Kerkeind 17
Kerkstraat 59, 61 en 63, 5061 EH

Na 1648 heeft de pastoor zijn pastorie naast de kerk moeten verlaten om plaats te maken voor
de dominee. Rond 1720 heeft pastoor heer Johan Smits, van Oisterwijkse komaf, dit gunstig
gelegen pand kunnen kopen. Hij kon hier tegenover over een pad tussen de huizen naar zijn
'schuurkerk' in de Schijf. Het huis was zijn particulier bezit. De familie van zijn opvolger was de
volgende eigenaar. Hier woonden drie pastoors, vandaar de naam 'de Oude Pastorie'.
Op dit grote erf hebben vijf huizen gestaan, die in de 80-jarige oorlog langzaamaan in een hand
kwamen. Rond 1920 kocht Janus Roosen het voor twee van zijn kinderen: de families
Roosen-Appels en Domstorff-Roosen. Het is een rijksmonument.
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Paul Wurfbain1 werd er door de fameuze sigarenfabrikant Alfons Hamers eens toe overgehaald met goed
grof Nederlands geld het stille Oisterwijk voor geruime tijd te verzekeren van de aanwezigheid van een circus
met een overvloed aan vrouwelijk schoon. In 1925 stond hij onder curatele van zijn vrouw 2 en van haar
kochten Janus Roosen en zijn zoon Jo3 op 2 januari 1925 het prachtige huis in de Kerkstraat in de westelijke
helft waarvan lang Broer Domstorff, schoonzoon van de eerstgenoemde koper, met zijn schoonzoon
Engelbertus Philippus, woonachtig is geweest.4
Dit huis beslaat een vijftal 16e eeuwse erven. Met de samenvoeging ervan is in de 16e eeuw Wouter Wouter
Peters van Beurden doende geweest en in de 18e de pastoor Ignatius van Dooren. Gedachtig aan de
bestemming van het huis in de 18e en vorige eeuw heeft antiquair Heessels zijn zaak De Oude Pastorie
genoemd.

1

2

3
4

Hij was luthers, op 6 oktober 1880 te Arnhem geboren als zoon van prof. dr. Carel Lambert Wurfbain (1837-1904) en Marie
Emilie de Fillietaz Bousquet;
Maria Clasina Wilhelmina Staudenmayer, dochter van Louis Staudenmayer en Dina Alida Tuinenberg, was gescheiden van
echt van Willem Johan Marie Lenglet en werd geboren te Rotterdam op 20 december 1891. Zie Nederlands Patriciaat, jrg.
11 (1916) 416;
zie Anderhalve eeuw in Oisterwijk, s.v. Schonk;
Adrianus Wilhelmus Matheus Roosen (1864-1944) wist als schoenfabrikant met zijn schoenfabriek Arbo een aanzienlijk
fortuin te vergaren. Zijn dochter Maria Alida Adriana Roosen, op 20 december 1901 geboren uit zijn huwelijk met Alida
Adriana de Backer (1867-1952) is te Oisterwijk op 24 januari 1928 getrouwd met Marinus Casparus Domstorff, ambtenaar
ten postkantore, geboren te Oisterwijk op 3 mei 1900 als zoon van de rijksveldwachter Adrianus Gerardus Wilhelmus
Domstorff (1864-1915) en Johanna van Dijk. Genoemde rijksveldwachter was een zoon van Albertus Gerardus Domstorff
(zoon van Gerrit Wilhelmus Domstorff en Susanna Breembroek) die hier op de leeftijd van 65 jaar als weduwnaar van Maria
de Vries op 16 mei 1901 is gestorven. Hij was geboortig van Kampen;
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Bij de bespreking van al deze erven gaan we, zoals hiervoor te doen gebruikelijk, van oost naar west.

17-I
Hiervoor, onder Kerkeind 16, is verhaald dat Hein Smeekens de eigendomsrechten op zijn huis verwierf van
Claas Jan Peters van Laarhoven. Claas had in 1510 ten westen van Heins erf een erf liggen waarvan hij het
oostwaartse deel, met een huis erop, heeft afgedeeld en op 18 mei 1510 verkocht aan Jan Lenaart Wijnkens.
De lasten die Jan moet gaan opbrengen zijn: de helft van een erfpacht van 20 lopen rogge, af te dragen aan
Jacob Buckinck, en de helft van acht stuiver als erfcijns te betalen aan de Tafel van den Heiligen Geest5, en
tenslotte het onderhoud van een halve roei dijks. Bij de koop heeft Jan bedongen dat hij water mag halen ‘in
den borput staende after den huyse Claes’ 6.
Door ontijdig overlijden heeft Jan maar korte tijd bij Claas kunnen putten. Reeds op 9 mei 1511 heeft
Elisabeth, dochter van Dirk Ceelen, de tocht welke zij als weduwe van Jan bezit, overgedragen aan haar zoon
Joost, die het huis diezelfde dag verkoopt aan Wouter Jan Bacx. De koper neemt alle verplichtingen van Jan
Lenaart Wijnkens over7, maar reeds na enkele jaren krijgt Jacob Aart Buckinck zijn erfpacht niet binnen. Hij
wordt aan het onderpand voor zijn erfpacht gericht en verkoopt dit op 16 februari 1515 aan de Bossche
poorter Gerit Goyaarts8. Waarschijnlijk waren Gerit Goyaart Rovers en Peter Gerits van Riel samen ten
opzichte van Jacob Buckincks in gebreke gebleven. Op 11 september had Wouter Jan Bacx hun huis met
aanhorigheden opgedragen benevens het huisraad daarin, waaronder een weefgetouw en een volkom, twee
bedden, een pot, ketelen, enzovoorts 9.
Gerit Goeyaerts heeft zijn huis te Oisterwijk, ‘overmits erfkoop van den heer van den lande’ verworven, nog
gehouden tot 23 augustus 1518, wanneer hij in Lenaart Henriks Roeyen er een koper voor vindt. Die betaalt
voor het goed 30 rijnsgulden10. Het rentboek van de Tafel van den Heiligen Geest vermeldt Lenaart als
cijnsplichtig11. Aan Gerit Goyaart Roevers moet Lenaart een rente van drie gulden betalen 12. In 1549 is

5
6
7
8
9
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GA ged.54,2, laatste post; zie voorts hierna onder III;
Otw,R.214,18;
Otw,R.215,18;
Otw,R.219,6v;
sH,R.1284,198;
Otw,R.22228;
GA ged.54,2; Den Arme gegeven, nrs 6 tot en met 8;
sH,R.1305,267v (1526);
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Lenaart niet meer in leven. Het huis is geërfd door zijn zoon Adriaan13, die is getrouwd met Anna, een
dochter van de drapenier Cornelis Willems van den Dijck 14, en door zijn dochter Anna, welke is getrouwd
met Jasper, een zoon van de chirurgijn meester Bartholomeeus Jasperssoen. Rond midzomer in 1549 heeft
Adriaan zijn rechten op het ouderlijk huis overgedragen aan zijn zuster en op 4 november heeft Jasper het
overgedragen aan Pauwels Daniel Pauwelssoen15. Op het einde van het jaar daarop heeft Pauwels het huis
alweer overgedragen aan Andries Peter Hoevelmans16. Spoedig daarop wordt het evenwel opgewonnen
wegens een wanbetaling van 27 carolusgulden.
Ingevolge het recht dat hij tegen de heer van den lande bij de uitwinning heeft verworven, heeft Augustijn
van Thienen uit Hoogstraten het huis op 5 februari 1553 verkocht aan Huibert Henrik Huyben17. Huibert
heeft het op 9 februari 1564 overgedragen aan zijn broeder Michiel 18. Michiel is tweemaal in het huwelijk
getreden, eerst met Elisabeth, een dochter van Aart Gerit Lombaerts, en vervolgens met een zekere Lucia.
Uit geen van beide huwelijken werden echter nakomelingen nagelaten, zodat Michiels nalatenschap op 28
juni 1613 wordt gedeeld door zijn achterneven19. De familie van Michiels eerste vrouw is dan al uitgekocht:
op 2 oktober 1612 heeft ‘Geraert eenich sone Willems sone Geraert Aert Lombaerts’ het recht op de
onbedeelde helft van het huis in de Kerkstraat, op hem gedevolueerd van zijn oud-tante, overgedragen aan
genoemde Lucia, welke dan weduwe v an Henrik Huyben is 20.
De erfgenamen van Michiel schijnen te zijn gesproten uit zijn broeders Adriaan en Huibert. Huibert heeft een
zoon Cornelis, die bij zijn overlijden, vóór 1614, drie zonen, met name Goyaart 21, Cornelis en Adriaan,
alsmede een dochter Marie, heeft achtergelaten22. Voorts heeft Huibert een zoon Adriaan Huibert Henriks23,
die in 1600 al niet meer in leven is en uit zijn huwelijk met Agnees dochter van Henrik van Hout tenminste
één zoon24 en één dochter heeft gekregen25. De zoon wordt doorgaans Claas Colen genoemd en heeft
kinderen uit zijn huwelijk met Heilwich, natuurlijke dochter van Michiel Gielis Swagemakers26. De dochter
Judicht heeft Gerit Cornelis Ketelers als weduwnaar achtergelaten 27.
Van de andere broeder van Michiel Henrik Huyben, Adriaan, kennen we twee zoons, Wijtman en Goyaart,
van wie een zoon Adriaan bekend is. Goyaart lijkt de vader te zijn van Adriaan Goyaart Adriaan Huyben die
op 16 januari 1617 ‘sieck te bedde’ zijn testament maakt28 en tweemaal gehuwd is geweest, ten eerste met
Aleid dochter van Marten Leunis en ten tweede met Cathelijne dochter van Peter Ghys, de weduwe van
Henrik Andriesssen de Leeuwe. Wijtman Adriaan Henriks heeft een dochter Marie, welke is getrouwd met
Cornelis Cornelissen Schoenmakers29, en een zoon Wouter die uit zijn huwelijk met Catharina dochter van
Lambert Martens, een zoon Lambert en een dochter Marie heeft30.
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Otw,R.287,38v;
Otw,R.304,42v;
Otw,R.253,58; Otw,R.253,86;
Otw,R.254,94v;
Otw,R.257,17;
Otw,R.268,7v;
Otw,R.307,50v;
Otw,R.306,62v;
Otw,R.304,54v; Goyaart was getrouwd met Judicht, dochter van de smid Jan Peter Brekelmans;
Otw,R.307,50v;
Otw,R.303,32;
Otw,R.294,43; er schijnt ook nog een zoon Peter Adriaan Huyben tezijn geweest;
zie onder Lindeind 94;
Otw,R.298,8; Otw,R.298,32;
Otw,R.294,31v; Otw,R.294,43; Otw,R.307,50v;
Otw,R.311,1;
Otw,R.307,50v;
Otw,R.304,30;
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Op 28 juni 1613 koopt Jan zoon van Peter Heiman Timmermans het huis tussen het erf van Thomas Jan van
den Wiel en dat van Jan Willems van den Wiel, waarvan de hof zich uitstrekt van de steenweg tot ‘aen
pastorije’ van Oisterwijk, van: Adriaan, de zoon van Goyaart Adriaan Henrik Huyben en Cornelis Cornelissen
Schoenmakers als man van Marie dochter van Wijtman Adriaan Henrik Huyben, die samen ook optreden
voor de andere kinderen van Goyaart en Wijtman; van Jan Adriaan Poirters als gemachtigde van Goyaart, de
zoon van Cornelis, de zoon van Huibert Henrik Huyben; van Cornelis Wijnants van Ceulen die het aandeel
van de drie andere kinderen van Cornelis heeft overgenomen, alsmede het aandeel van de vrouw van
Adriaan Gerit Cornelissen Ketelaers; van Gielis Jansen de Weer en Adriaan Peter Ketelaers als momboors van
de onmondige kinderen van Claas, de zoon van Adriaan Henrik Huyben en van Adriaan ‘lestgenoempt’ als
momboor van de zuster van Claas, Judicht, altegader erfgenamen van hun ‘ouden oom’ Michiel Henrik
Huyben voor de ene helft; van Daniel Adriaans Verhoeven als man van Geritken dochter van Matthijs Gerit
Swekers, erfgename van Lucia, de weduwe van Michiel en transport hebbend van Geraard Lombaerts
voormeld als erfgenaam van Elisabeth dochter van Aart Lombaerts, voor de andere helft. De koop wordt dan
nadrukkelijk beschreven als een ‘vervallen huys’31.
Het vervallen huis is door Jan gesloopt en de ledige hofstad heeft hij op 8 maart 1617 overgedragen aan zijn
zoon Jan de jonge32. Van deze zoon was Agatha dochter van Andries Jan Wijtmans waarschijnlijk de
moeder33. Hij heeft geen nieuw huis gebouwd, maar wel de lasten op zijn erf verminderd; in 1648 bekent
Joachim Jans van Esch als gewezen meester en provisor van de Tafel van den Heiligen Geest dat Jan bij de
instelling gelost heeft 34. In het kommerboek van 1652 staat Jan Janssen Timmermans te boek voor ‘een huys,
schuer ende V roeyen hooffs’, vier lopense en anderhalve roei lands ‘tSpeelvelt’, ‘eenen hoff oover de straet’,
vijf lopense en 21 roeden ‘weye in de Gruenstrate’, drie lopense en 23 roeden ‘in de Bundersteeghe’. Wegens
‘vervalling vande personele lasten’ moet Jan dan 22½ stuiver opbrengen35.
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Otw,R.307,50v;
Otw,R.311,33;
Otw,R.297,38; Otw,R.401,176v;
Otw,R.342,18v;
GA 242,31;
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Het huis van Jan Timmermans stond op de meer westwaarts gelegen erven, die hij ook in handen had. Alleen
om de draad van de geschiedenis vast te kunnen houden, weiden we er hier niet over uit.
De helft van het huis van Jan Timmermans is mede geërfd door Agatha Timmermans, welke zijn kleindochter
was. Deze is op het Begijnhof van Leuven gestorven en te ‘Loven’ op 11 oktober 1691 begraven. Een andere
mede-eigenares van het huis was Maria Timmermans, welke daar ook op het ‘Groot Bagijnhof’ leefde en
stierf. Na haar begrafenis te Leuven op 23 september 1694 werd het huis, dat Jan Timmermans heeft
nagelaten met het erf van 20 roeden geschat op 300 gulden 36. Kort daarvoor was het al eens geschat in
verband met het kinderloos overlijden van Theodorus Timmermans, die te Oisterwijk op 3 juni 1694 was
begraven en in het huis gerechtigd was voor een zesde deel37.
Inmiddels werden de belangen in huis zo gering en ging de belangstelling ervoor zodanig slinken dat de
belastingen erop niet werden opgebracht. In naam van de ontvanger van de twintigste penning heeft Jacob
Hasevoet op 20 juni 1716 het huis met stalling en hof, ter grootte van één lopense, in een openbare verkoop
gebracht en daarin is het voor 430 gulden gekocht door ‘den heer ontfanger’, meester Lambert van
Heesacker. Op het goed drukt dan de last van het onderhoud van twee roeden van de dijk, benevens een
cijns van zes stuiver, af te dragen aan de rentmeester van de Geestelijke Goederen 38. De koper was een zoon
van Adriaan van den Heesacker en Maria de Bye en woonde in Den Bosch als advocaat39. Binnen drie jaar
kocht de heer Johan Smits, die was belast met de zorg voor de uit het openbare leven gekeerde parochie 40,
het huis van de Bossche advocaat die wellicht slechts als stroman heeft gediend.
Het goed van de pastoor wordt omschreven als een huis en hof met een erf van een lopense groot, gelegen
tussen het erf van Hendrik van Oudenhoven en dat van Adriaan Poth en zich uitstrekkende van de straat tot
het erf van de prelaat van Sint Geertrui te Loven. Nog steeds drukken er de in 1716 vermelde lasten op 41.
Heer Johan Smits was van Oisterwijkse komaf42. Hij heeft het goed verrijkt met een klein huis en dit
nagelaten aan de kinderen van zijn broeder Embert. Die hebben het echter op 17 maart 1732 verkocht aan
de opvolger van hun heeroom, Ignatius van Dooren, die het ten name van zijn vader, sinjeur Johan van
Dooren, ‘coopman te Tilborgh’ liet zetten43.
Na de dood van Jan van Dooren (1659-1736) wordt het goed ten name van zijn weduwe, Theresia Wittebol,
gesteld, maar de bewoner ervan is de pastoor. De weduwe is op 15 december 1740 overleden en toen is
haar zoon Ignatius voor het goed te boek gekomen44. Hij is tot zijn dood in 1763 met de zorg voor de
parochie belast gebleven, doch reeds in 1761 wordt zijn gehuwde broeder Cornelis van Dooren (1700-1767)
genoemd als eigenaar van het hier besproken huis, dat dan als niet bewoond wordt vermeld45.
Johanna Margaretha van Son, de weduwe van Cornelis van Dooren, heeft het huis, dat nog korte tijd
bewoond is geweest door de heer Frederik Scheydt, laten bewonen door de pastoor Johannes van der
Bruggen, bij wie haar zoon Johannes Ignatius van Dooren kapelaan was46.
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Otw,R.402,170;
Otw,R.402,226;
Otw,R.468,53; sH,R.1707,283;
A. van Sasse van Ysselt, Voorname Huizen, II,122;
Op 2 maart 1718 heeft de abt van Sint Geertrui, Alexander Carolus van Pallant, Johan Smits als opvolger van Joannes
Ignatius de Winter tot deservitor van Oisterwijk benoemd en toestemming gegeven zich in het bezit te stellen van de
‘deservitura’. Petrus Govarts, de apostolisch vicaris van Den Bosch, heeft de benoeming op 24 juli 1718 bekrachtigd, zoals
blijkt uit een stuk in het archief van de parochie van Sint Petrus. Zie ook L. Schutjes, Geschiedenis, V.389;
Otw,R.412,42v;
H. Hens, Meierijse studenten in Leuven, in De Brabantse Leeuw, jrg. 7 (1958), blz. 69 (anno 1697);
Otw,R.415,177v;
H. Schuring en J. van Mosselveld, Van heidorp tot industriestad verhaalt van zijn familie;
GA 265;
GA 267; GA 268;
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Op 17 juli 1778 heeft Jan Roeland van Hasselt (1735-1809), die Oisterwijk kende als secretaris van Haaren,
Berkel, Enschot en Heukelum, ten behoeve van zijn vrouws zwager, de heer Hendrik van Oordt en juffrouw
Jacoba Maria van Bijsterveldt (de zuster van zijn vrouw Helena Johanna Margaretha van Bijsterveldt) het huis
met stalling, klein huisje en schuur, alsmede hof daarachter, gelegen ten noorden van een erve van de “Abdij
van Sinte Geertruye tot Loven’, gekocht van de kinderen van wijlen Johanna Margaretha van Zon, met name
Dorothea, Johannes Ignatius, Theodorus, Ignatius en Francis van Dooren, Michiel Baesten als man van
Theresia van Dooren, Hendrik van Dooren en de nog onmondige twee zonen Thomas Martinus en Jan
Baptist van Dooren47. Ten aanzien van het onderhoud van de bekende dijk krijgt Hendrik van Oordt twee
posten van een roede welke ten name van Jan Jansen Timmermans en één post van een halve roede,
waarvoor Andries Adriaan Poth goed is geweest, op zijn naam48.
Hendrik van Oordt werd op 17 februari 1734 te Middelburg gedoopt als zoon van de suikerraffinadeur,
zeehandelaar en reder Hendrik van Oordt en Sara van de Lande. Hij trouwt te Oisterwijk voor de dominee op
27 september 1778 Jacoba Maria van Bijsterveldt, welke werd geboren te Zutphen op 2 augustus en gedoopt
aldaar op 5 augustus 1735 als dochter van David Engelbert van Bijsterveldt en Catharina Vonck. Op 4 oktober
komt hij met zijn bruid nog eens ter secretarie van Haaren, Berkel, Enschot en Heukelom welke te Oisterwijk
was gevestigd. Zij sterft te Oisterwijk op 5 april 1807, doch wordt in Den Bosch begraven op 9 april. Hendrik
zelf sterft (niet te Oisterwijk) op 1 februari 1816 te zijnen huize dat hij Groot-Bijsterveldt was gaan noemen49.
Reeds tevoren had hij Petrus Emilius Wierdsma gemachtigd het huis, stallinge, klein huisje en schuur met
een tuin daarachter in de Kerkstraat, dat de gemachtigde zelf bewoonde, wat de tocht betreft, over te
dragen aan zijn enig kind, vrouwe Sara Wilhelmina van Oordt, echtgenote van Hendrik Willem Struben,
rentenier te Zaltbommel, waar op de dag van de afgang van tocht, 18 februari 1811, ook Hendrik zelf
woonachtig is50.

Sara Wilhelmina van Oordt (1779-1854) werd te Oisterwijk door de dominee gedoopt - na te zijn geboren op
3 oktober - op 10 oktober 1779. Zij trouwt te Oisterwijk in de maand september van 1796. Haar man,
Heinrich Wilhelm Struben (1772-1850), zoon van Heinrich Wilhelm Struben en Gertrude Elise von Tòplitz, is
vaandrig in het eerste regiment Waldeck geweest. Ondanks zijn afkomst uit Kassel werd hij raad van
Zaltbommel. Meerdere kinderen uit hun huwelijk zijn evenwel te Oisterwijk gedoopt: Jeanette Geertruida
Elisabeth op 2 juli 1797, Hendrik Jacob Carel op 13 augustus 1799, Henriette Wilhelmina op 12 oktober 1801,
Roelandina Catharina Helena, wier naam herinnert aan Jan Roeland van Hasselt, op 13 februari 1802, Willem
op 9 mei 1804, Johan Herman Martinus op 13 april 1806 en tenslotte Jacoba Maria op 7 februari 1808.
In 1811 heeft Petrus Emilius Wierdsma, secretaris van Haaren, Berkel, Enschot en Huikelom, als gemachtigde
van Hendrik Wilem Struben, zijn woonhuis reeds op 27 februari 1811 voor 2800 gulden verkocht aan de
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Otw,R.430,112v;
GA 1220-1222; de dijkcelen nummers 27, 31 en 137;
Nederlands Patriciaat, jrg. 15 (1925) 352 en jrg. 61 (1975) 233;
Otw,R.554,13.
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kerkregenten en kerkmeesters van de Roomsche Catholijke Gemeente van Oisterwijk. Als zodanig treden dan
op de wollewever Antonie Peters van Esch, Francis van Roessel, verwer en glazenmaker, de herbergier
Jacobus Schijvens, de wollenwever Laurens van Spaandonk en de schoenmaker Francis Wagemans.

17-II
Claas Jan Peters, aan wie Hein Smeekens tenminste een deel van zijn erf te danken had, kocht zijn huis met
een huiske daarbij op 30 mei 1502 van de erven van Marie, dochter van Michiel Godscalcx 51. Deze Michiel
was een zoon van Godscalc geheten Wonderlic Aart Wanderlaarszoon52; hij kocht in 1449 een huis ten
westen van het, hiervoor onder nummer 16 behandelde erf van Ideken Beerthen, van de dochter van Fes de
scoemeker53, een kleindochter van Jan Vervyns. Het huis van Fes, minder gemeenzaam Vastraad van Giessen
geheten, lag in 1422 tussen het erf van Elisabeth van den Eynde en dat van Claas van Riel 54; zogezien zou een
van beide laatstgenoemden rechtsvoorganger van Ideken Beerthen zijn.
Op 2 april 1504 hebben Claas Jan Peters en Hendriksken, dochter van Henrik Ringels, zijn wettige huisvrouw,
uit hun goed tussen het erf van Henrik Smeekens en dat van Frank ‘diemen heyt de molder’, dat dan wordt
omschreven als ‘eene huyse ende hoeve’ met zijn grond en toebehoorten, een erfpacht van zeven lopen
rogge beloofd aan Jacob, de zoon van Aart Buckinck55. In 1510 versmalt Claas zijn erf, zoals hiervoor onder I
is verhaald, door aan Jan Lenaart Wijnkens een huis te verkopen. Het jaar daarop breidt hij zijn erf echter uit
in zuidelijke richting, waar het erf van de ‘persoen van Oesterwijck’ lag. In 1511 is dat heer Antonis van
Nuwenhoeven. Die heeft de persoonswei verkaveld en een stuk van 60 voet breedte aan de noordzijde en 72
voet aan de zuidzijde, bij de gemeint ‘optie Vloet’ tegen een jaarlijkse cijns van 52 stuiver op 4 november
1511 uitgegeven aan Claas, de zoon van wijlen Jan Peters. Hetgeen Claas verwerft ligt ook achter het erf van
Henrik Smeekens. Tot meerdere zekerheid van de betaling van de cijns verbindt Claas zijn huis in de
Kerkstraat, dan gelegen tussen het erf van Wouter Jan Baxsoen en dat der kinderen Laureins die Molder56.
Op 8 maart 1514 belooft Claas aan heer Antonis uit zijn huis nog een cijns van 20 stuiver 57. Hierna houdt
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Otw,R.206,26;
Otw,R.169,7v;
sH,R.1216,22;
Otw,R.144,41v;
Otw,R.208,12;
Otw,R.215,32;
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Claas zijn huis nog tot 10 maart 1516, dan draagt hij het over aan Embrecht, zoon van Wouter Claas Joosts.
De vader van Embrecht heeft anderzijds aan Claas zijn huis op de Hoogstraat, dat verkregen werd van Jacob,
de zoon van Jan Lipprichts, overgedragen58.
Embrecht heeft het huis nagelaten aan zijn zonen Wouter en Adriaan. Op 9 november 1532 heeft Wouter
Embrecht Wouters zijn recht in het hier besproken huis, dan gelegen tussen het erf van de weduwe van
Lenaart de Roy en het erf van Jan Emmen (die in 1526 het huis had verworven, dat Marie, de dochter van
Laureins Vrancken had nagelaten aan de kerkfabriek en de Broederschap van het Eerwerdig Sacrament)
benevens zijn recht in een huis op de Hoogstraat59 overgedragen aan zijn broeder60. De rechten op de
erfpacht van Jacob Aart Buckinck zijn dan al overgegaan op diens dochter Jenneken, welke is getrouwd met
Gerit Egbaerts, de Fries, en worden door Gerit op 13 april 1532 overgedragen aan Joost Aarts van Iersel61.
De vader van Adriaan, Embrecht Wouter Claas Joosten wordt ook Embrecht die Greve genoemd 62, en droeg
dus een geslachtsnaam die in de 15e eeuw in Oisterwijk al voorkomt. Vandaar dat in 1520 de kinderen van
wijlen Embrecht die Greve worden genoemd als buren van Marie, dochter van Laureins Vrancken, en dat in
1526 Marie weduwe van Embrecht die Greve het huis bezit naast het hiervoor onder nummer I besproken
huis van Lenaart Henrik sRoyen63. Adriaan, de zoon van Embrecht die Greve, wordt Arien sGreven
genoemd64. Ten tijde van de Opstand is zijn huis in brand geraakt en op 9 mei 1596 wordt de afgebrande
hofstad ervan overgedragen aan de westerbuur, die deze al lang, nog tijdens het leven van Arien had
gekocht. De overdracht aan de buurman Wouter van Beurden vindt plaats door de weduwe Engelken, haar
zoon Mattheeus en haar kleinzoon Marcus Jans Verheyen en diens zwager Goossen zoon van Joorden Peters
als man van Marijken, dochter van Jan Verheyen en Marijken dochter van Adriaan de Greeff65. Het verkochte
erf strekt zich uit van de ‘steenwech’ tot de ‘erfenisse des pastoirs’.

58

59
60
61
62
63
64
65

Otw,R.220,18 e.v.; de lasten die Claas betalen moet zijn een derde van een mud rogge, af te dragen aan Jacob van den
Eynde, een braspenning en een half oord voor de abt te Leuven en een erfpacht van zes lopen aan Adriaan Gerit
sBontensoen;
Daar gelegen tussen het erf van Claas Coex de jonge en dat van Jan Corsten;
Otw,R.237,65v;
Otw,R.237,28;
Otw,R.224,8;
sH,R.1305,267v;
GA ged.52, 2v;
Otw,R.291,28v.
© De Vrijheid Oisterwijk

Kerkeind 17 •

9

17-III
Het geslacht waartoe ook heer Jan Back, ridder, heer van Asten behoort, mag wel als het oudste
riddermatige geslacht van onze streek worden beschouwd. Heer Jans overgrootvader is Aart geheten
Berthout Bac van Tilborch, die in 1312 al ‘s hertogen leenman was voor het goed Inthout of Eindoven aan de
oostzijde van Tilburg 66. Aarts zoon Jan Bac Beerthouts is onder meer opgevolgd in het genoemde leengoed.
Hij was getrouwd, maar had ook onechte kinderen, met name meerdere bij Juutken Ymmen 67. Van Jan
geheten Smyt, zoon van Aart Zaghers kocht Jan Bac Beerthouts een huis en dat heeft hij gegeven aan Juut
Ymmen ten behoeve van Elisabeth, zijn natuurlijke dochter bij haar68.
Ofschoon Elisabeth genoemd wordt als vrouw van Wouter Nouten 69, kennen wij haar als echtgenote van
Andries geheten Thonys. Dinsdags in de Paasheiligedagen van het jaar 1422 heeft Andries dit huis verkocht
aan Fes oftwel Vastraad, de zoon van wijlen Gerit Wyssen. Het is dan gelegen tussen het erf van Elisabeth
van den Eynde en dat van Claus van Riel70. Niet onmogelijk is dat Fes een schoonzoon van Andries is 71. Fes is
evenwel zeker getrouwd geweest met Elisabeth, een dochter van Jan Vervyns en uit hun huwelijk is een zoon
Gerit geboren., die een dochter, met name Elisabeth, heeft72. Voorts heeft Vastraad bij Elisabeth dochter van
Jan Vervyns twee dochters verwekt: een dochter Agatha welke is getrouwd met Michiel geheten
Goetscalcxsoen73, en een dochter Gudelt, getrouwd met Jan zoon van Jan Wouter Meussoon74. Op de
feestdag van Sint-Jan de Evangelist in de Kerstdagen van 1449 heeft Elisabeth, de dochter van Vastraad van
Ghyessen, het recht dat haar dan verstorven is vanwege haar moeder Elisabeth, en nog versterven mag
vanwege haar vader, in Vastraads woonhuis ‘aen die Kerckstraet’ tussen het erf van Jan van den Dijc
westwaarts en dat van Ideken Beerthen oostwaarts, waarvan het erf zich uitstrekt van de Kerkstraat tot ‘des
persoens weyde’ verkocht aan Michiel, de zoon van Godscalc geheten Wonderlic 75. Datzelfde jaar heeft Jan
Jan Wouter Meeus zijn rechten op het huis verkocht aan Aleid, dochter van Wouter geheten Vrancken 76.
Aldus waren Michiel en Aleid genoopt tot een schikking te komen.
Die komt in 1457 tot stand77. Op 10 maart hebben enerzijds Michiel en zijn vrouw afstand gedaan van een
gedeelte van de hof, kennelijk aan de westzijde van het erf en gelegen naast het woonhuis van Aleid en
anderzijds heeft Aleid ‘wittelyc ende helmelyc verteghen’ ten behoeve van Michiel op het huis en een deel
van de hof gelegen tussen Aleids eigen erf en dat van Willem Wouterszoon. Afgesproken wordt dat Michiel in
het vervolg alle lasten op het erf zal dragen. Met deze regeling verenigt Elisabeth, de dochter van Gerit
Vastraads van Ghiessen zich op 28 april 1458. Michiel moet haar uit zijn helft 13 lopen rogge gaan
opbrengen, naast de cijns van een pond payments aan de Tafel van den Heiligen Geest, en Elisabeth zal die
erfpacht gedurende vier jaren niet verteren, zodat Wolfaart, de wettige zoon van Vastraad die buitenslands
verkeert, zijn aandeel daarin nog krijgen kan78. Wolfaart was waarschijnlijk een der voorkinderen van
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Vastraad en een zekere Elisabeth79. De erfpacht van 13 lopen is van Elisabeth, welke waarschijnlijk de eerste
huisvrouw is geworden van meester Gijsbrecht Barbier, verstorven op Aart, de dochter van meester
Gijsbrecht uit diens eerste echt, wier man Huibrecht Goeyaart Beris die erfpacht op 22 maart 1503 heeft
overgedragen aan Jacob Aart Buckincks80.

Michiel Godscalcs schijnt zijn goed in de Kerkstraat nagelaten te hebben aan vijf kinderen. Wij kennen van
hem en zijn vrouw Aacht twee dochters: Jacob is getrouwd met Antonis Jan Hoysten en Marie met Huibert
Peter Huyben. Antonis heeft twee vijfde van de rechten op het huis van Michiel op 17 maart 1478
overgedragen aan zijn zwager81. Huibert en Marie hebben kennelijk alle rechten weten te verwerven en het
huis nagelaten aan vijf kinderen: Frank, Michiel, Aacht, Elisabeth, welke is getrouwd met Aart Everaarts de
Bruyn, en Heilwich, welke is getrouwd met Aart Willems Rijsbroeck. Van deze erfgenamen koopt Claas Jan
Peters het huis op 30 mei 150282, gelijk hiervoor onder II is beschreven. In die tijd wordt het erf begrensd
door dat van Jacob van der Elst en dat van Jan Peters van Laarhoven; het strekt zich uit van de straat tot de
persoonswei.
Hier blijft de aandacht derhalve voornamelijk gericht op hetgeen Alet Vrancken door haar regeling met
Michiel Godscalcs wist te verwerven in 1457. Voor de duidelijkheid dient erop gewezen te worden dat Aleid
op 19 januari 1462 kennelijk haar woonhuis wist aan te kopen 83. De vereniging tussen de naburige erven is
evenwel niet van lange tijd geweest.
Aleid was een dochter van Wouter Henrik Vranken 84. Haar huwelijk met de secretaris Jacob van der Elst
bracht geen nakomelingen, zodat haar huis bij versterf is gekomen aan Laureis Laureis Vranken 85, een
broederskind. Jaren na de dood van Aleid hebben de erven van Jacob van der Elst er kennelijk nog het
gebruik van genoten86. Rond 1501 schijnt de nalatenschap geregeld te zijn geworden87. Laureis Laureis
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Vranken heeft het huis van zijn tante nagelaten aan vijf erfgenamen. Van hen zijn twee kinderen in 1520 zelf
ook weer dood: Elisabeth, dochter van Laureis Vranken heeft uit haar huwelijk met Mark Gijssels twee
dochters achtergelaten en haar broeder Dirk heeft een zoon Antonis en een dochter Engel als erfgenamen.
De andere erfgenamen van Laureis Laureis Vranken zijn: Jan, die de vader schijnt te wezen van Cornelis Jan
Laureis Francken die men heit de Molder, in 1563 genoemd als man van Anna dochter van Henrik Wouter
Willem Snellen te Berkel88; ten tweede Geertruid welke uit haar huwelijk met Wijnand Franken twee
kinderen heeft, met name Gerit en Ideken 89 en tenslotte Marie dochter van Laureis Vranken. Aan
laatstgenoemde worden op 22 januari 1520 alle rechten in het hier besproken huis, dat dan is gelegen
tussen het erf van de kinderen van Embrecht die Greve en dat van Juut, de weduwe van Willem Huysmans,
overgedragen90.
Op “Sinte Pauwelsdach Bekering’, 25 januari 1519, hetgeen volgens de nieuwjaarsstijl neerkomt op 1520,
heeft Marie uit dit huis en cijns van 16 stuiver beloofd aan haar broeder Jan, ook ten behoeve van hun zuster
Geertrui; Antonis en Engel, de onmondige kinderen van hun broeder Dirk, alsmede van Elisabeth en Anna,
de onmondige dochters van Mark Ghijssels91. Op 8 maart 1524 heeft Marie het huis zelf overgedragen aan
meester Jan Lombaerts, voor de ene helft ten behoeve van de Broederschap van het Eerwerdig Sacrament
en voor de andere helft voor de fabriek der kerk van Oisterwijk 92. Reeds op 27 juli 1526 is het huis
overgedragen aan Jan Embrecht Jan Emmen door Jan Andries Lambrechts en Willem Cornelis Bax als
meesters van de fabriek en door meester Jan Lombaerts en Aalbrecht Willems als provisoren van de
broederschap. Die moet Marie Vranken een cijns van drie rijnsgulden betalen, welke na haar dood is te
lossen met 50 rijnsgulden93. Verkrijgers geslachtsnaam lijkt Vannis te zijn 94. Genoemde kerkmeesters en de
dekenen der broederschap op 27 augustus 1538 Wouter Stijnen Jacobszoon en Lambrecht Herman Bacx,
hebben het huis andermaal uitgegeven aan Jan, de zoon van wijlen Joost van Dongen95. Hetgeen is
‘ontfangen van Jannen van Dongen vander kercken huys staende in die Kerckstraet voer des heylichs
Sacraments portie in desen jair verschenen’ is verantwoord in de rekening van 1538-1539 van de
broederschap. In 1541 verkoopt Jan een cijns uit zijn huis aan Aleid, de weduwe van Goyaart van den Velde
Wouterszoon. Buiten deze cijns van drie gulden, welke jaarlijks op de feestdag van Sint Philippus en Jacobus,
1 mei, vergolden moet worden, drukken er als lasten op het goed: een grondcijns van een negenmanneken,
een cijns van een philipsgulden, verschuldigd aan de weduwe Cornelia Coppens, 38 stuiver aan een inwoner
van Helvoirt en twee rijnsgulden aan Cornelis Backs96. De inwoner van Helvoirt is Henrik Berckelmans, die
recht had op twee gouden peter. Die werden betaald met 19 stuiver voor elke gulden en op 12 januari 1551
heeft Henrik ‘gewillecoirt dat Jan Joesten van Dongen altijt sal mogen lossen’ met 31 gulden van 20 stuiver
het stuk97. Daags na deze toezegging heeft Jan het huis van de hand gedaan aan Matthijs Danklof Groys98.
Deze zoon van Danklof Jan Groys was getrouwd met Willemken dochter van Jan Willems Slozen bij diens
eerste huisvrouw Dingen dochter van Henrik van den Laer. Jan van Dongen heeft het goed naderhand
nogmaals in handen gekregen toen Wijnand Gerits de Bont het wegens wanbetaling van een cijns van 20
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stuiver had opgewonnen. Toen heeft hij het op 8 oktober 1569 overgedragen aan Antonis Peters de Wijse99,
bijgenaamd Boon100. Diens vader was een zoon van Henrik die Wijse en Elisabeth dochter van Jacob de
Beer101. Tesamen met zijn vaderlijke ooms Helias en Willem de Wijse en Frans Arnt Willems als man van
Aleid, een dochter van Henrik en Elisabeth, heeft Antonis op 23 mei 1548 afstand gedaan van alle van
Wijnand Henriks de Wijse aangekomen goederen ten behoeve van diens weduwe Aleid dochter van Gerit
Peynenborch. Waarschijnlijk heeft Antonis zijn huis tijdens de troebelen verloren. Wegens wanbetaling van
een cijns van 28 stuiver werd het erf opgewonnen door de erfgenamen van Goossen Emmen. Die verkopen
het op 17 september 1578 tegelijk met het westwaarts aangrenzend erf , dat dan ook een afgebrande
hofstad is102.

Rest derhalve nog aandacht te wijden aan een drietal posten betreffende de tot nog toe besproken erven
van nummer 17 in het ‘rentboeck’ van de Tafel van den Heiligen Geest103.
Ten eerste wordt melding gemaakt van een ‘op Sinte Lambrechts dach’ verschijnende cijns van vier stuiver,
welke eerst is betaald door ‘Mari Fessen ende haer kijnder (voer Fes die scoemeker) uut haren huyse ende
hoeve, gelegen in die Kerckstraet neven erffenis Henrick Smeekens’. Deze cijns wordt later betaald door Claas
Jan Peters, daarna door ‘Mari weduwe Embrechts die Greve ende Lenaert Henricks Roeyenssoen’, dan door
Andries Hoevelmans en tenslotte door Michiel Huben.
Ten tweede wordt een cijns van negen stuiver en 12 penningen vermeld ‘daer brieven aff zyn’, welke door de
genoemde Marie en haar kinderen wordt betaald ‘uuten selven huyse ende hoeve’ en derhalve later betaald
worden door genoemde Claas Jan Peters, Marie en Lenaart, en tenslotte Michiel. Kennelijk heeft de
heiliggeestmeester Wouter Colff het hier voor onder I behandelde erf op het oog gehad.
Ten derde en laatste vermeldt hij: ‘Item noch sall Claas’ - en dan wordt kennelijk bedoeld Claas Jan Peters ‘hiertoe ghelden jaerlycks dat (gene wat) Marie der tafelen daer toe gemaect heeft in hoeren testamente,
alzoe vele meer tot desen chijns dat den geheelen chijns loept VIII stuyver, welcke VIII stuyver Claessen
voerscreven in synen brief gegroet zyn, daer hy thuys inne vercreghen heeft vander kynderen Marien
voirscreven’. En na te hebben vermeld dat deze last bij de vest op Claas Jan Peters werd genoemd, heeft
Wouter Colff in het ‘rentboeck’ opgetekend: ‘desen chijns gilt Arien sGreven die helfft van acht stuyver’.
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Adriaan de Greef nu is hiervoor onder II vermeld. Over Fes de schoenmaker hebben we het voornamelijk
hiervoor, onder III, gehad. Van het oorspronkelijke erf lijken derhalve in de loop der tijden aan de oostzijde
telkens kavels te zijn afgedeeld.

17-IV
Hiervoor hebben we gezien dat Michiel Godscalcs reeds in 1449 rechten op een huis in de Kerkstraat
verwerft104. In het huis ten westen daarvan heeft hij al eerder rechten. Over laatstgenoemd huis wordt hier
gehandeld.
Op 23 december 1445 heeft Michiel een huis in de Kerkstraat, daar gelegen tussen het erf van Fastrart
geheten Fes die Scoenmeker en dat van Aart van den Wiel, opgedragen aan Jan van den Dijck, de zoon van
Henrik, de natuurlijke zoon van Jan van den Dijck. De lasten op het goed bestaan uit twee cijnshoenderen,
zes oude vleems verschuldigd aan de investituur van Oisterwijk, zes oude vleems verschuldigd aan de Tafel
van den Heiligen Geest en een erfpacht van drie en een halve lopen rogge, af te dragen aan Jan Buckinc 105.
In de rekening van het Altaar van de heilige Maria van de eerste fundatie, hetwelk met de investituur was
geïncorporeerd, zijn de genoemde cijnshoenders en de zes oude vleems niet terug te vinden, of het moet
zijn, dat ze begrepen zijn in een som van 18 stuiver welke de investiet der kerk beurde van ‘die
heiligegeestmeesters tot Oosterwijck van verscheijden personen ende maecselen den persoen gelegateert’ in
plaats van oud geld onder meer gaande ‘de domo et orto quondam Elizabeth de Fine’, het huis en erf van
Elisabeth van den Eynde waaruit drie en een halve stuiver en twee hoenders gingen106. Wel is in het
‘rentboeck’ van de Tafel van den Heiligen Geest de cijns van ‘VI vlemssche groten’ terug te vinden107. In de
desbetreffende post wordt Fes de schoenmaker weer genoemd, hetgeen eens te meer te denken geeft dat
Michiel Godscalcx zijn rechten aan hem - als zijn schoonvader - te danken heeft. De erfpacht van vierdehalf
lopen rogge werd door Jan Janszoon Buckinck en Adriaan Gijsbrecht Heyen samen gekocht van Michiel zoon
van wijlen Goetscalc Aart Wandelaers. Door overdracht vanwege Adriaan Heyen kreeg Jan Buckinck daar op
1 maart 1462 het uitsluitend recht op 108. Ingevolge de uiterste wilsbeschikking van zijn vrouw Margriet heeft
Jan op 18 maart 1475 deze rente overgedragen aan Jan geheten den Coster en Henrik van den Hout als
momboors en provisoren ‘der bruerscap Onser Vrouw in Oesterwijck’. Die moeten daarvan aan elk van de
vier biddende orden drie lopen uitreiken. In 1528 dienen twee lopen rogge afgedragen te worden aan de
‘bruerscap van Sunte Kathelyn’109.
Jan van den Dijck heeft zijn huis verkocht aan Lonis van Megen, zoon van Gijsbrecht van Megen. Van Lonis
werd het op 19 januari 1462 gekocht door Alyt Vrancken, welke het huis schijnbaar alreeds bewoonde en
rechten had in het oostwaarts aanpalend erf. Als eigenaresse van het van Lonis afkomstige huis moest Alet
een halve roede op de Oisterwijkse dijk onderhouden110.
In 1475 wordt het goed al vermeld als bezit van heer Floris Gijsbrechts, priester, die in Oisterwijk het altaar
van Sint Joris bediende, maar in 1470 tevens rector was van het altaar van de Heiligen Geest en Sint
Sebastiaan in de kerk van Vucht - Sint Lambrecht en dat van de heilige Maria in de kerk van Berkel, terwijl hij
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in 1480 ook nog wordt genoemd als rector van de kapel in Udenhout. Heer Floris was een zoon van
Gijsbrecht, de zoon van Floris Jan Oghen en Kathelijn dochter van Jan Gijsbrecht Hannen, die in 1440 te
Oisterwijk in de schepenbank zat111. Behalve neven liepen er in Oisterwijk ook meerdere natuurlijke kinderen
van heer Floris rond. Een jaar of zes voor zijn dood heeft heer Floris zijn huis in de Kerkstraat in een
erfwisseling overgedragen aan Willem zoon van wijlen Wouter Molders. Op 11 juni 1483 draagt Willem hem
een ander huis in de Kerkstraat over, waaruit de altaristen een erfpacht van twee lopen rogge heffen 112. Bij
de overdracht van het hier besproken huis wordt ‘half dat oeft heer Florys leven lanck’ voorbehouden.
Willem, de verkrijger, wordt vaak Willem die croepel, de kreupele, genoemd. Op 8 maart vreest hij te
sterven. Hij maakt een testament waarin hij de Tafel van den Heiligen Geest gedenkt en machtigt Heiman de
Platijnhouwer zijn ‘scult te boeren’. Kennelijk dacht Wilem zoon van Wouter de Molder, niet zelf nog zijn
vorderingen te kunnen innen, maar in de zomer van dat jaar leefde hij toch nog. Hij neemt maatregelen voor
zijn verzorging en draagt daartoe zijn huis over aan Henrik Willem Emmen en Wouter Jan Maassen van Esch
ten behoeve van de Tafel van den Heiligen Geest en het Manhuis, waar hij kennelijk hoopt in te trekken. Hij
bedingt dat ‘wanneer zij dit huys vercoft sullen hebben, dat zij die beterscap van den voirscreven huyse
wederom beleggen sullen’ om aan de Tafel van den Heiligen Geest en het Manhuis te komen ‘nae zijnre
doet’113. Henrik als provisor van de Tafel van den Heiligen Geest en Wouter als meester van het Manhuis
hebben het huis in de Kerkstraat op 13 november 1501 overgegeven aan Willem Gijsbrecht Huysmans114.
Wanneer diens zoon Cornelis in 1509 van de persoon een huis koopt 115, verbinden Willem en zijn zoon het
hier besproken huis mede voor de betaling van een lijfrente van ‘tiendalve rijnsgulden’, waarvoor het huis
dat Cornelis koopt verbonden is116. Datzelfde jaar verbond Willem zijn huis al voor een rente van zeven peter
welke aan zijn zoon Willem levenslang zijn toegezegd, vermoedelijk vanwege de geestelijke levensstaat die
deze koos117. Op 10 februari 1516 belooft Willem nog een lijfrente van 12 peter, gaande uit zijn twee huizen,
waaronder het hier behandelde, aan Jacob de jongste, zijn zoon bij Juut, dochter van Willem Emmen ‘om
hiermede totten priesterlycken staet geordineert te worden’ 118.
Bij de scheiding en deling tussen de erfgenamen van Willem Huysmans in 1528 is het huis toegescheiden aan
Bartholomeus Maas Groys, een schoonzoon van Willem 119. Zijn huwelijk met Willems dochter Margriet
Huysmans is kinderloos gebleven, zodat het huis met andere goederen die Bartholomeeus en Margriet
hebben nagelaten, na de dood van Bartholomeus op 27 maart 1560 gekloofd wordt. Willem Gerits
Verbruggen koopt het hier besproken huis dan van Adriaan, de zoon van wijlen Gommaar Cornelis Jans bij
Marie dochter van Maas Groys en Jan Wouter Smans als man van Cathalijn, een dochter van Gommaar, aan
de ene zijde als erfgenamen van Bartholomeeus en van heer Willem Tielman Willem Huysmans, Adriaan van
Gorcum Gijsbertszoon als momboor van de onmondige kinderen van Jan Tielman Huysmans, met name
Willem en Marie, voorts van Ambrosius Everts van Dinther, als man van Juutken dochter van Pauwels Willem
Huysmans en van Joachim Jacobs Cloet120 van den Bosch en Cornelis de Loze als momboors van de
onmondiige kinderen van Joachim bij Willemken dochter van Jacob Willem Huysmans121. In het ‘rentboeck’
van de Tafel van den Heiligen Geest wordt de koper niet genoemd omdat hij het huis op 18 oktober 1562
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alweer heeft verkocht aan Joachim Jacobs de Brouwer122, die in het rentboeck staat vermeld als Joachim
Bloxs123. Die verkoopt het alweer op 29 oktober 1563. De koop door Boudewijn Henriks van Hulsen wordt op
13 februari daaropvolgend echter vernaderd door Jacob Jan Jacobs de Brouwer124. Die houdt het huis nog
tot 17 maart 1570 wanneer het door hem aan Jan Laureis Lombaerts wordt overgedragen125. Door brand is
het huis hierna verloren gegaan en de lasten op het erf worden niet meer opgebracht, met name een rente
van drie gulden niet.
De afgebrande hofstad en het oostwaarts aangrenzende erf dat hiervoor onder III is behandeld ‘rakens neven
deerste boven gescreven’ gelegen, worden op 17 september 1578 uitgegeven aan Wouter zoon van wijlen
Wouter Peters, een Van Beurden, door heer en meester Frans van der Borcht die voor het laatstgenoemde
erf optreedt als gemachtigde van zijn moeder126.
Op deze erven heeft Wouter van Beurden, ondanks de onrustige tijden, een nieuw huis gebouwd 127. Zoals
onder II beschreven: in 1596 heeft hij ook nog de hofstad van Arien sGreven bemachtigd. Hij heeft dat alles
nagelaten en zijn weduwe heeft het huis op 23 mei 1602 met de ledige hofstad daarnaast, door afstand van
tocht, overgelaten aan haar kinderen, waarop Jan Wouters van Beurden dat namens hen allemaal heeft
verkocht aan Michiel, de zoon van wijlen Willem Aarts van den Wiel 128. Michiel lijkt nog een achterhuis te
hebben getimmerd voordat hij heel het goed op 24 januari 1607 verkoopt aan Willem Marten Adriaen Faes.
Bijna een vol jaar laat de familie van Michiel verstrijken, maar op 18 januari 1608 komt Gerit Aarts van den
Wiel met de nodige penningen over om de koop voor Jan, de broeder van Michiel van den Wiel, te
vernaderen129. Jan had 24 januari 1607 van zijn broeder Michiel geld gebeurd door hem een huis bij de kerk
te verkopen. Op 18 december 1613 heeft Jan het huis en hof met de ledige hofstad ten oosten daarvan in de
Kerkstraat overgedragen aan Jan zoon van wijlen Peter Heiman Timmermans130, die kort tevoren al het
vervallen huis van Michiel Huyben had gekocht.
Het erf dat Michiel Huyben heeft bezeten, is eerst in handen gekomen van Jan, de zoon van Jan Peter
Heiman Timmermans 131. Op 27 juni 1617 vervolgens heeft Jan, de vader, aan zijn genoemde zoon ook het
door Wouter van Beurden gebouwde huis in de Kerkstraat, met de ledige hofstad daarneven en het
achterhuis, ‘leyne, heymaele ende putte’ daarbij horende, opgedragen. Tot die overdracht was de vader
gemachtigd ingevolge het testament dat hij 9 december 1615 met zijn vrouw Elisabeth dochter van Jan
Yeuwens132 had gemaakt. In laatstgenoemd jaar had Jan Peter Heimans een cijns van 12 carolusgulden uit
het bovengenoemde goed toegezegd aan de Bossche geldschieter Niclaas Jan Niclaas Donckarts oftewel
Donckers; het oude erf van Michiel Huyben was toen ook nog van hem 133. Jan Peter Heiman Timmermans
heeft het goed schijnbaar de omvang gegeven die de verzameling erven ook nog in de 18e en 19e eeuw
gehad hebben.
Alvorens de lotgevallen van deze verzamelde erven nog wat nader te bespreken, is het gewenst uit te weiden
over de verwanten van Jan Peter Heimans. Zijn grootvader is Heiman Peter Timmermans, wiens vader in
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1552 al niet meer in leven was134. Deze grootvader moet niet verward worden met Heiman de Hoymeker,
wiens vader immers Jan heet135. Heiman Peter Timmermans is getrouwd met Dierksken, een dochter van Jan
Roelof Peynenburch en Margriet dochter van Dierk Back136.
Dierksken wordt in 1586 al als weduwe vermeld137, maar schijnt eerst gestorven te zijn rond 1602 138. Haar
zoon Peter Heiman Timmermans heeft Marie dochter van Gijsbert Roelofs de Molder reeds rond 1575 als
zijn weduwe met onmondige kinderen achtergelaten139. In 1559 waren Peter en Marie al getrouwd140.
Waarschijnlijk woonden ze op Karkoven. Hun zoon Jan141 was in 1602 weduwnaar van Agatha, dochter van
Andries Jan Wijtmans, die hem met onmondige kinderen achterliet 142. Naderhand is Jan Peter Heimans
hertrouwd met voornoemde Elisabeth, dochter van Jan Yeuwens143. Te oordelen naar het feit dat de naam
Aacht in de familie behouden bleef, is Jan de jonge een zoon uit het eerste huwelijk. Jan Peter Heimans was
thuis niet het enige kind: op 15 februari 1602 hebben Wouter Henrik Bathen als man van Anneken dochter
van Peter Heiman Timmermans, ook handelend in de naam van Jan en Margriet, broeder en zuster en
kinderen van Peter Heiman Timmermans, alsmede Wernaard Aarts als man van Catharina dochter van Peter
Heiman Timmermans, alsmede handelend voor meester Heiman en Gijsbertken, broeder en zuster en
kinderen van Peter Heiman Timmermans, een stuk ‘eckerlant’ van drie lopense in de Boxtelsestraat, hun
aangekomen van Dierksken, de weduwe van Heiman Timmermans, opgedragen aan Willem Elias de Smit144.

Jan de jonge schijnt slechts één broer gehad te hebben, te weten heer Andries Timmermans, kanunnik te
‘s-Hertogenbosch, die in 1658 niet meer in leven is en Jan Janssen Timmermans heeft achtergelaten als
erfgenaam145. In 1680 wordt Jan Jan Peter Timmermans genoemd als oud presidentschepen, maar dan heeft
men het over een lang vervlogen tijd die vóór de Vrede van Münster en de politieke reformatie welke
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rooms-katholieken uit de magistratuur verdreef. In genoemd jaar is Jan weduwnaar van Barbara Boolans
welke op 17 oktober 1671 ten overstaan van notaris Marten van Hees haar testament heeft gemaakt146.
Barbara was een dochter van Adriaan Aart Bolans uit Liempde147. Jan en Barbara schijnen slechts één kind
tot zijn volwassen jaren te hebben zien komen, Heiman, en ook deze zoon hebben ze overleefd. In 1658 is
Heiman al niet meer in leven148. Zijn weduwe Maria Peter Mesmaeckers heeft in 1682 nog vijf onmondige
kinderen. Stond Jan Jan Peter Timmermans in 1680 al voor niet minder dan 300 gulden in het krijt bij de
secretaris Abraham Verster, bij het grote en vroeg vaderloze gezin van Heiman lijkt de welvaart nog meer
geslonken te zijn. Zijn weduwe is uit Oisterwijk vertrokken en toeft in 1679 te Hilvarenbeek. Wanneer ze op
een zaterdag, enkele dagen voor 6 maart 1708 sterft, zijn niet minder dan drie van haar zonen uitlandig, te
weten Jan, Marten en Peter. Jan Timmermans schijnt binnen de vrijheid nog rentmeester te zijn geweest. Hij
was echter getrouwd met een vrouw van buiten, Maria Buycx, welke met een zoon, Marcus Cornelius, in
1702 woonachtig is te Arendonk 149. In 1694 woont Jan al niet meer in Oisterwijk150.
Buiten genoemde zoons kennen we als kinderen van Heiman Timmermans nog de al eerder genoemde
dochters Johanna, ook wel Maria genaamd, en Agatha, begijnen te Leuven, een ongetrouwd gebleven zoon
Theodorus en nog een dochter, Anna Maria Timmermans, welke is getrouwd met Hendrik de Cort, doch
zonder nakomelingen is overleden. Anna Maria was waarschijnlijk de oudste in het gezin van Heiman
Timmermans en in elk geval mee van het eerste getrouwd151. Haar man was bekwaam bevonden voor het
burgemeesterschap en aldus treedt Hendrik meestal voor de familie op. Voor 300 gulden neemt hij op 9 april
1682 ook voor de vijf onmondige broers en zusters van zijn vrouw het kindsdeel over van juffrouw Henrica
Timmermans, welke in het huwelijk was getreden met Engelbert Monsieur, kapitein van een compagnie
bootsgezellen in dienst van Zijne Koninklijke Majesteit van Hispaniën in het land van Gelder 152. Op 29 juni
1699 draagt hij, mede voor de familie van vrouwskant handelende, aan Adriaantje dochter van Antonis Jan
Rochen, de weduwe van Herman Adriaans van Ierssel153, een stuk weiveld van drie en een halve lopense
tussen de Bundersteeg en de gemene Raakloop over154. Hij is gemachtigd om op te treden voor de
erfgenamen van Theodorus Timmermans en heeft alzo op 21 september 1700 de westwaartse helft van een
akker die aan een eind begrensd werd door grond van het convent en door een weg gescheiden was van de
grond van de heer van Asten, overgedragen aan Bartel Adriaans van Esch155. Op 6 maart 1706 komt hij bij de
schepenen verklaren dat de gepasseerde zaterdagavond ‘die clocke ontrent negen uyre’ zijn schoonmoeder is
gestorven en dat hij de boedel zal conserveren aangezien meerdere erfgenamen buitenslands verkeren
zonder dat hem bekend is waar156. Het is de vraag of Hendrik zich hier niet om bestwil een leugen
veroorloofde. Wanneer Hendriks vrouw in 1714 als eenzame weduwe komt te overlijden, worden de
geldelijke moeilijkheden openbaar, niettegenstaande de meerdere goederen welke tot haar nalatenschap
behoren. Ingeval iemand zonder nakomelingen stierf, werden er bij wijze van successierechten de twintigste
penning geheven. Het betalen van de vijf percent van de waarde van de goederen der nalatenschap schijnt
onoverkomelijke moeilijkheden opgeleverd te hebben. Wanneer de ontvanger, Cornelis van Vrijbergen,
vergeefs om zijn penning komt na het overlijden in 1714, komt in 1716 eerst een hoeve met huis, schuur,
bakhuis en boomgaard met 13 lopense teulland en 13 lopense en drie roeden wei, welke hoeve aan de
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oostzijde en aan een einde wordt begrensd door de grond van Isaac baron Cronstrom, op de Nemelaar,
onder de hamer, tegelijk met andere landerijen welke al lang in de familie zijn, zoals de Buckingakker 157. De
heer Johan van Vucht heeft er 1665 gulden voor overgehad158. Het jaar daarop brengt de ontvanger bij de
Bossche schepenen naar voren dat Anna Maria Timmermans ‘voor een geruymen tijdt tot Oosterwijck zonder
wettige descendenten nae te laeten’ was overleden en dat ze ‘metter doot hadde ontruymt’ een hoeve lands,
twee huizingen en een perceel weide onder Oisterwijk. Het ene huis, het 'Oudste Huis', gelegen tussen de
Kerkstraat en de Hoogstraat is door de deurwaarder Gerit Raaf, met opdracht van de heer Jacob Hasevoet,
als geautoriseerd door de ontvanger, in een openbare verkoop gebracht. Het is toen gekocht voor 383 gulden
door Adriaan Jans van Iersel. Adriaan kreeg op perkament de verzekering dat hem warantschap zou worden
gedaan en dat hij zich zo in zijn nieuwe bezit zou kunnen handhaven. Aan het perkament prijkten twee
zegels in groene was aan een ‘francijne sterte’. Zoals hiervoor gezegd is het andere huis in de Kerkstraat toen
voor 430 gulden gekocht door de advocaat meester Lambert van den Heesacker in Den Bosch.

17-V den Blauwen Valk
Eerst in de 18e eeuw werd de afgebrande hofstad van de 16e-eeuwse brouwerij Den Blauwen Valk159
gevoegd bij de hiervoor besproken, oostwaarts ervan gelegen erven.
In het begin van de 15e eeuw lijkt het erf waarop de brouwerij heeft gestaan in handen te zijn van de
erfgenamen van een ons onbekend echtpaar, van enerzijds Aart Beys, de zoon van Jan Beys en zijn zuster
Elisabeth, en van anderzijds Willem, Peter en Elisabeth, kinderen van Aart Toyts 160. Hun huis ligt tussen het
erf van de kinderen van Jan van den Wiel en dat van Juutken Ymmen 161.
Op de feestdag van Maria Boodschap 1421 is het evenwel Peter Jan Vervyns die het huis in de Kerkstraat,
daar gelegen tussen het erf van Juutken Ymmen oostwaarts en dat van de kinderen van Jan den Wiel
westwaarts verkoopt aan Jan Biekens, die daar ‘in wonechtich’ is. De koper betaalt 32 gulden van drie ‘licht
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scilde’

162

.

Wellicht is het erf later in handen gekomen van Aart van den Wiel; in 1461 is het erf naast dat van Lonis van
Megen van de kinderen van Henrik Embrechts van Riel, wier grootvader Aart van den Wiel 163 van de tocht
daarvan was afgegaan ten behoeve van zijn dochter Elisabeth, de moeder van de kinderen van Henrik
Emmen van Riel164.
Dergelijke afgang van tocht heeft plaatsgevonden op 8 mei 1449. Aan zijn zoon Peter heeft Aart van den Wiel
toen afgestaan de helft van een hof ‘metten huyse, daer Peter van den Wiel nu in woent’, ten oosten
waarvan het tegendelend erf ligt, ‘dair Elisabeth dochter Aerts van den Wyel ende hoir kijnder in besittende
syn’. Elisabeth had dat tegendeel naast het erf van Jan Henriks van den Dijck (hetwelk hiervoor onder IV is
behandeld) van haar vader in huwelijkse voorwaarden gekregen door diens afgang van tocht.165.
Henrik Emmen van Riel schijnt bij Elisabeth, dochter van Aart van den Wiel, welke zijn tweede vrouw was,
drie kinderen gekregen te hebben: een zoon Henrik en twee dochters, Elisabeth en Margriet. Zij hebben op
24 mei 1461 een erfdeling gemaakt van de goederen welke hun vader heeft nagelaten, onder meer goed dat
heer Godevaart van Hulsen, priester, placht toe te behoren in West-Tilburg bij ‘Jans goet van Dordrecht’.
Elisabeth heeft toen haar recht op een derde in het huis in de Kerkstraat ten behoeve van haar moeder
vertegen. Margriet is bij de zusters in het klooster gegaan. Henrik Henrik Emmen wordt daarom op 20
september 1475 als enig erfgenaam van het huis genoemd 166. Zijn moeder is in dat jaar niet meer in leven167.
Henrik heeft Marie dochter van Laureins van Gestel als weduwe achtergelaten. In 1501 schijnt zij nog te
leven168. Henrik en Marie hadden zeven dochters en maar één zoon, ook Henrik Henrik Emmen genoemd.
Op 20 september 1513, wanneer twee zusters van Henrik al gestorven zijn, is het hier besprokene
opgedragen aan Goyaart Ariaan Nulants, die was getrouwd met Laureisken, een der zeven dochters 169. In
1541 is Laureisken niet meer in leven en heeft Goyaart zijn recht van tocht in het huis overgedragen aan zijn
dochter Maria. Dit gebeurt op 20 september, maar vier dagen later heeft Maria alle rechten weer aan haar
vader gegeven170. Op 10 mei 1544 had Goyaart bijgeval de handen vrij om het goed van de Emmens in zijn
eigen familie te houden. Hij draagt zijn huis met hof en boomgaard dan over aan Aart Aart Nulants 171. Op
Aarts nieuwe huis ligt dan de verplichting brandschatting op te brengen, waarvoor de Gelderse veldheer
Marten van Rossum de vrijheid spaarde voor brandstichting. In 1556 worden als lasten op het erf vermeld
tien stuiver, verschuldigd aan het personaat van Oisterwijk en tien lopen rogge aan het klooster aldaar 172.
In de administratie van de investiet staat de genoemde rente van tien stuiver als volgt vermeld: ‘Hendrick
inden Beer ten Bosch; (te) voer Aert Nulants; voer Goyart Nulants; voer Willem vanden Wiel; voer Gerit
vanden Wiel uyt den huys naesten voerscreven huys staende: die helft inde X ½ stuyver nigrorum et de I pullo
voirscreven, facit X stuyver’173. Merkwaardig, ja zelfs bedenkelijk, is het dat noch de Emmens noch Aart van
den Wiel als rechtsvoorgangers van de Nulantsen worden vermeld. En die worden wel genoemd bij de
aantekening die de zojuist genoemde voorafgaat, en luidt: ‘Willem Muts, voer Gerardt Aartssen ten Bosch
eertijts Marie wedue Henricx Emmen. In antiquo Libro sic habetur: Item Henneken vanden Wiel filius Petri X
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½ stuyvers nigrorum et VI pullos, ende hieraff gelt Willem voirscreven uut zijnen huys die helft, vallende
Thome ende maict X stuyvers’174. Vermoedelijk is bij het overschrijven van het oude boek, waaruit een deel
van de aantekeningen over de tijd die de schrijver van het nieuwe rentboek voor de persoon zich niet meer
kon heugen overgenomen werden, verwarring ontstaan omdat beide erven naast elkander lagen en
evenveel moesten opbrengen.
Met Hendrik in den Beer in den Bosch zijn we in de tijd vooruitgeijld. Zijdelings komt Henrik eerst in de
schepenprotocollen voor op 14 februari 1572175. Voordien is sprake van het bezit van Aart Aart Peter Nulants
dat wordt omschreven als een huis, erf en hof met brouwhuis en brouwerij, genaamd den Blauwen Valk, in
1556 gelegen tussen het erf van Willem Muts en dat van Meeus Thomassen176. In 1558 wordt een rente van
drie gulden die daaruit op 30 oktober 1555 door Dirk Mallants, de zoon van Ewout Mallants was verkregen
van Aart Aart Peter Nulants, ten behoeve van de zusters van het Groot Ziekengasthuis van ‘s-Hertogenbosch
overgedragen aan heer Henrik van den Kloot alias van Sichem, priester 177.
Op 6 juni 1586 wordt een hofstad met een aangelegen erf in de Kerkstraat, dan gelegen tussen het erf van
Wouter Peters van Beurden en dat van Jan Adriaan Poirters, ten behoeve van Adriaan Wouters Cammekers
verkocht aan Henrik Boudewijn Henricx door Elisabeth, dochter van Willem de Raet en weduwe van Henrik
Goeswijn Beyens. Men zou in laatstgenoemde Henrik in den Beer kunnen zien, ware Elisabeth niet eerst in
haar weduwestoel eigenaressse van het erf geworden.
Ofschoon de oorlogstoestand bleef bestaan, kwam er na de eeuwwisseling voor de vrijheid toch een rustiger
tijd. De geschiedenis van dit erf is dan ook makkelijker te beschrijven.
Adriaan Wouters Cammekers zal vereenzelvigd mogen worden met Adriaan Wouters van Heck, een man met
een oude Oisterwijkse naam en waarschijnlijk een zoon van Wouter Henriks van Heck en Kathelijn dochter
van Jan Henrik Bouwens178. Adriaan heeft het erf ongebouwd gelaten en zijn zoons Jan en Aart hebben dat
na zijn dood op 3 mei 1651 van de hand gedaan en overgedragen aan Adriaan, de zoon van Huib Peter
Potters. Het erf strekt zich dan uit van de Kerkstraat tot een voetpad aan de overzijde waarvan de grond der
pastorij ligt; het is gelegen tussen het erf van Jan Jan Timmermans en dat van Cornelis Janssen van
Beurden179. Van Adriaan erft het de zoon Andries Potters180. Op 18 april 1737, wanneer hij weduwnaar is van
Meggelien van Nunen, heeft Andries het erf, dat steeds onbebouwd gebleven is en bijgevolg wordt
omschreven als een hof van een halve lopense groot, overgedragen aan juffrouw Theresia Wittebol, weduwe
van sinjeur Johan van Dooren te Tilburg181. Haar zoon, de pastoor, zal het erf wel gebruikt hebben. Na haar
overlijden in 1740 hebben haar drie zoons Jan Baptist, Ignatius en Cornelis, alsmede Adriaan van Aalst als
man van Cornelia van Dooren, haar nalatenschap op 26 oktober 1741 gescheiden en gedeeld. Dit vond
plaats ten overstaan van schepenen van Tilburg182. Aan ‘dheer’ Ignatius van Dooren viel toen het huis met
stalling en ‘cleyn huys’ met de hof van ‘een en een halff lopense’, gestaan en gelegen onder de vrijheid van
Oisterwijk aan de Kerkstraat, ten deel. Ten noorden van dit goed ligt de ‘cassijstraat’, ten zuiden ervan ‘de
voetpat’.
Het erf deelt nu de lotgevallen van de oostwaarts aangrenzende en blijft onbebouwd tot in deze eeuw, toen
er de slagerij van Fons Paymans is gekomen.
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overzicht
KERKEIND 17-I
Jan gen. Smyt z. Aart Zaghers
Jan Bac Beerthouts
Juut Ymmen
Elisabeth n.d. Jan Bac (x Wouter Nouwen ?) x Andries gen. Thonys
14-4-1422

hofstad

Fes (Vastraad) z. Gerit Wyssen (van Ghyessen), de scoemeker x Elisabeth d. Jan Vervyns

23-9-1449
27-12-1449

huis

Michiel z. Godscalc Wonderlic (oost) en Aleid d. Wouter gen. Vrancken (west)

10-3-1457
28-4-1458

huis

17-3-1478

huis

Huibert Peter Huyben x Marie d. Michiel Godscalc Wonderlic (2/5)

30-5-1502

huis klein huisje

Claas Jan Peters (van Laarhoven) x Henriksken d. Henrik Ringels

18-5-1510

huis

Jan Lenaart Wijnkens x Elisabeth d. Dirk Ceelen

9-5-1511

huis

Wouter Jan Bacs

11-9-1514

huis

Gerit Goyaart Rovers en Peter Gerit van Riel

16-2-1515

huis

Gerit Goyaarts (Rovers), poorter van den Bosch

23-8-1518

huis

Lenaart Henriks Roeyen

14-6-1549

huis

Anna Lenaart de Roy x Jasper mr Bartholomeus chirurgijn Jaspers

4-11-1549

huis

Pauwels Daniel Pauwels Wolfs

30-11-1550

huis

Andries Peter Hoevelmans

5-2-1553

huis

Huibert Henrik Huyben

9-2-1564

huis

Michiel Henrik Huyben x Elisabeth d. Aart Gerit Lombaerts xx Lucia

28-6-1613

vervallen huis

Jan z. Peter Heiman Timmermans x ? Agatha d. Andries Jan Wijtmans

huis

met meer erven westwaarts K17-II/IV

8-3-1617

ledige hofstad

Jan de jonge z. Jan Peter Timmermans

9-4-1682
29-11-1691
2-11-1692
2-7-1694

huis 20 R

krn Heiman Jan Timmermans

10-3-1716

huis 1 L

beslaglegging wegens de 20ste penning

hieraf het westelijk deel zie K17-III vgl. ook IV
Michiel z. Godscalc Wonderlic x Aacht d. Vastraart van Ghiesen (oost)
Antonis Jan Hoysten x Jacob d. Michiel Goetscalcs

hieraf K17-II

Jacob Aart Buckinc (opwinning)

Augustijn van Thienen van Hoogstraten (opwinning)
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20-6-1716

huis stalling 1 L

mr Lambert van Heesacker z. Adriaan van den Heesacker, advocaat en ontvanger in den Bosch

16-5-1719

huis 1 L

hr Johan Smits, pastoor

17-3-1732

huis stalling klein huis

hr Ignatius van Dooren z. Johan van Dooren, pastoor (+1761) K17

20-6-1761

huis 2 L

Cornelis z. Johan van Dooren x Johanna Margaretha van Son

17-7-1778

huis stalling klein huisje schuur

Hendrik van Oordt junior x Jacoba Maria van Bijsterveldt

1780

met K16

18-2-1811

huis stalling klein huisje schuur

Sara Wilhelmina van Oordt x Hendrik Willem Struben te Zaltbommel

27-2-1811

huis stalling schuur

Rooms Katholieke Gemeente van Oisterwijk nr 18 na 1832 F.401, 403/404

12-8-1856

pastorie schuur

Hervormde Gemeente van Oisterwijk na 1861 F.580/581 na 1895 F.1276

1919

huis

Dirk Meerstadt, sigarenfabrikant Tongelre

1922

huis

Gerrit Gast, sigarenfabrikant Eindhoven

1923

huis

Paul Wurfbain te Gilze
westelijk deel zie K17-III

1925

Johannes Gerardus (Jo) Roosen (1896-1974) schoenfabrikant x Maria A.C. Appels na 1925 F.1738
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KERKEIND 17-II
afgesplitst van K17-I
16-2-1515

nieuw huis

Claas Jan Peters (van Laarhoven)

15-3-1516

huis

Embrecht z. Wouter Claas Joosts (die Greve) x Marie

9-11-1532

huis

Adriaan z. Embrecht Wouter Claas Joosten (die Greve) x Engel

v1594
9-5-1596

afgebrande hofstad

Wouter Peter van Beurden
met Kerkeind 17-III en IV
Wouter Wouter Peter van Beurden x Elisabet Reinier de Groot xx Marie Aart Goyaart de Becker

23-5-1602

huis ledige hofstad oost achterhuis

Michiel z. Willem Aarts van den Wiel

24-1-1607

huis ledige hofstad oost achterhuis

Willem Marten Adrien Faes

18-1-1608

Jan z. Willem Aarts van den Wiel

18-12-1613

huis ledige hofstad oost achterhuis

Jan z. Peter Heiman Timmermans x Elisabeth d. Jan Yeuwens

27-6-1617

huis ledige hofstad oost achterhuis

Jan Jan Peter Timmermans x Barbara Boolans
zie K17-I

KERKEIND 17-III
geheel zie K17-I
het westelijk deel
10-3-1457

huis

v 1501

Aleid (Mols?) d. Wouter Henrik Vrancken x Jacob van der Elst, secretaris
Laureis Laureis Vranken x Elisabet

22-1-1520

huis

Marie d. Laureis Vranken

8-3-1525

huis

Broederschap van het Eerwerdig Sacrament en de fabriek van de kerk van Oisterwijk

27-7-1526

huis

Jan Embrecht Jan Emmen (Vannys)

27-8-1538

huis

Jan z. Joost van Dongen

13-1-1551

huis

Matthijs Danklof Jan Groys x Willemken d. Jan Willems sLozen

Broederschap van het Eerwerdig Sacrament en de fabriek van de kerk van Oisterwijk

Wijnand Gerits de Bont (opwinning)
Jan Joost van Dongen
8-10-1569

huis

Antonis Peters de Wijse (Boon)
met K17-IV
Goossen Embrechts van der Borcht x Clara (opwinning)

17-9-1578

2 afgebrande hofsteden nu huis

Wouter Wouter Peters
zie K17-II, daarna K17-I
het westelijk deel van het grote erf

1925

huis

1927
1932

Adrianus Wilhelmus Matheus Roosen, na 1925 F.1737, na 1927 F.1767
afsplitsing van het meest westelijke erf zie K17-V

huis

Marinus Casparus Domstorff (1900-1996) ambtenaar bij de posterijen x Maria A.A. Roosen
A40, na 1947 Kerkstraat 61
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KERKEIND 17-IV
Gerit van Meyensvoort (opwinning)
Michiel Godscalcs z. Goetscalc Aart Wandelaers vgl. K17-I
23-12-1445

huis

19-1-1462

huis

Jan van den Dijck z. Henrik n.z. Jan van den Dijck
Lonis van Megen z. Gijsbrecht van Megen

v.1475

Alyt Wouter Vrancken
hr Floris Gijsbrechts, priester z. Gijsbrecht z. Floris Jan Oghen

11-6-1483

huis

Willem (die croepel) z. Wouter Molders

19-6-1501

huis

Tafel van de Heilge Geest en het Manhuis van Oisterwijk

13-11-1501

huis

Willem Gijsbrecht Huysmans x Juut Willem Emmen

7-11-1528

huis

Bartholomeus Maas Groys x Margriet d. Willem Huysmans

27-3-1560

huis

Willem Gerits Verbruggen

18-10-1562

huis

Joachim Jacobs de Brouwer (Bloxs)

29-10-1563

huis

Boudewijn Henriks van Hulsen

13-2-1564

Jacob Jan Jacobs de Brouwer

17-3-1570

huis

17-9-1578

afgebrande hofstad

Jan Laureis Lombaerts
Goossen Emmen x Clara (opwinning)
Wouter z. Wouter Peters (van Beurden)
zie K17-III

KERKEIND 17-V Den Blauwen Valk
Heilwig Beys
krn Jan Beys en krn Aart Toyts
3-6-1421

huis

Peter Jan Vervyns (x? Heilwig Beys)

2-7-1421

huis

Jan Biekens
Aart Peter van den Wiel x Margriet

8-5-1449
24-5-1461

huis en 1/2 erf oost

20-9-1475

huis

Elisabeth d. Aart van den Wiel x Henrik Embrechts van Riel
Henrik Henrik Emmen x Marie d. Laureins van Gestel
Jacob Jacob van Liemde
Henrik Henrik Emmen

20-9-1513
20-9-1541

huis schuur

Goyaart Ariaan Nulants x Laureisken d. Henrik Henrik Emmen

10-5-1544

huis schuur boomgaard

Aart Aart Peter Nulants

1555

huis brouwhuis

de Blauwe Valk
Henrik in den Beer in den Bosch
Elisabeth d. Willem de Raet wede Henrik Goeswijn Beyens

6-6-1596

huis

Adriaan Wouters Cammekers (van Heck)

3-5-1651

afgebrande hofstad

Adriaan z. Huib Peter Potters

13-1-1699

huis?

Andries Adriaan Potters x Meggelien Willem van Nunen

1729

hof 30 R

18-4-1737

hof 1/2 L

Theresia Wittebol wede Johan van Dooren
zie K17-I
het meest westelijk deel F.1766

1927

huis

Adrianus Akkermans, slager te Hilligersberg

1935

huis

NV de Tilburgse Hypotheekbank

1935

huis

Dionisius Johannes Josephus Govers, slager te Tilburg

1941

huis

Alphonsus Josephus Wouterus (Fons) Paijmans, slager
A41, na 1947 Kerkstraat 63
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