Kerkeind 9A en B
Kerkstraat 41, 5061 EG

Op een oud groter erf, besproken onder Kerkeind 8, werd na 1736 aan de westzijde een nieuw
huisje gebouwd. Het kreeg het nummer 9A. Toen in de twintiger jaren van de Twintigste Eeuw
tegenover het fraterhuis een tweede jongensschool was gebouwd, werd het achtererf van dit
huis bij de speelplaats gevoegd. In het huisje woonde toen Cato van Zon, die de fraters op
huishoudelijk gebied hielp. Ervoor stalde dokter Desain altijd zijn aan de oorlog overgehouden
jeep.
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Kerkeind 9A en B
Kerkstraat 41, 5061 EG

9A

Om de erven in de Vrijheid te onderscheiden, houden wij de huisnummering van 1736 aan. Op het erf aan de
Kerkstraat ten oosten van de speelplaats van de school, welke is toegewijd aan de heilige Johannes de Doper
is echter pas gebouwd tussen 1737 en 1741 1, zodat dit erf met een A werd aangeduid. Historisch gezien heeft
men er ten onrechte het nummer 9 aan gegeven. We hebben hier namelijk te maken met het erf van het
westwaartse van twee huizen op de Vloed, welke in het begin van de zestiende eeuw werden gekocht door
Aart van Ploesterdonck, waarvan het andere hiervoor onder nummer 8 is besproken. Beide huizen schijnen in
het laatste vierde deel van de vijftiende eeuw gekomen te zijn op het oude erf van Henrik Swaen.
Aart van Ploesterdonck2 heeft het genoemde westwaartse van zijn beide huizen op 11 juni 1507 verkocht
aan Mattheeus Goyaart Mattheeussen3. Zijn nazaten dragen later de in Oisterwijk welbekende naam De
Bunger. Bij de altaristen heeft Mattheeus op 16 augustus 1517 een erfpacht van een half mud rogge, welke
uit zijn huis geheven wordt, gelost4. Op 29 oktober 1533 is Mattheeus niet meer in leven en hebben zijn
kinderen het huis voor 120 carolusgulden aan Elisabeth, de weduwe van Aart Jan Aarts en Jan ‘hueren soen’,
ook ten behoeve van de andere kinderen, met name Antonis, Cornelis, Heiliger, Jenneken en Anneken,
allemaal kinderen van Aart en Elisabeth 5. Jan wordt waarschijnlijk ook aangeduid als Jan de stoeldreyer6. Op
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het tijdstip van de koop is Lijsken Jan Hesselsdochter7 hertrouwd met Henrik Roelofs van Dongen. Men zou
in hem een zoon van de edelman op Ter Borch, Roelof, de zoon van Jan van Dongen, heer van de Zwaluwe,
bij jonkvrouw Margriet van Haren8 kunnen zien, ware hij in 1534 niet als Henrik Rulen van Goerle
aangeduid9. Ten behoeve van Henrik wordt bepaald dat hij zijn leven lang een kamer in het huis houden
mag. Tien jaar later hebben Henrik en Elisabeth van hun rechten afstand gedaan, zodat Elisabeths kinderen
over het huis kunnen beschikken. Jenneken, de dochter van Aart Jan Aarts schijnt dan niet meer in leven te
zijn. Op 10 april 1543 wordt het huis op de Vloet overgedragen aan Jan Mattheeus Bungers, die daardoor
naast zijn broer komt te wonen. Tussen hun woningen ligt een pad. Ten westen van het huis van Jan woont
Gerit die timmerman.
Jan Mattheeus de Bunger heeft het huis op 6 november 1552 overgedragen aan Frans Gerits van den
Hout10, die in 1542 al de hand gelegd op het oostwaartse van de twee huizen 11. Omdat de verplichtingen
die Frans aanging ten opzichte van Jan naderhand niet zijn nagekomen, is het huis met aanhorigheden
opgewonnen en door Jan Lamberts, nastelmaker uit Den Bosch, op 11 december 1577 overgedragen aan
Henrik Cornelisssen van der Meer12. Diens dochter Adriaantken is getrouwd met Henrik, zoon van Antonis
Jan Scheyven.
In de maand januari van het jaar 1592 heeft deze Henrik de helft van het huis met hof ‘bij den gemeynen
steenwech, bijden water die Vloeth genoempt’ verkocht aan Jan Mattheeus Goyaarts van Oesterwijck13. Dit
is Jan de Bunger die er dan al een rente van 18 lopen rogge en een cijns van drie carolusgulden uit heft. De
verkoop geschiedde mogelijk alleen om een uitwinning te verhoeden. Hoe dan ook, later heeft de ingreep
nog tot moeilijkheden geleid.

De zoon en kleinkinderen van Jan Mattheeus de Bunger en Marie, dochter van Jan Reynaerts, hebben dit
huis reeds op 26 november 1593 overgedragen aan hun neef Jacob Goyaarts Mattheeus de Bunger. Deze
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Jacob heeft als schepen zowel dit huis als vier lopense land op de Vloet verbonden voor de nakoming van de
betalingsverplichtingen ten opzichte van de pastoor van Ginneken, Joachim Walraven Antonissen de Silva,
van wie ten behoeve van de Vrijheid 540 gulden was geleend14. De hiervoor genoemde moeilijkheden
ontstaan na Jacobs dood. In 1610, wanneer het weer vrede is geworden, krijgt zijn weduwe, Judicht, dochter
van Jan Colen van Berlicum, ongenoegen over de vest van het in oorlogstijd verworven huis met Gerit
Antonis Scheyven, wiens vrouw Elisabeth, een dochter is van Peter Jan Tielmans en Adriana dochter van
Henrik Cornelissen Vermeer. Gerit heeft Judicht ‘willen ontwaeren’ omdat de kinderen van Henrik Vermeer
op het erf niet zouden hebben vertegen. Op 27 maart 1610 wordt dit geschil uit de wereld geholpen. Voor
Judicht loopt het goed af15. In 1612 lijkt zij echter weduwe te zijn geworden van Goyaart Cuypers 16.

Waarschijnlijk is ze om deze reden op 11 februari 1613 afgegaan van de haar toekomende trebellianieke
portie in het huis ten behoeve van haar stiefzoon Cornelis, zoon van Jacob Goyaarts de Bunger uit diens
eerste echt met Heilwich dochter van Adriaan Verhoeven. Cornelis heeft zijn rechten daarop aan zijn
stiefmoeder overgedragen17. Uiteindelijk schijnt Jan Jacobs de Bunger in bezit van het huis gekomen te zijn,
maar dit niet zelf te hebben bewoond. Een zekere Adriaan Peter Cruyp wordt in 1636 genoemd als ‘huerling’
van een ‘huys met X roeyen hoof’; voor het huis moet hij aan belasting twee-en-een-half oord opbrengen,
voor zijn welvaren een oordje 18. Jan Jacobs de Bunger heeft het huis nagelaten. Zijn zoon Jacob heeft zijn
recht op de onbedeelde helft erin op 22 mei 1649 afgestaan aan zijn zwager Peter Goyaart Peter
Brekelmans, getrouwd met Cathelijn dochter van Jan de Bungere, welke de andere helft geërfd heeft 19. Uit
het huis gaat dan een cijns van drie gulden voor Anna, de dochter van Jacob de Bunger welke hier in het
klooster zit, en een rente van een lopen rogge voor de altaristen, welke dan betaald wordt met zeven
stuiver. In 1684 moeten de erfgenamen van Peter Goyaart Brekelmans die afdragen aan de rentmeester, die
de Staten over de geestelijke goederen hebben aangesteld. Deze, Damas van Slingelandt, betalen ze maar
vijf stuiver!
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In 1652 wordt Peter Goyarts aangeslagen voor een stuiver ter zake van het bezit van ‘een huys met XIII
roeyen hooffs’, terwijl hij ‘tot vervallinge van de personele lasten’ een oordje moet betalen20. Op 25 januari
1684 hebben Peter Matthijs Walschot als weduwnaar van Maria dochter van Peter Goyaart Brekelmans,
bevoegd krachtens een op 4 september 1682 te Moergestel gepasseerd testament, benevens de momboors
van Goyaart, de onmondige zoon van Peter Goyaart Brekelmans, te weten Jacob Jans de Bunger en Hendrik
van Oudenhoven, voor 108 gulden en tien stuiver een ‘woonhuysken’ en zijn hof, die zich uitstrekt van de
straat tot de Vloet overgedragen aan Michiel Jans Michiels van Iersel. Michiel moet een lopen rogge of de
geldsom welke de waarde daarvan evenaart afdragen aan rentmeester Slingelandt en een halve roede
onderhouden van de dijk 21. Michiel wordt in 1704 nog als eigenaar van het erf genoemd22. Hij is opgevolgd
door zijn zoon Hendrik die de eigendom tot 1733 heeft behouden23. Dat Jan Kemps zowel in 1720 als in 1742
als westerbuur van het onder Kerkeind 8 besproken erf wordt genoemd, lijkt niet anders te verklaren dan
door het braakliggen van het hier besproken erf 24. Op 28 december 1733 is het hier besproken huis, plaats
en hof, alles bijeen een lopense groot en gelegen tussen het erf van Hendrik Brock en dat van Andries
Kempen, door de curator over de verworpen boedel van Hendrik van Iersel verkocht aan Cornelis van
Groeningen25. Door deze wordt het erf, dat zich uitstrekt van de straat tot de Vloet verkaveld26, nadat hij
aan de Kerkstraat zijn woonhuis heeft gezet.

Tussen de onderdelen van het oude erf van Hendrik van Iersel en Cornelis van Groeningen is overigens nog
een band blijven bestaan tot 4 november 1802, wanneer Peter Jacobs en zijn schoonzoon als
rechthebbenden op het onderdeel aan de Vloetzijde hebben afgezien van hun recht van weg over het erf
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van de drie kinderen van Jan Cornelis de Jong, dat aan de Kerkstraat lag. Cornelis van Meegen, die het erf
ten westen van dat van Peter Jacobs bezit, vergunt hun ten eeuwigen dage het recht van weg en voetpad,
om met een ‘ordinaire cruywagen’ te worden gebruikt, dwars over de hof van Cornelis van Meegen achter
diens woonhuizing op de Vloet, naar het daargelegen gemene voetpad tussen de Kerkstraat en de Vloet27.
Op 15 januari 1740 heeft Cornelis van Groeningen de helft van zijn hof en aangelag aan de stroomkant met
het voorhoofd en met het recht van beuriweg van de straat naar de stroom en onder voorbehoud daarvan
verkocht aan Adam Dekkers28. Die neemt op zich de lasten op het woonhuis van de verkoper te dragen: de
helft van een reductiepacht van een lopen rogge, derhalve de helft van zeven-en-eenhalve stuiver ofwel drie
stuiver en 12 penningen, te betalen aan het Comptoir der Geestelijke Goederen en de helft van een halve
roede dijk, wanneer op 2 fabruari 1741 nog eens de overdracht van de rest van het voorhoofd plaatsvindt 29.
Adam schijnt op zijn halve lopense erf dadelijk gebouwd te hebben 30. Twintig jaar later lijkt het geschikt te
zijn gemaakt voor bewoning door twee huishoudens. Peter van Oudenhoven en de weduwe van Michiel
Jans van Iersel worden dan als huurders genoemd31. In 1771 bewoont Adam de ene woning samen met
Arnout van Esch, terwijl de andere in handen is van Cornelis van den Heuvel 32. Onder voorbehoud van het
genot van een vertrek aan de noordzijde van het huis heeft Adam Deckers zijn huis met het erf van een
halve lopense op de Vloet en het recht van een voetpad naar de straat op 22 oktober 1772 overgedragen
aan Peter Jacobs 33. Tot de dood van Adam, rond 1781, schijnt Peter Geert van der Sterre in huis gehad te
hebben34. Een dochter van Peter Willem Jacobs, Willemijn geheten, heeft het huis ten huwelijk aangebracht
aan de bouwman Peter Adriaan van de Louw 35. Het huis waarin Peter Jacobs is bestorven is ook door
Willemijn en Peter van de Louw nagelaten. Na de dood van Peter als langstlevende hebben zijn kinderen
Adriaan, arbeider te Boxtel, Maria, getrouwd met de metselaar Francis van Oers en ook te Boxtel
woonachtig, Johannes van de Louw, bakker te Loon op Zand en zijn nog te Oisterwijk wonende zuster en
broeder Petronella en Laurens (ook arbeider) het ouderlijk huis op 3 mei 1847 voor 150 gulden verkocht aan
de roodverwer Wouter Holleman36.
Aldus werd dit goed getrokken bij het overige onroerend goed dat Wouter Holleman in de buurt opkocht en
waarvan het onder Kerkeind 79 besproken huis het voornaamste was. De blokhut voor de jeugdbeweging
welke in de jaren ’60 van deze eeuw werd gezet en de naam Walhalla gekregen heeft, heeft het oude huis
niet vervangen. Dat was toen al lang verdwenen.
Het huis van Cornelis van Groeningen aan de Kerkstraat is na 1741 in handen gekomen van Robbert
Dekkers.37 Of Robbert nog verwant was aan zijn achterbuurman Adam is ons niet bekend.38
Op 12 februari 1751 heeft Antonetta Verasdonck uit Den Bosch als gemachtigde van Jenneke van Weert,
weduwe Robbert, die haar procuratie verleende voor de schepenen van het Vrije Rijksgraafschap Bokhoven,
het huis met zijn halve lopense grond in een openbare verkoop verkocht aan Peter Heymans ten behoeve
van het Gilde genaamd Sinte Barbara. Ofschoon bij een overeenkomst tussen Cornelis van Groeningen en
Adam Dekkers in 1741 alle oude lasten op de eigenaar van het achtererf werden geschoven, is dit huis
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verbonden gebleven voor de helft van een rente van een lopen rogge, welke betaald moest worden aan het
Comptoir van de Geestelijke Goederen 39.
Het gilde heeft het goed verhuurd aan Adriaan de Loos, Stephanus van der Henst, Jan Baltus Verstijnen en
Peter van Oudenhoven en in 1786 nog aan de ‘weduwe Dirk Louwe’ 40. Op 21 februari 1800 heeft
Theodorus van Iersel als gemachtigde van de 16 leden van de Broederschap of Gilde genaamd Sint Barbara
te Oisterwijk het met nummer 9 aangeduide huisje in de Kerkstraat voor 200 gulden verkocht aan Joost Jan
Heerkens. Het huis is dan gehuurd door Jan de Brouwer. Joost moet aan de Domeinen in Den Bosch een
cijns van tien duiten voldoen41. Joost was getrouwd met Maria Timmermans, welke uit een eerder huwelijk
met Cornelis Martinus van den Biggelaar een dochtertje Maria had. Met instemming van haar naaste
vrienden Francis van den Biggelaar en Adriaan Timmermans heeft Joost het huisje op 19 maart 1802 met
zeven gulden winst verkocht aan Peter van Eyk ten behoeve van zijn drie stiefkinderen, door Jan Cornelis de
Jong bij Hendrina van Heeswijk verwekt42.
Voor slechts 50 gulden hebben Johanna Vriends, dienstmeid te Loon op Zand, waarschijnlijk een dochter van
Wouter Vriends bij Maria Elisabeth de Jong, de Geffense molenaar Cornelis de Jong en Johanna de Jong uit
Oisterwijk, het huisje op 6 maart 1826 verkocht aan schoenmaker Pieter Wemmers, de nabuur43. Zijn
nazaten hebben het goed44 behouden tot 10 oktober 1947, wanneer Josephus Johannes Wemmers, rooms
katholiek priester te Tilburg, het huis met schuur en tuin te Oisterwijk, genummerd Kerkstraat A 20, voor
2580 gulden verkoopt aan de parochie van Sint Petrus Banden45, die de eigendom had van de fratersscholen
aan weerszijden van de Kerkstraat. Hierdoor kon de speelplaats van de Joannes-de-Doperschool uitgebreid
worden met de tuin van het huisje aan de Kerkstraat.
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overzicht
KERKEIND 8-II(a)
westwaarts huis
zie het geheel K8-Ia
Aart z. Dirk van Ploesterdonck
11-6-1507

huis op de Vloet

Mattheeus Goyaart Mattheeussen (de Bunger)

29-10-1533

huis op de Vloet

Elisabet wede Aart Jan Aarts (xx Henrik Roelof van Dongen)

10-4-1543

huis op de Vloet

Jan Mattheeus de Bunger

6-11-1552

Frans Gerit van den Hout
Jan Matheeus de Bunger (opwinning)
Jan Lambert Nastelmaker wnd den Bosch

11-12-1577

huis

Henrik Cornelis van der Meer

14-1-1592

huis

Jan Matheeus Goyaarts van Oisterwijk (ook opwinning)

26-11-1593
27-3-1610
11-2-1613

huis op de Vloet

Jacob Goyaart Matheeus de Bunger x Heilwig Adriaan Verhoeven xx Judit

22-5-1649

huis werft

Peter Goyaart Brekelmans x Katelijn Jan de Bunger

25-1-1684

huisje

Michiel Jan van Iersel x Leonora Leermackers xx Petronella Theresia de Weyer

16-2-1715

vervallen hofstad 1/2 L

krn Michiel van Iersel

Henrik Antonis Jan Scheyven x Adriaantje Henrik Vermeer (1/2)

Jan Jacob Goyaart de Bunger

gerepudieerde boedel van Hendrik van Iersel
28-12-1733

huisplaats 1 L

Cornelis van Groeningen x Elisabet Deckers K9 A

huis

het achtererf zie onder K8-IIb
Robbert Deckers x Jenneken van Weert (wnd Bokhoven)

12-2-1751

huis 1/2 L

Gilde Sint Barbara K9a

21-2-1800

huisje

Joost Jan Heerkens x Maria Timmermans (wede Cornelis Martinus van den Biggelaar)

19-3-1802

huisje

krn Jan Cornelis de Jong bij Hendrina van Heeswijk

6-3-1826

huisje 3 R 31 E

Pieter Wemmers, schoenmaker x Maria Catharina Andriessen na 1832 F.381/382

1863

huis

Petronella en Maria Theresia Wemmers

1895

huis

Lamberdina Wemmers na 1893 F.1268

1925

huis

Petrus Wemmers

1948

huis

R.K. parochie Sint Petrus Banden

nr 9

A20, na 1947 Kerkstraat 41

KERKEIND 8-IIb
zie K8-IIa
Cornelis van Groeningen
15-1-1740

hof voorhooft

Adam Deckers K9 B

22-10-1772

huis voorhooft 1/2 L

Peter Jacobs K9 B

16-5-1788

met voorhooft uit de Haarense Gemeint
huis

Pieter Adriaan de Louw

3--5-1847

huis hakhout

Wouter Holleman, roodverver na 1849 F.493 hof

1888

hof

Lodewijk Gerard Roijaards

1893

na 1832

F.378/381

gevoegd bij het westelijk erf F.1267
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