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Janus van Velthuijsen was architect, zijn vrouw dreef een tabakszaak. Daartoe bouwde hij in 
1932 op de westhoek van de Rodebrugstraat dit huis. Hierin drijft zijn dochter nog altijd deze 
zaak, die in zijn uitstraling de sfeer van de dertiger jaren heeft. 

Bij dit erf, het westwaartse van wat later drie percelen werden en waarover ook de 
Rodebrugstraat in 1641 werd aangelegd, hoorde een deeltje uit de Pastoorswei langs de Vloet, 
dat grotendeels achter het westelijke erf was gelegen. 
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14a  

 

Hier spreken we over het erf dat gelegen heeft ten westen van de Rode Brugstraat, hetwelk we onder 
Kerkeind 13 het erf van de De Lozes hebben genoemd. Het vormde de westwaartse helft van een 15e eeuws 
erf dat Henrik van den Wiel en zijn vrouw Belie, dochter van Gerit Scelkens1hebben nagelaten en op 9 januari 
1488 aan hun zoon Aart toegescheiden is geworden doordat diens broeder Gerit en diens zuster Kathelijn hun 
recht op tweederde daarop hebben overgedragen2. 

Aart Henriks van den Wiel was getrouwd met Willemken, dochter van Dirk Sappeels en Juut, dochter van 
Aart die Becker. Als weduwe van Aart is Willemken hertrouwd met Jan Nulants. Op 5 augustus 1514, staande 
haar tweede huwelijk, kreeg Willemken gelegenheid haar erf uit te breiden in zuidelijke richting. De abt van 
Sint Geertrui, heer Antonis van Nieuwenhoven, heeft toen twee stukken van de persoonswei vervreemd. 
Tegen een erfcijns van 15 stuiver heeft hij vanwege ‘des persoens van Oesterwijck’ een stuk erf ‘uut eenre 
weyen’, dat aan het noordeinde 30 voet breedte had en aan de zuidkant, aan de gemeint, een breedte van 
36 voet, uitgegeven aan Willemken, en het westwaarts daarvan gelegen stuk, dat ook nog achter het erf van 
Willemken was gelegen en gelijke breedtes had als hetgeen Willemken verwierf, aan Jan Andries Lambrechts 
ten behoeve van de kerkfabriek. Op het laatstgenoemde stuk stond een huis dat de kerkmeesters zouden 
‘moegen vercoepen’, en wel ‘int proffijt vande tymmeringe vanden nyeuwen werck’ aan de kerk3. 

 
 
 
1
 Otw,R.197,21; 

2  Otw,R.194,2v; 
3  Otw,R.218,33; 
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Bij de scheiding en deling tussen de kinderen van Willemken, waarover al is gesproken onder nummer 13 
hieraan voorafgaande, valt het huis op de westelijke helft van het oude erf van Henrik van den Wiel toe aan 
Mattheeus Aart Nulants als man van Belie, dochter van Aart van den Wiel. Het stuk uit de Persoonswei komt 
evenwel aan Dirk Aarts van den Wiel, die het huis op de oostwaartse helft van het oude erf van Henrik van 
den Wiel is toegedeeld4. 

Het huis van Mattheeus wordt verbonden voor de rente welke betaald moet worden aan Herman van den 
Broeck. Mattheeus bezwaart het zelf nog met een rente van drie gulden5. ‘Opten Witten Dondredach’, 25 
maart 1529, heeft Mattheeeus het goed vervreemd aan heer Christiaan, priester, de zoon van Peter Boets, 
die er een losrente van 12 rijnsgulden voor heeft beloofd6. Heer Christiaan is evenwel ontijdig gestorven en 
reeds op 9 maart van het jaar daarop hebben de uitvoerders van zijn uiterste wilsbeschikking het goed weer 
van de hand gedaan en teruggegeven aan Mattheeus Aart Nulants7. Mattheeus schijnt daarna een 
achterhuis gebouwd te hebben. In 1544 wordt melding gemaakt van twee huizen tussen het erf van Dirk van 
den Wiel en dat van Jacob de Mesmaker van Heusden8. In 1552 wordt het goed van Mattheeus beschreven 
als een huis met hof en een huis met aangelag - een ‘afterhuyse’9 - een en ander ter grootte van een halve 
lopense10. 

De erfgenamen van Mattheeus heben het goed verkocht aan Herman Henrik Appels11. Diens weduwe, 
Engelken, dochter van Jan Verheyen, heeft het huis met hof en een ‘afterhuyse’ en voorts ‘metten gebruyck 
ende last van wegen ende messie oft ledige erffenisse neven desen huyse liggende’ (gelijk we daarover onder 
nummer 13 al hebben besproken) op 4 januari 1561 overgedragen aan Antonis Jan Scheyven12. Slechts korte 
tijd heeft die het gehouden. Op 4 augustus 1563 draagt hij het goed over aan Jacob Antonis de Loze13. In het 
bezit van diens geslacht blijft het meer dan twee eeuwen. 

Jacob is een van de drie zonen van Antonis Willems de Loze bij Adriana, dochter van Lambrecht Noeysen, die 
in 1557 een scheiding en deling maken14. Jacob is dus een neef van Iefken, de dochter van Dirk van den Wiel 
en Thonis dochter van Lambrecht Lambrecht Noeysen, welke is getrouwd met Bartholomeeus Ariaan Jan 

 
 
 
4  Otw,R.227,53bis; 
5  sH,R.1301,222; 
6  Otw,R.233,12v; 
7
  Otw,R.235A,14; 

8  sH,R.1340,9; 
9  Otw,R.264,58; 
10

  sH,R.1359,304v; sH,R.1415,195; 
11

  Otw,R.264,58; 
12

  Otw,R.264,58; 
13  Otw,R.267,36v; 
14  Otw,R.261,32v; 
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Corstens15, die het oostwaarts naastgelegen erf hebben bewoond. Jacob is een kleinzoon van Willem Henriks 
de Loze en diens tweede vrouw Elisabeth dochter van Jan Willem Goyaart Bacx16. Jacobs vrouw is ons echter 
niet bekend. In 1593 lijkt Jacob al niet meer in leven te zijn, omdat dan zijn zonen Cornelis en Thomas, mede 
voor hun zusters Antonia en Marie, en voor de onmondige kinderen van Jan Jacob Antonis de Loze een 
kwijting geven17. Na de dood van Marie, met name op 3 maart 1615, hebben Thomas en Jacob ‘eenich sone’ 
van Cornelis hun rechten op twee derde in een afgebrande hofstad en ‘in eenen cleynen afterhuysken dairop 
staende’ afgestaan aan Antonis Jan Jacobs de Loze, ‘die opte voirscreven hoffstadt een groot voorhuys geseth 
ende getimmert heeft’ en in het erf voor het overige derde deel gerechtigd is.  

 

De vredestijd van het Twaalfjarig Bestand heeft in de vrijheid de moed gegeven om weer te gaan bouwen. In 
die tijd deed zich ook nogal eens de gelegenheid voor een kavel te verbeteren. Het erf met het nieuwe huis 
strekt zich uit van de Kerkstraat tot grond die Anthonis heeft verworven en eerder toebehoorde aan de 
weduwe van Bartholomeeus Adriaan Corsten en het persoonschap. Waarschijnlijk is dit het groesland 
waaruit 28 stuiver gaan aan de altaristen, aan de waterstroom, waarvan gewag wordt gemaakt wanneer op 1 
februari 1613 Antonia belooft jaarlijks op Allerheiligen een cijns van niet minder dan 14 carolusgulden te 
betalen aan Henrik, de zoon van Jan, de zoon van wijlen Jan Joordens, als man van Cornelia, dochter van Aart 
van Emmichoven, weduwe van Cornelis Adriaans van Haechorst. Deze rente is in handen gekomen van 
Petronella, dochter van Aart van Emmichoven. Als weduwe van meester Lambert van Haeren, secretaris van 
Heusden, heeft die er op 13 juli 1639 afstand van gedaan - zij had daarin de tocht - ten behoeve van haar 
met Jan Daniels van Herlecom gehuwde dochter Anna. Het onderpand van de cijns wordt beschreven als een 
huis met hof en boomgaard en wat wei, benevens een groesland.  

 
 
 
15

  Otw,R.256,146; 
16  Otw,R.266,5; 
17  Otw,R.288,24v; 
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In 1636 wordt het navolgende het bezit van Antonis de Loze genoemd: ‘een huys ende cleyn huysken met 
XVIII roeyen hooffs’ en twee hoven ‘over de strate tsamen 1 Lopensaet’, ‘een stuck lants van Thomas de Loos: 
IIII lopensaet XII roeyen’, nog een weiland ‘genoempt tVenne VI ½ lopensaet’ en twee lopense en 22 roeden 
‘omtrent tGasthuys’, welke zijn ‘gecomen van Dingen Reyners’. Voor zijn welvaren wordt Antonis dan ook 
voor twee-en-een-half oord aangeslagen. Van Thomas de Loos kon Antonis grond in handen hebben omdat 
Aleid, het enig kind van Thomas uit zijn huwelijk met Adriana, dochter van Jan Adriaan Peynenborch, werd 
overleefd door haar vader18.  

In 1652 schijnt het klein huisje tot een stal te zijn geworden. In plaats van een hof over de straat is dan twee 
lopense en tien roeden ‘nyeuwlant’ van de weduwe Jan de With gekomen. Wegens ‘vervallinge van de 
personele lasten’ moet Antonis dat jaar een stuiver en twee penningen gaan betalen19. 

Op 13 december 1655 is een scheiding en deling gemaakt tussen Antonis’ zonen Jacob, Henrik en Frans de 
Loos en verder Henrik Antonis Wernaerts als man van Cathelijn en Jan Jan Marcelis als man van Maria, 
dochters van Antonis de Loos, benevens de momboors van de onmondige kinderen van wijlen Jan Antonis de 
Loos bij Margriet dochter van Gerit Gerits den Ouden - een Peynenborch -, met name Jacob Cornelissen de 
Loos en Gerit Geritsen Rademaker. Hendrik Antonis Wernaerts krijgt dan zowel het ‘groot woonhuys’ als de 
hof aan de overkant van de straat. Bij het woonhuis staat ‘het beestenhuyske’. Als grens van het erf aan de 
oostzijde wordt de lijn tussen de oude paal bij de straat, lopende door de steeg aan de oostzijde van het huis 
en een ‘pruimboomken’ aangehouden. Die steeg is de ‘gemeyne vaerweght’ die we nu als de Rode 
Brugstraat kennen. Ingevolge de scheiding en deling heeft Hendrik recht op ‘alle de keersseboomen’ aan de 
oostzijde van de hof achterin de steeg, maar die moet hij binnen een jaar na de scheiding en deling ruimen 
teneinde Hendrik de Loos aan 35 karren leem te helpen20. De lasten op het goed bestaan uit een rente van 
12 gulden, te voldoen aan Jasper van Ham in Den Bosch, een van één gulden en acht stuiver aan de 
altaristen (in verband met het groesveld) en een van één gulden en twee stuiver aan de pastorije. Een dag of 
twintig na de scheiding en deling, op 5 januari 1656, komen Hendrik Antonissen de Loos en Hendrik Antonis 
Wernaerts door erfmangeling van hun erfdelen tot een erfwisseling. Hendrik de Loos krijgt nu toch het 
ouderlijk huis met alle schepenbrieven daarvan gewag makende, mits hij 100 gulden geeft aan zijn broeder 
Frans de Loos, zoals bij de deling is afgesproken21. 

In 1662 wordt als goed van Hendrik de Loos genoemd: ‘een huys, stalle, met 18 roeyen hooffs, noch een stuck 
lants in de Schijve van Hendrick Theunis sijn swager, groot 4 lopensaten 12 roeyen, noch een weye van Frans 
sijnen broeder genoempt ‘t Ven sesse ende een halff lopensaat op de Cleyn Heye´. Verder heeft hij in handen 

 
 
 
18

  Otw,R.317,35v; 
19

  GA 242,30v; 
20  Otw,R.349,72; 
21  Otw,R.349,77v; 
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‘van Jacob sijnen broeder (te Sint Michielsgestel) 2 lopensaat 10 roeyen erffs insgelijcx op de Cleyn Heye’, een 
van de weduwe Jan de Wit afkomstig veld op de Kleine Hei als eigenaar en een daar ook gelegen stuk grond 
dat afkomstig is van de ‘kijnder Coomans’22. 

Hendrik de Loos heeft het huis nagelaten aan Jacobus de Loos. Die lost op 2 oktober 1713 bij mevrouw 
Johanna de Graeff23, de weduwe van heer en meester Cornelis van de Meerendonk, de cijns van 14 
carolusgulden welke in 1613 is gevestigd24. In 1736 komt Michiel Smits voor het huis te boek. Hij is getrouwd 
met de weduwe van Jacobus de Loos. Het huis is dan aan niet minder dan vier personen verhuurd: aan 
Adriaan van Aalst, Giljam van Iersel, Theodorus van der Aa en Willem de Mooy25. Ten tweeden male weduwe 
geworden heeft de weduwe van Jacobus de Loos in 1741 als huurders Hendrik van Arendonk, Arnoud van 
den Wiel, Francis Smolders en Geert van den Wiel in het huis zitten. 

    

In 1751 komt Antonie de Loos voor het huis te boek. Hij bewoont het zelf met Jan Hurkens26 aanvankelijk en 
later nog Catrina de Kort27. Hij laat het na aan zijn enig zoontje Jacobus. Dit kind had roeping tot het 
priesterschap; in 1787 zit hij op het seminarie te Dowaai. In dat jaar heeft ‘d’ heer Jacobus de Loos, wonende 
te Douay in Vrankrijk’ zijn bloedverwant Peter Berkelmans te Helvoirt gemachtigd tot de administratie zijner 
goederen28. De afwezigheid van de eigenaar bracht mee dat het huis tussen 1751 en 1791 voortdurend is 
verhuurd29. Tussen 1766 en 1781 zit Jan van Oudenhoven er en verder Jan van Esch, Jacobus Korthout, 
Adriaan van de Pasch en de weduwe Adriaan Bol. In 1786 wonen Cornelis Paaymans en Geert van der Loo er. 
Op 16 januari 1789 wordt dat Cornelis de Bruyn, een lakenwever30. Op 31 mei 1797 weet hij het huis van 
Jacobus de Loos, die dan priester is geworden en assistent bij de Roomse Gemeente van Gestel en 
Blaarthem, te kopen31. Naderhand is Jacobus nog kapelaan geworden te Bergeijk totdat hij ‘aanvaardde den 
3 januarij 1801 de parochie van Rijthoven en werd den 24 maart 1801 als pastor ingeleid’32. Het erfgoed van 

 
 
 
22  GA 221,7v; 
23  A. van der Does de Willebois, Studiebeurzen, II, 139 vermeldt haar als Johanna van Graeff; 
24  sH,R.1459,284v; 
25

  GA 260; 
26  GA 263; 
27  GA 264; 
28

  Otw,R.496,115v; 
29

  GA 266-271; 
30

  Otw,R.436,4v; 
31  Otw,R.436,4v; 
32  L. Schutjes, Geschiedenis van het Bisdom ‘s-Hertogenbosch, V, 623; 
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de De Lozes wordt dan omschreven als een ‘huys, schop en hof daaragter, in de Kerkstraat’, welke er ten 
noorden van loopt, met ten oosten ervan een gemene steeg en ten zuiden ervan een karweg. Voor slechts 
150 gulden hebben Cornelis de Bruyn en zijn huisvrouw Johanna Reyns het huis op 30 mei 1825 
overgedragen aan Christiaan Denissen en diens echtgenote Johanna Kuypers33. Aan de verkoop was evenwel 
de zeer bezwarende voorwaarde verbonden dat de verkopers levenslang een derde deel van de woning zou 
zijn voorbehouden. Bij de verkoop in 1825 wordt de koop omschreven als een huis, genummerd 16, met 
schop en aangelegen hof ter grootte van ongeveer zeven roeden en 94 el. In de oudste legger van het 
kadaster wordt de omvang echter groter genoemd: de tuin is dan - in 1832 - tien roeden terwijl huis, schuur 
en erf ook nog vier roeden en 38 el beslaan34. 

 

 

advertentie in de MITO-gids bij de Middenstandstentoonstelling in augustus 1933 | 

 

overzicht 
 

   

  KERKEIND 14 

   

  Henrik Aart van de Wiel x Belie d. Gerit Scelkens 

  afsplitsing van oostelijk erf zie K12 

9-2-1492 huis Aart Henrik van de Wiel x Willemken d. Dirk Sappeels xx Jan Nulants 

  afsplitsing van oostelijk deel zie K13 

14-12-1523 huis Mattheeus Aart Nulants x Belie d. Aart van den Wiel (zonder deel persoonswei)(met boriweg achteruit 
over erf Mathijs van der Elst teynden de persoonswei tot gemeint de Vloet) 

25-3-1529 huis heer Christiaan z. Peter Boets 

9-3-1530 huis Mattheeus Aart Nulants 

 2 huizen  

3-1-1558 
13-1-1559 

huis achterhuis Herman Henrik Appels x Engelken d. Jan Verheyen 

4-1-1561 huis achterhuis Antonis Jan Scheyven 

4-8-1563 huis achterhuis Jacob Antonis de Loze 

6-3-1613 afgebrande hofstad klein achterhuisje Antonis Jan Jacobs de Loze bouwt in 1613 nieuw groot voorhuis (vgl. K15) 

 huis boomgaard groes (met achtererf K14b en 15b) 

8-4-1641  hiervan oostelijk deel als erfweg 13 voet breed van Kerkstraat tot Vloet aan de vrijheid  

13-12-1655 groot woonhuis, beestenhuis Hendrik Antonis Wernaerts x Cathelijn d. Antonis de Loos 

5-1-1656 woonhuis beestenhuisje Hendrik Antonissen de Loos 

 huis schop 1 L Jacobus Hendrik de Loos x Willemijn Peter van Heck x Michiel Smits K14 

 
 
 
33  Otw,N.5352,47; 
34  F.398: tuin (1); F.397: huis, schuur, erf (10). 
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20-3-1748 huis schuur 10 R Antonie Jacobus de Loos 

  Jacobus Antonie de Loos, priester, assistent bij de Roomse gemeente van Gestel en Blaarthem 

31-5-1797 huis schop Cornelis de Bruyn, lakenwever x Johanna Reyns 

30-5-1825 huis schop 7 R 94 E Christiaan Peter Denissen (1774-1856), landbouwer x Johanna Kuypers nr 16 na 1832 F.397/398 

1854 huis schuur Theodorus Vogels (1825-1900), leerlooier te Helvoirt x Aletta Allegonda Lensen 

1860 huis schuur Arnold Holleman (1832-1864), verver van wollen stoffen x Maria Frederica Knoops, na 1861 
F.576/579 

1884 huis Wouter Holleman, roodverver x Anna Helena Rouffaer 

1887 huis Arnoldus Holleman 

1888 huis Dirk Bloemen, makelaar Amsterdam x Dina Alida Holleman 

1889 huis,looierij, werkhuisje op de Vloet Joseph Pieter Larsen, schoenfabrikant na 1892 F.1260 na 1895 F.1284 na 1896 met uitbreiding achter 
west F.1311 na 1898 F.1338 

1905 huis schuur Cornelis de Bakker (1835-1922), timmerman x Maria van der Linden na 1905 F.1445/1447 

1920 huis schuur achterhuis met 2 woningen Adrianus Cornelis de Bakker, bakker x Cornelia Maria van der Heijden 

1917  afsplitsing van achtererf zie K14b 

1932 huis schuur Gemeente Oisterwijk na 1932 F.1837 

  afsplitsing van zuidelijk deel, erf in het midden van de Rode Brugstraat zie K14ab en verbreding van de 
straat noord en oost (F.1835) 

1933 huis Adrianus van Veldhuizen 

  A35, na 1947 Kerkstraat 51 

   

   

  KERKEIND 14ab 

   

1932  Gemeente Oisterwijk 

  midden in de Rode Brugstraat, afgesplitst van K14a F.1838 

1934 bouwterrein Adrianus van Veldhuizen, 1935 bouw van 3 woonhuizen; na 1945 F.1969/1970 

  F.1969, dubbelwoonhuis F.1969 A34a en b, na 1947 Rodebrugstraat 6 en 8 

1945 woonhuis Adrianus van der Linden het meest zuidelijke: F.1970 A34, na 1947 Rodebrugstraat 10 - gevoegd bij 
het zuidelijke erf K14b 

   

   

  KERKEIND 14b 

   

  persoon van Oisterwijk 

  afgesplitst van de Persoonswei 

5-8-1514 erf noord 30 voet zuid 36 voet breed Willemke wede Aart van de Wiel 

14-12-1523 land Dierk Aart van de Wiel 

7--1-1556 erf Bartholomeus Arien Corstkens 

  zie K13a 

  Goossen Peter Goossen Teurlings 

29-11-1613 erf Antonis Jan Jacobs de Loze 

  zie K14a 

 2 huizen Cornelis de Bakker F.1447 na 1911 F.1632/1633 (F.1633 gevoegd bij westelijke looierij) 

1917 2 huizen Johannes Hubertus van de Wiel 

1921 2 huizen NV J.H. van de Wiel's Schoen- en Lederfabrieken 

1929 2 huizen Gijsbertus van der Linden 

  na 1930 met westelijk erf F.1815: 2 huizen fabriek looieri; na 1932 F.1839 

1946 2 huizen fabriek Adrianus van der Linden na 1950 F.2005/2007 

  A32 en 34, na 1947 Rodebrugstraat 10-14 
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