
 
© De Vrijheid Oisterwijk • 29-12-2009 1 

 

 
 

 
 

 
  

Kerkeind 8 
Kerkstraat 39, 5061 EG 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een aangepaste stijl, die herinneringen oproept aan het achttiende eeuwse huis van kolenboer 
Kosters, staat nu op de plek die in 1736 Kerkeind 8 als nummer kreeg. In oude tijden schijnt hier 
enkel een huis op het achtererf gestaan te hebben, dat toen ook een meer westelijk erf 
omvatte. 

Nadat aan de straat gebouwd was heeft het gilde Sinte Barbara hier een eigen huis gehad. Aan 
de stroom heeft een groot deel van de twintigste eeuw hier de jeugd een onderkomen gehad, 
aanvankelijk zat de scouting in een oude looierij. Een zogenaamde blokhut herbergde nadien de 
georganiseerde jeugdbeweging van de Petrusparochie en nadien was No 90 het onderkomen 
van de alternatieve jeugd. 

 



 © De Vrijheid Oisterwijk Kerkeind 8  •  2 

8  

 

Hier bespreken we het erf ten westen van dat waarop Huize Nelly1 in 1928 is gebouwd2.  

Tegen het einde van de veertiende eeuw schijnt dat in handen te zijn van Henrik Swaen3 over wie ons niet 
meer bekend is dan dat hij in 1402 al niet meer in leven is4. Mogelijk is zijn huis door de brandstichting van 
de Geldersen verloren gegaan en werd zijn erf opgewonnen door Gerit Ghijben die Wael. Immers, deze Gerit 
heeft de hofstad en hof die van Henrik Swaen was op 19 oktober 1402 tegen een cijns van 30 schilling, 
jaarlijks op Sint-Jansdag te betalen, en voorts voor 15 Gelderse gulden, op afbetaling te voldoen, voor de 
ene helft op de eerstvolgende feestdag van de Heilige Bartholomeus en voor de andere helft op Kerstmis, 
overgedragen aan de zoon van de oosterbuur, Aart Henriks van Beke. 

De cijns is tot 1445 in de familie Die Wael gehouden, wanneer jonkvrouw Margriet, dochter van Meeus die 
Wael en haar zwager Wouter van Broechoven, als man van jonkvrouw Lijsbeth, ook een dochter van Meeus 
die Wael, er met instemming van Rutger van Geldrop, over beschikt hebben. De cijns wordt dan verkregen 
door de bezitter van het huis, Jan Buckinck Janszoon5. 

 
 
 
1  Adrianus Josephus Biemans (1886-1944), de bioscoopexploitant, muziekleraar en organist die bij de bevrijding van de 

Duitse bezetting door een granaatscherf dodelijk gewond werd, noemde dit huis naar de enige dochter onder zijn 
kinderen, geboren uit zijn huwelijk met Christina van Nunen (1889-1960), dochter van Josephus van Nunen en Johanna 
Apolonia Hoppenbrouwers. Deze dochter werd een bekende persoonlijkheid in Oisterwijk, daar ze er jarenlang 
maatschappelijk werkster was en op hoge leeftijd op de Vloet is overleden (1915-2005); 

2
  Een afbeelding van het huis op het hier besproken erf is te vinden in DKM, jg 22 (1971),10; 

3
  sH,R.1227,450v (1457); 

4  sH,R.1182,423; 
5  sH,R.1215,201v; 
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Aart van Beke zal ook wel Bekaert zijn genoemd en het huis dat hij heeft gezet hebben nagelaten aan zijn 
dochter Lijsbeth. Zij was overigens niet enig erfgename. De helft in een hofstad en hof die van Henrik die 
Swaen was, heeft haar man op 13 augustus 1438 voor een half mud rogge ten erfcijns uitgegeven gekregen 
van Jan Moelnaer Goyarts. Op genoemde datum is die erfpacht verworven door Peter Aarts Stert6. Jan die 
Moelnaer was getrouwd met Kathelijn dochter van Aart Bekart en haar was de helft in het erf vermaakt 
door Philips Bekart7. Als weduwnaar van Lijsbeth dochter van Aart Bekaert, heeft de brouwer8 Merten Jan 
Boyens op 12 augustus 1441 afstand gedaan van de tocht in een huis binnen de vrijheid. Zijn kinderen, Aart, 
Ermgard en Lijsbeth, hebben dit vervolgens met instemming van de schoenlapper Claas Jans van den Steen 
tegen een erfpacht van anderhalf mud rogge, af te dragen op Lichtmis, eerst aan hun vader en later aan 
henzelf uitgegeven. Het erf lijkt dan niet meer de oorspronkelijke omvang te hebben; de lasten erop 
bestaan, behalve uit de cijns uit 1402, uit de onderhoudsplicht voor een-en-een vierde roede van de 
Oisterwijkse Dijk en driekwart in een som van drie oude groten, zes schillingen en tien penningen9. De 
verkrijger van het erf, Jan Buckinck de zoon van wijlen Jan Buckinck10, heeft de lasten op zijn erf, dat een 
lopense groot was11, geleidelijk aan verminderd. Zoals hierboven vermeld heeft hij in 1445 de cijns van 
dertig schilling ingekocht. In 1451 heeft hij de rente van anderhalf mud rogge gelost12. Jan Buckinck heeft 
ook nog geld weten te maken van een bouwterreintje aan de oostzijde van zijn huis, dat hij tegen een 
erfpacht van een half mud rogge heeft uitgegeven. Op dit terrein is het huis gekomen waarin in 1475 Claas 
Claas Joosten woonachtig is. Deze erfpacht is bij de scheiding en deling tussen de kinderen van Jan Buckinck 
op 3 september 1475 toegedeeld aan heer Claas Buckinck Janszoon, tesamen met een erfpacht welke Jacob 
Goyaart Buckinc had vervreemd en de helft van een erfpacht van een half mud rogge, welke werd verkregen 
van Jan Gijsbrecht Aarts en Wouter Back als man van Elisabeth, dochter van Gerit Neven. Die erfpacht van 
vier lopen is later gekocht door Claas Jans Beeren13 

 
 
 
6
  sH,R.1200,121; 

7  sH,R.1198,243v; 
8  sH,R.1208,86v; 
9
  sH,R.1211,92v; 

10
  sH,R.1212,202; 

11
  sH,R.1251,254v; 

12  sH,R.1221,298; 
13  Otw,R.181,27. In 1430 heeft Wouter geheten Back, zoon van wijlen Gerit Neven aan Wouter van der Hoeven, zoon van 
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Zoals gezegd was Jan Buckinck in 1475 niet meer in leven14. In zijn testament vermaakte hij aan de altaristen 
een erfcijns van twee stuiver15, en hij bestierf in zijn huis met ‘enen stucken hove’16. Het werd geërfd door 
zijn zoon heer Claus, priester, zijn dochter Ieve welke is getrouwd met Embrecht Goossen Mattheeussen - 
wiens geslacht later van der Borcht wordt genoemd - een andere dochter, Geertruid, welke als weduwe van 
Jan Lipprichs is hertrouwd met Dirk Willem Goyaarts Back en Geertruids kinderen. De kinderen uit het 
huwelijk met Jan Lipprichs zijn: Jan, Wouter, Claas en Jacob als zonen en Kathelijn als dochter. Uit het 
huwelijk met Dirk Back is Herman Back geboren. Genoemde erfgenamen hebben het huis met hof, schuur 
en het stukje hof op 1 september 1475 overgedragen aan Aart, zoon van wijlen Aart van den Brekel17. 

Aart strekte zijn benen wat verder uit dan zijn bed lang was. Op 14 december 1475 bezwaart hij zijn huis 
met een erfpacht van 18 lopen rogge, welke hij belooft aan Gerit zoon van wijlen Aart Buckinc.18 Deze 
Oisterwijker was borduurstikker in Den Bosch19. Door vererving is deze rente gekomen aan Henriksken, 
dochter van Aart Gerit Aarts Buckinc, welke in 1545 wordt genoemd als vrouw van Aart Aart Vogels20. 
Behalve deze erfpacht van 18 lopen belooft Aart van den Brekel nog een rente uit zijn huis: op 25 juni 1482 
belooft hij Claas Jans sBeeren er een van een half mud rogge, waarvan de vest moet wachten op de dood 
van zijn moeder21, Lijsbeth geheten22. Zes jaar later blijken de lasten al te zwaar te zijn geworden. Wegens 
wanbetaling van de rente van 18 lopen is Gerit Buckinck aan het onderpand gericht en Adriaan Jans van der 
Hoeven heeft het bij de gerechtelijke verkoop aan Dirk Laureins Ghijskens verkocht. Dat was evenwel een 
tussenpersoon; na enkele weken, op 19 juni 1488 reeds, heeft Dirk het goed overgedragen aan Jan, zoon 
van wijlen Aart Nouwen23. Een jaar later wordt Jan genoemd als eigenaar van twee aaneenliggende huizen, 

 
 

wijlen Aart van der Hoeven uitgegeven: ‘die Leewerkebraeck’ te Hukelem, noordwaarts grenzend aan de gemene straat 
‘opt Weertven’, benevens den Keelakker ‘neffen die Streepstraete’ (Otw,R.147,9). Deze Wouter Back scheen te wonen in 
'Enschit' (Otw,R.149,50); 

14  sH,R.1243,330 (1474); 
15  Otw,R.181,26; 
16 Otw,R.209,176v; 
17

  Otw,R.181,26; 
18  Otw,R.181,38v; 
19  Otw,R.215,15v. De rekening over 1518-1519 van de Broederschap van het Eerwerdig Sacramant vermeldt: ‘Item gegeven 

Gerit Buckincks van den voirscreven outercleet te boerderen ende te maecken’: 45 stuiver; 
20

  sH,R.1343,207v; 
21

  Otw,R.188,23v; 
22  sH,R.1251,186v; Otw,R.188,23v; 
23  Otw,R.194,20; 
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waaruit heer Gerit van den Scaepdijck een erfpacht van een half mud rogge heft. Het ene huis dat Jan 
Nouwen toebehoort, is afkomstig uit de nalatenschap van Jan Buckinck; het andere huisvest Thomaas 
Wouter Maas van Karkoven. Antonis Buckinck heeft beloofd in de erfpacht zes lopen rogge voor zijn 
rekening te nemen, hetgeen erop wijst dat hij rechten in het erf heeft verworven. Dit wordt bevestigd in 
1501 wanneer het huis van Jan Aart Nouwen op de Vloet, waarvan het erf zich uitstrekt tot de ‘steewech’ 
wordt begrensd door het erf van Ariaan Antonis Buckinck en dat der weduwe Jan Bey met haar kinderen24. 

Op 22 augustus 1501 heeft Jan Aart Nouwen uit zijn huis en schuur op de Vloet een erfpacht van een mud 
rogge beloofd aan Ariaan Aart Langerbeens25, die deze in 1503 heeft overgedragen aan Wouter Thomaas 
Wouters in zijn hoedanigheid van meester van de kerkfabriek26. 

 

Jan Aart Nouwen is hetzelfde gat ingevaren als zijn voorganger en reeds in 1505 heeft Wouter Thomaas 
Wouters het onderpand moeten inkopen, namelijk toen Gerit Aart Buckinck andermaal zijn erfpacht van 18 
lopen rogge niet betaald kreeg, de ondervorster Aart van Baerdwijck de gerechtelijke verkoop liet 
aanvangen, en deze tenslotte zelf volvoerde ‘want Aert van liven ter doet coemen waes’ 27. De kerkmeester 
heeft in de Bossche smid28 Aart zoon van wijlen Dirk van Ploesterdonck een belangstellende voor het huis 
en aanhorigheden getroffen29. Aart heeft eerst het westwaartse van zijn twee huizen op 11 juni 1507 
verkocht aan Mattheeus Goyaart Mattheeussen - wiens geslacht naderhand de naam De Bunger draagt - en 
aan diens broeder Willem het oostwaarts gelegen huis overgedragen op 26 april 151130. Tesamen brengen 
de gebroeders de lasten op31: de hertogcijns, de erfpacht van 18 lopen, die van een zester rogge, 
verschuldigd aan de rector van het Sint-Severijnenaltaar, en een cijns van vier stuiver aan de persoon en de 
altaristen. Een roede dijk moeten ze samen onderhouden32. Willem Goyaart Mattheeus schijnt uit zijn 
huwelijk met Geertruid dochter van Antonis Jan Luytkens geen kinderen achtergelaten te hebben, zodat in 

 
 
 
24  Otw,R.205,30; 
25

  Otw,R.205,30; 
26  Otw,R.207,12; 
27 Otw,R.209,16v; 
28

 Otw,R.211,4; Otw,R.213,38v; 
29

  Otw,R.215,15v; 
30

  Otw,R.211,32v; 
31  sH,R.1343,207v; 
32  Otw,R.215,15v; 



 © De Vrijheid Oisterwijk Kerkeind 8  •  6 

1520 in zijn huis gerechtigd zijn: Jan zoon van wijlen Antonis Jan Luytkens voor de ene onverdeelde helft en 
Willems bloedverwanten voor de andere helft, te weten zijn broeder Mattheeus, zijn zuster Heilwich en 
Adaam, de zoon van Willems vooroverleden zuster Margriet, ieder voor een derde deel in die andere helft. 
Jan Luytkens, Claas Jans van Goirle als man van Heilwich en Willem Peters van den Eynde als vader van 
Adaam, hebben op 24 februari 1520 ten behoeve van Mattheeus afstand gedaan van hun rechten33. Na de 
dood van laatstgenoemde wordt diens zoon Goyaart op 27 april 1537 door koop de enig gerechtigde op het 
erf34; het westwaarts gelegen huis uit de boedel van Mattheeus Goyaart Mattheeussen is dan sedert 1533 in 
handen van de weduwe van Aart Jan Aarts35. Goyaart doet op 17 december 1537 het huis alweer van de 
hand36 en verkoopt dat aan Willem Henrik Appels, die het maar houdt tot 5 april 154237, wanneer de 
overdracht plaatsvindt aan Frans van den Hout, zoon van wijlen Gerit van den Hout38. Frans brengt daarmee 
de wederhelften van het oude erf weer in een hand, maar slechts voor zeer korte tijd. Het van Willem 
Appels afkomstige erf heeft hij op 13 november 1552 al overgedragen aan Peter, zoon van wijlen Gerit 
Jacobs39, die was getrouwd met Juutken dochter van Peter Somers en weduwe van Laureins Adriaan 
Sgraten. Daar Frans zich evenwel een deel van de hof aan de Kerkstraat voorbehoudt, ligt het aan Peter 
Gerit Jacobs overgedragen erf tussen dat van Jan Aart Nulants oostwaarts, dat wat Frans van den Hout op 6 
november 1552 verwierf van Jan Mattheeus de Bunger (die het na een vervreemding door de erven van 
Mattheeus Goyaart Mattheeussen aan de weduwe Aart Jan Aarts40 had teruggekregen van Antonie Aart Jan 
Aarts) aan de andere zijde en het voorbehoudene aan een einde. Uiteindelijk schijnt Peter toch grond aan de 
Kerkstraat verworven te hebben. Peter, die door de altaristen Peter Blomkens wordt genoemd41, is in 1559 
al weduwnaar van Juutken Somers42. Uit haar huwelijk met Laureis Sgraten had Juutken twee zoons, Jan en 
Aart (die in 1562 ongeveer 37 jaar oud is43, en twee dochters, Margriet en Adriana geheten. Margriet is in 
1559 al getrouwd met Jan Witlox44 Janszoon45. Adriana is tussen 1559 en 1561 getrouwd met Goossen 
Goossens van Uden46. Uit haar huwelijk met Peter Blomkens heeft Jutken een zoon, Laureins, en een 
dochter, Geertruid, welke in 1561 Jan Aarts van Laerhoven tot man heeft47. 

Eerst maken in 1559 Peter Gerit Jacobs en de kinderen van Juutken een scheiding en deling en vervolgens is 
bij een erfdeling op 13 mei 1561 tussen die kinderen aan Jan Witlox het huis met hof en ‘afterhuys opte 
Vloet’ tussen het erf van Frans van den Hout en dat van Lijsken van den Hout toegevallen48. Jan volgt het 
voorbeeld van Frans van den Hout en splitst de hof aan de Kerkstraat af. Hierop wordt een huis gezet dat hij 
op 23 januari 1563 verkoopt aan Joorden Peter Leunissen uit het geslacht van Megen49. We spreken er 
hierna nog over. 

Het huis van zijn schoonouders op de Vloet heeft Jan Witlox op 5 oktober 1566 verkocht aan Embrecht 

 
 
 
33  Otw,R.224,14; 
34  Otw,R.241,29v; 
35  Otw,R.237,135v; 
36

  Otw,R.241,66v; 
37  Otw,R.243,7v; Otw,R.243,66v; 
38  Otw,R.246,23v; 
39  Otw,R.256,124v; 
40  Otw,R.237,135v; 
41  sH,BA,Oisterwijk, Reditus et fructus; 
42

  Otw,R.263,59; 
43  Otw,R.266,38v; 
44 Otw,R.263,59 (1559); 
45

  Otw,R.270,365v; 
46

  Otw,R.263,59; Otw,R.265,56; 
47

  Otw,R.265,22v; 
48  Otw,R.265,22v; 
49  Otw,R.267,1v; 



 © De Vrijheid Oisterwijk Kerkeind 8  •  7 

Embrecht Sweekers50. Embrecht is een zoon van Embrecht Janszoon51. Hij schijnt getrouwd te zijn met 
Barbara, dochter van Wouter Peynenborch en Geertruid, welke is hertrouwd met Roelof Laureins Smets. 
Embrechts huis is door brand verloren gegaan. Zijn schoonzoon Adriaan van Gorchom beschikt over de 
hofstad tezelfdertijd als hij de, hierna ter sprake komende, helft aan de Kerkstraat van de hand doet. 

 

Het huis dat Jan Witlox aan de Kerkstraat heeft gezet en in 1563 verkocht aan Joorden Peter Leunissen52, is 
door Joorden op 14 mei 1571 overgedragen aan Jan van den Heuvel Janszoon53. 

In 1614 wordt de eigenaar genoemd ‘eenich sone wijlen Jan Jan Yeuwens van den Hoevell’ 54, hetgeen 
beduidt dat de koper een zoon is van de schout van Tilburg, een broeder van meester Dierk van den Hoevell, 
secretaris van Oisterwijk en griffier deszelfs kwartier, en een oom van de kroniekschrijver en secretaris 
meester Lambert van den Hoevell. Meer sprekend in verband met dit huis is evenwel dat Jans vrouw 
Anneken, een dochter van Jan Mattheeussen de Bunger, weer op voorvaderlijke grond is komen wonen. Jan 
van den Heuvel is na zijn vestiging in Oisterwijk hier spoedig ingeburgerd en heeft enkele jaren in de 
schepenbank gezeten. 

Het hier besproken huis heeft hij nagelaten aan zijn enige zoon, ook Jan van den Heuvel geheten. Deze jonge 
Jan onderhield nauwe betrekkingen met zijn neef meester Lambert. In de zomer van 1589 studeert hij in het 
Rijke Fraterhuis binnen ‘s-Hertogenbosch. Van september 1596 tot maart 1598 woont Jan nog in Den Bosch, 
bij Jacob van der Voirt, die hij vijf gulden heeft geschonken ‘als ick van Den Bosch vertrocken was’. 
Waarschijnlijk heeft hij toen de reis gemaakt die een zestiende-eeuwse jongeman van de wereld dienstig 
was. Meester Lambrecht verantwoordt namelijk een uitgave voor ‘Jannen, mijnen neve, gegeven als hij yerst 
uuyt Italien was gecomen ende wij tsamen nae Tilborch ter kermissen gingen’. Ook later blijven de 
Oisterwijkse Van den Heuvels voor hun neef zorgen. Zo heeft Dierk Wouters van Esch bekend ‘gehuert ende 
gepacht te hebben van Lamberden ende Thomasen gebruederen, sonen meester Diericx van den Hoevel: Een 
stuck ackerlants toebehoirende Jan van den Hoevel hennen neve, schouteth tot Hapert, tvoirscreven stuck 
lants gelegen binnen der vrijheyt van Oisterwijck, in de Schijve omtrent het molenstapken ende gemeyntlijck 

 
 
 
50

  Otw,R.270,35v; 
51

  sH,R.1431,95v; 
52

  Otw,R.267,1v; 
53  Otw,R.275,24; 
54  Otw,R.308,25v; 
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genoempt de Paddepoelkens, ses lopensaet’. De neven houden elkaar goed op de hoogte. Jan schrijft in 
1602 dat ‘doen ick bruydegom was mijn neve Jan Wouters voor mij hadde opgenomen III c gulden (dat is fl. 
300,--) om alle dinck ter eeren te moegen maken’. Ondermeer was te Eindhoven een huis gekocht. Lambert 
bericht dat jaar over ‘Jenneken Gerrits, geweest zijnde de mairte van ons moeder, ende nu gehouwt met 
Lenairt den knecht van Hermans’. Jan bericht eens: ‘Ick seynde een tonne Mechels bier, met eenen silveren 
ducaten tot III gulden om daer voor een schapken te coopen’. Een andere maal wordt verzocht ‘een vierdel 
coorens’ te bezorgen om ‘dat Grietken Colijns, de moeder van de afgestorvene soude halff weesen in 
armoede’. 

Ook belangrijke gebeurtenissen in de familie worden uitvoerig vermeld. Op 24 augustus 1602 schrijft Jan: 
‘Mijne lieve huysvrouw is op maendach voorleden tsavonts in negen uren verlost ende ontbonden van eenen 
jongen soon, wesende groot, sterck ende fris, alsoe dat de vrouwen seggen in langen tijt alsulken grooten 
kijnt niet gebooren te weesen; het heeft mede ter weerelt gebrocht eenen schoonen helm’. Het zal de 
eerstvolgende zondag na het schrijven worden gedoopt en door de schout van Tilburg als peter ten doop 
worden geheven. Op de laatste dag van augustus 1623 schrijft Jan aan Lambrecht, zijn ‘Eerwerdige, lieve 
ende seer beminde Neefve’ dat hij wordt uitgenodigd ‘alsoe onse dochter Hester haar begeven heeft tot den 
geestelijcken staet int clooster binnen Tsartogenbossche, datmen noempt achter de Tolbrugge, ende den 
dach van haer professie gestelt is opten X-en september, op welcken tijt men gewoenlijck is metten vrienden 
eenen vroelijcken ende eerlijcken maeltijt te houden’. Er kunnen slechts een beperkt aantal gasten worden 
gevraagd en de gastheer en zijn vrouw ‘hebben soe voer ons genomen om uuyt elcke linie te bidden drije 
huysen, gelijck ick oick gedaen heben tot Tilborch, hebben tselve oik gescreven aen den heere Deeken tot 
Thurnout’, te weten Ivo Hovelius. 

Uit de tak van meester Dierk van den Heuvel worden naast meester Lambert ook zijn broeders Johan en 
Thomas ‘met haere huysvrouwen’ gevraagd. Op 29 januari van het jaar daarop schrijft Jan: ‘Wij hebben met 
groote droefheyt verstaen het overlijden van onser dochter Anneken (wyens ziele Godt almachtich genaedich 
sij). Wij hadden verhoopt in onsen ouderdom daer noch enigen dienst aff te hebben soo deselve seer in de 
gratie van mijn huysvrouwe was’. 

Vooral schrijven de heren elkander echter over zaken. Op 10 april 1606 ‘dat doer den groten wijnt opten 
II-en Paesdach lestleden Uwe schuere tot Huykelem, gelijck meer andere, is te nedergevallen, sulcx dat alle 
drije de balcken sijn gecrockt’. In 1610 is Jan van den Heuvel rentmeester van de bisschop, maar hij aast dan 
op een schoutambt. Op 20 oktober 1612 laat hij een man, die hij zendt ‘nae de Abdije van Berne om mijn 
beesten uut de weye te haelen’ met een brief over Oisterwijk gaan, omdat hij van ‘goede heren verstaen’ had 
dat betreffende ‘het leven van den schouteth van Oisterwijck wordt gedespereert’, heeft hij met spanning 
uitgezien naar berichten, maar omdat hij verder niets heeft vernomen, heeft hij te Brussel geen moeite 
meer gedaan. Evenwel heeft hij ‘op gisteren thuys gecomen’, gehoord van het overlijden van Giljam de 
Wale, die de 16de stierf. Van dan af aan worden de mededingers naar het ambt nauwlettend in het oog 
gehouden ‘daer soliciteert behalven de hoevelingen, Jan Beyhaerts, schouteth tot Gestel, voor wie spreeckt 
eenen sijn swager, genoempt Eesius 55, die kisten met ghelt heeft. Item den secretaris van Loon opt Sant die 
gebruyckt de gecommiteerde van den Bossche. Item Bartholomeus Loeff, den man van Achten Meelen’ 56, 

 
 
 
55  Johan Beyharts, zoon van de oud-schout van Oisterwijk, was in 1604 al schout te Moergestel. Hij was getrouwd met een 

meisje uit de Oirschotse familie Van Esch, te weten met Agnes, dochter van Jan van Esch en Dierksken, dochter van 
meester Willem van Breugel, raadsheer in de Raad van Brabant (P. Panken en A. van Sasse van Ysselt, Beschrijving van 
Bergeik (ed. 1900), 215); vgl. A. Frenken, Genealogieën van eenige voorname, aan elkaar verwante Meierijsche geslachten, 
Helmond 1918, p. 33, waar Theodora van Breugel een dochter van Peter van Breugel en Agnes van der Ameijden wordt 
genoemd; 

56
  Bartholomeeus Loeff van der Sloot was een zoon van meester Goyaart Loeff, president-schepen van Den Bosch en Josijn , 

dochter van Goossen Pijnappel, stadhouder van Den Bosch, bij Ooiken, dochter van de Bossche secretaris meester Peter 
van Oss. Zijn eerste vrouw Agatha, dochter van Laureins Melen, die ook wel meester Laureins Ameliszoon van Breugel 
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een bloedverwante van meester Lamberts moeder en voorts een zekere Franchois Sirornet. Jan van den 
Heuvel heeft het begeerde ambt toen niet verworven, maar er heeft zich nog een tweede kans voorgedaan 
toen de broeder van Giljam de Wale, Philips de Wale, die zijn broeder was opgevolgd, onverwachts op zijn 
sterfbed kwam te liggen. De les van de vorige keer indachtig schrijft meester Lambert aan zijn ‘Eerwerdige 
ende seer voorsienige Neefve: Alsoe onsen schouteth duer die Genade Goidts gevisiteert is mette haestelijcke 
sieckte die Peste, ende beduchtende oft anders met hem moeste, ende dat sijn officie alsoe quame te 
vaceren, soe en hebbe ick nyet cunne gelaten Uw Eerwerdige tselve te adverteren om, oft Uw totten 
voirscreven Officium alnoch gesint muchte wesen daer op te letten’. Inderdaad is Philips de Wale aan de pest 
gestorven, doch Jan van den Heuvel heeft het ambt niet verkregen57. 

      

Toen de eerste kans op het schoutambt van Oisterwijk was verkeken, heeft Johan van den Heuvel de 
afgebrande hofstad van het huis in de ‘gemeyn Kerckstrate’, die hij erfde van zijn vader, met de materialen 
en de kelder, benevens het recht van weg naar de Vloet, aan Adriaan zoon van wijlen Dominicus Gijssen, een 
Van Gorchom, verkocht. Adriaan was getrouwd met Barbara dochter van Embert Emberts de Weker, die we 
hiervoor als eigenaar van het zuidwaarts aangelegen erf aan de Vloet hebben vermeld58. Adriaan belooft aan 
Johan een cijns van zes carolusgulden, waarvoor zowel het verkochte bouwterrein als ook een huis en hof 
‘aende noerdensijde van der voirscreven Kerckstrate’, welke aan beide zijden begrensd worden door bezit 
van Gerit Aarts van de Wiel en waarvan het erf zich uitstrekt van de Kerkstraat tot de Hoogstraat, verbonden 
worden59. Deze cijns wordt op 20 februari 1648 gelost door Jacob Cornelis Jacobs de Loos, die op 23 mei 
1618 met Adriaan Dominicus Gijsberts van Gorchom een erfmangeling is aangegaan en het hier besproken 
erf heeft verworven. Hetgeen Adriaan afstaat wordt omschreven als twee ‘hooffsteden bij ende teynden 
malcanderen liggende’. Met andere woorden: Adriaan heeft zowel de van Jan van den Heuvel gekochte 

 
 

wordt genoemd, is wellicht een zusterskind van de vrouw van meester Dierk van den Heuvel. Zie A. van Sasse van Ysselt, 
Voorname Huizen, II, 56; 

57
 Otw,R.867; 

58  Otw,R.312,45; 
59  Otw,R.208,25v; 
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hofstad alsook de van Embrecht de Weecker geërfde van de hand gedaan, met het huis dat men op die 
erven is ‘bestaen te timmeren’. Nog datzelfde jaar, op 13 december 1618, heeft Jacob de Loos het goed 
doorverkocht. Het komt dan in handen van Jan zoon van Antonis Jans van den Wiel, die is getrouwd met 
Martijn dochter van Gijsbert Laureyssen en weduwe van Jan zoon van Corst Lambert Brocken60. Jan van den 
Wiel was een zwager van Jacob de Loos, die immers was getrouwd met Adriana dochter van Antonie van 
den Wiel. 

Mogelijk is het erf nadien weer door vererving teruggekomen bij Jacob Cornelissen de Loos. Op 30 
september 1640 heeft de ‘raymaker’ Goyaart Willems van Cuyck door handlichting afstand gedaan van zijn 
rechten op een stukje erf en hof gelegen tussen het erf van het kind van Jan de Bungere en het erf van 
jonker François Beyharts61. Op 8 maart 1646 verkoopt Jacob Cornelissen de Loos een huis met hof, grond en 
erf, gelegen tussen het erf van jonker François Beyharts en dat van de kinderen van Jan Jacobs de Bungere, 
waarvan het erf zich uitstrekt van de Kerkstraat tot de Vloet, aan de kuiper Jan Peters van Boxtel62. In 1562 
wordt ‘Jan Peters Cuyper’ met drie-en-halve oord aangeslagen voor ‘een huys met XIII roeyen hooffs’. Drie 
oord is die bovendien kwijt wegens ‘vervallinge van de personele lasten’.63 Laatstgenoemde Jan heeft dit 
goed op 15 februari 1651 overgedaan aan zijn broeder Henrik. Deze voldoet met zeven stuiver de erfpacht 
van een lopen aan de Tafel van den Heiligen Geest64. 

 

Hendrik Peters van Boxtel trouwde met Anneke dochter van Peter Martens Collenberg. Zij hebben te 
Oisterwijk ten minste drie kinderen laten dopen: Marie op 17 augustus 1661, Henricus, over wie zodra 
wordt uitgeweid, op 30 december 1663 en Joannes op 27 juli 1666. Bovendien kennen we als kinderen een 
Peter, die wellicht te vereenzelvigen is met de man die op 3 oktober 1677 in het huwelijk is getreden met 
Aldegonda van Achelen, benevens Marten Hendriks van Bocxtel die op 15 juni 1681 in ondertrouw is gegaan 
met Maria Martina dochter van Jan Peter Bogaerts bij Jenneke dochter van Henrik Lamberts van der Linde65. 
Als kinderen van Marten en Maria Martina, welke zelf op 29 februari 1660 werd gedoopt, worden door de 

 
 
 
60  Otw,R.312,77; 
61

  Otw,R.334,60; 
62

 Otw,R.340,20; 
63

  GA 242,30; 
64  Otw,R.345,33; 
65  Otw,R.345,104v; Otw,R.378,II,17v en 19v; 
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pastoor vermeld: Maria (gedoopt in 1682), Martinus (1685), Joannes (1689), Joanna Catharina (1693); nog 
een Joannes, die gedoopt is op 8 maart 1696 en in 1743 woonachtig is te Turnhout, Henricus, die gedoopt is 
op 2 augustus 1698 en uit zijn op 20 november 1740 voor de schepenen gesloten huwelijk met Waltera van 
de Wiel een dochter Maria Martina heeft, welke op 10 augustus 1741 is gedoopt, en tenslotte een Cornelius, 
op 23 oktober 1700 gedoopt als zoon van Marten en Maria Martina. 

Hendrik, de zoon van Henrik Peters van Boxtel en Anna Collenburg heeft het hier besproken erf geërfd. Uit 
zijn eerste huwelijk met Jenneke dochter van Jan Lambert Vennicx, dat op 19 juni 1689 is gesloten, werd een 
zoon Lambertus geboren die op 29 januari 1690 is gedoopt. Jenneke is jong gestorven en Hendrik is op 4 mei 
1692 voor het altaar verschenen met Goyaartje Gerrits, dochter van Gerrit Gerrits Romeynders, die ook wel 
Van den Steen heet. Uit dit huwelijk kennen we twee zoons met de naam Henricus, gedoopt in 1693 en 
1696, een zoon Gerardus, gedoopt op 24 augustus 1699 en een dochter Henrica, gedoopt op 24 december 
1703. 

Als weduwe van Hendrik heeft Goyaartje op 16 februari 1704 haar trebelliaanse vierde deel in het huis in de 
Kerkstraat, dat dan gelegen is tussen het erf van jonker Beyharts en dat van Michiel Jans van Iersel, 
afgestaan aan Marten Hendriks van Boxtel als momboor over haar stiefzoon Lambert en ten behoeve van 
haar eigen vier onmondige kinderen66. Hierna kon de boedel van de oude Hendrik Peters van Boxtel 
gemakkelijk gescheiden en gedeeld worden. Diens zonen Marten, Peter en Jan, benevens genoemde Marten 
en Marten Adriaans Verhoeven als momboors over het onmondig zoontje Lambert en Marten ook als 
assistent van Goyaartje als moeder en voogdes van haar vier kinderen, hebben het huis in de Kerkstraat met 
het erf van de Kerkstraat tot de Vloet op 18 maart 1704 overgedragen aan Peter Hendrik Brocken. In die tijd 
beurt de rentmeester van het Comptoir der Geestelijke Goederen uit het goed een cijns ter grootte van 
zeven stuiver en acht penningen67. Peter heeft dit huis op 27 september 1720 in Den Bosch voor 453 gulden 
overgedragen aan Norbert Jan Melis uit Tilburg68. De kinderen die Norbert en Alegonda Horenbeek hebben 
achtergelaten, met name Jan, Gerard, benevens Willem van Nuys als man van Margo Norbert Melis hebben 
31 juli 173269 het huis in de Kerkstraat met zijn hof van een halve lopense, met een hun van moeders vader 
aangekomen stuk nieuw erf in de Kleine Hei, hetwelk tot een houtbos is gemaakt en de Bodems is 
genaamd70, overgedragen aan heer Henricus Brocken, de zoon van Peter Brocken. Peter bewoont het huis 
van zijn zoon, in 1736 tesamen met Jochem Voorhouwers en vervolgens met Peter van Aelst en Nicolaas 
Smolders. 

Peter is in 1679 een van de twee onmondige kinderen van Hendrik Peter Gerit Brocken bij Cornelis 
Antonisse71. Zijn grootvader Peter Gerit Brocken woonde reeds binnen de Vrijheid en heeft er in 1659, 
wanneer hij ziek is, tesamen met zijn vrouw Petronella dochter van Servaas Henrik Hooffmans, een uiterste 
wilsbeschikking gemaakt72. Als kinderen van Peter en Petronella kennen we vier zoons en twee dochters. 
Behalve Hendrik, die met Cornelia Antonisse is gehuwd, schijnt alleen de zoon Servaas nakomelingen gehad 
te hebben. Uit zijn huwelijk met Anneke, dochter van Cornelis van Eyck, is een zoon Adriaan geboren en een 
dochter Hendrien, welke is getrouwd met Peter Emberts de Cort73. Cornelis Peter Gerits Brocken is reeds in 
1676 gestorven. Over zijn broeder Gerrit staat in 1679 aangetekend dat ‘die geweest is lange tijt 
buytenslants ende niet wedergekeert, ende geseght wert doot te wesen’74. Servaas Peter Brocken is in 1691 

 
 
 
66  Otw,R.407,102v; 
67

  Otw,R.407,119v; 
68  Otw,R.469,265; sH,R.1708,453v; 
69  Otw,R.416,24; 
70

  G. Berkelmans, Graven in Oisterwijks verleden, in Hier is Oisterwijk,21; 
71

  Otw,R.373,II,1; GA 250,12v; GA 256,13v; 
72

  Otw,R.359,95; 
73  Otw,R.407,150v; N.5299,213 (1742); GA 250,8v; GA 256,14v; GA 259,8; 
74  Otw,R373,II,1; 
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momboor over de onmondige kinderen van Peter van Laarhoven bij zijn zuster Maria Peter Brocken75. Later 
horen we nog van de nakomelingen van Maria. Of haar zuster Cathalijn nakomelingen heeft uit haar 
huwelijk met Willem Peters van de Laeck is niet bekend. 

Peter, de zoon van Hendrik Peter Gerit Brocken, is op 19 mei 1698 ten overstaan van de schepenen van 
Oisterwijk getrouwd met Johanna Françoise Backers, dochter van de Bosschenaar Johan de Bacquer de 
jonge en Johanna dochter van François Cools76. Uit hun huwelijk zijn een zestal kinderen geboren, welke te 
Oisterwijk werden gedoopt, doch alleen het oudste kind Henricus, dat op 1 november 1700 werd gedoopt, 
schijnt tot volwassenheid gekomen te zijn. Deze zoon is priester geworden en als pastoor van Baardwijk 
overleden. Voor zijn pastoraat, dat in 1738 begon en slechts een viertal jaren heeft geduurd, is Hendrik 
Brock nog kapelaan in Udenhout geweest77. 

Toen zij hun zoon hadden overleefd en vaststond dat ze kinderloos zouden sterven, hebben Peter Brock en 
Johanna Backers op 22 mei 1742 een testament gemaakt78. Het hier besproken erf is door de familie geërfd. 
Als erfgenamen van manszijde worden de weduwe van Peter de Cordt voornoemd en twee kinderen van 
Frans van Laarhoven vermeld, te weten Catrina, getrouwd met Arnoldus van Mierlo, en Cornelis. Als 
verwanten van vrouwszijde worden genoemd Dirk van Iersel als man van Agnes de Backer en Jan Jacobs van 
de Wiel als man van Jenne-Maria de Backer, zusters van de vrouw van Peter Brock en de kinderen van Carel 
Dusemo en Anna Maria de Backer79. Die erfgenamen hebben het van heer Hendrik afkomstige huis in juli 
1747 laten veilen en op 26 juli verkocht aan Cornelia Adriaan Woestenbergh80. Zij heeft het huis eerst - in 
1751 - bewoond met haar zwager Jan van Doesburgh en later met Adriaan van de Loo en Huibert van Esch. 
Geërfd schijnt het te zijn door een neefje en nichtje: Gerardus Woestenburg en Johanna Andries 
Woestenberg welke te Oisterwijk op 19 mei 1771 ten overstaan van de dominee getrouwd was met Jan 
Janse. Op 27 november 1773 hebben die zowel het hier besproken huis, dat dan in het westen begrensd 
wordt door bezit van het Gilde van Sinte Barbara, alsook een hof van een halve lopense tussen de Kerkstraat 
en de Hoogstraat verkocht aan de oosterbuur van hun moei Jan Roeland van Hasselt81. Die bewoonde een 
mooi huis en heeft het hier besprokene steeds verhuurd, eerst aan Jacobus Gerit Korthout en Jan van de 
Loo, dan jaren aan Hendrik de Loos, samen met Marcus van Oudenhoven en Walterus van de Wiel en 
daarna aan Jan de Loos en de weduwe van Lambert Smolders82. Na de dood van de weduwe van Jan 
Roeland van Hasselt wordt de waarde van huis en erf geschat op 300 gulden83. Toen, in 1811, zijn alle 
goederen van de nalatenschap in Oisterwijk onder de hamer gekomen84. 

Wanneer de registers van het kadaster worden aangelegd, had Pieter Wemmers dit goed op zijn naam. Hij 
heeft er een looierij gevestigd85. Zijn zoon Jan bezit die nog in 187786. 

 
 
 
75

  Otw,R.401,135; 
76  W. de Bakker, Signeur Johan de Bacquer, in DKM, jrg. 22 (1971),20; 
77  A. van der Does de Willebois, Studiebeurzen,IV,393; L. Schutjes, Geschiedenis,I,166; 
78  Otw,N.5299,213 (22 mei 1742); 
79  W. de Bakker, Signeur Johan de Bacquer , in DKM, jrg.22 (1971),22; 
80  Otw,R.419,203v; 
81

  Otw,R.429,65; 
82  GA 268 tot en met 271; 
83  Otw,R.465; 
84

  N.5336 (repertorium); het protocol van notaris Pieter Mastenbroek was jarenlang kwijt, tot het opdook in Geldrop. Het 
schijnt op een onbewqaakt moment verkeerd teruggeplaatst te zijn en was meeverhuisd. Het kreeg nu als 
plaatsingsnummer N.5331A. De verkoop van de erven Van Hasselt staat erin als akte 14; 

85  F.376: huis, schuur (12), looierij (4); F.377: tuin (1); 
86  Anderhalve eeuw te Oisterwijk,s.v. Andriessen. 
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overzicht 
 

   

  KERKEIND 8(-Ia) 

   

  Henrik die Swaen 

  Gerit Gijben de Wael x Elisabet Meeus van Berze 

19-10-1402 hofstad Aart Henriks van Beke 

  Jan Goyaart de Moelner x Katharina Aart Henrik van Beke 

17-7-1427 
13-8-1428 

hofstad Merten Jan Boyens, brouwer x Lijsbeth d. Aart Bekaert 

12-8-1441 huis Jan Jan Buckinck 

9-8-1442  hieraf erf oost (tegen 1/4 van de lasten) zie K6-7-VIII 

1-9-1475 huis schuur Aart z. Aart van den Brekel 

  Gerit Aart Buckinc (opwinning) 

19-6-1488 huis Dirk Laureins Ghijskens 

19-6-1488 huis op de Vloet Jan z. Aart Nouwen 

  Gerit Aart Buckinc (opwinning) 

16-5-1505 huis Wouter Thomaas Wouters 

  Aart z. Dirk van Ploesterdonck 

  oostwaarts deel, het westwaartse zie onder K8-II 

26-4-1511 huis op de Vloet Willem Goyaart Mattheeussen x Geertruid Antonis Jan Luytkens 

24-2-1520 huis op de Vloet Mattheeus Goyaart Mattheeussen (de Bunger) 

27-4-1537 huis Goyaart Mattheeus Goyaarts (de Bunger) 

19-12-1537 huis op de Vloet Willem Henrik Appels 

29-3-1542 huis op de Vloet Frans Gerit van Hout 

13-11-1552 huis op de Vloet Peter z. Gerit Jacobs (Blomkens) x Juutken d. Peter Somers (wede Laureis Adriaan Sgraten) 

12-1-1560 huis met achterhuis voor- en nakinderen van Juutken Somers 

13-5-1561 huis achterhuis Jan Jan Witlox x Margriet Laureis Sgraten 

  alleen aan de Kerkstraat 
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23-1-1563 huis Joorden Peter Leunissen (van Megen) 

14-5-1571 huis Jan van den Heuvel Janszoon x Anneken d. Jan Mattheeussen de Bunger 

  Jan z. Jan Jans van den Heuvel 

23-4-1614 afgebrande hofstad Adriaan z. Dominicus Gijssen (van Gorcum) x Barbara d. Embert Emberts de Weker 

  met het achtererf 

23-5-1618 2 hofsteden met huis Jacob Cornelis Jacobs de Loos x Adriana d. Antonis van den Wiel 

13-12-1618 huis 2 hofsteden Jan Antonis Jans van den Wiel x Martijn d. Gijsbert Laureis (wede Jan Corst Lambert Brocken)  

 huis boogaart houtwas 26 R Adriaan Jan Antonis van de Wiel 

8-3-1646 huis Jan Peters van Boxtel, kuiper 

15-2-1651 huis Henrik Peters van Boxtel x Anneken d. Peter Martens Collenberg 

16-2-1704 huis Hendrik z. Henrik Peters van Boxtel x Jenneke d. Jan Lambert Vennicx xx Goyaartje d. Gerrit Gerrits Romeyn-
ders (van den Steen) 

18-3-1704 huis Peter Hendrik Brocken x Johanna Francoise Backers 

27-9-1720 huis Norbert Jan Melis x Alegonda Horenbeek wnd Tilburg 

31-7-1732 huis 1/2 L hr Henricus Peter Brok K8 

25-7-1741 huis 1/2 L Peter Brok x Johanna Beckers 

26-7-1747 huis Cornelia Adriaan Woestenbergh 

27-11-1773 huis Jan Roeland van Hasselt x Helena Margareta van Bijsterveldt in 1810 nr 9 

16-5-1788  met gemeint hierachter uit de Haarense Gemeint 

29-10-1811 huisje 1/2 L Pieter Wemmers, schoenmaker x Maria Catharina Andriessen nr 9, na 1832 F.376/377 

1863 huis schuur looierij Jan Wemmers (1817-1897) x Johanna Maria van den Boer na 1879 F.1006/1007 

1878  met deel van erf oost F.948, na 1893 F.1269 

1899 huis looierij werkplaats Petrus Wemmers (1851-1930) 

1919  oostelijk deel (F.1670) weer afgesplitst; dit erf F.1669 

1931  Adrianus Machielsen, koopman 

1942  Petrus Franciscus Koster (1908-1966), kolenhandelaar x Elisabeth Petronella van den Bighelaar 

  A19, na 1947 Kerkstraat 39 

   

   

  KERKEIND 8-Ib 

   

  afgesplitst van het erf aan de Kerkstraat, K8-Ia 

1561  Jan Witlox Janszoon x Margriet Laureis Sgraten 

5-10-1566 huis Embrecht Embrecht Sweekers x? Barbara d. Wouter Peynenborch 

  Adriaan van Gorchom  

  zie aan de Kerkstraat K8-Ia 
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