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Cornelis Hubertus van de Wiel, een telg van de familie die aan de overzijde in de Poststeeg hun 
schoenfabriek had, woonde hier in dit representatieve huis. 

Het erf grensde aanvankelijk achter aan de Persoonswei, tot de abdij van Sinte Geertrui uit 
Leuven de pastoor toestemming gaf het oostelijk deel daarvan te verkopen. Een deel bleef nog 
jaren van de kerkfabriek, die de inkomsten eruit mocht gebruiken tot onderhoud van het 
kerkgebouw. Vandaar de benaming het Kerkenhuis. 

 

 



 © De Vrijheid Oisterwijk Kerkeind 15  •  2 

15a  

 

In de 15e eeuw schijnt het erf waar jarenlang de familie Van de Wiel-Meys heeft gewoond ook behoord te 
hebben tot het goed van Claus Peter Vervyns1. Op 13 januari 1429 heeft deze Claus beloofd dat na zijn dood 
een erfpacht van een half mud rogge zal worden afgedragen aan Kathelijn, dochter van Goyart Boyen. Deze 
rente zou moeten gaan uit Claus’ goed dat zich uitstrekt van de straat - later met zoveel woorden de 
Kerkstraat genoemd - tot het erf van de investiet van Oisterwijk en gelegen tussen het erf van Jan van 
Tilborch, hetwelk hiervoor onder nummer 12 is besproken, en dat van Ideken Beerthen, dat hierna onder 
nummer 16 uitgebreid ter sprake komt2. 

Het lijkt dat Kathelijn de tweede vrouw van Claus is geweest, immers op ‘sunte Katherijnendach der maghet’ 
in 1440 heeft Claus Peter Vervyns aan Willem Goyaarts Back als provisor van de Tafel van den Heilgen Geest 
een pacht van vier lopen rogge in het vooruitzicht gesteld na de dood van Claus zelf en die van Kathelijn, zijn 
vrouw. Deze pacht mocht Claus nog lossen met tien gouden peters, maar daarvan is het niet meer gekomen. 
Het onderpand ervoor is het hier besproken erf, dat dan is gelegen tussen het erf van Margriet, de weduwe 
van Jan van Tilborch met haar kinderen in het oosten, en dat van Ideken Beerthen westwaarts. Het strekt 
zich uit van de Kerkstraat ‘tot sPersoensweijde’3, in 1451 nauwkeuriger ‘des Persoensbeempt van 
Oesterwijck’ geheten4. Nadien heeft Claus zijn erf nog gesplitst; het oostwaartse deel is in 1451 in gebruik bij 
zijn schoondochter Hilleken, welke weduwe is van Peter Claus Peters Vervyns en diens kinderen. In dat jaar 

 
 
 
1
  Otw,R.172,19v; 

2
  sH,R.1199,278v; 

3  Otw,R.152,16v; 
4  Otw,R.159,16v; 
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belooft Claus nog een erfpacht van vier lopen uit het huis ten westen van Hillekens erf ten behoeve van 
Broos Jans van der Stegen, wiens zoon Claas de rente geërfd schijnt te hebben. 

Onbekend is hoe het hele erf van Claus Vervyns in handen van Matthijs Wouter Maas van Karchoven is 
gekomen. Reeds in 1465 heet die er de eigenaar van5. In 1492 is Matthijs Maas niet meer in leven. In dat jaar 
zit er Lijsbeth Thijs, met welke de weduwe van Matthijs wordt bedoeld6. Die heeft op 1 febrauari 1494 haar 
recht van tocht in het huis met erf afgestaan aan Margriet ‘hoerder dochter’, zodat die het goed heeft 
kunnen vervreemden aan Peter Bey Janszoon7. Als lasten drukken dan op het goed de hiervoor genoemde 
erfpacht voor de Tafel van den Heiligen Geest, een erfpacht van vier lopen welke in Den Bosch geleverd dient 
te worden bij Deliaan, de weduwe van Claas Brooszoon en een cijns van acht oude groten in de munt ‘des 
conincks van Vranckrijck’ en het onderhoud van een halve roede dijk. Peter Bey schijnt slechts opgetreden te 
zijn als stroman voor de buurman Aart Henriks van den Wiel. Nochtans is ook mogelijk dat Peter zijn nieuwe 
huis ontijdig door brand heeft verloren en de hofstad toen maar heeft overgedragen aan de oosterbuur. 

Hoe dan ook, op 10 januari 1495 heeft deze oosterbuur Aart van den Wiel een hofstad met hof onder 
voorbehoud van zeven ‘voet vanden ossendruyp’ verkocht aan Jacob Jan Lipprichs8. Jacob is weer gaan 
bouwen. Hij betaalt aan de Tafel van den Heiligen Geest ‘iiii lopen rogs uut zijnen huyse ende hoeve, gelegen 
in die Kerckstraet aldernaest den huyse Aerts van den Wiele’ 9. Op 2 november 1503 heeft Jacob zijn huis 
verkocht aan Dirk Dirks van den Wouwe10. De overdracht schijnt evenwel achterwege gebleven te zijn: op 24 
juli 1506 heeft Jacob het huis verkocht aan de secretaris, meester Jan Lombaerts ten behoeve van heer 
Antonis van Nuwenhoven, de persoon11. Reeds op 15 oktober 1509 heeft heer Antonis het huis 
overgedragen aan Cornelis, zoon van Willem Gijsbert Huysmans en Juut, dochter van Willem Emmen. Door 
Jan, de natuurlijke zoon van Willem Wijten is toen op de koop vertegen12. Aan Jan en zijn vrouw Juut, 
dochter van Jan Paggen wordt daarom een lijfrente van tiendehalve rijnsgulden toegezegd door de koper en 
zijn vader. Cornelis Huysmans is jong gestorven en heeft Kathelijn dochter van Cornelis de Beer als zijn 
weduwe achtergelaten. In 1531 heeft Kathelijn als kinderen Willem, Wijtman en Jacob als zonen en 
Willemken en Juut als dochters13. Reeds tevoren, op 27 januari 1524, heeft Cornelis Huysmans het huis 
echter al voor 60 rijnsgulden overgedragen aan zijn broeder Jacob14, die ter onderscheiding met zijn broeder 
heer Jacob Huysmans, Jacob die jongste werd genoemd15. Deze Jacob had uit zijn huwelijk met Kathelijn, een 
der beide dochters van Augustijn Bacx uit diens huwelijk met Suzanna dochter van Frank die Greve16 een 
zoon Jan en een dochter Willemken, welke de vrouw is geworden van Joachim Jacobs Cloot. Die kinderen 
hebben het hier besproken huis geërfd. Hun momboor en oom Tiel Huysmans heeft het op 22 december 
1533 overgedragen aan Jacob Jan Lambrechts17, die ook wordt genoemd Jacob de Mesmaker van Heusden18. 
Jacob de Mesmaker had uit zijn huwelijk met Elisabeth dochter van Cornelis Verheyen een dochter, Elisabeth 
geheten, welke is getrouwd met Cornelis Adriaans die Greve. Eerstgenoemde Elisabeth had ook nog een 

 
 
 
5  Otw,R.172,19v; 
6
  Otw,R.197,3; Otw,R.197,21; Otw,R.199,4; 

7  Otw,R.199,4; 
8  Otw,R.200,17; 
9  GA ged. 54,22v; Den Arme gegeven, nr 167; 
10  sH,R.1272,108v; 
11  Otw,R.210,35v; 
12

  Otw,R.213,37; Otw,R.217,15; 
13  Otw,R.236,30; 
14  Otw,R.228,6; 
15

  Otw,R.220,7v; Otw,R.263,14v; 
16

  Elisabeth, de andere dochter van Augustijn wordt in 1543 genoemd als echtgenote van Wouter zoon van wijlen Wouter 
van Haeren;  

17  Otw,R.237,145v; 
18  sH,R.1415,195; 
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dochter, Marijken, uit haar huwelijk met Willem Appels, welke uit haar huwelijk met Pauwels Jan Roosen een 
onmondige zoon Willem heeft achtergelaten19. Jacob de Mesmaker heeft zijn huis echter nagelaten aan zijn 
dochter Marie, welke het aanvankelijk in 1561 wilde overdragen aan Peter Jans Verdoolt20, doch uiteindelijk 
op 20 maart 1562 heeft vervreemd aan Wouter Willems van den Wiel21. 

Peter Jans Verdoolt is hiermede echter niet van het toneel verdwenen; hem wordt het huis door Wouter op 
4 maart 1563 overgedragen22. Daarna heeft Peter ook de hand kunnen leggen op het zuidwaarts aangelegen 
erf met een huis op de Vloet, hetwelk hierna nog afzonderlijk ter sprake wordt gebracht. Toen dit was bereikt 
heeft hij een en ander op 9 augustus 1569 overgedragen aan Adriaan Jan Poirters, zij het met het beding dat 
hij nog gedurende korte tijd zou kunnen lossen23. 

Adriaan is echter in het bezit van de beide huizen gebleven tot juli 1571, wanneer hij het goed weer heeft 
gesplitst. Het huis op de Vloet is op 20 juli verkocht aan Colette, de weduwe van Jan Michiels van Lierop, dat 
in de Kerkstraat is verkocht en overgedragen aan Henrik Aarts de Molder24, bijgenaamd Smort25. Henriks huis 
deelt de treurige lotgevallen van zoveel andere Oisterwijkse goederen ten tijde van de Opstand. Zijn 
kinderen bezitten nog slechts een afgebrande hofstad. 

 

Op 9 maart 1612 hebben Jan, Cornelis en Henrik, zonen van wijlen Jan Hendrik Smolders, Arijken hun 
zuster26 en Floris Corneliszoon Spelmaker als man van Mechteld, en Michiel Meschail als man van Anna, 
dochter van Jan Hendrik Smolders deze afgebrande hofstad, strekkende van de Kerkstraat tot een erf dat 

 
 
 
19

  Otw,R.269,46v; 
20  Otw,R.265,21; 
21  Otw,R.266,9; 
22

  Otw,R.267,14v; 
23

  Otw,R.273,42v; 
24

  Otw,R.275,28v; 
25  GA ged.42,38v; 
26  Otw,R.296,29; getrouwd met Reiner Aarts van den Wiel; 
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‘eertijds’ - na die levenslange oorlog weet men het niet meer zo juist - de pastoor van Oisterwijk toekwam, 
overgedragen aan Geraard zoon van wijlen Henrik Ariaan Kerremans27. Deze was ‘metselair’ en heeft op de 
hofstad weer een huis gezet28, dat hij nalaat aan zijn zoons bij zijn echtgenote Luitke, met name Henrik en 
Peter. Die hebben het erf, dat in het zuiden wordt begrensd door een kerkepad, zoals hiervoor onder 
nummer 14 vermeld, op 6 maart 1641 ten behoeve van de Vrijheid overgedragen29, waarna het is gebruikt in 
een ruiling met de oosterburen. Als gevolg van de ruil komt het op 8 april 1641 aan de familie van Antonis 
Jans de Loos, door welke het erf gedeeltelijk benut zal zijn voor een nieuw huis. 

       

In 1652 staat Hendrik de Loos te boek voor ‘een huys ende XV roeyen hooffs’ van Jan de With, waarvoor hij 
als belasting drie oord moet opbrengen. In verband met het wegvallen van de personele lasten moet 
Hendrik bovendien anderhalf oord betalen30. De erfgenamen van Antonis de Loos hebben het ‘cleyn 
woonhuys’ evenwel van de hand gedaan en op 13 december 1655 met een hof, welke de diepte van de 
westwaarts aangelegen hof krijgt, overgedragen aan de man van Marie de dochter van Antonis de Loos, Jan 
Jan Marcelis, een Van Vaerle31. Deze Jan van Vaerle heeft het huis reeds op 15 december 1657 vervreemd en 
overgedragen aan Jacob Cornelissen van den Velde32. Die behoudt het ook maar enkele jaren en doet het op 
25 juli 1662 van de hand aan Hendrik zoon van Leunis Henriks van Megen, de oosterbuur. Deze Henrik is 
getrouwd met Lucia dochter van Aart van Heck. Hij is ontijdig gestorven met achterlating van twee 
onmondige kinderen. Hun grootvader Leunis Henriks heeft het woonhuis met instemming van Jan Aarts van 
Heck, de mede-momboor, op 18 november 1680 verkocht aan Theodorus zoon van Lambert van Esch33. Door 
deze is het woonhuis tussen het erf van Hendrik van Oudenhoven en - oostwaarts - dat van Adriana de 
weduwe van Hendrik de Loos ook maar enkele jaren gehouden en op 1 juli 1686 voor 265 gulden verkocht 
aan Goyaart Smittens34, een man die in Oisterwijk is gekomen als gevolg van zijn huwelijk met Maria, een 

 
 
 
27

  Otw,R.306,18; 
28  GA 241,33 (1636); 
29  Otw,R.335,28; 
30

  GA 242,30v; 
31

  Otw,R.349,72; 
32

  Otw,R.351,100; 
33  Otw,R.374,II,43; 
34  Otw,R.399,45; 
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dochter van Adriaan Frans Poirters bij Cornelia dochter van Jan Vennix. Uit dit huwelijk werden geen 
kinderen nagelaten. Als weduwe heeft Maria op 21 augustus 1704 een testament gemaakt35. Het werd 
weliswaar reeds op 3 september van dat jaar herroepen, doch licht ons goed in over de familie. Aan elk van 
haar mans broeders en zusters vermaakt Marie zes gulden, te weten aan Cornelis, Bastiaan, Maria en Clasina 
Smittens. Van haar bloedverwanten bedenkt ze Mechelina, dochter van haar overleden broeder Corstiaan en 
Jenneke Cuypers, met haar zwarte tabberd, en dier zusje Cornelia met haar rode rok. Aan Elisabeth, de 
dochter van haar ook reeds overleden broeder Gerrit, wordt het bed vermaakt. Aan Frans en Teunis, de 
zonen van haar overleden broeder Willem is 50 gulden vermaakt en een gelijk bedrag aan het kind van haar 
zuster Anneke. Van Margriet, de dochter van Adriaan Frans Poirters36 wordt geen gewag gemaakt; zij zal niet 
meer in leven zijn geweest. 

  

 

 

Eerst op 10 augustus 1716 hebben de erfgenamen van Maria het huis na een openbare verkoop voor slechts 
172 gulden overgedragen aan Peter Jans van Loon. Er zijn dan vijf staken Poirters. Mechelina, de dochter van 
Corstiaan, wordt niet meer vermeld. Er is slechts sprake van Corstiaans vijf kinderen: Adriaan, Peter en Jan 
en de minderjarige Corstiaan en Cornelis, welke oom Adriaan Poirters en Cornelis Adriaan Deckers tot 
momboor hebben. De tweede staak wordt gevormd door de vier kinderen van voornoemde Adriaan Poirters, 
met name Adriaan, Arnoldus, Alegonda en Antonet, de vrouw van Adriaan Jan Schellekens. De derde staak 
vormen de drie dochters van Gerrit Adriaan Poirters: Elisabeth, Willemijn en Cornelia, de vrouw van Philip 
Gage. In de tak van Willem Poirters is er naast voornoemde zonen nog een dochter Maria, welke is gehuwd 
met Jan Anthonissen. Aart Egen Teurlings treedt op voor de uitlandige zoon van Peter Gerrits van Turnhout 
bij Anneke Poorters voornoemd37. 

Vermeldenswaard is nog dat het huis dat Peter van Loon gekocht heeft in het zuiden werd begrensd door het 
erf van de oosterbuur en een ‘gemeenen wecht’. De koper had Maria Timmermans waarschijnlijk tot 
echtgenote en waarschijnlijk is hij de vader van Arien, Peter, Laurens en de jong gestorven Cornelis38, 
alsmede van Willemijn39, Jenneke, welke is getrouwd met Adriaan Brenders; Isabella oftewel Bello, welke is 
getrouwd met Lambertus van der Masen en Lucia, welke is getrouwd met Francis Casteels40. 

 
 
 
35  Otw,R.480,254; 
36

  Otw,R.374,II,34; 
37

  Otw,R.410,171; 
38

  Otw,R.250,41v; Otw,R.259,27v; 
39  Otw,R.259,27v; 
40  Otw,R.416,183v (1735); 
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De kinderen van Peter van Loon hebben het huis met de hof van 16 roeden op 29 april 1735 verkocht aan 
Hendrik Lathouwers. Michiel van Iersel huurt het huis, eerst van Hendrik41 en later, met name na 1761 van 
zijn erfgenamen42. Wie Hendrik Lathouwers was, weten we niet nauwkeurig. Waarschijnlijk mag hij 
vereenzelvigd worden met Hendrik Jan Lathouwers43, die geboortig was van Moergestel en naar Oisterwijk 
een borgbrief van 21 januari 1721 meebracht. Deze Hendrik is korte tijd later al armmeester en heeft het 
rentboek met het nummer 29 over de jaren 1730 - 1732 aangelegd44. Maria van Keulen was waarschijnlijk 
Hendriks vrouw45. Hendriks dochter Anna Maria is 11 september 1735 ten overstaan van de schepenen van 
Oisterwijk getrouwd met Michiel Dirks van Iersel46. 

 

In 1771 komt Hendrik van Iersel voor dit huis te boek. Het heet hem aangekomen te zijn bij versterf van zijn 
grootvader47. Hij bewoont het zelf en blijft er ook nog wonen nadat hij het bij een onderhandse deling op 22 
maart 177048 heeft vervreemd aan Johannes van den Boer49. Reeds op 26 mei 1791 heeft Johannes van den 
Boer het huis verkocht aan Willem Heessels. Voor 850 gulden verkoopt die het op 11 november 1807 aan de 
joodse koopman Samuel Philip50. Door de napoleontische wetgeving gedwongen heeft die in 1811 de 
geslachtsnaam Van Son aangenomen. Na te zijn verhuisd naar Tilburg heeft hij het huis met aangelegen hof 
op 3 mei 1824 overgedragen aan Marianna van de Wiel51. In de eerste legger voor het kadaster wordt haar 
goed beschreven als een huis, schuur en erf van drie roeden en 14 el en een tuin van vier roeden en 45 el52.  

 

 
 
 
41  Otw,R.416,183v; Otw,R.427,126v; 
42

  GA 264; 
43  GA 1231,2v (5); W. de Bakker, de Bresser in: De Brabantse Leeuw 1973, 146, ad. 7; 
44  GA ged.57; 
45  Otw,R.413,160; 
46  Michiel hertrouwt in 1745 Maria Dirks van Kuyck uit Oirschot; 
47  Otw,R.378,I,71v (1684); de overgrootmoeder van Hendrik, de zoon van Michiel Jan Michielssen van Iersel is Maria, dochter 

van Jan Aart Lathouwers. Het is evenwel onwaarschijnlijk dat de hier genoemde Hendrik van Iersel een zoon van genoemde 
Michiel Jan Michielsen van Iersel is; 

48  GA 235,16; GA 235,16v; 
49

  Otw,R.432,118v; 
50

  Otw,R.440,44v; 
51

  Volgens Cornelis Hubertus van de Wiel voedde Marianna haar zusterskind Willem van de Wiel op: zie ook Anderhalve 
eeuw, 293; 

52  Otw,N.5351,391; F.399: tuin (1); F.400: huis, schuur en erf (12). 
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15b der Kerken huis 
In het voorgaande is verhaald hoe Peter Jans Verdoolt in 1569 aan Adriaan Jan Poirters twee huizen, het ene 
in de Kerkstraat en het andere daarachter op de Vloet, heeft overgedragen. Laatstgenoemd huis, aande 
Vloetzijde, stond op een stuk grond dat behoord heeft tot de Persoonswei.  

De persoon, heer Antonis van Nieuwenhoven, heeft op 4 november 1511 een stuk grond van de ‘weye der 
persoenscappe van Oesterwijck’, gelegen ‘after die hoeven’ van de huizen in de Kerkstraat, en met name ten 
zuiden van het erf van Henrik Smeekens, dat hierna onder nummer 16 ter sprake wordt gebracht, ten cijns 
uitgegeven aan Claas, de zoon van wijlen Jan Peters. De cijns was zo groot dat Claas tot zekerheid van de 
betaling mede zijn huis in de Kerkstraat tot onderpand heeft gemaakt. Het stuk grond dat hij verwerft, is aan 
de noordzijde smaller dan aan de zuidzijde, aan de gemeint ‘optie Vloet’. In het noorden is de breedte 
namelijk 60 voet en in het zuiden 72 voet53. Het heeft er veel van weg dat Claas wel een huis heeft gebouwd, 
doch daarmee verder heeft gesprongen dan zijn stok lang was. Immers, op 5 augustus 1514, wanneer heer 
Antonis van Nieuwenhoven abt van Sint Geertrui in Leuven is geworden, heeft hij in naam van de persoon 
van Oisterwijk (zoals hiervoor onder nummer 14 besproken is) een stuk grond achter het erf van Willemken, 
de weduwe van Aart van den Wiel tegen een cijns uitgegeven, benevens een ten westen daarvan gelegen 
stuk van de Persoonswei, dat 30 voet breed is aan de noordzijde en 36 aan de zuidzijde. De cijns die 
daarvoor moet worden opgebracht is 32 stuiver. De grond wordt aanvaard door Jan Andries Lambrechts van 
Herpen, die daarop met zijn mede-kerkmeester Wouter Thomas Wouters heeft beloofd die cijns te zullen 
betalen uit het genoemde stuk met ‘den huyse daer op staende’ 54. Uitdrukkelijk wordt bepaald dat het huis 
in verband met de bouwplannen voor de kerk verkocht mag worden. Op 1 maart 1537 eerst heeft 
Bartholomeeus Antonissen van den Loe het huis ‘teynde aen Persoensweye’ van de genoemde kerkmeesters 
en Wouter Jacob Stijnen en Willem Cornelissen, als overige kerkmeesters, gekocht55. Een deel van de grond 
hebben de kerkmeesters nog gehouden tot 1 april 1539, wanneer Laureis Wouter sGreven en Henrik Appels 
die hebben overgedragen aan Antonis Jan Jacob sBeren56. Die wordt als bezitter ervan genoemd in 155557 
en 155658 en heeft de grond ook nagelaten.  

 
 
 
53  Otw,R.215,32; 
54

  Otw,R.218,33v; 
55

  Otw,R.241,11v; 
56

  Otw,R.243,19v; 
57  sH,R.1366,280v; 
58  sH,R.1369,331v; 
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Onduidelijk is of Antonis het huis van Bartholomeeus van den Loe heeft bemachtigd. Zo niet, dan is door 
Antonis een huis op de Vloed gebouwd, hetwelk zijn erfgenamen op 17 oktober 1557 ten behoeve van 
Lambert Gerits de Bont hebben overgedragen. Lambert handelde veel in onroerend goed en heeft ‘der 
Kercken Huys’ op 16 december 1559 overgedragen aan Frank Gerit Francken59. Deze Frank is waarschijnlijk 
naar Tilburg vertrokken en heeft daar Aart Jan Peter Laukens gemachtigd het huis in Oisterwijk van de hand 
te doen. Aart vond in zijn broeder Peter Verdoolt, die het noordwaarts aangelegen erf bezat, een liefheber 
voor het huis op de Vloet. Zoals gezegd heeft Peter het huis aan de Kerkstraat en ‘der Kerckenhuys’ op 5 
september 1569 overgedragen aan Adriaan Jan Poirters. Zulks met het recht de koop nog ongedaan te 
maken met 173 gulden60. Op 20 juli 1571 heeft Adriaan Poirters het huis achter aan de Persoonswei 
verkocht aan Colet, de weduwe van Jan Michiels van Lierop61, terwijl het huis aan de Kerkstraat werd 
verkocht en overgedragen aan Henrik Aarts de Molder. Later is het erf van Colet toch weer bij dat van 
Henrik Aart Smolders gevoegd. Zowel Aart Verdoolt als Colet worden vermeld als cijnsplichtig aan de 
investiet. Aart moet op Sint Thomasdag 15 stuiver gelden uit zijn huis en ‘een stuxken lants van Persoens 
wey aen zijnen hoff getogen’ terwijl Colet zeven stuiver moet betalen uit haar huis op de Vloet. Aart doet 
dat evenwel als rechtsopvolger van Dirk van den Wiel en Colet na Adriaan van Gorcum en de Van der Elsts. 
De aantekeningen betreffen derhalve niet het hier besproken goed62. 

    

 

 
 
 
59

  Otw,R.261,75; 
60

  Otw,R.243,48v; 
61  Otw,R.275,28v; 
62  Brussel,ARA,KA 10719,11v; zie onder Kerkeind 12. 
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overzicht 
 

   

  KERKEIND 15a 

   

v1429 huis Claus Peter Vervyns x ? xx Kathelijn d. Goyart Boyen 

  Wijtman Jan Wijtmans (?) 

  Jan Aart de Coster x Katarina Peter Claas Berwijns (Vervijns) 

29-1-1465 huis Matthijs Wouter Maas van Karchoven x Lijsbeth 

1-2-1494 huis Peter Bey Janszoon 

  Aart Henrik van den Wiel behalve 7 voet van de ossendrup (zie K14) 

10-1-1496 hofstad Jacob Jan Lipprichs 

2-11-1503 huis Dirk Dirks van den Wouwe 

  Jacob Jan Lipprechts 

14-7-1506 huis hr Antonis van Nuwenhoven, persoon 

15-10-1509 huis Cornelis Willem Gijsbert Huysmans x Kathelijn d. Cornelis de Beer 

27-1-1524 huis Jacob de oudste z. Willem Huysmans 

  Jacob de jonge z. Willem Gijsbert Huysmans x Kathelijn d. Augustijn Bacx 

27-12-1533 huis Jacob Jan Lambrechts (de Mesmaker) x Elisabeth d. Cornelis Verheyen 

  Marie Jacob Jan Lambrechts 

6-5-1561 huis Peter Jan Verdoolt (niet doorgegaan) 

20-3-1562 huis Wouter Willems van den Wiel 

4-3-1563 huis Peter Jans Verdoolt  

  (met zuidwaarts huis op de Vloet K15b) 

9-8-1569 huis Adriaan Jan Poirters 

20-7-1571 huis Henrik Aarts de Molder (Smort) 

9-3-1612 afgebrande hofstad Geraard Henrik Ariaan Kerremans, metselaar x Luitke (xx Wouter Jans) 

6-3-1641 huis Vrijheid Oisterwijk 

6-3-1641 huis Antonis Jans de Loos x Lijsken (vgl. K14) 

  Hendrik de Loos 

13-12-1655 klein woonhuis Jan Jan Marcelis (van Vaerle) x Marie d. Antonis Jan de Loos (het klein huis) 

15-12-1657 huis Jacob Cornelissen van de Velde 

25-7-1662 huis Hendrik Leunis Henriks van Megen x Lucia d. Aart van Heck 

18-11-1680 huis Theodorus Lambert van Esch 

1-7-1686 huis Goyaart Smittens x Maria d. Adriaan Frans Poirters 

10-8-1716 huis Peter Jans van Loon x ? Maria Timmermans 

29-4-1735 huis 16 R Hendrik (Jan?) Lathouwers x ? Maria van Keulen K15 

14-3-1763 huis Hendrik Michiel van Iersel 

22-11-1785 huis Johannes van den Boer 

26-5-1791 huis Willem Heessels 

11-11-1807 huis Samuel Philip (van Son), joods koopman 

3-5-1824 huis schuur Marianna van de Wiel (1786-1858) na 1832 F.399/400 

1854 huis schuur Willem van de Wiel (1815-1885) x Cornelia Huberdina van Gool na 1874 F.859/861 

1888 huis looierij Petrus Ludovicus van de Wiel  

1889 huis looierij firma W. van de Wiel na 1895 F.1285 na 1898 F.1337 

1907 huis Lodovicus Johannes Hubertus van de Wiel, leerlooier 

1930 huis Cornelis Hubertus van de Wiel, schoenfabrikant (1890-1960) x1 Henriette J.W. Meijs x2 Anna Maria 
H. Meijs na 1931 F.1827 met deel van erf hierachter; na 1950 F.2004 

  A36, na 1947 Kerkstraat 53 

   

   

  KERKEIND 15b Der Kerken Huis 

   

  (uit de westelijk gelegen persoonswei) 

4-11-1511 erf, noord 60 voet zuid 72 voet breed Claas Jan Peters 

  persoon van Otw 
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5-8-1514 erf met huis, noord 30 voet, zuid 36 voet kerkfabriek van Oisterwijk 

1-3-1537 huis Bartholomeeus Antonissen van den Loe 

  Kerkfabriek van Oisterwijk  

1-4-1539 huis Antonis Jan Jacob sBeren 

13-10-1557 huis Lambert Gerits de Bont 

16-12-1559 huis Frank Gerit Francken 

  Peter Jan Verdoolt z. Jan Peter Laukens 

9-8-1569 
5-9-1569 

huis Adriaan Jan Poirters (zie ook K15a) Kerkenhuis 

20-7-1571 huis Colet wede Jan Michiels van Lierop 

  Adriaan Claas Goyaarts 

v1576 afgebroken huis Lambert Gerit de Bont 

  Henrik Aart Smolders ? 

  Jan Henrik Smolders 

9-3-1612 desolate hofstad Jan Jan Henrik Smolders 

27-9-1613 desolate hofstad Antonis (Jan) Jacobs de Loze 

  zie K14a 

   

 
uit: www.devrijheidoisterwijk.nl 21-2-2010 
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