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Drie winkels staan op de plek waar vroeger een viertal erven naast elkaar lagen. De twee 
westelijke vormden een 'overtuin' voor huizen aan de overkant. Hierachter, aan de Vloet, lag 
achter beiden een achtererf. Ook achter het oostelijke stond al vroeg een huis aan de Vloet. 

In het linkse was jarenlang een vishandel, laatst van Tom Smit, die ook in het seizoen wild 
verkocht; in het middelste woonde kolenhandelaar Toon van Amelsvoort, in het westelijke had 
de familie van Haaren hun winkel in naai-, brei en haakbenodigdheden en een leerlooierij 
voordat Tinus Kosters hier zijn electriciteitszaak dreef. De oude huiden-droogschuur erachter is 
de laatste die in Oisterwijk resteert. 
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1  

 

Ten zuiden van de Kerkstraat liep op de grens van het Lindeind en het Kerkeind een 'scouwaterlaet'1, zijnde 
'enen ghemeynen waterlaet'2, die 'doer gheet' naar de Vloed tussen het erf dat besproken is onder Lindeind 
36 en een erf, dat deel is gaan uitmaken van een groot erf hetwelk in de achttiende eeuw nummer 1 van het 
Kerkeind heeft gekregen, en lag waar het bekoorlijke huis van de vishandelaar Willem Mols gestaan heeft. 
De afbraak van dit huis bezorgde de eigenaar grote narigheid, omdat het voor een historisch pand werd 
aangezien totdat een bejaarde nabuur, Sjefke de Kroon, spottend kwam verklaren het zelf te hebben zien 
bouwen. Bij de bouw van het vervangende pand kwam de loop van de oude waterlaat nog aan het licht3. 

 

1- I(a) 
De oudste eigenaars van het erf ten westen van de waterlaat, die we kennen, zijn: Jan Andries, de zoon van 
Claas Zibben, Huibrecht zijn broeder en Aleid zijn zuster. Zij verkochten het aan Matthijs van Hukelum, die 
het evenwel door een opwinning schijnt te zijn kwijtgeraakt4. Het goed is toen in handen gevallen van Gijs-

 
 
 
 1. R.231,10-1527; 
 2. R.175,118v-1469; 
 3. Zie onder Lindeind 36 verdere gegevens; 
 4. R.144,5-1423; 

 

Kerkeind 1 
Kerkstraat 3 - 9, 5061 EG 

 



 © De Vrijheid Oisterwijk Kerkeind 1  •  3 

brecht geheten Beertken zoon van Engbrecht Eliaas, van wie Wijtman de zoon van Godevaart Deliën5 het 
heeft gekregen6. Op de feestdag van de heilige Philippus in 1423 heeft Wijtman het huis dat hij van Beertken 
heeft gekregen verkocht aan Juut -eens genoemd Juut Thijs7- welke was getrouwd met Wijtman, de natuur-
lijke zoon van Matthijs van Hukelum voornoemd, zowel ten behoeve van haarzelf als ten behoeve van haar 
kinderen bij Wijtman. Wijtman, Juuts zoon, belooft dan mede voor Henrik 'sine brueder' en Hillegond, zijn 
zuster (kinderen van Wijtman de natuurlijke zoon van Matthijs van Hukelum) een erfcijns van anderhalve 
oude grote 'tornoys'8 uit het gekochte, dat is gelegen tussen het erf van de erfgenamen van Willem Nellen 
westwaarts en dat van 'Claus Joesten zwager', dat wil zeggen Claus Claus Roelofs, de schoonzoon van Joos 
Wouters, (hetwelk 'Wouter Ermgaerden toe te behoren plach' en besproken is onder Lindeind 36)9. De volle-
dige beschikkingsmacht schijnt Wijtman Godevaarts Deliën niet gehad te hebben, want na de verkoop aan 
Juut en haar kinderen, daags voor het feest van de heilige Bartholomeus verkoopt hij zijn rechten aan 
Willem Erits van Cuyck10, van wie Juut het huis met aanhorigheden 'aen deynde van der Kerckstrate' uitein-
delijk verkregen schijnt te hebben11. 

 

Willem Mols en zijn vrouw Jennemie Verhoeven voor hun viswinkel | 

Juut is in het huis bestorven12. In 1446 is twee derde deel ervan in handen van haar zoon Henrik13. Henrik 
Henrik Gestken verwerft dat part van Henrik, zoon van Wijtman de natuurlijke zoon van Matthijs van 
Hucelum op de 2de juni 144714. Het overblijvende derde deel wordt gevormd door de grond 'suutwaert aen 
die gemeynt ter Vloetwaert' gelegen, welke bij de scheiding en deling op de 9de februari 1450 wordt toege-
dacht aan Matthijs15 'daer Henrick, brueder Mathys voirscreven de macht af hebbende is'. Alsdan krijgt 
Hillegond de helft van het huis aan de straat toegescheiden, waarop de helft van een erfpacht van een half 

 
 
 
 5. Naast Wijtman komt ook een Godevaart Godevaarts Delyen voor (R.143,51v-1420; sH,R.1182,439-1401), die vier zusters 

heeft (R.143,21v-1419): Hille getrouwd met Claus de Leeuwe; Heilwich, getrouwd met Henrik geheten Rutten; Delye, 
getrouwd met Jan Henriks van Maerle; en Kathelijn, getrouwd met Jan Meeussen van den Nuwenhuys; 

 6. R.144,106-1423; 
 7. R.147,30v-1430; 
 8. een tourse groot was een zilveren munt van twaalf penning; zie Enno van Gelder, De Nederlandse Munten, 271; 
 9. R.144,106-1423; 
10. R.144,5-1423; 
11. sH,R.1217,332v-1447; 
12. R.158,1v-1450; 
13. sH,R.1216,254v-1446 en R.1381,356v-1561; 
14. sH,R.1217,332v-1447; 
15. cf sH,R.1241,118v-1472; 
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mud rogge, af te dragen aan Steven van der Amervoert en Meeus zijn vrouw en het onderhoud van een 
halve roede dijk drukken als last16. 

Voor een erfpacht van zes lopen rogge heeft Hillegond haar rechten nog datzelfde jaar verkocht aan Jan, de 
natuurlijke zoon van Willem Claussoens, beter bekend als Jan Willem Colen17. Van Jan die Clerck, zoon van 
Engbrecht van Riel, die reeds in 1450 bij de scheiding en deling optreedt als gemachtigde van Henrik 
Wijtman Thijs, weet 'Jan naturael soen Willem Claus Colensoen' op de 9de mei 1452 de oostwaartse helft 
van het huis te kopen. De last daarop is, afgezien van het onderhoud van een halve roede dijk, een erfpacht 
van vier lopen, verschuldigd aan de kinderen van Jan Heyen Claussoon. 

   

Jan Willem Colen moet aan de oostzijde van het huis een boriweg naar de straat houden voor zijn achter-
buur, Hein Thijs18. Het achtererf weet Jan Willem Colen te bemachtigen in 146319. 

Op de 21ste maart van dat jaar is Heilwich, weduwe van Hein Thijs, met haar man Aart van den Wijer, 
afgegaan van de tocht in 'een eindeken hoefs', gelegen tussen het erf van Jan, de natuurlijke zoon van Aart 
Wolfaerts (besproken onder Lindeind 37, aan de noordkant van de straat) en dat van Antonis Buckincs 
(hierna onder II te bespreken). De afstand geschiedt ten behoeve van Wijtman, Heilwichs zoon. Wijtman 
Hein Thijs heeft de grond daarop verkocht aan Jan, de natuurlijke zoon van Willem Claas Colen. Inmiddels 
had Jan zijn huis aan de straat bezwaard, (in 1457, door een rente te verkopen aan Agnes Henrik 
Wiericxdochter20), en dit op de 7de oktober van dat jaar overgedragen aan Jan Corstiaans van Haubraken21. 

Hiervoor is opgemerkt, dat een rente ging uit het deel van het huis, dat was toegevallen aan Hillegond, de 
dochter van Wijtman, de natuurlijke zoon van Matthijs van Hukelum welke getrouwd was met Gijsbrecht 
Godevaarts22. Vanwege de wanbetaling daarvan heeft Meeus, de weduwe van Steven van der Amervoert, 
het onderpand opgewonnen23. Het is vervolgens in een koop van de heer van den lande, dat wil zeggen een 
executoriale verkoop, op grond van een Bossche vonnisbrief, gekomen aan Aart Ennekens. Op de 19de 
februari 1471 heeft Geertruid, dochter van Gijsbrecht Heyen als weduwe van Aart Aart Ennekens haar recht 
van tocht in het huis in de Kerkstraat overgedragen aan heer Aart, priester; Wijtman, Claas en Cornelis, haar 
kinderen, ook ten behoeve van hun broeder Jan en Lodewijk die Jonge, de man van Elisabeth, dochter van 
 
 
 
16. R.158,1v-1450; 
17. R.158,17v-1450; 
18. R.160,15v-1452; 
19. R.170,4v-1463; 
20. sH,R.1227,184v-1457; 
21. sH,R.1228,246-1457; 
22. R.158,1v-1450 en R.175,18v-1469; 
23. R.177,8-1471; 
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Aart en Geertruid. De kinderen hebben het goed, dat zich dan uitstrekt van de gemene straat tot de gemeint 
aan de Vloed, verkocht aan Willem, de zoon van wijlen Jan Poinenborch, die er acht-en-dertig gouden peter 
voor belooft. Adriaan Gijsbrecht Heyen heeft afgezien van vernadering. 

In 1503 maakt Willem Jan Poeynenborchs kort geld. Uit zijn huis en hof 'mette schuere daer bij', gelegen in 
de Kerkstraat, belooft hij een cijns van twee rijnsgulden van twintig stuiver te betalen op 'sinte Bavendach' 
aan Jan Henriks Buckinck24. Als man van Elisabeth, dochter van Embrecht Henrik Emmen, heeft Willem aan 
Claas, de natuurlijke zoon van Claas Maas, een stuk land in de Schijve 'after Carchoeve' verkocht. Deze grond 
ligt tussen grond van de koper en grond van Kathelijn van der Par en strekt zich uit van het erf van de Tafel 
van den Heiligen Geest van Oisterwijk tot de gemene molenweg25. In 1506 bezit Willem nog twaalf lopense 
akkerland met een wei eraan in de Schijve26. De lasten op het huis bestaan in 1505 uit drie lopen rogge en 
twee wilhelmustuin27. 

 

Willem Poeynenborch heeft het goed nagelaten aan zijn zoon Jan. In 1527 blijkt dat het huis door brand ver-
loren is gegaan. Jans weduwe28 heeft op de 27ste februari van dat jaar de hofstad met de schuur 
overgedragen aan Joost Willems van den Dijck. Zij heeft daartoe de macht op grond van haar mans uiterste 
wilsbeschikking, doch haalt er haar kinderen bij, wanneer ze overdraagt. Bovendien houdt ze zich een stuk 
grond aan de zuidzijde voor. Daarover mag Joost gaan wegen. Anderzijds houdt Elisabeth het gebruik van 
een weg naar de straat waarover ook de westerbuur uitweg mag nemen. Op hetgeen Joost verwerft 
drukken als lasten een rente van vier lopen rogge, verschuldigd aan de vier biddende orden; een erfcijns van 
anderhalve oude grote, te betalen aan de heren van het kapittel te Beek, en het onderhoud van een roede 
dijks29. 

Joost van den Dijck heeft de hofstad spoedig bebouwd. Op de 22ste mei 1527 belooft hij aan de secretaris 
meester Jan Lombaerts een rente uit de hofstad en het huis, benevens (met consent van zijn schoonvader 

 
 
 
24. R.207,41v-1503; 
25. R.207,39v-1503; 
26. sH,R.1275,243v-1506; 
27. sH,R.1274,262v-1505; 
28. P.Pijnenburg, De Oisterwijkse tak, 17; C. van den Brekel, Kroniek van de geslachten Pijnenburg en Van den Brekel, II, 708; 
29. R.231,10-1527; 

 



 © De Vrijheid Oisterwijk Kerkeind 1  •  6 

en stiefvader Herman Back, die immers getrouwd was met Lijsbeth, de weduwe van Willem van den Dijck, 
en vader van Marijken, Joosts vrouw) uit de helft van een huis op de Hoogstraat, gelegen tussen het erf van 
het Manhuis en dat van Henrik die Cremer30. Het huis dat Joost heeft getimmerd heeft er niet lang gestaan. 
In 1532 wint Joost een huis op wegens de wanbetaling van een rente welke Herman Dirk Bax op de 13de 
november 1529 vermaakte aan zijn huisvrouw Elisabeth, en enkele dagen later, op de 26ste april doet hij 
een huis met achterhuis en timmering van de hand. Daags daarop maakt hij zijn testament31. Op grond hier-
van vermag Marijken als Joosts nagelaten weduwe op de 26ste juli 1550 te beschikken over de hofstad in de 
Kerkstraat. Ze heeft die overgedragen aan Sebastiaan Pauwels Rijsbroeck32. 

 

De verkrijger is een zoon van Pauwels Willem Rijsbroeck, ook Pauwels die Cremer geheten, die eerst is 
getrouwd met Jacob dochter van Wijtman Matthijs33, en vervolgens met Geertruid dochter van Dirk Pauwels 
Beecken34. Bastiaan is getrouwd met Emken dochter van Willem Damen, welke vrouw door hem is over-
leefd35. Sebastiaan leeft nog in 1574; in 1556 verkocht Peter Peter Comans aan heer Joost Jan Henriks ten 
behoeve van Agnes dochter van Pauwels de Cremer een rente van zes carolusgulden, gaande uit een 
onderpand ter plaatse Braakhuizen onder Geldrop, welke rente is vermaakt aan Sebastiaan en zijn zuster 
Beatris. De zoons van Beatris uit haar huwelijk met Gerit Henriks, Henrik en Pauwels geheten, alsmede 
Gijsbert Wouter Henriks als man van de dochter Dymphna, beschikken tesamen met hun oom Sebastiaan 
Pauwels Rijsbroex alias Cremers over de rente op de 28ste februari 157436. Lang tevoren, op de 3de januari 
1562 heeft Bastiaan uit kracht van het testament van zijn vrouw Emken, het huis dat hij in de Kerkstraat aan 
de Hofstad heeft gezet, met het recht van gebruik van een 'vaerwech' over het erf van de achterbuur Henrik 
Heesters naar de Vloed, overgedragen aan Ariaan Lambert Bax37. In 1569 was deze Ariaan tesamen met 
Sebastiaan momboor van Herman en Willem, zonen van Cornelis Pauwels Rijsbroeck bij diens eerste vrouw 

 
 
 
30. R.231,26-1527; 
31. R.237,41-1529; 
32. R.254,71v-1550; 
33. R.228,4-1524; 
34. R.249,5-1545; sH,R.1263,28v-1493; 
35. R.265,55-1562; 
36. sH,R.1400,100-1575; 
37. R.265,55-1562; 
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Marijken, dochter van Lambrecht Back38. Ariaan heet nog eigenaar te zijn in 1570. Verder is van zijn 
eigendom weinig bekend. Waarschijnlijk is zijn huis door brand verwoest. 

De hofstad ervan is 'overmits gebrek van betaling van vijf carolusgulden bij opwinning en verbuut' in handen 
geraakt van Margriet de dochter van Matthijs Laureis Engbrecht Smolders39 bij Margriet dochter van 
Matthijs Hermans bij Jenneken een dochter van Ariaan Aarts die Wolff bijgenaamd Blocx. Haar momboors, 
oom Adriaan Matthijs Hermans en Jan d'oude zoon van Adriaan Danklofs, hebben de afgebrande erfenisse 
in de Kerkstraat aan de Hofstad op de 21ste mei 1578 overgedragen aan Peter Jans van Alphen40, 
bijgenaamd Rijkeman, die in 1568 alreeds het westwaarts aangelegen huis, dat hierna onder II ter sprake 
komt, had bemachtigd41. De rijke Peter was een achterneef van Margriet. 

 

1-II 
Willem Nellen verwekte 'bij Juete sijns wijfs levende live in heelen bedde'42 een zoon geheten Thomaas 
Nellen. Deze heeft een broeder Andries en een zuster, Kathelijn geheten. Onder voorbehoud van een kamer 
aan de kant van Matthijs Deliën, derhalve aan de oostzijde, heeft Elisabeth, ook dochter van Willem Nellen, 
hun op de 16de april 1421 haar recht op een-vierde in het huis tussen het erf van Matthijs Deliën en dat der 
kinderen Thomaas Hessels verkocht43. Elisabeth bewoonde het huis met haar man Hessel Herman 
Smoelneers. Daags voor het feest van Sint Severinus in 1426 komt Hessel met Andries tot een erfwisseling 
van het vierde-deel van 'een huse ende hof in die kerckstrate daer Hessel in woent' en een gedeelte van 'den 
Eycacker'44 in de Scijve, daar gelegen tussen 'spersoens erve' (westwaarts) en grond van Andries45. Op de 
23ste juli 1423 hebben Maas, Andries en Kathelijn inmiddels een erfdeling gemaakt. Daarbij is aan Thomaas 
de oostelijke helft van het hier besproken huis toegevallen en Kathelijn de wederhelft, 'die messynghe' 

 
 
 
38. R.269,2-1565; 
39. R.280,62v-1576 en R.244,25v-1540; 
40. R.281,II,24v-1578; 
41. R.272,6-1568; 
42. R.147,30v-1430; 
43. R.143,88v-1421; 
44. In 1427 wordt de Eikakker genoemd als leengoed dat Jan van den Eynde van Oesterwijc bij zijn leven bezat: 

sH,R.1198,154-1427; 
45. R.145,24v-1426; 
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oftwel mestvaalt en verder land zoals de 'Conincseyck' en de 'Zoerenhof'46. Het erf van het huis strekt zich uit 
van de straat tot de gemeint. 

   

Op de 5de juni 1430 heeft Thomas uit zijn helft een erfpacht van een half mud rogge verkocht aan Laureins 
van der Heyden Willemszoon47. Het zestiende eeuwse 'rentboeck' van de Tafel van den Heiligen Geest ver-
meldt deze erfpacht: 'Item Jan Melis een halff mud roggen, uut zijnen huyse ende hoeve, gelegen in die 
Kerckstraet, daer Anthonis Buckincks inne te woenen plach, aldernaest den huyse Willem Peynenborchs, dat 
Corstyn Laureys Verheyen dochter beset heeft'48. Dat Corstien bij het maken van haar uiterste wilsbeschik-
king aan de armeninstelling heeft gedacht is wel begrijpelijk: jaren was haar vader 'mamburnus Sancti Spiri-
tus, sitae in ecclesia de Oesterwijck'49 of heiliggeestmeester. In 1503 leidt gebrek aan betaling van deze erf-
pacht tot een opwinning door Henrik Willem Emmen als meester van de Tafel van den Heiligen Geest50. 

Ook Kathelijn, dochter van Willem Nellen, heeft haar helft van het huis met een erfpacht van een half mud 
rogge bezwaard. Op Sint-Hubertusdag in 1436 verkoopt ze deze aan Willem van Brakel, de zoon van Jacob 
van Brakel51. Daar ze optreedt met een gekoren momboor, menen we dat Kathelijn ongetrouwd was en haar 
helft heeft nagelaten aan de kinderen van haar broeder Maas. 

In 1461 verkocht bruer Willem geheten Nellen, zoon van Thomas Nellen, ook handelend vanwege de prior 
en het gemeen convent der regulieren van Emsen het hele huis in de Kerkstraat, dan gelegen tussen het erf 
van Jan 'natuerlijc soen Willem Colen' en dat van Heilwich, weduwe van Henrik Thijs aan de ene zijde, en aan 
de andere zijde dat van Wouter Maas Hessels en van de kinderen Willem Huysmans, en derhalve strekkend 
van de straat tot de gemeint 'aen die Vloet'. Dit huis is broeder Willem na de dood zijns vaders en het 
overlijden van Andries, zijn oom en Kathelijn, zijn moei, 'met recht van versterve toecomende'. Voor 
twee-en-dertig gouden peter, te betalen in vier termijnen, komt het aan Tonis, de zoon van Embrecht 
Buckinck52. Die krijgt de verplichting aan de erfgenamen van Margriet van Brakel twaalf lopen rogge af te 
dragen en aan de kerk van Oisterwijk een half mud. Voorts moet hij, als bezitter van het hele huis, weer een 
hele roede dijks onderhouden en aan het convent van Baseldonk een cijns van drie-en-eenhalve oude grote 
betalen. Om onbekende redenen heeft Jan Sappeel, de zoon van Aart Roekeloos het recht van vernadering 

 
 
 
46. R.144,103-1423; 
47. R.147,30v-1430; 
48. GA ged. 54,22v; 
49. R.152,9-1440; 
50. R.207,40v-1503; 
51. R.150,36-1436; 
52. R.168,4-1461; 
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gehad; hij heeft er echter de voorkeur aan gegeven voor zijn blinkende penningen een stukje grond in de 
Schijve te kopen. 

Toen Antonis Buckinck in zijn huis 'bestarf' was hij een belofte aan Aart Appel, de zoon van Jacob van Ele, 
van de 12de oktober 1470 nog niet nagekomen om voor een-en-twintig steen wol en een half pond te 
betalen een-en-twintig en een halve stuiver voor elke steen. Aart is derhalve aan het hier besproken huis 
gericht, 'welc gericht Aert Lonout volvuerde'. Aart verkocht het op de 27ste november 1472 voor de schuld 
en drie rijnsgulden meer, welke Antonis nog schuldig was aan Willem Gijsbrechts van den Pettelaar, aan 
deze laatstgenoemde53. Die heeft het weer zo gauw mogelijk van de hand gedaan54 en het op de 27ste 
januari 1473 overgedragen aan Jan, de zoon van Jan Melis Walraven55. Jan bezat ook nog een derde deel van 
een huis te Venloon56. De hof van het huis in de Kerkstraat heet zich in 1482 uit te strekken tot de water-
loop57, in 1489 aangeduid als 'die Vloet'58. Jan Melis heeft Marie, dochter van Jacob van der Elst Janszoon bij 
Elisabeth, natuurlijke dochter van Aart Wolfaerts59, als weduwe achtergelaten. Op de 14de februari 1503 is 
de weduwe ten behoeve van haar zonen Gijsbrecht en Mattheeus en dier zuster en broeders Elisabeth, Jan, 
Jacob en nog een Jacob, allemaal nog onmondig zijnde, afgegaan van de tocht in het huis dat Jan Melis 
opgedragen werd door Willem Gijsbrechts van den Petteler. Het is daarop verkocht aan heer Andries 
Embrechts ten behoeve van Goossen van den Heesacker60. Nog datzelfde jaar wordt het evenwel 
opgewonnen voor de helft, welke westwaarts ligt61. Goossen heeft echter nog kans gezien uit het gehele 
huis aan zijn oosterbuur Willem Poeynenborch een cijns van tien rijnsgulden te verkopen. Willem heeft die 
cijns benevens de Kreitemolen op de 20ste maart 1508 opgedragen aan heer Andries Emmen voornoemd, 
die aan Willem de helft van een hoeve in Enschot heeft overgegeven en aan Marie, de weduwe van Jan 
Melis de cijns62. Diezelfde dag geeft Marie met haar zonen aan Willem kwijting voor de koopsom van een 
erfpacht van een half mud rogge, waarin de zoons Willem hebben mogen vesten op de 15de maart 1508. 
Om deze vest mogelijk te maken was Marie afgegaan van de tocht in het huis in de Kerkstraat, dan gelegen 
tussen het erf van Willem de koper van de erfpacht en dat van 'Jan Wijnkens diemen noempt Jan die Kete-
ler', waarvan de hof zich uitstrekt van de straat tot de gemeint, geheten 'optie Vloet', benevens van de tocht 
in een 'cleyn hoefken daerbij, neven desen hoff' en verder naast een gemeen voetpad, en gelegen ten zuiden 
van Jan Wijnkens' erf63. Alles wijst erop, dat de opwinning voor de weduwe niet het verlies van haar huis 
betekend heeft. Inderdaad wordt de oudste zoon in 1512 vermeld als bezitter van het huis. Op de 27ste april 
1512 verwerft hij de rechten van drie maal een zesde deel van zijn broeders Mattheeus, Jan en Jacob die 
jonge, zowel in de hofstede als in het kleine stuk grond daarnaast hetwelk onder III/IVb uitvoerig ter sprake 
komt64. Gijsbrecht zit wel voor zware lasten: een cijns van drie-en-een-halve grote aan het klooster Porta 
Coeli verschuldigd; twaalf lopen aan de zusters van Oisterwijk; het half mud van de Tafel van de Heiligen 
Geest; een half mud rogge aan de buurman Willem Poynenborch65 en een mud aan de broeders66. Noch-
tans vergroot Gijsbrecht de lasten nog door in 1513 een cijns van vijftien stuiver te beloven aan Huibrecht 

 
 
 
53. R.178,25-1472; 
54. R.179,5-1473; 
55. F.Smulders, Familie Walraven, (Enschot) in DBL jg 5 (1956),14; 
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Jan Huiben van Poppel67. De aan de buurman verschuldigde erfpacht wordt in 1517 ten behoeve van de 
persoon en altaristen overgedragen aan heer Reiner Croes68. De rente van een mud rogge wordt in 1522 ge-
lost door Gijsbert en Mattheeus69. Dat Mattheeus niet toevallig wordt genoemd blijkt uit een belofte uit 
153770. Op de 28ste april hebben Goyart van den Velde Wouters, Wouter Coeck de jonge, Mattheeus Jan 
Melis en Dominicus van Megen, dekenen van het gilde van Sint Anna in de kerk van Oisterwijk, een cijns van 
twee carolusgulden verkocht aan Adriaan Cornelissen van Gorcum, en daarvoor verbonden: Goyarts huis op 
de Hoogstraat, het huis van Wouter Coeck daarneven, en het huis in de Kerkstraat, gelegen tussen het erf 
van Wouter Thomas Wouters en dat van Meriken, weduwe van Joost van den Dijck. Bij de opwinning van de 
oostwaartse helft van het huis was Mattheeus er bij het uitgaan van de brandende kaars, aangestoken bij de 
openbare verkoop, de meest-biedende voor geweest71. Zijn weduwe Geertruid heeft op de 9de mei 1544 
evenwel beschikt over het gehele huis en dit verkocht aan Wouter Wouters van Esch72. 

Deze Wouter was een zoon van de stamvader der Van Esschen in Oisterwijk en een broeder van de bekende 
Nicolaas van Esch. In de rekening van de Broederschap van het Eerwerdig Sacrament over 1540-1541 wordt 
immers vermeld dat de oudste deken en provisor acht-en-twintig stuiver heeft ontvangen 'doer handen 
Dorothee, Wouter van Esch uxor, voer die dootschult vanden auden Wauter van Esch ende Katelijn sijne 
huysvrauwen ende anders'. Deze Dorothea nu is het welke als weduwe het goed in de Kerkstraat, dat de 
weduwe van Theeuw Melis aan Wouter van Esch opdroeg, en 'dat nu Woit haer zoon gerecht heeft', op de 
21ste oktober 1559 verkoopt aan Cornelis, de zoon van wijlen Cornelis Moels. Aan Wouter van Esch, 'huer 
zoon', verkoopt Dorothea een 'huyske opte Vloet', ten westen van het door Cornelis Moels gekochte huis. 
Daar Wouter Adriaans van Esch de 21ste april 1560 de koop van Cornelis Moels vernadert, blijft ook het huis 
aan de Kerkstraat in de familie van Esch73. Hij draagt dit over aan Joost Peters de Beer op de 13de februari 
1568. Nog datzelfde jaar, op de 16de december, heeft die het huis overgedragen aan Peter Jans van 
Alphen74. 

   

Op de 28ste januari 1583 heeft Peter het huis, dat dan te liggen heet tussen het erf van Jenneken van 
Vessem en dat van Adriaan Lambrechts Bax, tegelijk met twee stukskens lands, overgedragen aan Jan 
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Wijtmans van Eersel75. Die schijnt de lasten niet opgebracht te hebben, weshalve het goed weer aan Peter 
Jans van Alphen is teruggevallen. 

Peter was een man die tot de verbeelding sprak. Hij wordt ook Bol genoemd, en Rijkeman76. Deze laatste 
bijnaam schijnt hij te danken te hebben aan het fortuin dat hij maakte door handel in vastgoed. Later is 
Jacob Beyharts in zijn voetsporen getreden; ook hij wist in het door oorlogsgeweld geteisterde land nog een 
vermogen te vergaren. Van moederszijde behoorde Peter tot een bekende Oisterwijkse familie. In 1560 
draagt hij met zijn oudere broeders Adriaan en Jan, en zijn zuster Meriken aan Antonis Gijsbrechts van 
Gorcum de aanspraken over op een maaksel van hun neef Antonis Denis Meynaerts77, wiens moeder Gudele 
dochter van Ariaan Blocx, een zuster was van Peters grootmoeder van vaderszijde Aleid (wier man overigens 
niet van Alphen doch Henrik van Dunne heette78). Jan van Alphen, de zoon van Henrik Jans van Dunne en 
Aleid dochter van Ariaan die Wolf alias Blocx, schijnt in de Ekkerstraat gewoond te hebben, want in 1463 
hebben bovengenoemde Jan, Peter en Marie hun rechten op drie vierde van een huis achter het Gasthuis 
aan de oudste broeder Adriaan overgedragen79. Noch Peters moeder, noch zijn vrouw kennen we. Slechts 
één kind had Peter toen hij stierf. 

Op de 3de augustus 1600 heeft Jan Jan Peynenborch, gemachtigde van Baltus Jans Brouwer als man van 
Margriet, 'dochter ende eenich erfgenaem van wijlen Peter Janssen van Alphen alias Rijckeman saliger 
gedachten' aan Thomas Jacobs de Loze opgedragen: 'een huijs, erfve, hof malcanderen aengelegen'80. Ten 
oosten van het goed ligt het erf van Catharina, weduwe van Anthonis Diericx. Daaruit blijkt dat de 
(hierboven onder I behandelde) hofstad welke Peter Jans van Alphen van zijn achternicht kocht, niet meer 
bebouwd is geworden. 

Thomas de Loze was van een oude Oisterwijkse stam. Zijn vader Jacob deelt met zijn broeders Willem en 
Peter in 1557 de nalatenschap van hun ouders81 Antonis de Loze Willemszoon82 en Adriana dochter van 
Lambrecht Noeysen83. In 1593 geeft Thomas tesamen met zijn oudere broeder Cornelis, tevens handelend 
voor hun zusters Antonia en Maria en de onmondige kinderen van Jan Jacob Antonis de Loze een kwijting84. 
Cornelis en Thomas hadden beiden maar één kind: Jacob was 'eenich sone' van Cornelis85; Aleid de dochter 
van Thomas uit zijn huwelijk met Adriana dochter van Jan Adriaan Peynenborch86. Aleid, in 1597 nog 
onmondig, is op jeugdige leeftijd overleden zonder kinderen na te laten. Haar vader was haar enige erfge-
naam87. Uit een tweede huwelijk met een zekere Maria, welke al weduwe was van Aart Nouwelincx, heeft 
Thomas de Loos geen nakomelingen meer gekregen. Evenmin uit zijn derde huwelijk, gesloten met Marijke, 
de weduwe van Jan Cornelissen van Esch. 

Vandaar dat Thomas op de 1ste augustus 1633 zijn helft in een huis, hof en bogaard van een lopense, 
gelegen in de Kerkstraat, overdraagt aan zijn stiefdochter Marieke, de enige dochter van Aart Nouwelincx, 
en aan zijn huisvrouw Maria, de nagelaten weduwe van Jan Cornelissen van Esch88. Deze beloven daaruit 
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dan een cijns, welke de weduwe van Jan Cornelissen van Esch op de 22ste juni 1645 heeft gelost. Zes jaar 
tevoren was het huis gekocht door Jan Anthonis de Loos, de kleinzoon van Thomas' broeder Jan, die 
getrouwd was met Margriet dochter van Gerrit Peynenborch89. De vest heeft evenwel eerst na de dood van 
Jan Antonissen de Loos plaatsgevonden. Op de 13de december 1655 is door Maria, de weduwe van Jan 
Cornelissen van Esch de ene helft overgedragen, de kinderen van Jan Antonissen de Loos ten erfrecht en de 
weduwe ter tocht, en door bovengenoemde Jacob Cornelis de Loos, door de kinderen van Antonis 
Antonissen de Loos, met name Jacob, Hendrik, Frans, Cathelijn (de vrouw van Henrik Antonissen Wernarts) 
en Maria (de vrouw van Jan Jan Marcelissen), de andere helft90. Een aantal onverdeelde boedels van de 
familie worden in dat jaar gescheiden en gedeeld91. Dan blijkt ook dat het huis twee oude erven beslaat. De 
verkrijgers zijn gehouden twee roeden van de dijk te onderhouden alsmede het 'waterlaetke over dese erffs, 
uutter Hoochstrate totter Vloet, neffens de doornhegge' van de oosterbuur Adriaan van Nuys. De overige 
lasten op het goed bestaan uit een mouwer rogge met twee gulden bij de Tafel van den Heiligen Geest te 
voldoen; uit een cijns van drie gulden, verschuldigd aan een zekere Balthazar van Henst; een van drie gul-
den, te betalen aan het convent der zusters; zes stuivers aan de heren van Baseldonk, en vier aan het 
kapittel van Beek. 

In 1666 is Margriet Peynenborch, dochter van Gerrit Gerrit den ouden, niet meer in leven. Op de derde 
augustus van dat jaar wordt gescheiden en gedeeld door haar oudste zoon Antonie en Hendrik de Loos en 
Gerrit Gerrit Peynenborch in hun hoedanigheid als momboors van de twee-en-twintig-jarige Thomas de 
Loos en Lijsbeth, beide onmondige kinderen van Margriet92. Het ouderlijk huis wordt dan gesplitst. Met 
'blijnde lothe' valt toe aan Elisabeth het voorhuis tót de graat van de schouw toe, met de grond achter het 
huis 'ter stroome toe'. Zij moet de roede dijk tussen de beide bruggen onderhouden. Antonie, die het 
achterhuis en het erf naast de 'gemeyn soede' krijgt, moet een roede over de achterste brug onderhouden. 
Thomas de Loos krijgt in de deling een erf in de Kleine Hei, maar koopt, wanneer zijn zuster is getrouwd met 
Jan Hendriks Heydijck, op de 1ste februari 1677 de 'zuidwaartse' helft93. Op de 30ste augustus van het jaar 
der deling had hij al het deel van zijn broeder Antonie overgenomen94. Dat wordt dan beschreven als de 
helft 'van eenen woonhuyse, gront, hoff en erffenisse' binnen de vrijheid van Oisterwijk, in de Kerkstraat 'aen 
de Hoffstadt' 'tgeheel neffens' het erf van Antonis Jan Stijnen westwaarts en dat van Adriaan Antonis van 
Nuys oostwaarts, en zich uitstrekkend 'van der Kerckstraete tot aen de gemeynte genoempt de Vloet'. De 
koopprijs van dit deel is honderd-negentig gulden. 

Na Thomas' verscheiden werd het huis toch weer gedeeld. Het voorhuis komt aan de dochter Margriet en 
het achterhuis aan de zoon Hendrik. Margriet vermaakt haar deel bij uiterste wilsbeschikking welke op de 
11de juni 1719 ten overstaan van notaris Gratiaan Jacob de Vellé wordt gemaakt, aan haar man Adriaan van 
Aelst. Die verkoopt zijn huis, met schop en hof van ongeveer vijf-en-dertig roeden, vormend de voorste 
helft, scheidend op de graat van de schouw, op de 1ste december 1719 voor zes-en-vijftig gulden aan 
Willem de Moy. Op de 20ste maart van het jaar daarop heeft Hendrik Thomas de Loos evenwel vernaderd95. 

In minder dan tien jaar nadien zit Hendrik aan de grond, en verkopen Johan Althoffer, de secretaris, en 
Sebastiaan Frederik Thooft, de procureur, als curatoren het huis in een openbare verkoop in februari 1728 
aan Peter Jan Bertens96. Als lasten worden dan vermeld: twee gulden verschuldigd aan de Armen; drie aan 
het convent en negen stuiver en zes penningen aan de heer Tengnagel (in zijn hoedanigheid van rent-
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meester der goederen van de Baselaars). Het erf strekt zich uit van de straat tot de 'revier'. Peter Bertens 
komt voor het huis, genummerd Kerkeind 1, in 1736 te boek. 

In 1769 bewoont Embert Couwenberg het huis. Het wordt dan wegens wanbetaling van de verpondingen en 
beden opgewonnen en op de 23ste februari verkocht aan Francis Wagemans97. Het erf is drie-kwartier 
lopense groot in 1769, maar een lopense in 1818. het hierna onder III besproken erf is erbij gerekend. Zijn 
nalatenschap wordt gescheiden en gedeeld op de 3de december 1818. Het huis valt dan toe aan de zoon 
Adriaan98, die een looierij en schoenmakerij had. Hij sterft in 1847 en wordt dan opgevolgd door een 
zusterskind Franciscus van den Dungen, ook schoenmaker, aan wie het huis met stal, erf en tuin door 
Adriaan is gelegateerd99. Ook de looierij schijnt aangehouden te zijn, want Franciscus' opvolgster, Adriaan 
Leermakers' weduwe, Goverdina van de Wiel wordt in 1858 ook genoemd als leerlooister. 

Vervolgens is het huis in handen gekomen van de verwer Arnoldus Wouter Holleman100. Na hem is de 
eigendom nog geweest van Cornelis van Opstal die het op de 10de augustus 1895 verwierf, en de 3de 
februari 1897, ten overstaan van notaris Breda, heeft overgedragen aan Maria van Asten. 

 

1-III(a) 
Wanneer het eerste blad van het oudste schepenprotocol van Oisterwijk, dat ons bewaard is gebleven, wordt 
bescheven is Hessel van Ele al niet meer onder de levenden101. Zijn zoon Thomaas Hessels evenmin. Diens 
kinderen bezitten in 1421 een erf102 ter plaatse waar heden het Installatiebureau Martinus J.J. Kosters is 
gevestigd.  

Van hen kennen we met name Wouter en zijn zuster Beert103. Dan is er nog Margriet, de dochter van 
Thomaas Hessels, welke zich liet schaken door Cornelis Willem Canters. Om het misdrijf van Cornelis te dek-
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ken, verklaart zij in 1421, dat zij met 'horen vryen eyghenen wil is ghegaen' met Cornelis, dat ze het met hem 
eens was en te Hukelem voorkwam 'ende dede enen waghen nacomen, om daerop met hem te varen ende 
hem te truwen tot enen wittigen man'104. Cornelis blijkt datzelfde jaar al in de familie te zijn opgenomen105. 
Lang heeft het huwelijksgeluk van Cornelis en Margriet evenwel niet geduurd; in 1423 wordt Wouter die 
Wyt als man van Margriet, de zuster van Wouter van Eel Thomas Hesselszoon vermeld106. 

In 1461 is het hier besproken erf van Wouter Maas Hessels107, die in 1472 is opgevolgd door zijn kleinzoon 
Wouter, de zoon van Thomaas Wouter Maas en Luitgaard108. Voor Wouter is de grond een 'stuksken erfs ten 
hove ligghende tegen den voorscreven huse over'. Met de 'huse' worden drie woningen op de tip waar nu 
het oude Postkantoor staat bedoeld. In 1485 verkoopt hij het stukske erfs aan Peter Willems van der 
Heyen109. Deze koopt ook de huizen, en doet het geheel rond 1491 aan Gijsbrecht Gerit Werneer over110. 

 

In 1508 wordt de hof vermeld als bezit van Jan Wijnkens, die men heet Jan die Keteler111. Hij kocht van Gijs-
brecht Gerit Wernaers. Daags voor Kerstmis in 1509 heeft Jan, die dan een zoon van Lenaart Wijnkens heet, 
het huis, dat in de hof is gebouwd, overgedragen aan Ariaan Henriks van den Hout112. 

Ten westen van het huis ligt een gemeen voetpad, aan de andere zijde waarvan Heilwich Huysmans en haar 
kinderen een erf heeft liggen. Ten zuiden van de hof ligt een stuk grond, dat van Willem Huysmans geweest 
schijnt te zijn113, doch in 1509 is van de oosterbuur en hierna onder III/IVb nog ter sprake wordt gebracht. 
De oosterbuur is Jan Melis. Het goed is bezwaard met een erfpacht van een mud rogge, verschuldigd aan 
Wouter Maes, en het onderhoud van een roede dijk. Ariaan geeft er vijf-en-dertig gouden peter voor114. Hij 
weet nog van zijn westerburen, te weten Gijsbrecht Gijsbrecht Huysmans de helft van een stuk land ten 
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westen van zijn huis, 'dat streepken' genoemd, te verwerven in 1513115. Wanneer het huis rond 1520 'bij 
crancken avontueren van den brande' is verloren gegaan, worden een cijns van twaalf rijnsgulden en zeven 
stuiver welke Adriaan van den Hout en zijn zwager Jan Jacobs van Turnhout als man van Elisabeth dochter 
van Henrik van den Hout op de 13de januari 1519 hebben beloofd aan Jan Gerits van den Hoedonck uit Moll, 
niet meer opgebracht, en wordt Gerit zoon van Gerit van den Hoedonck aan een aantal onderpanden, onder 
meer het hier behandelde, gericht. De vorster Jan Goyaart Beckerssoen volvoert het gericht en Gerit koopt 
het onderpand op de 23ste augustus 1524 in116. Uiteindelijk is het goed evenwel door een opwinning in 
1520 weer bij een der nazaten van Thomaas Hessels terechtgekomen, namelijk bij Wouter Thomas 
Wouters117. Op de 12de september 1541 is Christina, dochter van Dirk Sapeels en weduwe van Wouter 
Thomaas Wouters afgegaan van de tocht in twee stukken land, waarvan het ene ter Vloedwaart is gelegen, 
tussen het erf van Mattheeus Melis en dat der erfgenamen van Ariaan Henriks van den Hout, en zich 
uitstrekt van de Kerkstraat tot het erf van Mattheeus Melis. Haar zoon, brueder en heer Peter krijgt 
daarover dan de beschikking en heeft het als gemachtigde van de predikheren in den Bosch, bij wie hij 
ingetreden was, overgedragen aan Henrik Herman Appels118. Henrik heeft het erf onbehuisd gelaten en op 
de laatste dag van december in 1552 uitgegeven aan Jan, de zoon van wijlen Herman Ariaens119. 

 

Zeven jaar later wordt Henrik van Vessem zijdelings als eigenaar genoemd120; in 1583 Jenneken van 
Vessem121. De van Vessems lijken het goed door een opwinning kwijt te zijn geraakt. Deze werd aanhangig 
gemaakt door meester Reinier Moors, de vader van de bekende abt van Berne (1621-1641), Jan Moors122. 
Deze, ook wel Reiner van Glabbeek genoemd123, was getrouwd met een Oisterwijks meisje, Grietken, 
dochter van Jan Claas Jan Timmermans bij Anna, de dochter van Jan Jacobs Verheyen en Adriana Wijt Gerit 
Willemsdochter124. Grietkens stiefmoeder, Clara, was een dochter van Henrik Herman Appels die het erf 
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uitgaf in 1552125. Op de 24ste oktober 1598 is de hofstad door meester Reinier Moors, die secretaris was 
(eerst te Schijndel en vervolgens tot zijn dood in 1628 te Heeswijk, Dinther en Berlicum), opgedragen aan 
Jan, de zoon van Andries Wouter Boom126. Deze was getrouwd met Marie, dochter van Wijtman Henrik 
Leempoels. Hun huwelijk bleef kinderloos en de nalatenschap van Jan ging naar zijn zuster Marie, de vrouw 
van Gerrit Corsten127. Aldus werd zij gerechtigd in de hier besproken hofstad. Marie, de weduwe van Jan 
Andries Boom, is hertrouwd met Cornelis Cornelissen Schoenmakers. Ten behoeve van Cornelis hebben de 
kinderen van Jan Michiels, 'metselair' op de 29ste oktober 1609 vertegen op een ledige hofstad in de Kerk-
straat, aldaar gelegen tussen het erf van Thomas Jacobs de Loze en dat van Antonis Dierks van Desschel, en 
strekkende met een eind aan het erf van de weduwe van Joost de Beer, en met het andere einde aan de 
Kerkstraat128. Op de 17de januari 1625 hebben Cornelis Cornelissen Schoenmakers als weduwnaar van de 
weduwe van Jan Andries Boom en Gerrit Corsten als echtgenoot van Jans Andries Booms zuster de hofstad 
en de hof, welke dan in het zuiden begrensd wordt door het erf van Claas Joosten de Beer afgestaan aan 
Andries Marten Andries Priems129. Daar Andries van hen ook een huis tussen de Kerkstraat en de Hoogstraat 
verkrijgt, is niet duidelijk of de lasten, bestaande uit een rente van drie gulden en drie oord te betalen aan 
meester Reinier Moors, en drie carolusgulden en twee stuiver, (behalve het onderhoud van een roede van 
de dijk), juist uit het hier besproken erf gaan. Van de eerstgenoemde cijns welke gevestigd werd door Henrik 
Herman Appels is drie-en-twintig brabantse stuiver en drie oord in handen gekomen van de erfgenamen van 
Anna, dochter van meester Reinier Moors; zij verkopen die op de 2de mei 1643 aan Adriaan Adriaan 
Dominicus Ghijs, - een van Gorcum130. 

Ook Andries Priems heeft de hofstad onbebouwd gelaten en als nagelaten weduwnaar van Mechteld 
dochter van Adriaan Peters van den Wiel zijn recht van tocht daarin op de 19de februari 1650 afgestaan aan 
Niclaas Jacob Niclaas Kempen als man van Maria, dochter van Andries en Mechteld131. De grond ligt tegen-
over een huis waarvan ook afstand wordt gedaan. Op de 12de april daaropvolgend hebben Niclaas en zijn 
zwagers Marten en Gerit Priems een en ander verkocht aan Antonis, de zoon van wijlen Antonis Jan 
Stijnen132. Antonis de zoon had uit zijn huwelijk met Machteld, dochter van Wouter Heymans een zoon 
Servaas en een dochter Hendersken, welke uit haar huwelijk met Thomas van Beurden een zoon Jan heeft, 
die in 1692 nog onmondig is en Gerrit Baltus Versteynen tot toeziend momboor heeft. Als 'doove en stomme 
soone' is ook Servaas voorzien van momboren, te weten Baltus Heesters en Jan Bertens, wanneer het huis 
tussen de Kerkstraat en de Hoogstraat en de hier besproken hof daar tegenover op de 13de mei 1692 
overgedragen wordt aan Jan van der Meulen de jonge. Bij de hofstad behoort het recht van voorhoofd aan 
de stroom133. Jan van der Meulen ruilt deze hofstad met Francis Couwenberg tegen 'seeckere hoff' aan de 
andere zijde van de Kerkstraat in 1700134. Francis heeft de hofstad op de 22ste juli 1737 tesamen met een 
afgebrande hofstad aan de noordzijde van de Kerkstraat135 overgedragen aan monsieur Johan van de 
Plas136. Onder voorbehoud van het recht van weg naar de 'revier' heeft Jan die goederen op de 28ste 
november 1743 verkocht aan een gemachtigde van juffrouw Johanna van der Meulen137. Op de 25ste mei 

 
 
 
125. R.272,30 jo 37v-1568; R.274,11v-1570; 
126. R.303,98v-1598; 
127. R.319,1-1625; 
128. R.303,98v-1609; 
129. R.319,1-1625; 
130. R.337,53-1643; 
131. R.344,12-1650; 
132. R.344,37-1650; 
133. R.402,50-1692; 
134. R.405,124v-1700; zie ook 127v; 
135. zie onder Kerkeind 91 A; 
136. R.417,55-1737; 
137. R.418,180v-1743; 
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1750 verkoopt Johanna Vermeulen ze aan Willem van Heusden138. De hof, waarover we het nu in het 
bijzonder hebben blijft als overtuin gehandhaafd, totdat er in 1756 een opwinning voor de verpondingen 
plaats vindt. Het is dan Jacobus Althoffer die op de 24ste februari 1756 wordt gevest in de hof. Deze heeft 
de grootte van een halve lopense139 en heet gekomen van Evert de Wilde140. In 1794 wordt hij gekocht door 
de oosterbuur, Francis Wagemans, die dan al grond ten zuiden van het gekochte in handen heeft. Die had 
namelijk in 1788 niet enkel de voorhoofd achter zijn eigen erf, doch ook die achter dit erf gekocht uit de 
Haarense gemeint. Bij de verkoop wordt er door Jacobus Althoffer op gewezen, dat de eigenaar van de 
Waag, aan de overzijde van de straat, een recht van weg heeft over het verkochte141. 

   

 

1-IV(a) 
Nog duidelijker dan de hiervoor onder III besproken grond vormde een streepje hof dat Jan Janszoon Dicbier 
gerechtelijk had verkregen van Jan Goyaart Buckinc, een overtuin voor een huis tussen de Kerkstraat en de 
Hoogstraat. Het is verworven door Willem, de zoon van Jan die Becker de oude in 1460142. In 1485 wordt 
diens weduwe Heilwich als bezitster genoemd143. 

Het streepje komt opnieuw ter sprake wanneer in 1508 de nalatenschap van Gijsbrecht Huysmans en 
Heilwich zijn huisvrouw wordt gescheiden en gedeeld en aan Gijsbrecht Gijsbrechts Huysmans een huis 
tussen de Kerkstraat en de Hoogstraat toevalt 'met een cleyn streepken lants daer tegen over gelegen opter 
zijden ter Vloetwaert, tot desen voirscreven huyse behoerende', 'daer een gemeyne voetpat oever gaet'144. 
Gijsbrecht heeft een en ander nagelaten en op de 24ste december 1519 heeft zijn weduwe Agnees, dochter 
van Jan die Wever, de tocht daarin overgegeven aan haar dochters Cornelis, Geertruid en Jenneken, ook ten 
behoeve van haar niet tegenwoordige broeder en zuster Gijsbrecht en Heilwich, alsmede ten behoeve van 
haar zuster Agnees. De gezusters hebben daarop het huis in de Kerkstraat, tussen het erf van Wouter van 
Esch en dat van Henrik van der Heyden gelegen, benevens het streepje, dat is gelegen tussen het erf van 
Ariaan van den Hout en dat van de weduwe van Willem Gijsbrecht Huysmans, Juut dochter van Willem 

 
 
 
138. R.420,180v-1750; 
139. R.422,161-1756; 
140. GA 233,64v; 
141. R.435,9v-1794; 
142. sH,R.1230,290v-1460; 
143. R.191,6v-1485; 
144. R.212,30-1508; 
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Emmen, opgedragen aan Henrik Willem Emmen145. Van het streepje is dan al de helft toegevoegd aan het 
erf van de oosterbuur, zodat het geen bevreemding wekt, dat diens erf in 1519 heet te liggen naast het erf 
van Juut de weduwe van Willem Huysmans en haar kinderen146. Te minder omdat het erf van die oosterbuur 
ook nog ten zuiden van het streepje heeft gelegen. Wanneer Henrik Willem Emmen in 1523 als weduwnaar 
van Kathelijn, dochter van Jan Moerkens, zijn huis overdraagt aan Bartholomeeus Thomas Groeys, gaat ook 
het kleine streepje mee over. Het strekt zich dan uit van de Kerkstraat tot het erf van Gijsbrecht Melis 'daer 
een voetpat oevergaet'147. 

Bartholomeeus Groys wordt nog genoemd als eigenaar in 1553148. In 1561 is sprake van Henrik van 
Vessem149; in 1586 van de erfgenamen en Joost de Beer150, en vervolgens worden nog slechts - telkens zijde-
lings vermeld - de eigenaren voor van de hiervoor onder III besproken overtuin vermeld. 

   

1-Ib 
Bij de bespreking van het huis aan de Kerkstraat onder I is reeds opgemerkt, dat ten zuiden daarvan het erf 
van Hein Thijs heeft gelegen. Na hereniging is het achtererf in 1527 weer afgesplitst geworden (en later in 
handen gekomen van meester Andries Sgroten151). Hierop is toen een huis getimmerd152.  

Op de 6de juni 1550 heeft Jan, de zoon van Jan Willem Peynenborch bij Elisabeth, dochter van Matthijs van 
der Elst, het recht dat hij en zijn broeders heer Matthijs, Andries en Frans op dit huis hebben, overgedragen 
aan Willem Henrik Appels153. Het ligt dan tussen het erf van Willem Poirters (behandeld onder Lindeind 36) 
en dat van Wouter van Esch (hiervoor besproken onder II), en strekt zich uit van 'Marie Backs totter Vloet'. 
Reeds op de 15de juli 1552 heeft Willem Henrik Appels dit huis overgedragen aan Aart Mattijssen van Mier-
de154. Op de 29ste mei 1561 draagt die het over aan Henrik Dierks van Hout155. Van deze man is ons niets 
bekend. Misschien was zijn vader een broeder van Claas Henriks van den Hout die eerst Elisabeth, dochter 

 
 
 
145. R.222,42-1518; 
146. R.223,2-1519; 
147. R.227,50-1523; 
148. R.256,146-1553; 
149. R.265,33v-1561; 
150. R.284,44v-1586; 
151. R.246,25-1542; 
152. R.246,53v-1542; 
153. R.254,57-1550; 
154. R.256,91v-1552; 
155. R.265,27-1561; 
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van Henrik Emmen, en vervolgens Elisabeth, dochter van Willem Poynenborch, tot vrouw heeft gehad156. 
Henrik van den Hout heette schijnbaar ook Heesters157. In 1570 is het huis op de Vloed van Joachim Jacobs 
de Brouwer. Hij verkreeg het bij opdracht door Jacob Jan Jacobs de Brouwer, een oomzegger158. Joachims 
vader Jacob Jans de Brouwer was getrouwd met Peterken, een dochter van Ariaan Aarts die Wolff, ook ge-
naamd Blocx. De bezitters van het noordwaarts gelegen erf waren zo zijn bloedverwanten. 

De volgende eigenaar is Vrank Peter Colen159. Hij heeft het huis nagelaten aan zijn zoon Adriaan Frank Colen, 
zijn dochter Elisabeth, de vrouw van Wouter Wouters van Esch, en zijn kleindochter Margriet, dochter van 
Laureis Embrecht Smolders en Mariken dochter van Vrank Colen. Deze kleindochter is getrouwd met Henrik 
Steven Kauwenberchs160. Genoemde erfgenamen van Frank Colen hebben op de 10de september 1576 ge-
scheiden en gedeeld. Aan Adriaan is toen het huis op de Vloed toegevallen161. Toen de tak van Adriaan 
uitstierf is het goed evenwel aangekomen aan de vrouw van Wouter van Esch, in wiens handen ook het 
westwaarts aangelegen erf is geweest162. 

Op de 19de november 1584 heeft Wouter een ledige afgebrande hofstad op de Vloed, ten zuiden van het 
erf van Adriaan Lambert Bax, en gelegen tussen het erf van de erfgenamen van Cornelis Bungers en het erf 
van Peter Jans van Alphen, overgedragen aan Jan Wijtmans Verheyen163. Deze is op jeugdige leeftijd 
gestorven en in 1590 al niet meer in leven. Bij zijn vrouw Margaretha had hij een dochter Elisabeth164. 

 

1-III/IVb 
Aan de Vloed lag tussen het hiervoor onder II besproken erf en het gemene voetpad ten westen van het 
onder IV behandelde streepje land een 'cleyn hoefken'. Tesamen met het oostwaarts naastgelegen huis en 
hof wordt het in 1508 door Marie, dochter van Jacob van der Elst en weduwe van Jan Melis, overgedragen 
aan haar zonen - zij had daarin het recht van tocht - om de vestiging van een erfpacht van een half mud 
rogge, af te dragen aan de buurman Willem Peynenburch mogelijk te maken165. 

 
 
 
156. R.230,18v-1526; R.235,15-1530; R.237,66-1533 en R.238,50v-1534; 
157. R.265,55-1561; 
158. R.274,34-1570; 
159. over zijn broeders en zusters: R.224,37-1520; 
160. R.284,1v-1585; 
161. R.280,56v-1576; 
162. zie hiervoor onder II en hierna onder III/IVb; 
163. R.283,II,64v-1584; 
164. R.284,79-1588; 
165. R.212,18v-1508; 
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Op dit erf is door Wouter van Esch een huis gezet, dat door zijn vrouw, welke hem heeft overleefd, in 1559 
wordt verkocht aan haar zoon Wouter166. Wouter heeft dit op de 17de mei 1561 verkocht aan de secretaris 
ten behoeve van Willemken dochter van Gerit de Vrieze167, welke getrouwd is geweest met Corstiaan Henrik 
Appels. De vest schijnt achterwege gebleven te zijn, want op de 1ste juni van het volgende jaar vindt de 
overdracht plaats aan Wouter Adriaans van Esch, de neef die ook al het naastgelegen huis aan de Kerkstraat 
van Wouter Wouters van Esch' moeder Dorothee had gekocht168. Voor Corst en zijn vrouw wordt twee 
dagen later door Corsts broeder, heer Adriaan Appels, een hoeve met acht lopense land aan den Heesakker 
te Haaren gekocht van Cornelis Antonis Aarts de Molder als man van Peterken, dochter van Henrik Berkel-
mans169. Heer Adriaan treedt hier op voor zijn broeder omdat die van zijn zinnen is beroofd. 

Op de 16de december 1568, wanneer hij het huis in de Kerkstraat al van de hand heeft gedaan, draagt 
Wouter Adriaans van Esch zijn huis op de Vloed over aan Joost Peters de Beer170, die het heeft nagelaten 
aan zijn zoon Niclaas171. Die maakt een einde aan de zelfstandigheid van dit erf door het op de 11de maart 
1627 over te dragen aan Andries Martens, de noorderbuur172. We hebben het huis op de Vloed in het 
register van alle personen met hun onroerend goed onder Oisterwijk uit 1636 niet meer terug kunnen 
vinden. Ook de cijns van acht stuiver welke aan de altaristen was verschuldigd leverde geen spoor meer op. 

Bij de beschrijving van de bewoners van het Kerkeind vermeldt genoemd register uit 1636 eerst 'Jan 
Anthonis de Loos huerlinck der erffgenamen Thomas de Loos' voor zijn huis met zes-en-veertig roeden hof 
(waarvoor hij wordt aangeslagen met een stuiver en een oord), voor twee lopense en tien roeden 
nieuw-erve op de 'Cleyn Heye' van de weduwe van Jan de With (waarvoor hij een aanslag krijgt van twee 
oord) en voor zijn welvaren en gebruik (aanleiding gevend tot een aanslag van een oord), en vervolgens 
'Gerart Jan Vlam: een huys als eygenaer ende XXII roeyen hooffs, I stuiver. Van zijn welvaren II oert'. Gerit 
komt hierna onder Kerkeind 2 ter sprake173. 

   

 
 
 
166. R.263,68v-1559; 
167. R.265,26v-1561; 
168. R.266,33-1562; 
169. R.265,33v-1562; 
170. R.272,44v-1568; Opmerkelijk is, dat Peter Joosten de Beer op de 18de oktober 1568 zijn testament maakt en zijn dochter 

Elisabeth met haar man Wouter Joosten van Iersel op de 16de daaraanvoorafgaand; 
171. R.321,23v-1627; 
172. zie vorige noot; 
173. GA 241,32; zie ook 55; 
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overzicht 
 

   

  KERKEIND 1(-1a) 

   

  Claas Zibben 

  Matthijs van Hukelum 

  Gijsbrecht (Beertken) z. Engbrecht Eliaas 

  Wijtman z. Godevaart Delien 

1-5-1423 huis Juut wede Wijtman n.z. Mathijs van Hukelem en krn 

  Willem Erits van Cuyck ? 

  Wijtman n.z. Matthijs van Hukelum x Juut (Thijs?) 

v1446  Henrik Wijtman van Hukelum (2/3) 

1447  Henrik Henrik Gestken 

9-2-1450 huis Hillegond d. Wijtman van Hukelum (x Gijsbrecht Godevaarts) (1/3 west) en Henrik Wijtman van Hukelem tbv 
Jan die Clerck z. Engbrecht van Riel 1/3 oost 

9-5-1452 huis Jan n.z. Willem Claussoens (Colen) (1/3 oost) 

7-10-1457 huis Jan Corstiaan Houbraken 

  Margriet wede Meeus Steven van der Amervoert (opwinning) 

  Aart Ennekens 

  Aart Aart Ennekens x Geertruid d. Gijsbrecht Heyen 

19-2-1471 huis Willem Jan Poinenborch x Elisabeth d. Embrecht Henrik Emmen 

 huis schuur achterhuis  

  Jan Willem Poeynenborch x Elisabet Mathijs van der Elst 

  (alleen aan de straat) zonder L1-Ib 

27-2-1527 hofstad schuur Joost Willems van den Dijck x Marijken Herman Back 

6-8-1550 huis Sebastiaan Pauwels Rijsbroeck x Emken Willem Damen 

3-1-1562 huis Ariaan Lambert Bax 

  Margriet d. Matthijs Laureis Engbrecht Smolders bij Margriet Mathijs Hermans (opwinning) 

21-5-1578 afgebrande hofstad Peter Jans van Alphen (Bol of Rijkeman) 

  (met L1-1b, II) 

  Margriet d. Peter Jans van Alphen x Baltus Jans Brouwer 

3-8-1600 huis Thomas Jacob Antonis de Loze x Adriana d. Jan Adriaan Peynenborch xx Maria (wede Aart Nouwelincx) xxx 
Marijken (wede Jan Cornelis van Esch) 

1-8-1633 huis boomgaard 1 L Marieken d. Aart Nouwelincx en Marie wede Jan Cornelis van Esch 

?-2-1639 
13-12-1655 

huis Jan Anthonis de Loos x Margriet d. Gerit Gerit Peynenborch (vest 1655!) 

3-8-1666 huis Elisabeth d. Jan de Loos x Jan Hendrik Heydijck (voorhuis) en Antonie Jan de Loos (achterhuis) 

30-8-1666 
1-2-1677 

huis Thomas Jan de Loos (geheel) 

  Margriet d. Thomas de Loos x Adriaan van Aelst (voorhuis) en Hendrik Thomas de Loos (achterhuis) 

1-12-1719 huis Willem de Moy (voorhuis) 

12-3-1720  Hendrik Thomas de Loos (geheel) 

1-4-1728 huis Peter Jan Bertens (K1) 

22-3-1755  5 a 6 R naar erf oost (L36) 

  (opwinning wegens verponding en bede) 

23-2-1769 huis 3/4 L Francis Wagemans (1735-1813) x Elisabet Antonisse 

16-5-1788  met voorpoting aan de Vloet 

25-2-1794  met hof van 1/2 L west (K1-III) 

3-12-1818 huis schuur Adriaan Francis Wagemans, schoenmaker (1765-1847) nr 1 1832: F.363/364 

6-6-1843 huis schuur looierij Franciscus van den Dungen, leerlooier en schoenmaker (1811-1844) x Clasina Coppens 

1853 huis schuur looierij Goverdina van de Wiel wede Adriaan Leermakers na 1853 F.501/502 na 1861 F.574/575 

1862 2 huizen looierij Arnoldus Wouter Holleman 

  afsplitsing van westelijk deel (zie K1-IIIa) 

1866 2 huizen looierij Wouter Holleman na 1866 F.667/668 na 1874 F.915/916 

1879 2 huizen Odulphus Petrus van Opstal na 1882 F.1085 na 1887 F.1173/1174 

1895 2 huizen Cornelis van Opstal 
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  alleen het oostelijke erf 

1897 huis Maria van Asten na 1897 F.1314 

1906 huis Johannes van Asten x Hendrika van der Horst 

1911 huis Wilhelmus Mols, koopman x Johanna Maria Verhoeven 

1950 huis Wilhelmus Mols junior, viskoopman 

  A2, na 1947 Kerkstraat 3 

   

   

  KERKEIND 1-Ib achtererf 

   

v1450  Mathijs Wijtman van Hukelem (1/3 zuid) 

1450  Hein Thijs (=Henrik Wijtman van Hukelum) x Heilwich (xx Aart van den Wijer) 

21-3-1463 hof Jan n.z. Willem Claas Colen  

  (zie aan de straat) L1-Ia 

27-2-1527 ? Jan Willem Poeynenborch x Elisabeth d. Matthijs van der Elst 

8-4-1542 
15-12-1542 

huis mr Andries Jan sGroten 

3-4-1545 
6-6-1550 

huis Willem Henrik Appels 

15-7-1552 huis Aart Mattijssen van Mierde 

29-5-1561 huis Henrik Dierks van Hout (Heesters?) x Marijken Henrik Reynen 

24-10-1565 huis Jacob Jan Jacobs de Brouwer 

1-12-1567 huis Joachim Jacobs de Brouwer 

11-1-1570 huis Adriaan, Marie en Elisabet krn Vrank Peter Colen bij Marie 

12-9-1576 huis Adriaan Frank Colen 

  Wouter Wouter van Esch x Elisabet Frank Colen 

19-11-1584 ledige afgebrande hofstad Jan Wijtmans Verheyen x Margaretha 

  zie L1-Ia 

   

   

  KERKEIND 1-II 

   

 huis Willem Nellen x Juut 

1-7-1423 huis Thomaas Willem Nellen x Juut (oostelijk deel) en Kathelijn d. Willem Nellen (westelijk deel) 

  Andries Willem Nellen 

  br. Willem z. Thomaas Nellen (geheel) 

21-2-1461 huis Tonis z. Embrecht Buckinck 

  Aart Appel z. Jacob van Ele (opwinning) 

27-11-1472 huis Willem Gijsbrechts van den Pettelaar 

27-1-1473 huis Jan Jan Melis Walraven x Marie Jacob van der Elst Janszoon 

14-2-1503 huis Goossen van den Heesacker 

  Tafel van de H.Geest (opwinning) 

17-10-1503  Henrik Willem Emmen (of de H.Geesttafel?) (oostelijk deel) 

v1508 huis en stukje land Marie wede Jan Jan Melis Walraven 

27-4-1512 hofstad en stukje land Gijsbrecht z. Jan Jan Melis Walraven en Mattheeus z. Jan Jan Melis Walraven x Geertruid (oostelijk deel) 

  Matheeus Jan Melis (opwinning) 

9-5-1544 huis Wouter Wouters van Esch x Dorothea 

21-10-1559 huis Cornelis Cornelis Moels 

21-4-1560 huis Wouter Adriaans van Esch 

13-2-1568 huis Joost Peters de Beer 

16-12-1568  Peter Jan van Alphen 

28-1-1583 huis Wijtman Jan van Eerssel 

  (met I) 

  (afsplitsing van K1-Ia) 

1897 huis Cornelis van Opstal na1897 F.1313 

1899 huis Henricus Marinus van Amelsvoort (1852-1938), kolenhandelaar x Cornelia van Houtum na 1900 
F.1397/1399 na 1934 F1875 

1937 huis Antonius Marinus (Toon) van Amelsvoort (1903-1976), kolenhandelaar x Johanna Martina Groenland 

  A3 en 4, na 1947 Kerkstraat 5 en 7 
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  KERKEIND 1-III(a) 

   

v.1421  Thomas Hessels van Ele 

v.1461  Wouter Maas Hessels 

1472  Wouter z. Thomaas Wouter Maas 

8-2-1485 hof tegenover huis Peter Willems van der Heyen 

12-1-1491 hof over de straat Gijsbrecht Gerit Werneer 

v.1508  Jan Lenaart Wijnkens (die Keteler) 

24-12-1509 huis Ariaan Henriks van den Hout  

20-1-1513 streepje land de helft hierbij gevoegd van erf oost zie K1-IVa 

 huis  

23-3-1520 erf Wouter Thomas Wouters (opwinning) 

23-8-1524 huis (Gerit Jan Gerit van der Hoedonck (opwinning)) 

  Wouter Thomas Wouters x Christina d. Dirk Sapeels 

12-9-1541 erf Henrik Herman Appels 

31-12-1552 hofstad Jan z. Herman Ariens 

v.1559  Henrik van Vessem (?) 

v.1583  Jenneken van Vessem (?) 

  met K1-IVa 

  mr Henrik Moors (van Glabbeek) x Grietken d. Jan Claas Jan Timmermans (opwinning) 

14-10-1598 hofstad Jan Andries Wouter Boom x Marie d. Wijtman Henrik Leempoels (xx Cornelis Cornelis Schoenmakers)  

  Marie d. Andries Wouter Boom x Gerrit Corsten (?) 

29-10-1609 ledige hofstad Cornelis Cornelis Schoenmakers 

17-1-1625 hofstad Andries Marten Andries Priems x Mechteld Adriaan Peters van den Wiel 

  met K1-III/IVb 

19-2-1650 hofstad Niclaas Jacob Niclaas Kempen x Maria d. Andries Priems 

4-4-1650 hofstad Antonis Antonis Jan Stijnen x Mechteld Wouter Heymans 

13-5-1692 hof en voorhooft Jan van der Meulen de jonge 

30-3-1700 hof en houtwas Francis Couwenberg 

22-7-1737 hof 1/2 L Johan van de Plas 

28-11-1743 hof 1/2 L Johanna van der Meulen 

25-5-1750 hof 1/2 L Willem van Heusden 

  ? Evert de Wilde 

  executie wegens verponding en bede 1753/54 

24-2-1756 hof 1/2 L Jacobus Althoffer 

25-2-1794 hof 1/2 L Francis Wagemans 

  zie oost K1-1a 

1863 hof Hendrik Josephus Kluijtmans F.575, na 1866 F.669/670 bouw van huisen looierij 

1887 huis looierij Christiaan Martinus Kluijtmans 

1914 huis looierij Elisabeth Maria van Haaren 

1914 huis looierij Firma H.J. van Haaren na 1914 F1583 

  A5, na 1947 Kerkstraat 9 

   

   

  KERKEIND 1-IV(a) overtuin 

   

  Jan Goyaart Buckinc 

  Jan Janszoon Dicbier 

14-2-1460 hof over de straat Willem z. Jan die Becker de oude x Heilwich 

  Gijsbrecht Huysmans x Heylwich 

9-6-1508 streepje land Gijsbrecht Gijsbrecht Huysmans x Agnees d. Jan die Wever 

20-1-1513 streepje land de helft hiervan gevoegd bij erf oost zie K1-IIIa 

24-12-1518 streepje land Henrik Willem Emmen x Kathelijn d. Jan Moerkens 

18-12-1523 streepje land Bartholomeeus Thomas Groeys x Margriet d. Willem Huysans de oude 

27-3-1560 streepje land Jan Embert Huysmans 

v.1561  Henrik van Vessem 

  (zie verder onder IIIa) 
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  KERKEIND 1-III/IVb achtererf (achter III en IV) 

   

v.1508 hofke Jan Melis x Marie d. Jacob van der Elst 

27-4-1512 stukje land Gijsbrecht Jan Melis 

  Wouter van Esch 

21-10-1559 huisje Wouter Wouter van Esch 

17-5-1561 huis Willemken d. Gerit de Vrieze x Corstiaan Henrik Appels 

18-6-1561  Wouter Wouter van Esch 

1-6-1562 huis Wouter Adriaans van Esch 

6-12-1568 huis Joost Peters de Beer 

  Niclaas Joost Peter de Beer 

11-3-1627 huis Andries Marten Andries Priems 

2-5-1627  (Jan Jan Timmermans) 

 achterhuis op de Vloet  

  zie verder noordelijk erf K1-III/IVa 
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