Kerkeind 16
Kerkstraat 55 en 57, 5061 EH

Op het eind van de 18-de eeuw kocht de westerbuur dit erf en voegde het bij zijn al vrij grote
perceel. Het bleef lang als tuin in gebruik tot in 1973 woninginrichter Jansen hier zijn
winkelpand bouwde en zich specialiseerde als 'slaapkenner'.
Een kolossale lindeboom rechts trekt hier de aandacht.
Eeuwenlang had hier al een huis gestaan. Rond 1780 werd dat afgebroken.
Een hele rij erven in westelijke richting grensden hier in het zuiden aan de Persoonswei,
waartussen een voetpad ontstond als ontsluiting van deze percelen aan de Stroomkant.
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Hier spreken wij over een bijna 200 jaar oude hof in de Kerkstraat, waarin in 1973 het pand is gebouwd voor
het woningverzorgingsbedrijf van de firma P. Jansen.
De eerste bezitster van dit erf, welke wij kennen is Bertha, de natuurlijke dochter van de Beekse kannunik
heer Henrik van Dynther1. Zij heeft haar goed ‘in rechter elmoesen in hoeren testamente gemaect ende
beset’ aan haar natuurlijke dochter Ideken. De plaatselijke zielzorger was waarschijnlijk Idekens vader, want
zij wordt ook genoemd Yde, natuurlijke dochter wijlen ‘Willem Prochiaens’2. Door een schijnbaar erfelijke
afkeer van het huwelijk heeft Ideken met Willem Wouter Wilems van den Brekelen buiten echt een
natuurlijke zoon Wouter geteeld. Die wordt in 1443 als gerechtigd in het huis genoemd3. Ideken heeft haar
huis waarschijnlijk door brand verloren en tesamen met haar zoon heeft ze de afgebrande hofstad ervan op
23 juli 1465 verkocht aan Claas Peters van der Hoeven, met wie misschien haar oosterbuur wordt bedoeld.
Wijtman Goyaarts van Maerle heeft toen afgezien van de vernadering van de koop 4. Hoe hij aan Ideken
verwant was weten we niet5.
Claus Peters heeft weer een huis gebouwd en dat voor niet minder dan 50 jaar verhuurd aan Henrik
Smeykens voor twee peter ‘s jaars 6. Rond die tijd weet Henrik Wouter Smeekens ook eigendomsrechten op
het huis te verwerven. Op 3 oktober 1492 wordt hem voor 18 peter en acht philippusgulden het recht op de
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helft van het huis overgedragen door Claas zoon van wijlen Jan Peterssoen van Laerhoeven. Claas had zijn
rechten eensdeels verkregen van zijn zuster Korstijn, en anderdeels door versterf van zijn vader 7.

Na de dood van Hein Smeekens’8 vrouw Heilwich, wier legaat van twee stuiver aan de Broederschap van het
Eerwerdig Sacrament in de rekening van 1528-1529 is verantwoord als ontvangst, zijn alle rechten op het
hier besproken huis op 16 oktober 1528 verworven door Pauwels Berthouts van Nerven, wiens vrouw
Dirksken als een der zes kinderen en erfgenamen9 van Henrik Smeekens daarin alreeds gerechtigd was10. Als
lasten drukken op het erf een erfpacht van een mouwer ofwel een half mud rogge welke Godevaart Goyaarts
van Hulsen en diens vrouw Margriet Sappeels hebben vermaakt aan de Tafel van den Heiligen Geest11; 14
stuiver en een oord, als cijns verschuldigd aan de persoon, waarschijnlijk wegens uitgifte van een deel van de
persoonswei12, en het onderhoud van een halve roede van de dijk.
We kennen twee zoons van Pauwels de 'coeman’. Pauwels heeft zijn aanduiding als koopman eer aangedaan
en het ouderlijk huis van zijn vrouw op 24 april 1546, daags voor Pasen, ‘nae dontsteken van der
paeskerssen’, overgedragen aan Jan van Schie, anders genaamd Werner 13. Op 5 januari 1571 heeft Cornelia,
weduwe van Jan Wouters van Schie de tocht welke zij heeft in een huis in de Kerkstraat, tussen het erf van
Adriaan Poirters en dat van Michiel Huyben, waarvan het erf zich uitstrekt van de Kerkstraat tot een erf van
Cornelia, overgedragen aan de secretaris ten behoeve van haar kinderen en de kinderen van wijlen Peter Jan
Huyben bij Cornelia ‘in eersten huwelijck’ verwekt. Dadelijk daarop hebben Jan Willems van Aaken als man
van Jenneken, alsmede Agnees, dochters van Jan van Schie en de momboors van Jan, Pauwels en Cornelis,
zoons van Peter Jan Huyben, het huis ‘vercocht’ aan Cornelis Henrik Rutten14. Cornelis schijnt de lasten, met
name een cijns van drie carolusgulden aan het klooster der zusters niet te heben opgebracht. De procuratrix,
zuster Marie Henricx, heeft het goed opgewonnen en op 11 oktober 1578 een huis en ‘afterhuysken’
overgedragen aan Jacob Hacken van Geffen15, een zoon van Jacob Hacken. Met zijn vrouw, Laureisken,
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dochter van Wouter van den Boer, ‘redelijck wel te pass van lichame’, heeft Jacob op 22 september 1574 een
uiterste wilsbeschikking gemaakt16.
Ten tijde van de Opstand raakte Jacob zijn huis in de Kerkstraat door brand kwijt. De hofstad ervan met de
hof heeft hij nog aangehouden tot 15 april 1610, wanneer hij een en ander heeft vervreemd aan Thomas, de
zoon van Jan Jans van den Wiel17. Thomas bezit het nog in 161718 en hij heeft het weer bebouwd: in 1636
staat hij te boek vor ‘een huys ende XV roeyen hooffs’. Daarvoor moet hij drie oord opbrengen en voor ‘sijn
welvaren’ nog eens één oord19. Het jaar daarop is Thomas niet meer in leven. Er zijn vijf staken van
erfgenamen. Zijn beide dochters, Aal en Meriken, zijn vooroverleden. Aal heeft twee kinderen uit haar
huwelijk met Reiner Aarts van den Wiel; die hebben Jan Cornelis Vendicx als toeziend voogd. Meriken heeft
een onmondig kind achtergelaten uit haar huwelijk met Aart Jans Verdoolt; dat heeft Cornelis Jans van den
Wiel tot toeziend voogd. De zoons van Thomas heten Jan, Bartel en Herman en de laatstgenoemde verwerft
op 6 november 1637 alle rechten op het hier besproken huis 20. Achter aan de hof blijkt dan een ‘voetpath’ te
liggen.

Herman Thomas Jans van den Wiel wordt nog als eigenaar van het huis genoemd in het 'commerboeck' van
1652, doch op 16 april van dat jaar heeft hij zijn testament gemaakt en in het genoemde kommerboek wordt
dan ook geschreven ‘van haer gebruyck I ort’. Kennelijk wordt het gebruik door de weduwe bedoeld:
Heeske, de dochter van Lenaart Emonts, die met een onmondige zoon, Dierk, is achtergebleven21. Op 11
oktober 1656, wanneer Dierk ongeveer 23 jaar is, heeft Heesken, ook handelend voor haar onmondige zoon,
het huis met hof en grond overgedragen aan Hendrik Jans van Oudenhoven 22. Aan de westzijde wordt de
tuin van de hof gevormd door een doornhaag.
Hendrik is afkomstig van Oirschot 23, maar trouwde met consent van zijn moeder Cathelijn ‘Jans’ ten
overstaan van de schepenen van Oisterwijk op 20 april 1650 met een meisje van een bekende Oisterwijkse
familie, te weten Anneke, dochter van Goyart Peter Brekelmans, welke werd geassisteerd door haar vader en
Peter ‘haeren broeder’. In 1686 wordt Hendrik nog als eigenaar van het huis genoemd24, maar in 1691 blijkt
het reeds te zijn geërfd door Jan van Oudenhoven25, althans voor de helft. De andere helft lijkt gekomen te
zijn aan Frans Willems Poirters. Na Jans dood heeft deze Frans van Jans meerderjarige zonen Hendrik en
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Peter van Oudenhoven op 10 maart 1727 de onbedeelde helft van het huis verworven26. Tot ongeveer 1746
schijnt hij het huis bewoond te hebben. Dan is Willem Poorters er gevestigd27 en tien jaar later diens
weduwe Berbera Vennings 28.
Op 20 december 1770 wordt het gekocht door Theodorus van Iersel, die gaarne in onroerend goed
handelde29. In 1771 bewonen Barbara en Johanna ‘Poters’ het huis nog 30. Op 14 maart 1780 verkoopt
Theodorus het huis echter aan de buurman aan de westzijde, de heer Hendrik van Oordt junior31. Die heeft
het huis afgebroken en de grond bij zijn huis getrokken. Reeds in 1781 wordt de grond als hof en dries
aangeduid32.
Hendrik van Oordt leidde in Oisterwijk het rustige leven eens renteniers. Hij was getrouwd met Jacoba Maria
van Bijsterveldt. Van Hendrik, later rentenier te Zaltbommel, is het huis gekomen aan zijn dochter Sara
Wilhelmina van Oordt. Deze was getrouwd met Hendrik Willem Struben. Op 11 februari 1811 heeft Petrus
Emilius Wierdsma, toen nog secretaris van Haaren, Berkel, Enschot en Huikelom, als gemachtigde van de
heer Hendrik Wilhelm Struben, rentenier te Bommel, de hof tegelijk met het huis, dat hierna onder Kerkeind
17 uitgebreid ter sprake komt, op 27 febrauari 1811 overgedragen aan de ‘kerkregenten en kerkmeesteren
der Roomsch Catholique Gemeente te Oosterwijck’ 33.
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overzicht
KERKEIND 16
Bertha n.d. hr Henrik van Dynther
Ideken n.d. Willem Prochiaens bij Bertha
v.1443

huis

Wouter n.z. Willem Wouter Willems van den Brekelen bij Ida

23-7-1465

hof

Claas Peters van der Hoeven
Jan Peters van Laerhoven
Claas Jan Peters van Laerhoven

29-9-1492
3-10-1492

huis

Henrik Wouter Smeekens x Heilwich

16-10-1528
16-4-1529

huis klein huisje

Pauwels Berthouts van Nerven, koopman x Dirksken d. Henrik Smeekens

24-4-1546

huis achterhuis

Jan Wouters van Schie (Werner) x Cornelia (wede Peter Jan Huyben)

5-1-1571

huis

Cornelis Henrik Rutten
Klooster Catharinenberg (opwinning)

11-10-1578

huis achterhuisje

Jacob Hacken van Geffen z. Jacob Hacken x Laureisken d. Wouter van den Boer

15-4-1610

afgebrande hofstad

Thomas Jan Jans van den Wiel

17-11-1637
22-11-1637

huis

Herman Thomas Jans van den Wiel x Heeske d. Lenaart Emonts

?-11-1656

huis

Hendrik Jans van Oudenhoven

v.1691

Jan van Oudenhoven

10-3-1727

huis

Frans Willems Poirters

20-12-1770

huis

Theodorus van Iersel

14-3-1780

huis

Hendrik van Oordt junior x Jacoba Maria van Bijsterveldt

v1781

afgebroken

Willem Poirters x Barbara Vennicx

gevoegd bij westelijk huis (K17)
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