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De groentewinkel van de familie Van Erven moest rond 1970 plaats maken voor een verbinding 
van de Baerdijk met de Hoogstraat. Aan de zuidkant was Oisterwijk zo uitgedijt dat men het 
nodig vond de oude structuur van het dorp, de hoge wal ten noorden van de Voorste Stroom, 
rigoreus te doorbreken. Omdat hier eeuwenlang twee huizen stonden krijgt de geschiedenis 
ervan hier zijn plaats onder Kerkeind 11 en 12. 
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11-Ia  

 

Nu spreken we over het erf met het karakteristieke huis van de familie van Wim van Erven, dat in 1968 door 
de gemeente Oisterwijk voor de sloop werd gekocht om de Baerdijk te verlengen tot de Kerkstraat. 

In 1421 is dit erf van de erven Willem Wieriks, die ook Lombarts genoemd schijnt te zijn1. Diens dochter 
Heilwich heeft dat jaar afstand gedaan van haar rechten in het huis dat haar broeders Aart en Gijsbrecht 
‘besitten ende hantplichten’ op dit erf2. Deze broers delen het erf. Aart krijgt de oostelijke helft3. In 1457 zit 
daar zijn weduwe Lijsbeth met haar kinderen4. In 1471 is die in handen van Wouter Matthijs Back, die ook 
wel Wouter Back van Goerle5 wordt genoemd. Die heeft ook de hand weten te leggen op de andere helft, 
zullen we nog aantonen. 

Voornoemde Gijsbrecht wordt ook Gijsbrecht Meinen geheten6. Bij de erfdeling krijgt Gijsbrecht de 
westelijke helft van het erf7. Wij kennen van hem een zoon Wierik die getrouwd is met Conegond, dochter 

 
 
 
1
  sH,R.1208,86v. De aansluiting op de hoofdtak van het geslacht, welke B.W. van Schijndel geeft in De Brabantse Leeuw, 

jaargang 1 (1952, blz. 24, Het geslacht Lombaerts) vraagt zogezien verbetering; 
2  Otw,R.143,93v; 
3
  Otw,R.164,35v; 

4
  Otw,R.165,17; Otw,R.169,19v; 

5
  Otw,R.183,6v; 

6  Otw,R.151,2v; Otw,R.177,3v; 
7  Otw,R.177,3v; 
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van Henrik van Crekelhoven Peterszoon, die op 22 januari 1456 tesamen met zijn schoonzuster Elisabeth, 
dochter van Henrik van Crekelhoven ten behoeve van Herman Jan Hermanssoen door halmwerping afstand 
heeft gedaan van een huis te Belveren en andere goederen8. Gijsbrecht heeft zijn woning in de Kerkstraat 
vervreemd aan Claus natuurlijke zoon van Henrik van den Dijck, die in 1469 als bezitter ervan wordt 
genoemd9. Reeds op 16 januari 1471 heeft Claus dit huis tussen het erf van Gijsbrecht Jan Brocken en dat 
van de voormelde Wouter Matthijs Backs, waarvan het erf zich uitstrekt van ‘die Kerckstraet’ tot de gemeint 
aan die Vloed, verkocht aan zijn buurman Wouter. Wouter Back belooft Claus er 57½ gouden peter voor 
(voor de ene helft te voldoen op de feestdag van Sint Jacob en voor de andere op de daaropvolgende Onze 
Lieve Vrouwedag). Op 26 september 1477 verbindt Wouter zijn beide huizen in de Kerkstraat voor een 
erfpacht van een half mud rogge, welke hij belooft aan Jan, de zoon van wijlen Jan Buckinc10. Jan Buckinc 
heeft die erfpacht naderhand vermaakt aan de Tafel van den Heiligen Geest11. Ten oosten van Wouters goed 
heet dan Elisabeth, de weduwe van Jan Doremans woonachtig te zijn. 

    

In 1423 belooft een zekere Jan geheten die Nuwelaet, zoon van wijlen Jan die Nuwelaet, 40 lichtgulden aan 
Hendrik Gijsbrechts ten behoeve van diens dochter Elisabeth, de vrouw van Jan. Mogelijk is hij een 
voorvader van Gerit, zoon van wijlen Jan Nulaet die in 1484 een opgewonnen erf tussen het erf van 
Elisabeth, weduwe van Jan Doremans, en dat van Aart Goyaart Back (hetwelk hierna onder nummer 12 ter 
sprake komt), koopt12. Aangaande het erf van Elisabeth wordt opgemerkt dat ‘daer een voetpat tusschen 
gheet’. Wanneer Gerit kort tevoren, op 15 februari 1483, een erfpacht van een half mud rogge koopt uit het 
erf dat van Henrik van den Wiel - bedoeld is waarschijnlijk het erf dat Jan Hollen heeft bezeten - heet het 
‘enen ghebuer voetpat’. Ook in 1593 is sprake van een gebuurpad13. In 1658 wordt die beschreven als ‘enen 
gemeynen beuryewecht’ 14. In 1708 heet het een steeg15 en in 1735 een ‘steeghske’ 16. 

Het erf was door Jan Jans Poeynenborch als provisor van de Tafel van den Heiligen Geest opgewonnen 
wegens wanbetaling van de rente welke Jan Buckinc aan de Tafel vermaakte. De vorster Adriaan van der 

 
 
 
8  Otw,R.164,1; 
9
  Otw,R.175,21; 

10  Otw,R.177,23; Otw,R.190,16; 
11  GA ged. 54,25v; Den Arme gegeven, nr 186 
12

  Otw,R.190,16; 
13

  Otw,R.288,32; 
14

  Otw,R.352,14; 
15  Otw,R.467,201v; 
16  Otw,R.416,193; 
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Hoeven heeft het onderpand in veiling gebracht17 en Gerit Nulaets heeft ‘den coep genoemen’ van het erf 
dat in 1483 nog van Kathelien, de weduwe van Wouter Back van Goerle en haar kinderen heet te zijn18. Deze 
Gerit was getrouwd met Elisabeth, dochter van Aart de Kemmer, welke als weduwe in 1505 de tocht in een 
erfpacht van een half mud rogge uit een stuk land in de parochie Enschot, geheten Houtvoertshoeve, heeft 
overgedragen aan haar wettige zoon meester Gerit, zodat deze die rente heeft kunnen overdragen aan zijn 
broeder Jan Gerit Nulaets19. Tot 1493 is Gerit genoemd als bezitter van het erf in de Kerkstraat20, doch reeds 
op 5 april 1488 heeft heer en meester Gerit alle rechten op de nalatenschap van zijn genoemde ouders aan 
zijn broeder Jan overgedragen. Jan krijgt aldus volledige zeggenschap over het huis aan de zuidzijde van de 
Kerkstraat, gelegen tussen het erf van Matthijs van der Elst en dat van Jacob Buckinc21. Bedoeld is kennelijk 
het erf ten westen van het goed van Simon Simons van Heusden, waarvan het door een boriweg wordt 
gescheiden22. 

 

Jan is in 1529 weduwnaar van Borchtken dochter van Michiel die Beer en heeft zijn recht van tocht in een 
derde deel , het kindsdeel van zijn zoon Michiel, in dit huis afgestaan23. Jan is dan aan het einde zijner 
dagen. In de rekening van de Broederschap van het Eerwerdig Sacrament over het jaar 1529-1530 wordt 
32½ stuiver verantwoord ‘ontfangen uut handen Jan Andriessen, die wert in die Ploech, voer die helft van 
eenen pantrock bij Jannen Nulants der bruerscappen in zijnen testament gemaect’. Op 12 augustus 1530 is 
Jan Nulants niet meer in leven, dan hebben Laureins Wouter Sgreven en Matthijs Matthijssen van der Elst in 
naam van Michiel voornoemd, Dirk Aarts van den Wiel, handelend voor zijn zoon Aart, verwekt bij Geritken, 
dochter van Jan Nulants, en Dirk Pauwels Beecken handelend voor zijn onmondige dochters Geertrui24 en 
Geerborchtken, verwekt bij Elisabeth, ook een dochter van Jan, het huis tussen het erf van Matthijs van der 
Elst en het ‘gebuerpat’aan de oostzijde25, waarvan de hof zich uitstrekt van de Kerkstraat tot de gemeint 
‘optie Vloet’ voor een cijns van twee carolusgulden overgedragen aan Mattheeus Aart Nulants26. 

 
 
 
17  Otw,R.190,16; 
18  Otw,R.189,11v; 
19

  Otw,R.205,28v; 
20  Otw,R.194,2; Otw,R.194,2v; Otw,R.197,21; Otw,R.197,39v;Otw,R.197,41;Otw,R.198,5; 
21  sH,R.1277,418; 
22

  Otw,R.233,20; 
23

  Otw,R.233,30; 
24

  Pauwels Willem Rijsbroeck heeft uit zijn huwelijk met haar een dochter Jenneken: Otw,R.280,35; 
25  Otw,R.249,3; 
26  Otw,R.235,9; 



 © De Vrijheid Oisterwijk Kerkeind 11  •  5 

 

Mattheeus heeft dit huis op 31 januari 1545, ook wederom tegen een cijns, uitgegeven aan Laureins Willem 
Mutsarts27. Nog datzelfde jaar moeten de schepenen ten huize van Mattheeus komen omdat diens vrouw 
Belie 'krank' is en de echtelieden een testament maken willen waarin bepaald wordt dat hun vier kinderen 
na de dood van de eerststervende der ouders de huizing in de Kerkstraat ‘daer die scouteth van Oesterwijck 
inne woent’ moeten verkopen en de penningen die het opbrengt beleggen28.  

De beschrijving van de belendende erven geeft geen houvast bij het bepalen van de verdere lotgevallen van 
dit erf. In 1612 ligt aan de overzijde van het pad bij het erf van Jan de With, wiens goed hiervoor onder 
Kerkeind 10 uitgebreid ter sprake kwam, het goed van Lucia weduwe van Sebastiaan van den Wiel29. Aan de 
Vloedzijde wordt laatstgenoemd erf begrensd door grond van Jan Lambert Willen. Het goed was toen al een 
generatie lang in handen van de Van de Wiels. In 1576 was het nagelaten door Aart van den Wiel, die ook als 
gelder van de erfpacht van een half mud rogge in het ‘rentboeck’ van de Tafel van den Heiligen Geest 
vermeld staat. Op 18 februari van dat jaar wordt een scheiding en deling gemaakt30. Daarbij treden op: 
Willem en Adriaan, zonen van Aart Willems van den Wiel, Peter Willems van den Wiel als momboor van 
Bastiaan, ook een zoon van Aart van den Wiel, en Aart Jans van Gilze als momboor van Willemken, zijn 
onmondige dochter. Alsdan krijgt Adriaan een huis in de Kerkstraat met ‘een halff roey erffs’ het welk in het 
zuiden wordt begrensd door grond van Aart Jans van Gilze en zijn kinderen. Aan Bastiaan valt een huis op de 
Vloed toe, daar gelegen tussen het erf van Willem van Hout en dat van Embrecht Swekers, en Aart van Gilze 
tenslotte verwerft een huis op de Vloed, ten zuiden van hetgeen Adriaan verwerft en voorts begrensd door 
de erven van Aart Jans Verdoolt en van Wouter Peters, dat later begrepen is geweest in het als Kerkeind 10 
aangeduide erf. 

Adriaan van den Wiel heeft op 12 oktober 1593 van zijn huis tussen het erf van de weduwe Aart Verdoolt en 
het gebuurpad ten behoeve van zijn broeder Sebastiaan afstand gedaan, nadat zijn zwager Jan Peynenborch 
als man van Eva, dochter van Aart van den Wiel, het erf heeft uitgewonnen31. De hof strekt zich dan uit tot 
het erf van Jan Lambert Willen. Jan Lambert Jan Willen was getrouwd met Willemken, dochter van Aart Jan 

 
 
 
27

  Otw,R.249,3; 
28

  Otw,R.249,51; 
29

  Otw,R.306,37; 
30  Otw,R.280,35; 
31  Otw,R.288,32v; 
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Aarts van Gilze bij Heilken, dochter van Aart Willems van den Wiel. Wanneer Jan het huis op zijn erf aan de 
Vloed verloren heeft zien gaan, draagt hij de hofstad op de laatste dag van februari in 1607 over aan Gerit 
Aarts van den Wiel32. Deze vervreemding moet nochtans ongedaan zijn gemaakt, want Jan Lambert Willen 
wordt nog als achterbuur genoemd wanneer op 15 mei 1612 Lucia, de weduwe van Bastiaan, afgaat van de 
tocht in haar huis aan de Kerkstraat, zodat dit verkocht kan worden aan Cornelia, dochter van Cornelis 
Poirters en weduwe van Adriaan Antonis Werners33. Wanneer Jacob en Marie, kinderen van Adriaan en 
Cornelia voornoemd, en Antonis Henrik Wouters van Nuys als man van Aleid, ook een dochter van Adriaan 
en Cornelia, op 8 februari 1623 hun rechten op drie vierde onbedeeld in het ouderlijk huis ten behoeve van 
Antonis Adriaan Antonis Werners afstaan34, is de grond ten zuiden van het erf in handen geraakt van Jan de 
With, de buurman aan de overzijde van het pad aan de oostzijde, die dit verder onbebouwd gelaten heeft, 
zodat het de lotgevallen deelt van het onder Kerkeind 10 besproken erf. 

Alle aandacht kan daarom gevestigd blijven op het erf aan de Kerkstraat. In 1636 wordt Antonis Adriaan 
Werners met 3½ oord aangeslagen voor zijn ‘huys ende VII ½ roeyen hoofs’ 35. Wegens zijn welvaren is 
Antonis ook nog twee oord schuldig. In 1652 wordt als grootte van de hof 17 roeden opgegeven. Ander 
onroerend goed bezit Antonis te Oisterwijk niet36. Hij heeft zijn woonhuis met hof en grond nagelaten aan 
vier erfgenamen, verwekt bij een zekere Marie, van wie ook Henrik van Nuys de echtgenoot wordt 
genoemd37. Op 11 juni 1657 heeft een dier erfgenamen, Adriaan Antonis Wernaerts, zijn rechten 
overgedaan aan zijn broeder Hendrik38. Op 20 februari 1658 verwerft die ook nog de rechten van zijn 
broeder Wouter en zijn zuster Cornelia39. Wanneer Hendriks eerste vrouw in dit huis is bestorven, komt het 
in het derde geslacht der Wernaertsen. Wanneer Hendriks zoon Antonie op 11 februari 1680 alhier overlijdt 
zonder nakomelingen achter te laten, moet zijn goed op zijn waarde worden geschat. Zijn aandeel in het 
huis in de Kerkstraat met zijn hof van acht roeden wordt getaxeerd op 100 gulden; dat in een hof van een 
lopense binnen de Vrijheid, tussen het erf van Jasper Ariëns en dat van Cornelis van Arendonk op 20 gulden. 
Uit het eerstgenoemde goed beurt de Tafel van den Heiligen Geest twee gulden; uit het laatste één gulden 
en tien stuiver40. Van de aloude last van een half mud rogge schijnt geen sprake meer geweest te zijn omdat 
Jacob Beyharts die tot zijne lasten genomen’ heeft41. 

Hendrik Antonie Wernaerts is als weduwnaar van Cathelijn, dochter van Antonis de Loos, welke 
waarschijnlijk de moeder van de ontijdig gestorven zoon Antonie is, hertrouwd met Maria dochter van 
Hendrik van Os, bij welke hij een zoon Hendrik heeft verwekt. Op 4 juni 1696 heeft hij zijn rechten in dit huis 
overgedragen aan Hendrik van Hees ten behoeve van genoemd zoontje42. Nadien schijnt hij ten derde male 
in het huwelijk getreden te zijn. Op 20 augustus 1701 wordt Cornelia Poorters genoemd als zijn weduwe. 
Krachtens een op 24 mei 1700 ten overstaan van Abraham Verster gemaakt testament bezwaart ze dit huis 
en twee achter malkander gelegen huizen tussen de Kerkstraat en de Hoogstraat met 400 gulden43. Met dit 
geldgebrek in tegenspraak lijkt de afgang van tocht welke Cornelia Lambert Poirters ten aanzien van het hier 
besproken erf ten behoeve van haar dochter Maria doet op 31 augustus 170144. Deze afstand zal slechts 

 
 
 
32  Otw,R.301,17; 
33  Otw,R.306,37; 
34  Otw,R.317,14v; 
35  GA 241,33 (1636); 
36  GA 242,30; 
37

  Otw,R.352,14; 
38  Otw,R.351,61v; 
39  Otw,R.352,14; 
40

  Otw,R.374,II,12; 
41

  Otw,R.317,14v; 
42

  Otw,R.478,174; 
43  Otw,R.466,90; 
44  Otw,R.480,149v; 
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hebben plaatsgevonden omdat Maria bij kinderloos overlijden het goed zou nalaten aan haar naaste 
verwant, oftewel haar moeder, mits ten aanzien van haar goederen tocht en erfrecht verenigd waren. Door 
de afstand van tocht vervulde Cornelia derhalve een voorwaarde om van haar kind te erven. Het lijkt heel 
verstandig te zijn geweest. Op 23 januari 1708 blijkt dat ze eigenares van het huis is geworden. Zij is dan 
hertrouwd met Johannes Danckers. Abraham van Rotterdam, stadhouder van het kwartier, koopt haar 
rechten45. 

 

Abraham, die ook nog elders in Oisterwijk heeft gewoond46, is in het hier besproken huis bestorven. Hij 
heeft het nagelaten aan zijn dochter Susanna Petronella. Op 6 oktober 1735 heeft de heer Thomas 
Pinxternakel, koopman in wijnen te Amsterdam, als man van juffrouw Susanna Petronella van Rotterdam, 
weduwe van de heer Loureys Gerard Bely de Belfort, dit huis met schuur en een kwart lopense aan hof 
overgedragen aan Geertrui van de Wiel47, welke weduwe was van Jan Francis van den Boer. Haar man was 
op een ongelukkige wijze aan zijn eind gekomen. Op 3 oktober 1724 werd Jan door de meesters chirurgijn 
Christoffel van der Henst uit Haaren en Dirk Hagemeyer uit Tilburg verbonden omdat hij op de voorgaande 
zondag op de open baan van Haaren naar Oisterwijk ‘ontrent het weyke aende vonderkens’ was gekwetst 
‘opt midden van sijn rugge’ toen zijn vrouw en hijzelf zijn broeder Jan te hulp schoten op het ogenblik dat 
Adriaan, de zoon van Jan van Berkel, alias Pollepel, die was ‘vergeselschapt met den dragonder Andries Peter 
Schijven’, Hendrik van Boxtel en meer anderen, Jan van den Boer ‘bij de keel vatte’. Op 5 oktober 
daaropvolgend is door de chirurgijn het dode lichaam gevisiteerd en vastgesteld dat de doodslager twee 
vingers diep gestoken heeft en dat Jan Francis van den Boer is gestorven omdat in het lichaam wel een kan 
geronnen bloed zat48. 

In 1751 woont de weduwe van Francis nog in het hier besproken huis. Tevens is Peter Augustus daar dan 
gevestigd, als opvolger van Catrina van Rijsewijk en van Jan van Roessel49. In 1766 wordt Peter Thomas van 
den Wiel genoemd als eigenaar50. Het dijkceel noemt hem als opvolger van Geertrui, weduwe van Francis 
van den Boer51. Ook hij haalt weer huurders in huis; achtereenvolgens zijn dat Maria van Rijswijk, Laurens 

 
 
 
45  Otw,R.467,201v; sH,R.1696,22; 
46  Otw,R.477,184; 
47

  Otw,R.416,193; 
48

  Otw,R,505; 
49

  GA 260; 
50  GA 266; 
51  GA 1219 tot en met 1222; 
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van Spaandonk, Simon Benjamin met eerst Peter Bergmans en later Thomas van Esch, en tenslote Hendrik 
de Loos52. 

Wegens wanbetaling van de belasting der verpondingen en beden wordt het huis in de zomer van 1798 door 
de vorster Johannes Niclaas in het openbaar verkocht. Het ligt dan op de westelijke hoek van de steenweg 
en een ‘gemene steeg’. Hendrik Peter Reynen biedt er 190 gulden voor. Hendrik had in Oisterwijk ettelijke 
huizen als belegging. Hij heeft hier niet gewoond. Na de dood van Hendrik en zijn vrouw Petronella de Kort 
komt dit huis in handen van Michiel Reynen en Maria Reynen, welke is getrouwd met Cornelis de Jong, 
bouwman te Berkel53. In 1822 verwerft Cornelis de Jong alle rechten daarop54. In 1832 bestaat het huis uit 
drie eenvoudige woningen.55  

    

 

overzicht 
 

   

  KERKEIND 11(-I)a 

   

  Willem Wieriks (Lombarts) 

  oost 

14-5-1421 huis Aart z. Willem Wieriks x Lijsbeth 

v.1471  Wouter Matthijs Back (van Goerle) 

 2 huizen met K11-II 

  Tafel van de H.Geest (opwinning) 

13-4-1484 huis Gerit z. Jan Nulaet x Elisabeth d. Aart de Kemmer 

5-4-1508 huis Jan z. Gerit Nulaets x Borchtken d. Michiel die Beer 

1-6-1529 huis Michiel Jan Nulants 

12-8-1530 huis Mattheeus Aart Nulants 

31-1-1545 huis Laureins Willem Mutsarts x Belie 

v1549 2 huizen schuur Aart Willem van den Wiel x Beatrijs Simon Voss 

 huis achterhuis  

  afsplitsing van achtererf K11b 

 
 
 
52

  Otw,R.436,146v; 
53

  Otw,N.5345,72 (1818); 
54  Otw,N.5349,175 (1822); 
55  F.389: tuin (1); F.390: huis en erf (15); F.391: huis (16); F.392: huis (14). 
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18-2-1576 huis schuur 1/2 L Adriaan Aart van den Wiel 

  Jan Peynenborch x Eva Dierk Aart van de Wiel (opwinning) 

  Adriaan Aart van den Wiel 

12-10-1593 huis Sebastiaen van den Wiel x Lucia 

15-5-1612 huis Cornelia d. Cornelis Poirters wede Adriaan Antonis Werners 

8-2-1623 huis Antonis Adriaan Antonis Werners x Marie Henrik Wouter van Nuys 

11-7-1657 
20-2-1658 

huis Hendrik Antonis Wernaerts x Cathelijn Antonis de Loos xx Maria Hendrik van Os xxx Cornelia Lambert 
Poorters (x Johannes Danckers) 

13-1-1680 huis Antonis Henrik Wernaerts + 11-2-1680 

15-3-1680 huis 8 R Hendrik Antonis Wernaerts 

23-1-1708 huis Abraham van Rotterdam, stadhouder van het kwartier x Johanna Geertruida van Breugel 

25-9-1723 huis Susanna Petronella van Rotterdam x Loureys Gerard Bely de Belfort xx Thomas Pinxternakel, koopman in 
wijnen te Amsterdam 

6-10-1735 huis schuur 1/4 L Geertrui van de Wiel wede Jan Francis van den Boer K11 

v.1766  Peter Thomas van den Wiel 

  opwinning vanwege de verponding en de bede  

30-8-1798 huis Hendrik Peter Reynen x Petronella de Kort te Huikelom 

18-3-1818 huis Michiel Reynen, landbouwer te Enschot en Maria Reynen x Cornelis de Jong 

1822 huis, 3 woningen Cornelis Jan de Jong, landbouwer te Berkel na 1832 F.389/392 

1861 huis, 3 woningen Jan Paijmans (1832-1898), bakker 

1871 huis, 3 woningen Wouter Holleman na 1872 F.785/786 met K11b F.388 

1888 huis schuur Lodewijk Gerard Roijaards x Anna Helena Holleman 

1920 huis schuur Wouter Roijaards, koopman 's-Gravenhage 

1928 huis schuur Henrica Snellen, huishoudster 

1931 huis schuur Adrianus Hubertus van Erven, koopman x Adriana Peynenburg na 1936 F.1909 

1947 huis schuur Wouterus Wilhelmus van Erven, groenten- en fruithandelaar 

  A22, na 1947 Kerkstraat 45 

1969  Gemeente Oisterwijk 

  afbraak ten behoeve van verlenging van de Baerdijk 

   

   

  KERKEIND 11b 

   

  op de Vloet, tevoren zie K11a 

18-2-1576 huis Aart Jan Aart van Gilze x Heilwig Aart Willem van de Wiel  

  Jan Lambert Jan Willen x Willemken Aart Jan Aart van Gilze 

28-2-1607 ledige hofstad Jan Jan de With 

  zie K9b 

  Cornelis Hendrik van Megen 

12-2-1830 hof over de pad Sophia Clara de With wede Ignatius Breda na 1832 F388 E.89 

17-4-1837 tuin en hakhout Jan Antonie van Nuys, wever (vgl. K12) 

1869 hof Wouter Holleman 

  zie K11a 

   

   

  KERKEIND 11-IIa 

   

  west 

14-5-1421 huis Gijsbrecht (Meinen) z. Willem Wieriks 

v.1469  Claus n.z. Henrik van den Dijck 

16-1-1471 huis Wouter Matthijs Back (van Goerle) x Kathelien 

  zie K11-I 
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