit hij bij de Vloet een huis met erf, hof en aangelag van een
lopense190. In het westen grenst de hof aan het erf van Jan Henriks van den Wiel, hetwelk hierna onder VIIb
ter sprake komt. Ertussen ligt een boriweg van vier voet breed 191.
Als weduwnaar van Henriksken dochter van Claas van Hout heeft Peter zijn huis op de 30ste april 1558
verkocht aan Raphael van der Biest, die de overige bezittingen van Claas van den Hout ook al had
verworven192.Raphael heeft het huis evenwel niet met die andere goederen verenigd gehouden, doch het
van Peter gekochte huis op de Vloet, in het westen begrensd door het erf van Jan Nulants, op de 4de
augustus 1562 overgedragen aan Jan 'sone Jan Claes de Weer'193. Deze Jan is getrouwd met Heilwich,
dochter van Peter Leunis van Megen bij diens tweede vrouw Aleid dochter van Joorden die Greve 194. Na de
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dood van Heilken heeft Jan de Weer het huis van de hand gedaan. Op de 10de januari 1571 verkoopt hij het
aan Jan Jan Buckincx. In het oosten wordt het erf dan begrensd door Wouter van Esch 195.
Wegens gebrek aan betaling van een cijns van zes carolusgulden196 is dit huis opgewonnen en weer in
handen van de nazaten van Claas van Hout geraakt. Diens kleinzoon Joost de Beer, zoon van Peter Joost de
Beer en Henriksken dochter van Claas van Hout, heeft het op de 29ste april 1579 opgedragen aan Jacob
Beyharts, die reeds de hand had gelegd op de noordwaarts en oostwaarts aangrenzende terreinen197.

VIIa
In de Kerkstraat bezat Elisabeth Henrik Costersdochter een huis, dat Aart van den Wiel van haar heeft
verworven198. Deze Aart Peters van den Wiel is op de 3de juli 1461 afgegaan van zijn recht van tocht in dit
huis, dat hem toekwam als weduwnaar van Margriet, dochter van Matthijs van Hukelem. Zulks ten behoeve
van hun wettige zonen Henrik en Peter, de dochter Juut welke is getrouwd met Lambrecht van den Woude
Henrikszoon199 en Henrik, Elisabeth en Margriet, de weeskinderen van hun schoonzoon Henrik
Embrechtssoen van Riel en Elisabeth, ook dochter van Aart Peters van den Wiel 200. In 1475 is Aart nog in
leven. Op de 12de september van dat jaar gaat hij ten behoeve van zijn kleinzoon Henrik Henrik Embrechtssoen van Riel af van de tocht in een derde deel van een kwart van de goederen waarin zijn huisvrouw
Margriet is bestorven, zodat die kleinzoon dat deel heeft kunnen vervreemden aan Gerit Peters van den
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Wiel201. In 1477 is Aart van den Wiel niet meer in leven en wordt zijn nalatenschap gescheiden en gedeeld.
Zijn kleindochter Elisabeth, dochter van Henrik Emmen, wordt dan genoemd als echtgenote van Jan Jans
Witten202. De andere kleindochter, Margriet, is hier bij de zusters in het klooster gegaan 203. Vandaar dat bij
de erfdeling ook optreden heer Henrik, priester, zoon van Aart die Gruyter, zuster Jan dochter van Aart van
Haeren en zuster Ricout dochter van Jan Beernts, pater en 'susteren des susterhuse'.
Het ouderlijk huis is toegevallen aan de oudste zoon. Hij was getrouwd met een dochter van zijn zwager
Henrik Embrechts van Riel, geboren uit diens eerste huwelijk met Elisabeth dochter van Gooswien Gooswyn
Mattheeus. Omdat dit huwelijk zonder kinderen is gebleven is Henrik Aarts van den Wiel als weduwnaar van
Katharien dochter van Henrik Embrechts van Riele op de 10de juli 1461 afgegaan van de tocht in vier
lopense land aan 'den Vuchtpade' in 'die Schive', welke Katharien in een erfdeling waren aangekomen204, en
in een van meester Jan van Spul afkomstig huis. Deze goederen zijn daarop overgedragen aan Embrecht,
Gooswijn en Godevaart, zonen van Henrik Emmen van Riel 205. Henrik van den Wiel is hertrouwd met Belie
dochter van Gerit Scelkens. In 1492 hebben hun zonen Gerit en Aart en Wouter Gijsbrechts van der Ept(?)
als man van Kathelijn, dochter van Henrik Aarts van den Wiel, hun nalatenschap gescheiden en gedeeld206.
Volgens deze erfdeling zullen de gebroeders 'hebben ende houwen' drie huizen in de Kerkstraat207, een erf
tussen de Kerkstraat en de Hoogstraat; een wei 'in die Hupperinghe'; een beemd ter plaatse 'die Diese'; een
Aart toebehorende beemd tussen het erf 'der jouffrouwe weduwe meester Jan Monincx' en de Aa, en een
stuk moer in de parochie Gestel. Onder de drie huizen behoort ook het hier behandelde, dan gelegen tussen
het erf van Antonis Buckincs en dat der 'katuysers van Colen dat comen is vander kijnderen van Spule'. Het
erf strekt zich uit van de 'Vloet totter Kerckstrate'. Waarschijnlijk heeft het huis aan de Vloetzijde gestaan. In
1492 wordt nochtans duidelijk gesproken over een huis en hof 'metter schueren' in de Kerkstraat. Door een
erfwisseling tussen Gerit en Aart van den Wiel, 'gemaakt bij rade van hoeren vrienden', komt dit huis aan
Gerit208. Deze is getrouwd met Heilwich dochter van Gijsbrecht Floren en zuster van de bekende rector heer
Floris Gijsbrechts.209 Heilwich is in 1501210 al weduwe. Het huis schijnt verloren gegaan te zijn. Op de 4de
januari 1520 is Heilwich, bijgestaan door haar buurman Wouter Peter Coeck, afgegaan van haar recht van
tocht in de hofstede 'met eenre schueren daer teynden staende', alsmede in een erfpacht van
vier-en-een-half mud rogge, welke heer Jan Bacx heeft beloofd uit de 'wijntmoelen tot Corvel' onder Tilburg,
ten behoeve van haar zoon Henrik en haar dochter Cornelis, door Gerit van den Wiel bij haar in wettig
huwelijk gewonnen. De kinderen hebben hierop gedeeld: Henrik krijgt de hofstede en Cornelis de rente 211.
De hofstede ligt tussen het erf der kinderen Jan van der Voort en dat van Wouter Coeck. Henrik heeft weer
een huis gebouwd en daaruit in 1525 een cijns van vijf rijnsgulden beloofd aan de Tafel van den Heiligen
Geest212. De grondcijns, uit het goed geheven wordende, bedraagt een halve blank 213. In 1527 belast Henrik
zijn huis ook nog met een erfpacht van een mud rogge, welke hij verkoopt aan Wouter Goyaart Egels214.
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Henrik had griezelig veel geld nodig, maar in 1529 weet hij zijn huis in de Kerkstraat te verkopen; aan de
Vloet behoudt hij zich grond voor, waarover een boriweg van acht voet komt te lopen. De verkrijger van het
huis is Simon Simons de jonge215, die een paar huizen meer oostwaarts was gehuisvest216.
Al ras blijkt het onderpand te zwaar belast te zijn. Claas Hoefs wint het namens de Tafel van den Heiligen
Geest op en verkoopt het huis aan de Kerkstraat aan de buurman Claas van den Hout, die eigenaar was
geworden van het erf der kinderen van Jan van der Voort 217. Uiteindelijk bleef ook de schepper van alle
bezwaringen, Henrik van den Wiel, niet buiten schot. Door koop van de heer van den lande is Wouter
Wouter Coex de jonge eigenaar geworden van twee huizen in de Kerkstraat, daar gelegen tussen het erf van
Wouter van Esch en dat van Claas van Hout. De erfgenamen van Simon Simons de oude komen in 1534,
wanneer de koop 'bejaert ende bedaegt' is, praten over het huis dat hun broeder had gekocht van Henrik
van den Wiel. Op de 9de december 1534 wordt aan Wouter de betaling van een rente van vier lopen rogge
onder verband van een ander huis218 beloofd door Simon, Adriaan en Wijt, gebroeders, en Beatris, kinderen
van Simon Simon Voss van Heusden, ook handelend voor Mariken en Cornelisken, gezusters, en Marieken,
dochter van Jan Gielis van Oirschot bij Heilwich, wie Adriaan ook nog optreedt voor Jan Cornelissen als man
van Anna, dochter van Simon voornoemd219. Aldus werd het goed van Simon de jonge voor zijn zoon en
erfgenaam Peterken gered. Adriaan Simon Vos van Heusden en Cornelis Moes hebben als Peterkens
momboors het huis op de 2de mei 1536 evenwel van de hand gedaan en overgedragen aan Joost van
Dongen220. Dan veert Claas van den Hout echter weer op en als man van zijn tweede vrouw, Elisabeth,
dochter van Willem Peynenborch, heeft hij de koop genaast.221 Claas heeft vervolgens 'in sijnen sieckbedde
liggende daer aff hij nyet op en stont' bepaald dat genoemd Lijsken zijn 'leste huysvrouw', uit dat huis een
cijns zou krijgen ter waarde van zestig carolusgulden222. Mogelijk is dit de cijns van vier florijnen welke uit
een huis in de Kerkstraat gaat en op de 23ste september 1552 door Elisabeth Peynenborch, de weduwe van
Claas van Hout, en haar kinderen wordt overgedragen aan Margriet de Cock, weduwe van Huibrecht
Gevaerts alias Brusselairs223.
Claas van Hout is als eigenaar van het hier besproken huis opgevolgd door Willem, de oudste zoon uit zijn
tweede huwelijk. Deze Willem Claassen van Hout heeft twee zonen, Jan en Aart geheten, uit zijn huwelijk
met Marie dochter van Lambert Martens224. Die hebben het huis echter niet meer bezeten. Het huis is ten
tijde van de opstand verwoest en de hofstede is door Willem van den Hout op de 4de december 1592
overgedragen aan zijn buurman Jacob Beyharts, die dan het ambt van schoutet van Oisterwijk bekleedt. De
lasten erop bestaan uit een grondcijns van een half blank; een cijns van drie gulden aan de Tafel van den
Heiligen Geest, een van vier gulden aan de zusters, een van twee gulden aan de erven Joost Eelis in Berkel
en tenslotte nog een grote als cijns verschuldigd aan meester Willem van Veen 225. Het vervreemde strekt
zich uit van de straat tot het water 'die Vloet', omdat - zoals we hierna nog zullen zien - Willem in 1569 de
hofstad van het huis aan de Vloet, dat Henrik van den Wiel gezet had 226, had gekocht227.
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In datzelfde jaar wordt onder meer andere dit erf genoemd als onderpand voor meester Joachim Walravens
Antoni de Sylva, de pastoor van Ginneken.228

VIIb
Hiervoor is verhaald hoe Henrik van den Wiel bij de verkoop van zijn huis in de Kerkstraat een stuk van de
hof, aan de Vloetzijde, heeft overgehouden. Daarop heeft hij rond 1529 een huis gezet. Zijn weduwe, Griet
dochter van Leunis van Megen229, heeft daarin de tocht in 1537. Henrik en Griet hebben vijf erfgenamen:
Jan, wiens vrouw Marie dochter van Henrik die Verwer is hertrouwd met Jan Dirks van der Stegen230; Gerit;
Belieken, welke is getrouwd met Frans de zoon van Jan Jan Claes 231; Margriet, welke is getrouwd met
Bartholomeus Cornelis Meeus Beckers232, en Merieken, welke haar moeder niet heeft overleefd en in 1542
al dood is.
Op de 26ste maart 1537 is Margareta dochter van Leunis van Megen en weduwe van Henrik van den Wiel
afgegaan van de tocht in een huis en de helft van de hof 'opte Vloet' en heeft dit overgedragen aan Jan,
Gerit en Belieken, alsmede aan haar schoonzoon, ook ten behoeve van Meriken. Bedongen wordt dat zij de
'sijdecamer' bezitten zal 'metten turfscop' en drie roeden hof tot een jaar na hertrouwen toe. De afgang
vindt kennelijk plaats ten behoeve van Gerit die zijn een vijfde deel in het goed overdoet aan de overige
gerechtigden233. Later schijnt hij daarvan spijt gehad te hebben en weet hij het deel dat Belieken heeft
overgenomen in februari van het jaar 1539 terug te krijgen van zijn zwager Frans Jan Claassen234. Na de
dood van zijn zuster Marie heeft hij het van haar aanbestorven deel evenwel weer aan zijn broeder Jan
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overgedragen. Op dezelfde dag, de 16de april 1541, verwerft Jan ook het deel dat Mabelie is
aangekomen.235 Datzelfde jaar draagt ook Bartholomeeus nog over 236.
Op de 30ste juni 1551, wanneer de weduwe van Jan hertrouwd is, heeft haar man de tocht in het door Jan
nagelaten huis met hof en 'eenen afterhuyse' overgedragen aan haar schoonmoeder en haar dochter
Beliken, die daarop haar rechten hebben overgedragen aan Jans zoon Arnt op de 8ste augustus 1551.237
Waarschijnlijk is het goed kort daarop overgedragen aan de westerbuur Jan Aart Nulants238. Ten huize van
Frans de Beer, een openbare herberg, heeft de man van Mabelie rond de feestdag van Sint Simon in oktober
1552 zijn rechten in het huis verkocht 239. Op de 29ste maart 1553 komen ze voor de vest bij de schepenen in
het bijwezen van de getuigen uit de herberg Joost Jansen, Frans Gerits, Joorden Jans, Jan Andriessen en
Wouter Claes als 'lycoopsluyden'. Op de 14de april van de maand daarop verwerft Jan Nulants ook de
rechten van Martijn en Henriksken, de dochters van Bartholomeeus en Margriet 240. Dan daagt Gerit Henrik
van den Wiel evenwel weer op om rechten te doen gelden. Het geschil wordt op de 2de april 1554 met
scheidsmannen uit de wereld geholpen: Gerit zal 'die camer' houden, 'ende aengaende den houtwasch
staende opt voirhooft, daer sal Gerit aff hebben twee rijen boomen, duergaende totten kerckpat toe'241. Na
de dood van Jan heeft diens zoon Jan Nulants het huis maar weer aan Gerit van den Wiel verkocht, en op
dezelfde dag, de 30ste december 1559, hebben Tonis Jan Nulants, Peter Claassen van Gulick en Frans Jan
Claes daarop vertegen242.
Het huis is verdwenen en het erf is weer in handen van Jan Jan Nulants geraakt. Op de 6de oktober 1569
heeft die zijn hofstad met het voorhoofd op de Vloed verkocht aan zijn noorderbuur Willem Claassen van
Hout. Zijn huis ten westen daarvan draagt hij een week later over243.

VIIIa
In het begin van de vijftiende eeuw is dit erf van Henrik van Beke.244 In 1441 wordt dit zijdelings als bezit
van Peter Stert vermeld.245 Hij zal getrouwd zijn met een kleindochter van Henrik van Beke. Op de 5de
februari 1454 heeft Peter Stert zoon van Aart Stert als man van Kathelijn dochter van Jan Bekaert een huis
en hof binnen de vrijheid, daar gelegen tussen het erf van Aart van den Wiel oostwaarts, en dat van Jan
Buckinc Janszoon westwaarts, waarvan de hof zich uitstrekt van de Kerkstraat tot de gemeint 'aen die Vloet',
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verkocht aan Thomaas, zoon van wijlen Wouter Jan Maaszoon van Carrikoven. Ten behoeve van hem
hebben Willem natuurlijke zoon van wijlen Henrik Nellen, en Jan Peter Sterts op het goed vertegen246.
Op de 3de december 1468 heeft Thomaas, de zoon van wijlen Wouter Maas van Karchoven, een erfpacht
van een half mud rogge beloofd aan Joost de zoon van wijlen Claus Joosten 247, gaande uit een huis en hof
dat Thomaas heeft gekocht van Peter Stert 248. In 1482 ligt het huis tussen het erf van Henrik van den Wiel en
dat van Aart van den Brekel249. Zes jaar later, op de 26ste april 1488, wanneer Henrik al gestorven is, en zijn
huis bewoond wordt door Belie, de weduwe, en haar kinderen, heeft Thomaas Wouter Maas van Karchoven
dit huis, waarvan de hof zich uitstrekt van de straat tot de gemeint geheten 'die Vloet', verkocht aan
Antonis, zoon van Wouter Buckinc250. Op dat ogenblik liep al een opwinningsgeding vanwege Joost Claas
Joosten, die het opgewonnen onderpand op de 15de juli aan Antonis heeft verkocht 251. Antonis heeft het
huis nagelaten aan zijn zoon Adriaan 252. Katelijn, zijn weduwe, is hertrouwd met de secretaris of
schepenklerk Matthijs Schenaerts 253, die op de 9de juni 1503 is afgegaan van de tocht in het huis op de
Vloet, die zijn vrouw als weduwe toekwam. Wanneer Adriaan op de 22ste oktober 1509 het ouderlijk huis
van de hand doet en overdraagt aan Wouter Peter Coeck, drukken er behalve de genoemde erfpacht van
een half mud rogge, als lasten op: zes lopen aan de rector van het altaar van Sint Severus, een erfcijns van
drie-en-een-halve stuiver aan de rector van het altaar van Sint Margriet, een stuiver als erfcijns aan de
altaristen, en het onderhoud van een halve roede dijk. Daar slechts sprake is van een halve roede, wordt het
vermoeden versterkt, dat het erf is afgesplitst van het westelijk aangrenzende254.
In 1512 bezwaart Wouter Peter Coeck zijn huis 'optie Vloet' met een cijns van een pond payment, welke hij
belooft aan heer Reiner Croes, priester en rector van het altaar van de heilige Catharina 'in der capelle van
sinte Wilboert tot Berkel'255. Rond 1524 heeft Wouter aan de Kerkstraat een huis bijgebouwd256. Het is een
'cleyn huysken', dat Wouter in 1529 heeft overgedragen aan zijn zoon Claas. Claas moet van de oude lasten
een losrente van drie rijnsgulden betalen aan heer Reiner Croes en drie gelijke gulden aan Ariaan Aart
Elyaes. Hij krijgt over het erf, dat Wouter behoudt, een boriweg van anderhalve voet breed, waarvoor
Wouter zijn huis wat zal 'intrecken'257.
In 1514 had Wouter Coeck al eens moeite gehad om de erfpacht op te brengen, welke in 1468 werd
beloofd258. In 1533 slaagde hij daarin niet meer, en heeft Beatrijs de dochter van Henrik Kepken, als weduwe
van Joost Roelofs, het onderpand, dat wil zeggen beide huizen, opgewonnen. Ze zijn gekocht door heer
Reiner Croes' erfgenamen. Heer Christiaan Jans van Loemel heeft er als gemachtigde van Marie Peter
Croeys, Peter Aelbrechts en Jan Aelbrechts het hoogste bod op uitgebracht. Jan Thomas Aelbrechts was een
zoon van Marie, dochter van Reinier Croeys. Als gemachtigde van zijn moeder, van Peter Croeys Peterszoon
uit Aarschot en zijn broeder Peter Aelbrechts uit Antwerpen, heeft hij op de 3de februari 1539 het voor hen
zo afgelegen bezit verkocht aan Jan Roelofs Peynenborch wat het huis aan de Kerkstraat betreft, en aan Jan
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Willem Aart Nulants wat het huis aan de Vloet aangaat259. Het laatstgenoemde huis (waarschijnlijk het
oudste) komt verder onder VIIIb ter sprake.
Jan Peynenborch had uit zijn huwelijk met Margriet dochter van Dierk Back, één zoon die priester is
geworden, heer Roelof, en vier dochters, welke zijn getrouwd 260. Een zekere Elisabeth heeft Jan als weduwe
achtergelaten. Deze heeft Oisterwijk metterwoon verlaten. Ten overstaan van schepenen van Baardwijk
heeft zij een testament gemaakt. Aan de Tafel van den Heiligen Geest te Oisterwijk heeft ze toen een losrente van zes carolusgulden, te heffen op de Vrijheid, vermaakt. Ook fundeerde ze hier een jaargetijde voor
haarzelf, haar man en Margriet. Op de dag van het jaargetijde moest de Tafel aan de armen een mud rogge
spinden, en aan de persoon achttien stuiver betalen. Elisabeth heeft het met haar stiefkinderen kennelijk
goed kunnen vinden. Aan haar stiefdochter Dierksken vermaakte ze haar beste falie 261. Op de 7de maart
1552 hebben die stiefkinderen, van wie Kathelijn dan al weduwe is van Cornelis Willems van den Dijck, aan
Elisabeth de genoemde cijns op de Vrijheid overgedragen en het recht van tocht in het hier besproken
huis262. Na de dood van Elisabeth en waarschijnlijk ook die van heer Roelof, hebben op de 8ste maart 1559
de genoemde dochters Kathelijn en Dierksken, alsmede Jan Gijsberts van Gorcum als weduwnaar van
Cornelisken, en Dierk Hermans van den Broeck als weduwnaar van Anna, ook dochters van Jan Roelofs
Peynenborch dit huis in de Kerkstraat overgedragen aan Aart van den Kerckhoff Henrikszoon263.
Op de 7de december 1570 heeft Aart van meester Adriaan van Baerl, de chirurgijn, een huis tussen de
Kerkstraat en de Hoogstraat verworven, en het van de erven Jan Roelof Peynenborch afkomstige huis heeft
hij daarop overgedragen aan Cornelis zoon van Claas van Boextel264. Die heeft het maar ruim een jaar
gehouden en het op de 10de januari 1571 overgedragen aan Cornelis zoon van Antonis Aarts de Molder 265.
De buren zijn dan Willem van Hout en Joorden Peter Luenis, en het erf strekt zich uit van de Kerkstraat tot
het erf van Aart van den Wiel.
Laatstgenoemde Aart Willems van den Wiel is opgevolgd door zijn zoon Bastiaan. Die heeft de hofstad van
het huis aan de Kerkstraat weten te verkrijgen, toen deze door Cornelis Willems de Wijs werd
opgewonnen266.

VIIIb
Na het voorgaande, kunnen we over het huis aan de Vloetzijde kort zijn. De erfgenamen van heer Reiner
Croes hebben dit verkocht aan Jan Willem Aart Nulants. Het kwam 'bij successie' aan Jan Jan Nulants, die al
genoemd is als eigenaar van het oostwaarts aangelegen erf. Jan heeft het huis 'opte Vloet' op de 13de
oktober 1563 overgedragen aan Aart van den Wiel Willemszoon267.
Aart had uit zijn huwelijk met Beatrijs, dochter van Simon Voss, drie zonen, met name Willem, Adriaan en
Bastiaan, en een dochter Heilwich. Heilwich is jong gestorven, uit haar huwelijk met Aart Jan Aarts van Gilze
slechts een onmondig dochtertje, Willemken geheten, achterlatend. De erfgenamen van Aart van den Wiel
hebben gescheiden en gedeeld op de 18de februari 1576. Bastiaan was toen nog onmondig en zijn oom
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Peter Willems van den Wiel verkreeg voor hem bij de blinde loting om de erfdelen onder meer het hier
besproken huis op de Vloet.268 Ten tijde van de opstand is dit huis verloren gegaan.
Na, zoals gezegd, het noordwaarts aangrenzend erf bemachtigd te hebben, heeft Bastiaan op de 9de maart
1595 zijn 'geruïneerde hoffstadt', welke zich uitstrekt van de Kerkstraat tot de gemeint, overgedragen aan
Jacob Franssen Beyharts269. Jacob belooft er een erfpacht voor, waarover door Bastiaan in 1626 wordt
beschikt.270

Jacob Beyharts' huizing
Voor de historisch waardevolle huizen in de kern van Oisterwijk bleek eigendom door de Gemeente
Oisterwijk, in de jaren zeventig verworven, niet te leiden tot verhoogde bescherming. De overblijfselen van de
prachtige huizing die Jacob Beyharts kort na 1595 is gaan bouwen, kwamen in 1973 onder de slopershamer
omdat de Gemeente Oisterwijk na schier eindeloze strijd een ontruimingsprodecure tegen de bewoonster, de
pensionhoudster Bets van den Dungen, had gewonnen. Voor het zeventiende-eeuwse huis in de Kempen was
het zeer uitzonderlijk dat het een verdieping had 271
In het voorgaande hebben we uiteengezet hoe Jacob Beyharts in de troebele tijden van de Beroerten in de
zestiende eeuw in het midden van de Vrijheid omzichtig zijn grondbezit heeft uitgebouwd tot een ruim
geheel, zowel ten noorden als zuiden van de Kerkstraat, alsook ten noorden en zuiden van de Voorste
Stroom gelegen.
De grondslag voor het grondbezit bezuiden de Voorste Stroom werd gelegd bij zijn eerste huwelijk. Op de
28ste augustus 1608, wanneer hij voor de derde maal weduwnaar en reeds voor de vierde keer getrouwd is,
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heeft Jacob ten behoeve van zijn broeder, heer Jan Beyharts, een cijns van niet minder dan vijftig
carolusgulden beloofd aan heer Peter van Cortenaken, priester, en daarvoor verbonden: beemden en vijvers
ten zuiden van de stroom, hem ten huwelijk aangebracht door zijn 'aldereerste' huisvrouw en gelegen ten
noorden van een gemene steeg (waarmee de Groenstraat zal zijn bedoeld), met het erf van de chirurgijn
meester Adriaan van Baerl oostwaarts en de gronden van Jan Peynenborch en jonker Philips de Wale
westwaarts272.
Door zijn vierde echtgenote joffrouw Anna van Liere werd Jacob Beyharts overleefd, en volgens het
toenmalige erfrecht bleef deze als tochterse in bezit van het fraaie huis dat, met de achterkant op het
zuiden, in de Kerkstraat was gezet. Het wordt in 1621 omschreven als 'een woonhuys', tesamen met 'andere
huysingen, schueren, stallen, gronden, hoven, bogaerden ende driessen, mitsgaders' 'weijen, visserijen ende
houtwassen', zowel in de Kerkstraat gelegen als op de Vloet 'aende suyden sijde vanden Molenstroom' en
met akkeren en landerijen in de Schijve, zodat ook aan de voorkant het uitzicht was gewaarborgd.
Het veelbelovend huwelijk van haar oudste zoon met de erfgename van de heer des huizes Durendaal
bracht joffrouw Anna er al spoedig toe afstand te doen van haar recht van tocht en het er op aan te leggen
dat deze zoon de parel onder de goederen van zijn vader het zijne kon noemen. Ten behoeve van haar
dochters gaat ze op de 29ste januari 1621 af van de tocht in twee vijfde van genoemde huizing en grond
benevens in gronden te Spoordonk bij 'den Cattenberch' en bij de Vrouwenrijt. De dochter Magdalena en
jonker Adriaan de Deckere als momboor van de andere dochter Cathelijn hebben hierop ten behoeve van
haar broeder Rodolf afstand van haar rechten gedaan273. Op de 11de maart heeft joffrouw Anna nog eens
haar recht van tocht op een vijfde overgedragen aan 'Rodolffven haren sone'274. Dat was veertien dagen
voor diens bruiloft.
Op de 1ste maart 1625 heeft Roelof Beyharts behalve de rechten van zijn zusters - voor joffrouw Cathelijn
treedt dan meester Dierk van Asperen, licentiaat in de rechten op -, ook die van zijn broeder Adriaan
Beyharts op het ouderlijk huis met aanhorigheden en een hofstad, over de straat gelegen, overgenomen.
Zulks alweer nadat joffrouw Anna van Liere als weduwe van sinjeur Jacques Beyharts is afgegaan van haar
recht van tocht daarin.
Roelof heeft meerdere lasten op te brengen: voor de hof is aan de hertog van Brabant een grondcijns van
een oordje verschuldigd, alsmede elf penningen voor het verlof 'teynden den hof' een privaat te hebben; uit
de beemden aan de zuidzijde van de stroom heft de hertog twee grondcijnzen ter grootte van zeven stuiver
en drie oord. Als overige lasten worden nog vermeld: twee erfcijnzen, verschuldigd aan de altaristen en
gaande uit het huis en de hof; een erfpacht aan de Tafel van den Heiligen Geest verschuldigd uit de
boomgaard 'neffens de huysinge'; een oude grote als wildertcijns; twee cijnzen te betalen aan het kapittel
van Beek en een aan het klooster van Korssendonk, en dan nog een erfpacht van niet minder dan
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vijf-en-twintig gulden, te betalen aan de erfgenamen van Jan van Dongen, een van achttien gulden en
vijftien stuiver aan de griffier Gijsbert van den Velde in den Bosch, een van twaalf gulden en tien stuiver aan
meester Gerard van Zoemeren in den Bosch; vijftig gulden aan de fundatie van heer Jan Beyharts en
vijf-en-twintig gulden aan het Manhuis. Daartegenover behoefden echter slechts twee roeden van de
oisterwijkse dijk onderhouden te worden275.

De familie had op de 23ste september 1623 kort geld gemaakt door de verkoop van zes lopense akkerland
achter de kerk, met zijn grachten, houtwas en vaarweg, welke heer Jan Beyharts had gelegateerd 276. Jan, de
oudste zoon van Jacob Beyharts, had die grond gekocht voor zijn oom van Jan Janssen van den Wiel als man
van Aleid, dochter van Jan Jans de Leeuw en Marijke dochter van Jan van Dongen, en van Goyaart, de zoon
van Cornelis Colen bij Jenneken, een andere dochter van Jan en Marijken, voor welke Jan van den Wiel en
Jan Jans de Leeuw zijn opgetreden. Die grond was gelegen ten oosten van de heerbaan 'alsmen naer
Huyckelom gaet', ten noorden van de waterlaat, aan de overzijde waarvan de grond van de heer van Asten,
eertijds van de heer van Brederode lag - dus de grond van Durendaal - en verder begrensd door gronden van
Lijsbeth, de weduwe van Henrik Hoefman, Adriaan Peters van den Wiel en anderen.
Door een ongeluk, aan hem begaan door de schoutet, is jonker Roelof Beyharts ontijdig gestorven, nog
overleefd door zijn moeder. Op de 3de juli 1628 is ook deze evenwel niet meer in leven en wordt door haar
erfgenamen gescheiden en gedeeld277. Er treden op joffrouw Magdalena Beyharts, huisvrouw van
Dominicus van den Dale geworden, joffrouw Lucretia als weduwe van sinjeur Roelof Beyharts met de
halfbroers van haar man, Johan en Joseph Beyharts, als momboors over haar onmondige kinderen; Joseph
voorts als gemachtigde van Adriaan en tenslotte de secretaris Jan Peynenborch als gemachtigde van Adriaan
en joffrouw Cathelijn, die onderscheidenlijk voor schepenen van Gestel bij Oisterwijk en die van Zierikzee
een volmacht hebben gegeven. Bij de scheiding en deling doet Adriaan niet mee voor vijf lopense land in de
'acker naest Huyckelom'. Die schijnt verworven te worden door joffrouw Magdalena. Jonkvrouw Lucretia
valt een akkerland van drie-vierde vatzaad in de Bolbaan 'recht door Blocxhecken' toe, genaamd het
Bochtken. Deze grond wordt enerzijds begrensd door de 'Bolstrate' en anderzijds door grond van de
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pastorie. Zij krijgt ook een daarnaast gelegen stuk van twee lopense, dat is gelegen naast 'den Langen Acker',
welke aan de overzijde van een voetpad zich uitstrekt. Dit stuk grond is afkomstig van Barbara de Beer. De
Langenakker valt toe aan joffrouw Cathelijn. Hij strekt zich uit van de straat tot een mestweg aan de
overzijde waarvan Thomas van den Heuvel drie lopense en een-en-twintig roeden grond heeft liggen, welke
evenzeer de Langenakker worden genoemd en in 1636 in handen zijn van Jan de Bont 278. Aan de ene zijde
wordt de grond van joffrouw Cathelijn begrensd door het voormelde land van joffrouw Lucretia en de grond
van de pastorij, aan de andere zijde door land van de weduwe van Thomas Colijns en van Joseph Beyharts.
Reeds in het jaar dat op de scheiding en deling volgt is de weduwe van Roelof geld gaan maken. De
oostwaartse helft van een weiveld of beemd bij 'Swanenberg' wordt te perk en te beurden gezet en
verkocht aan Jan Janssen Timmermans.
Dominicus van den Dale en zijn huisvrouw hebben bij notaris Balthasar van Mere in Brussel echter een
volmacht verstrekt aan Gerit Aart Gerits van den Wiel om de koop te vernaderen279. De andere helft 'in de
Buendersteege achter Swanenborch', drie lopense en zeven-en-dertig roeden groot, waarin joffrouw
Lucretia op de 6de juni 1629 is afgegaan wat de tocht betreft, schijnt ook door Dominicus in de familie
gehouden te zijn280. Ook de tocht in de westwaartse helft van een beemd in de 'Boschsteeghde', tussen
grond 'aent Clooster' toebehorende en de steeg, en aan een einde bergrensd door de wederhelft en aan het
andere eind door ander land van joffrouw Lucretia, heeft joffrouw Lucretia aan haar kinderen afgestaan
zodat die deze hebben kunnen vervreemden aan Lijsken dochter van Jan Geverts, geestelijke maagd in het
Maagdenhuis binnen de Vrijheid.281
Twaalf jaar later is joffrouw Lucretia al uit de kleine kinderen. Drie dochters zijn tot volwassenheid gekomen.
Twee zijn getrouwd met jonge staatse officieren die hun krijgshaftigheid bij hun schoonmoeder botvieren,
en ruzie maken over Lucretias geldzaken. Dit schijnt er uiteindelijk toe geleid te hebben dat het goed in de
Kerkstraat van de hand is gedaan. In 1641 wordt dit omschreven als een woonhuis met schaliën gedekt, met
nog een zekere andere huizing, schuren, stallen, poorten, gronden, hovingen, boomgaarden, driesen, weien
en houtwassen, 'alle tot eene placke' gelegen tussen het erf van Jan Antonis Jans van den Wiel en een
gemene steeg en zich uitstrekkende van de Kerkstraat of Steenweg to een gemene weg 'neffens den
Molenstroom'. Haar tocht in dit goed benevens in vijftien lopense grond ten zuiden van de stroom tussen
het erf van de weduwe van Thomas van den Heuvel en dat van Jan Jans Timmermans; in een hof en hofstad
tegenover het huis, naast het erf van meester Antonie van Boven gelegen, benevens in drie-en-een halve
lopense akkerland in de Schijf, tussen de pastorij en een mestweg en strekkende van het erf van Wouter
Cornelis Heymans tot een mestweg, heeft joffrouw Lucretia op de laatste dag van oktober in 1641 voor
een-derde overgedragen aan jonker Jacob van Saint Amant als man van Anna Siardina Beyharts, zodat die
hun kindsdeel kunnen belasten met een cijns 282.
Op de 4de oktober 1643 is een oomzegger van Roelof Beyharts, jonker Franchois Beyharts, drossaard van de
baronie Boxtel, eigenaar geworden van het 'woonhuyse rontsom in sijne steene mueren, met schaliën
gedeckt, vierkant betimmert met verscheidene woonsteden of camers', en met stalling, bakhuis, een poort
aan de straat en in de hof en een messagie of ledige plaats, alsmede met een poort aan de oostzijde van het
bakhuis of de stalling, en nog een schuur en een koeien- of beestenhuis, met driesen, rondom in
doornenheggen gelegen en alles bijeen vijf lopense groot. Bij de koop was ook de hofstad en hof van
drie-en-twintig roeden aan de overzijde van de straat begrepen en het twee-derde onbedeelde stuk
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akkerland bij Blokshekken, ten zuiden van de grond van de pastorij 283. Dat als grootte slechts vijf lopense
wordt opgegeven ligt waarschijnlijk aan de hof en boomgaard in de Kerkstraat, naast het huis dat jonker
Franchois kocht, hetwelk op de 3de oktober 1643 gauw was gekocht door de secretaris van de Vrijheid,
meester Jan Peynenborch, van joffrouw Lucretia, haar dochter Anna Siardina met machtiging van haar man
te Gennep, en meester Gerard van Soemeren, licentiaat in de rechten en oud-raad der stad
's-Hertogenbosch als gemachtigde van jonker Hendrik Graham en zijn vrouw, welke beroemde
rechtsgeleerde ook handelde in de naam van heer en meester Aalbrecht van Brueghel als gemachtigde van
jonker Adriaan Beyharts in diens hoedanigheid als momboor van joffrouw Maria, ook dochter van Lucretia,
welke dan pas een-en-twintig jaar is. Jonker Franchois Beyharts heeft de verovering van meester Jan
Peynenborch niet willen gedogen en de boomgaard op de 28ste september 1644 vernaderd284. Uiteindelijk
verdween er toch nog grond uit de familie: op de 16de oktober heeft joffrouw Lucretia met haar
schoonzoon Henry Graham, die dan 'vendrich' is in de compagnie van kapitein 'Leveston', en met meester
Jan Peynenborch als gemachtigde van jonker Jacques de Saint Amant, vaandrig in de compagnie van kapitein
de Mauregnault, ook handelend voor meester Aalbrecht van Breugel in zijn voornoemde hoedanigheid, aan
Aart Goyaart Starts anderhalve lopense bij Blokshekken verkocht.285

Bestuur en schoolgemeenschap van De Oisterwijkse Schoolvereniging op 10 juli 1912 |
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Inmiddels schijnt het huis na de dood van Roelof Beyharts niet steeds door diens gezin bewoond te zijn
geweest. In 1636 bewonen 'de heeren vanden Baseldonck' binnen de vrijheid een 'huys, schuer met XXVIII
roeyen hoeffs'. In het kommerboek is daarbij later aangetekend: 'toebehorende der weduwe sinjeur Roedolff
Beyhers'286. Dat de wilhelmieten, die door de val van 's-Hertogenbosch voor de krijgsmacht van prins
Frederik Hendrik hun woonoord hadden verloren bij de schoonzuster van hun prior een eerste veilig
onderkomen hebben gezocht is wel te begrijpen. Het hele huis schijnen zij gedurende enige tijd in gebruik te
hebben gehad, want zij worden ook aangeslagen voor het gebruik van 'noch andere hoeven ende driessen'
bij de huizing gelegen, ter grootte van drie lopense en zeventien roeden; 'sekere bemden over den stroom
behalven de wijvers XII lopensaet'; een hof van elf roeden tegenover de huizing; een stukske lands aan
Blokshekken van drie lopense en een aantal roeden; en voorts van de voorschreven 'joffrouwe' den 'biesbempt', een stuk grond van elf lopense en zeventien roeden, en van Antonis Dankloff -een Groys- een stuk
land van drie lopense en veertien roeden. De wilhelmieten schijnen hier pogingen te hebben aangewend om
een latijnse school te houden. Het rooms katholiek gegrondveste onderwijs in den Bosch, waarvan veel
jongens uit de Meierij gebruik maakten was door de val van de stad ontwricht 287. Wanneer evenwel in 1643
door meester Jan Peynenborch de boomgaard bij het huis wordt gekocht, schijnt het huis toch weer
bewoond te zijn door joffrouw Lucretia. Van deze boomgaard, die 'te halff meye' in 1644 kan worden
aanvaard, wordt immers 'dooft wassende op seeckere vier peer boomen, den eenen genoempt den
keyserinnen boom, den tweeden bergemotten, den derden winterbergemotten ende noch eenen anderen
inde heggen tusschen desen erffenissen ende den hoffstadt oistwart staende' voor de helft voorbehouden288.
Franchois Beyharts zal door zijn ambt verhinderd zijn geweest in Oisterwijk te wonen. In 1652 is 'de
gebruycker vanden groten huyse van den drossart van Boxtel binnen cameren ende hoff int viercant Mijn
heer Boucholt'289. Ook wanneer het goed al is verstorven op Ambrosius Beyharts wordt een van Boucholt als
bewoner ervan vermeld, te weten Unico Philips van Boeckholt, in 1704 genoemd als 'capitain der
dragonders' onder het regiment van de kolonel Slippenbach, ten dienste der Verenigde Nederlanden
staande290. (De Oisterwijkse jongen Dirk Willems van Beurden diende onder hem). Twee jaar later is hij
majoor in het regiment dragonders van brigadìer Van Slippenbach. Zijn huisvrouw, vrouwe Cornelia Geens
verklaart dan op verzoek van Maria Clercqs, de vrouw van Herman Dicans, dragonder in het regiment van de
majoor, dat Marie de huisvrouw van Giljam van Eekelpoel, dragonder en kleermaker van zijn ambacht, in het
begin van het jaar 1706 'in het land van Casant' is gestorven en begraven op Schoondyke291.
Unico Philips is ten oorlog naar Spanje getrokken, en daar waarschijnlijk gesneuveld. In het begin van het
jaar 1709 laat Cornelia Geens door de schepenen vastleggen, dat ze een brief uit 'Severa' in Catalonië heeft
ontvangen van de 27ste augustus 1708292. Op de 13de augustus 1714 wordt zij vermeld als weduwe 293.
Bij haar voor de deur waren Arnoldus Adriaan Poorters, die als soldaat diende in de compagnie van kapitein
Iselmuden in het regiment van bigadier Regter, en Jan Andries van den Boer toen ze bij Peter Aarts van Heck
wilden gaan waken over het erfhuis, aangevallen door Joorden en Cornelis, de zonen van Jan Pot, die waren
aangestormd 'uyt het slop ofte steege over dat huys, nevens' de huizing der weduwe Peter van den Wiel. Jan
van den Boer had kunnen ontsnappen, maar de soldaat was onder de voet gelopen en had een steek in de
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borst gekregen en zijn handen bezeerd toen hij het mes afweerde terwijl hij op de grond lag en riep 'ick heb
genoech'.294
De eigenaar van het huis schijnt dit zelf ook nog bewoond te hebben. Wanneer Ambrosius Beyharts op de
23ste juli 1723 ten overstaan van Antonie Glaviman de oude zijn testament maakt, is hij woonachtig te
Oisterwijk295. Uit zijn huwelijken waren hem geen erfgenamen geboren en ook zijn getrouwde broeder had
uit het huwelijk met zijn achternicht geen kinderen. Jonker Ambrosius legateerde daarom aan jonker Willem
Lodewijk Graham, zijn achterneef en de broeder van zijn schoonzuster, een stede in Gemonde, bestaande
uit een huizing, hove, akker- en weiland; bedacht de Armetafel met twaalf zakken rogge, en benoemde tot
zijn enige erfgenaam jonker Matthias van Cannaert, zijn zwager van de koude kant, zulks met de verplichting
voor diens kinderen en erfgenamen bij hoofde te delen hetgeen jonker Matthijs van de goederen van jonker
Ambrosius onverteerd zou nalaten296. Deze uiterste wilsbeschikking heeft jonker Ambrosius met de dood
bekrachtigd en zijn zwager heeft het geërfde huis gedurende heel zijn leven behouden, ofschoon hij in de
Kerkstraat nog het stamhuis van de Coomansen ter beschikking had. De kinderen die bij het overlijden van
jonker Matthijs van Cannaert nog in leven waren, hebben aan de Franse schoolmeester, monsieur Jacob
Janneau die het herenhuis als huurder alreeds bewoonde, ten overstaan van Bossche schepenen op de 17de
juli 1729 voor eenduizend-tweehonderd-en-twintig gulden verkocht 297. Het betrof de grote stenen huizing in
de Kerkstraat met het klein huis, schuur, poort en 'eenen schoonen dries' en 'eenig teullandt', aan
malkanderen gelegen en zes lopense groot, tussen het erf van Peter Brocken en dat van de weduwe Johan
van der Meulen. Ook de overige goederen in Oisterwijk hebben de van Cannaerts toen van de hand gedaan.
Elisabeth Beens koopt het teulland bij Blokshekken, dat in gebruik is bij Martinus van Hees, de bewoner van
het kleine huis, dat monsieur Jacob Janneau heeft gekocht. De Wouwers, welke worden omschreven als
hooi- of weiland met houtwas, koopt Elisabeth Beens ook, evenals het teulland met houtwas neven het
Speelveld en een dertig roeden teulland in de Kerkstraat298.
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Zoals de huisvesting al doet vermoeden heeft monieur Jeanneau een deftige school gehouden, waar voor
goed betalende jongelieden, ongeacht hun gezindte, plaats was. Dit stak de predikant die in zijn standplaats
toch al zo weinig steunpunten vond. Toen zijn zoontje door een scholier 'sijnde van de paepsche religie' was
geslagen, was met name bij de echtgenote van Petrus de Lange de maat vol en werden twee jongeheren van
de ware religie ter verantwoording geroepen over hun redenen om te verkeren met de rooms-katholieke
jongen. Het waren de twintig-jarige Cornelis Jan Bogaert en zijn zestienjarige broeder Vincent Ferdinandus.
De oudste gaf simpel ten antwoord: 'ik ben een scholier, en moet met de anderen omgaen'. In haar toorn liet
de domineese zich echter gaan en flapte er over de vrouw van de Franse schoolmeester, wier Franse zwier
wellicht evenzeer ergerde als de mishandeling van haar kroost zulks deed: 'Mademoiselle moet mij de mont
niet open doen, want ik sou haer wel wat weten te seggen', en volgens een latere verklaring van 'dheeren'
Bogaert, voor de schepenen op de 27ste maart 1726 afgelegd, had ze zich daarop laten ontvallen: 'dat ick
haer verschijde avonden, oock wel 's-nagts tot een uer, met een heer alleen in de voorcamer heb gesien en
oock nog wel met een heer met een roode rock in de nagt aent secreet in den hof'! Later ontkende de vrouw
van de dominee deze aantijging te hebben gedaan, terwijl tot de scholieren 'den dominie seyde: foey, bent
gij een litmaet'. De oudste Bogaert was echter niet op zijn mondje gevallen en antwoordde: 'soo wel als gij
den dominie bent; en ik salt avondmael daer op ontfangen, dat het gene voorscheven is, aan mij door u(w)
vrouw alsoo is geseyt'. Ook de jongere broer hield tegen de vrouw van de predikant zijn eerste verklaring
staande en zei: 'hoe juffrouw, wat seg je, dat mijn broeder dat loochent; ik seg dat het waer is'. De dominee
schamperde: 'gij doet wel, dat gije u(w) broers leugens sterkt"299.

Adrianus Biemans (1886-1944) achter het orgel in de Petruskerk |

Hoe lang monsieur Jeanneau het hierna nog in Oisterwijk heeft volgehouden weten we niet. In 1736 blijkt
het goed van de Beyhartsen in handen te zijn van Leonard Laurens, die het grote huis heeft verhuurd aan

299.

Otw,R.506 27-3-1726;
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Jan Baptist Guyon, een man wiens naam ook een Franse-schoolhouder doet onderstellen, en het kleine huis
aan de vrouw van de dragonder van Hasselt. In 1741 staat het grote huis 'ledigh' en zit in het kleine Andries
Heessels, die ook in 1761 nog als bewoner wordt genoemd en opgevolgd is door Annemie Heessels 300.
Het lege grote huis blijkt in 1746 betrokken te zijn geworden door Louis Wollaarts, een Leidenaar die hier in
1733 getrouwd was met een Oisterwijks meisje301. Hij heeft het maar korte tijd bewoond. Na hem zijn de
weduwe van Laurens Abel Kunen tesamen met Bernardus van Hemert nog gevolgd, maar in 1756 is het weer
onbewoond.
Inmiddels was de eigendom van het goed overgegaan. Op de 12de november 1755 heeft de secretaris
meester Hector Hieronymus van Fenema, als lasthebber van juffrouw Anna de Roy, huisvrouw van de heer
Johannes Vertholen, te Breda, het overgedragen aan Cornelis van Heusden 302, die veel in huizen handelde.
In 1761 heeft die het herenhuis verhuurd aan Charles Victor Zehender, aan wie op de 25ste augustus 1766
de eigendom wordt overgedragen303. In 1769 weet hij echter de hand te leggen op een ander fraai huis in de
Kerkstraat, te weten het stamhuis van de Coomansen304. Het hier besproken huis heeft kapitein Zehender
daarom op de 27ste oktober 1770 overgedragen aan de 'weledelgeboren heer' Jan Roeland van Hasselt305.
Het is voor meerdere schulden bezwaard; voor negenhonderd gulden aan mevrouw Mackay-van Steenhuys
te Tiel306; voor dertien-honderd gulden in verband met de aankoop in 1766 opgenomen bij Pieter Bouwens
en voor duizend gulden, in 1763 geleend bij de Bossche advocaat Willem Cornelis Ackersdijck.
Het huwelijk met een dochter van de predikant in Helvoirt307 lijkt de Geldersman Jan Roeland van Hasselt in
onze streken gevoerd te hebben. Zijn schoonmoeder woonde als weduwe bij hem in 308. In 1778 wordt Jan
Roeland aan de streek gebonden door zijn benoeming tot secretaris voor Haaren, Berkel, Enschot en
Huikelom. Hij is in dat ambt opgevolgd door de latere burgemeester van Oisterwijk, Petrus Emilius
Wierdsma, die was getrouwd met Walradina Christina Petronella Schreuder, wier moeder een van Rappard
was en moeizegster van de vrouw van Jan Roeland van Hasselt309.
Op de 15de december 1809 is Jan Roeland van Hasselt zonder achterlating van kinderen overleden. Op de
tiende van de Louwmaand in het jaar daarop wordt het onroerend goed dat hij in Oisterwijk heeft nagelaten
geschat; dat is de onbedeelde helft van het hier besproken herenhuis en het kleine huis met aanhorigheden,
waarvan de waarde wordt gesteld op vijftien-honderd gulden; dan de onbedeelde helft in het westwaarts
aangrenzende huis, geschat op honderd-en-vijftig gulden, in het weiveld de Wouwers, de overtuin en een
teulland van een halve lopense bij Blokshekken, en tenslotte nog goed dat niet vanouds bij het huis hoorde,
te weten de onbedeelde helft in een huis in de Peperstraat, genummerd 167, met vier lopense land en
geschat op twee-honderd-vijf-entwintig gulden; en grond in den Borchakker en den Dorenakker bij de
windmolen en tenslotte in een perceel hof in de Peperstraat 310. Helena Johanna Margaretha van Bijsterveldt
heeft Jan Roeland van Hasselt als weduwe nog anderhalf jaar overleefd. Zij is in het besproken huis
gestorven op de 20ste mei 1811311. Van de inboedel van het sterfhuis is door de gerechtsbode Jan Willems
en door Pieter de Mey een zeer interessante inventaris gemaakt, waaruit onder meer blijkt dat Jan Roeland

300.
301.
302.
303.
304.
305.
306.
307.
308.
309.
310.
311.

Otw,GA 260-271;
Anderhalve eeuw, s.v. Wollaart;
Otw,R.422,138v-1755;
Otw,R.425,53v-1766;
zie hiervoor onder Kerkeind 19;
Otw,R.427,122-1770;
cf G. de Hongh, Mackay van Ophemert en leden van aanverwante geslachten (1967);
Otw,R.503,222. Een Josina van Bijsterveldt is te Helvoirt gehuwd met de luitenant Adriaan Eggerigh Verster.
Otw,GA 267;
NP 11 (1920),409;
Otw,R.465-1809;
N.7988,43-1811;
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van Hasselt te zijnent met het zicht op de straat zijn 'comptoir' hield, en dat tot zijn boekbezit ook de
spraakmakende antipapistische Reize door de Majorij heeft behoord. In 'la zale' van het ruime huis stond
een 'table de jeu' een grote eettafel en een 'table de bois de mahonie'. Verder was er in huis 'une horloge
dans sa caisse avec carillon et sonnerie' en een modern 'bureau sylindre de bois de mahogny'. Alles werd in
het frans netjes opgetekend tot en met 'un blek à fer blanc' en 'deux bierstellinge' en 'un vleeskroon' in de
kelder.

De erfgenamen van Helena Johanna Margaretha van Bijsterveldt zijn niet allemaal onbekenden voor de
Oisterwijkers. Met name Sara Wilhelmina van Oordt, echtgenote van Hendrik Struben, wier moeder een
zuster van erflaatster was, had een huis in de Kerkstraat312. Het achternichtje dat getrouwd was met Petrus
Emilius Wierdsma hebben we al vermeld. Voorts waren tot de nalatenschap geroepen Berhardina Rappard,
getrouwd met Jean Henri Eyffert die 'instructeur d'équitation de l'Université de Leiden' heet te zijn, een nicht
van moederszijde; de schoonzuster van Petrus Emilius Wierdsma, Guillaumine, welke evenals Sara
Wilhelmina van Oordt te Bommel woont; Jean Jules Conrard Valentin Schreuder, luitenant en aide de camp
van de brigade-generaal Anting in garnizoen te Louis de Saulnier in het departement Jura, zijnde 'neveu de la
dite dame sa grande tante'; de achternichten Pierrette Catharina van Nievelt in Wassenaar en Martine Sara
Otteline van Nievelt, echtgenote van meester David Schindler, kapitein en aide de camp van generaal van
Hogendorp te Parijs; Walraven Chretien Rappard 313, die woont te Kampen en inspecteur der belastingen in
Vollenhoven is en Pierre Antoine Rappard, beiden neven van de overledene.
Het herenhuis is in oktober 1811 voor dertienduizend-zeshonderd-en-twee frank gekocht door een zoon van
de griffier Sjoerd Rypperda, Folckert Rypperda (1786-1863) welke is getrouwd met Johanna Andrea Becquer
(1796-1873), geboren te Doesburg als dochter van Wolter Hendrik Becquer en Maria Regina Creighton.
Folckert werd in 1814 tot burgemeester van Oisterwijk benoemd, doch van dat ambt kon de schoorsteen

312.
313.

N.5336,16;
jhr Walraven Christiaan Pieter Rappard (1770-1844), zie NA II,43 (1950),141;
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niet roken en Folckert heeft zich er niet door laten weerhouden Oisterwijk in 1824 metterwoon te
verlaten.314

Zijn huis met aanhorigheden heeft hij toen verkocht aan Frederik Willem Jacob Johan baron van Heeckeren
tot Nettelhorst (1796-1827), wiens dochter Carolina Hermina Henriette Jacquelina hier op de 24ste april
1825 om zeven uur 's-ochtends, en wiens zoon Barend Robert Derk Willem er op de 4de juni 1826 om twee
uur na de middag geboren is, doch kort na de geboorte al weer gestorven. Nog datzelfde jaar is het gezin
van Baron van Heeckeren uit Oisterwijk vertrokken naar Brussel alwaar de baron het jaar daarop op zeer
jeugdige leeftijd is gestorven. Wanneer de registers van het kadaster worden aangelegd staat het hier
besproken huis nochtans nog op zijn naam 315.
Kort na het vertrek der van Heeckerens is het huis betrokken door de bejaarde weduwe van meester Paulus
Hendrik Willem de la Fargue, geheten Anna Leonora Henriette Sanders. Zij was geboortig van Batavia; de
bejaarde dochters der weduwe, Johanna Leonora Wilhelmina, Coenra-Dina Leonora en Sara Charlotta waren
geboren te Amsterdam. In hun gezin verkeerde ook nog een vijftienjarige, Eliza Eleonora Paulina Charlotte
de la Fargue; dit kind werd geboren te Leiden.

314.
315.

A. van den Oord, Biografieën;
F.373: hakhout (1) 28 a 80 ca; F.373a: huis (12) 1 a 90 ca; F.374: tuin (1) 68 a 60 ca; F.375: huis en schuur (2) 6 a 70 ca;
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overzicht
KERKEIND 6 en 7- Ia
zie K4
Claas Jan de Beer
30-10-1487

huis

Henrik Willem Embrechts van Riel x Kathelien d. Jan Moerkens

8-8-1496

huis

Antonis Goossens Scheyven x Aleid (deel)

29-4-1541

huis

Jan Antonis Scheyven x Iken d. Gerit van Hout

15-4-1569

huis

Jacob Goyart Mattheeus de Bunger x Heilwig Adriaan Gijsbert Verhoeven

28-3-1579
1-2-1594

met K6-Ib
afgebrande hofstad klein huisje

1-5-1594

Jacob Frans Beyharts x Johanna Marcelis jan Hermans van Berge x wede Petronella Peter van Antwerpen de
oude xxxx jvr Anna van Liere
met deel van de gemeint van Haaren aan de Vloet en verlegging van de weg

huizing stalling bakhuis schuur 6 L
29-1-1621
8-7-1621

woonhuis andere huizingen
schuren

jr Rodolf Beyharts x Lucretia van de Revieren

14-10-1643

woonhuis rondom in stenen
muren met schalien gedekt
vierkanten plaats waterpomp
stallinge bakhuis schuur
beestenhuis rondom dorenheg 5 L

jr Franchois Beyharts, drossaard van de baronie Boxtel

Ambrosius Beyharts
1-7-1723

jr Matthias van Cannaert x Magdalena Franchoise van Cannart x Maria Theresia van Mechelen de Berthout

16-7-1729

stenen huizinge stallinge klein
huisje schuur poort in het midden
6L

v.1736

Jacob Janneau, franse schoolmeester

Leonard Laurens Kerkeind nr 6 en 7
Johannes Vertholen x Anna de Roy (wnd Breda)

17-11-1755

groot stene huis klein huis schuur
poort iun het midden

Cornelis van Heusden (wnd Hilvarenbeek)

25-8-1766

groot stene huis klein huis schuur
poort iun het midden

Charles Victor Zehender, kapitein bij de Staat

27-10-1770

groot stene huis klein huis schuur
poort iun het midden 6 L

Jan Roeland van Hasselt x Helena Johanna Margaretha van Bijsterveldt

29-10-1811

bouwmanshuizinge stal schuur

Hendrik Michiel Smulders, touwslager wnd Tilburg nr 7
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schop
31-5-1824

wouwmanshuis stal schuur schop

Frederik Willem Jacob Johan baron van Heeckeren tot Nettelhorst x vr. Hermina Geertruida Jacoba van
Lockhorst van Tol en Veenhuijzen nr 7 na 1832 F.373-373a

1848

huis

Francis en Jacobus van Grinsven na 1868 F.718-719

1870

2 huizen schuren stal

Francis van Grinsven (1797-1880), timmerman na 1874 F.867/868

1882

2 huizen schuren

Adriaan Willems (1839-1912) x Cornelia van de Wiel na 1882 F.1082/1084

1913

huis

hier alleen het oostelijke erf (het westelijk zie onder K6 en 7-IVa)

het oostelijk deel (het westelijke zie K6 en 7-IIa)
Anna Agatha Dominica Dames (1870-1938), winkelierster F.1083
A11, na 1947 Kerkstraat 23

KERKEIND 6 en 7-Ib
zie K6-Ia
Claas die Beer
Henrik Willem Emmen (zonder voorerf)
11-1-1503

huis

Peter Jan Deckers

16-2-1506

huis

Henrik Willem Emmen

19-5-1507

huis

heer Jacob z. Jan Wijtmans, priester

v29-11-1529

huis

Mark Willem Wijtmans
Jacob Jan Verheyen x Mechteld d. Mark Wijtmans

15-4-1556

huis

Claas Peter Ariens de jonge (Sterts)

17-1-1560

huis

Jan Peter Huberts

1-4-1561

huis

Peter Laureis Buckinc x Claasken d. Jan Willem Vendicx x Willemke Geraart van de Wiel

28-3-1579

afgebrande hofstad

Manhuis van Oisterwijk

Manhuis van Oisterwijk (opwinning)
Jacob Goyaarts de Bungere
zie verder K6-Ia

KERKEIND 6 en 7-II

Den Bogart

zie K4
Jan van den Dijck
huis op de Vloet
1487

Claas die Beer x Lijsbeth d. Claas van den Dijck xx Dirk Sapeels den Bogart
verkoop huis, voorbehoud van de rest

9-5-1498

huis

Embrecht Embrechts x Kathelijn d. Claas van den Dijck

9-7-1498
14-7-1498

huis

Peter die Beer Janszoon x Geertruid d. Claas van den Dijck

22-1-1532

huis

Claas den jonge z. Peter de Beer

huis 1 zesterzaad
20-4-1560

huis op de Vloet

30-4-1594

huis werft

Henrik Claas de Beer
Barbara Henrik de Beer
Jacob Beyharts, schout van Otw
zie K6-I
Adriaan Willems (1839-1912) x Cornelia van de Wiel na 1882 F.1082/1084
het westelijk deel

1913

3 huizen schuren

Petrus Johannes Willems (1876-1939), hoofdonderwijzer te Tilburg F.1082 en 1084, na 1914 F.1581/1582
A12 t/m 14, na 1947 Kerkstraat 25 t/m 29

KERKEIND 6 en 7-IIIa
Willem Emmen van Riel
5-5-1473

huis

v.1491

Henrik Willem Emmen
Roelof Claas Joosten
Joost Roelof Joosten

16-10-1508

huis
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15-3-1536

huis

19-4-1550

huis

Anna d. Simon Simons Voss x Jan Cornelissen van Beke
Marie d. Jan Gielis x Peter Gijsberts van Gorcum de jonge
Jacob Willem Cornelissen van Haren (de Cremer)
Jan Mattheeus de Bunger (opwinning)

16-1-1577

erf

5-12-1579

2 afgebrande hofsteden

Jacob z. Antonis de Loze
met K7 en 7-IIIb

28-2-1582

Jacob Frans Beyherts
met 46 1/2 R uit de gemeint van Haaren
zie bij K6 en 7-I

KERKEIND 6 en 7-IIIb
v.1432

Henrik van Beke

v.1442

Willem Emmen van Riel x Sophie d. Henrik van Beke

5-5-1473?

Thomaas Jan Nulaets (Nulants) x Elisabet Willem Embert van Riel

19-11-1509

huis op de Vloet

Willem Thomaas Nulaets x Peterken d. Wouter Claessoen

11-1-1520

huis

Ariaan Pauwels Beecken

9-8-1529

huis

Dirk Pauwels Beecken
8-8-1561

Claas Jan Timmermans x Margriet Thomas Nulants
Jacob Antonis de Loze x Aleid d. Claas Timmermans
(met erf noord III-a)

KERKEIND 6 en 7-IV
Jan Gerit Buckinc (v. 1437)
v.1418

Wijtman Henriks van den Dale, de rademaker
Jut sRademakers d. Wijtman van den Dael (oost) en Marie des Rademekers (west)

?-12-1434?

1/2 hof

Hessel Moelneer Herman Moelleneerszoon x Elisabeth d. Willem Nellen
Andries Willem Nellen
H.Geesttafel (opwinning)
Peter z. Jan die Greve
Willem Jacob Loyer (1/2)

24-12-1439
2-3-1446

huis

Jan Gijsbrecht Heyen
Henrik Jan Meeus (van Poppel) x Lijsbeth (d. Jan Doenis?)
Tafel van de H.Geest
Simon Scheenkens (opwinning)

26-2-1472

huis

Willem Jan Beckers

27-7-1473

huis

Michiel Jans Beeren
Henrik van den Wiel
Gerit Henrik van den Wiel

27-1-1496

huis

v.1520

Aart Wouters van Eersel x Engel d. Wouter Claas
Goris Wouters van Eersel x Jenneken d. Wouter Claas xx Engel d. Lenaart Coremans
Tafel van de H.Geest

21-5-1563

huis

Peter Peter Hovelmans

7-3-1578

afgebrande hofstad

Willem Aarts van den Wiel

8-3-1578

huis

Jan z. Jan Jans de Brouwer x Fransken d. Hubrecht de Greve

2-6-1579

huis

Jacob Frans Beyharts
zie K6 en 7-I
wede Jan Roelant van Hasselt

29-10-1811

herenhuizinge 3 L

Dionisius, Hubert, Norbert, Maria Helena Maria van de Sanden te Tilburg nr 8

10-2-1819

huis in 2 woningen 3 L

Folckert Rypperda, burgemeester van Otw x Johanna Andrea Becquer nr 8

31-5-1824

huis

Frederik Willem Jacob Johan baron van Heeckeren tot Nettelhorst x vr. Hermina Geertruida Jacoba van
Lockhorst van Tol en Veenhuijzen nr 8 na 1832 F.374/375

1847

huis schuur

Anna Johanna Loeff x Reinhard Adriaan Jacob van Heusden x Louis Pierre August de Jacobj na 1874
F.865/866 na 1876 F.948/949
hiervan westelijk deel F.948 (zie K6 en 7-VIIIa)
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1877

2 huizen schuur

Diaconie der Hervormde Gemeente van Oisterwijk nr 11-1 na 1881 F.1039/1040 bouw van school; na 1882
F.1081 na 1903 F.1443/1444 na 1905 F.1465/1466 na 1911 F.1536/1537
A15 t/m 17, na 1947 Kerkstraat 31 t/m 35, waarbij in nr 35 de bijzondere lagere school van de Oisterwijkse
Schoolvereniging was gevestigd.

KERKEIND 6 en 7-Va

Het Spulshuis

Jan Peter Wijns
8-9-1418

huis

Dirk van den Woude z. Peter Wijns

5-3-1439

huis

mr Jan van Laervenne

17-8-1441

huis

mr Jan van Spul

19-12-1477

huis

Kartuizers van Keulen

12-5-1495

huis

Kartuizers van Vught Spulshuis

11-6-1495

huis

Jan Jan Willems van der Bruggen (Vervoort) x Kathelijn d. Henrik van den Wiel

5-6-1497

huisje

Claas Henriks van Hout x Elisabeth Henrik Emmen (van Riel) xx Elisabeth Willem Poynenborch

2-9-1530

afsplising van erf west achter op de Vloet (K6 en7-VIb)

12-9-1533

afsplitsing van erf west aan de Kerkstraat (K6 en 7-VIa)

15-9-1539

huis

10-10-1539

huis

Jacob z. Antonis Jan Jacobs sBeren (alleen oost, het noordelijk deel) tGroote huys
(het zuidoostelijke erf zie onder b)

3-3-1543

Antonis Jan Jacobs sBeren het Steenen Huys
met het achterhuis van K006 en 7-Vb

1551

2 huizen ledige plaats

30-4-1558

huis klein huisje achterhuis

Raphael Gabriel van der Biest

30-10-1565

huis klein huisje achterhuis

Wouter Ariaans van Esch x Magdalena d. Jan Mattheeus de Bunger

6-9-1577

huis
Antonis Willem Rummen van Berlichom (opwinning)

7-4-1579

huis

Jacob Frans Beyharts
zie verder K006-I

KERKEIND 6 en 7-Vb
het oostelijke achtererf, tevoren zie K006 en 7-Va
15-9-1539

erf

Frans Jan de Beer x Yken Claas van Hout (en Peter Joost de Beer x Henriksken d. Claas van Hout )

15-10-1540

huis op de Vloet voorhooft

hr Goossen z. Laureis Jan Groys priester

3-3-1543

Antonis Jan Jacob sBeren
zie verder K006 en 7-Va

KERKEIND 6 en 7-VIa
(erf west aan de straat, tevoren zie K6 en 7-Va)
Jan Jan van de Voort
30-1-1520

hofstad

Claas Henrik van den Hout x Lijsken Willem Peynenborch

12-9-1533

erf

de nakinderen

8-11-1536

met K6 en 7-VIIa
Willem Claassen van Hout x Marie d. Lambert Martens
met K6 en 7/VIIb

4-12-1592

hofstad

Jacob Beyherts, schout van Otw
ws gevoegd bij K6 en 7-Va

KERKEIND 6 en 7-VIb
zie K6 en7-Va
Claas Henrik van den Hout
2-9-1530

huis op de Vloet

Peter Joost de Beer x Henriksken d. Claas van Hout

30-4-1558

huis

Raphael Gabriel van der Biest
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4-8-1562

huis voorhooft

Jan Jan Claas de Weer x Heilken Peter Leunis

10-1-1571

huis

Jan Jan Buckinc

29-4-1579

huis

14-6-1593

vervallen hofstad

Joost Peter Joost de Beer (opwinning)
Jacob Frans Beyherts
Anna Jan Symons (opwinning)
Jacob Frans Beyherts, schout
ws gevoegd bij K6 en 7-Va

KERKEIND 6 en 7-VIIa
Elisabeth Henriks Costersdochter
Aart Peters van den Wiel x Margriet d. Matthijs van Hukelem
1477

Henrik Aarts van den Wiel x Katharien d. Henrik Embrechts van Riele x Belie d. Gerit Scelkens

13?-4-1492

huis schuur

Gerit Henrik van den Wiel x Heilwich d. Gijsbrecht Floren (xx Wouter Peter Coec)

4-1-1520

hofstad schuur

Henrik Gerit van den Wiel

huis

het erf aan de Kerkstraat, het achtererf aan de Vloet zie onder b

10-4-1529

huis

Simon Simons Vos van Heusden de jonge

14-8-1534

huis

Tafel van de H.Geest (opwinning)

2-5-1536

huis

Jan Joost van Dongen

8-11-1536

huis

Claas Henrik van den Hout x Elisabet Willem Peynenborch

Peterken Simon Simon Vos

zie K6 en 7-VIa

KERKEIND 6 en 7-VIIb
het erf aan de Vloet, tevoren zie K6 en 7-VIIa
10-4-1529

huis

Henrik Gerits van den Wiel x Margriet Leunis van Megen

26-3-1537

huis

Jan Mabelie en Marieken krn Henrik van de Wiel

10-2-1539

huis

Gerit Henrik van de Wiel (1/3 in 1/5)

16-3-1540
8-11-1540

huis

Bartholomeeus Cornelis Meeus (de Becker) x Margriet Henrik van de Wiel (1/4)

14-12-1540
16-4-1541

huis torfhuis

Jan Henrik van de Wiel x Marie Henrik de Verwer (xx Jan Dirk Verstegen)

30-6-1551
8-8-1551

huis achterhuis

Margriet wede Jan Henrik van de Wiel en dochter Belie (x Frans Jan Claes)

29-3-1553
14-4-1553

huis

Jan Aart Nulants

30-12-1559

huis

6-10-1569

hofstad voorhooft

Jan Jan Nulants
Gerit Henrik van de Wiel
Jan Jan Nulants
Willem Claas van Hout
zie K6 en 7-VIa

KERKEIND 6 en 7-VIIIa
Henrik van Beke
1420

erf

Peter Aart Stert x Kathelijn d. Jan Bekaert

9-8-1442

erf

met deel van westelijk erf

5-2-1454

huis

Thomaas z. Wouter Jan Maaszoon van Carrikoven

26-4-1488
15-7-1488

huis

Antonis Wouter Buckinc x Katelijn (xx Mathijs Scevarts)

9-6-1503

huis op de Vloet

Adriaan Antonis Buckinc

22-10-1509
16-5-1514

huis op de Vloet

Wouter Peter Coeck

1-2-1529

klein huisje

afsplitsing aan de Kerkstraat (zie K6 en 7-VIIIb)
Claas Wouter Coeck
Beatrijs d. Henrik Kepken x Joost Roelofs
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3-12-1533

huis

erfgen. hr Reiner Croes (opwinning)

3-2-1539

huis

Jan Roelofs Peynenborch x Margriet d. Dierk Back xx Elisabeth

8-3-1559

huis

Aart Henrik van den Kerckhoff

7-12-1570

huis

Cornelis Claas van Boextel

10-1-1571

huis

Cornelis Antonis Aarts de Molder
Cornelis Willems de Wijs (opwinning)
Bastiaan Aart Willem van den Wiel

1-3-1595

geruineerde hofstad

Jacob Frans Beyherts, schout
zie K6 en 7-Ia
oostelijk deel (zie K6 en 7-IVa)
Anna Johanna Loef

1878

hof

1893

Johannes Wemmers (1817-1897), leerlooier x Johanna Maria van den Boer F.948
gevoegd bij het meer weselijk gelegen huis F.1269

1919

hier weer vanafgesplitst F.1670

1920

tuin

RK Werkliedenvereniging Sint Jozef

1929

huis

Adrianus Josephus Biemans (1886-1944), koopman, organist en muziekleraar x Christina van Nunen
A18, na 1947 Kerkstraat 37

KERKEIND 6 en 7-VIIIb aan de Vloed
tevoren zie K6 en 7-VIIIa
1-2-1529

huis

Wouter Peter Coec

3-2-1539

huis

13-10-1563

huis

Aart Willems van den Wiel x Beatrijs d. Simon Voss

28-2-1588

huis

Bastiaan Aart van den Wiel

erfgenamen hr Reiner Croes
Jan Willem Aart Nulants
Jan Jan Nulants

(met erf aan de Kerkstraat K6 en 7-VIIIa)

uit: www.devrijheidoisterwijk.nl 12-11-2009
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