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Openstelling Erfgoedcentrum “Ravenpoort”? 

Dekanijstraat 10 

5688 AR Oirschot 

 

Openingstijden (onder voorbehoud): 

Gedurende de zomertijd: maandagavond van 19.00-21.00 uur 

Gedurende de wintertijd: maandagmiddag van 14.00-16.00 uur 

In de vakantiemaanden juli en augustus is de heemkamer alleen 

na afspraak geopend. 

 

Meer informatie over onze Heemkundekring en de Canon kunt u 

vinden via de links: 

 

 http://www.deheerlijkheidoirschot.nl 

 

 http://www.canonvanoirschot.nl 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopij voor de volgende uitgave kunt u tot 1 mei 2014  

aanleveren. 

 

De redactie kan de historische juistheid van de inhoud van de artikelen 

niet in alle gevallen controleren; eventuele onjuistheden zijn voor re-

kening van de auteur. De redactie behoudt zich het recht voor inge-

zonden bijdragen te redigeren, in te korten of niet te plaatsen. 

http://www.deheerlijkheidoirschot.nl/
http://www.canonvanoirschot.nl/
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VAN DE REDACTIE 

 

Na 20 jaar drijvende kracht achter Van den 

Herd te zijn geweest, heeft Clari van Esch te 

kennen gegeven dat zij het stokje over wil 

dragen. Natuurlijk vinden wij dit erg jammer, 

maar wij hebben begrip voor haar keuze.  

In die tijd heeft Clari ook steeds ons tijdschrift 

gevuld met een artikel van haar hand. Het is 

daarom opvallend dat dat nu niet het geval is, 

maar dit berust op louter toeval. Wij hopen in 

de toekomst nog lang van haar onderzoeksre-

sultaten te mogen genieten. 

 

Clari, hartelijk dank voor je alom gewaardeerde inzet voor Van den 

Herd, 

De redactie. 

 

 

DE FRANSEN KOMEN 

 
De verovering van de Republiek der Verenigde Nederlanden door de 

Franse legers onder generaal Pichegru in 1795 betekende het defini-

tieve einde van het ancien régime, en voor Staats-Brabant het begin 

van de emancipatie tot volwaardig onderdeel van het latere Konink-

rijk der Nederlanden
1
. Hierdoor kwam er ook een einde aan de ge-

privilegieerde positie van de gereformeerden. Vooral in het zuiden 

liepen de spanningen tussen katholieken en protestanten in de aan-

loop tot de Franse bezetting dan ook hoog op. 

 

Het is minder bekend dat de Brabantse patriotten al in 1793, hun 

‘dolle dinsdag’ beleefden
2
. Op 12 februari 1793 viel het Légion 

Franche étrangère onder leiding van generaal Charles François 

Dumouriez Staats-Brabant binnen. Dumouriez kwam ‘als vriend der 

Batavieren, als onverzoenlijke vijand van Oranje’
3
. Hij richtte zijn 

aanval dan ook in de eerste plaats op de steden en heerlijkheden die 
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in het bezit waren van de Oranjes. In korte tijd veroverde hij Breda 

en Eindhoven, de belangrijkste Oranje-steden in de Republiek. Ook 

Geertruidenberg en Klundert werden bezet. De euforie was echter 

van korte duur: na een bezetting van nauwelijks twee weken moesten 

de Fransen zich uit de Republiek terugtrekken.  

De Oirschotse drossaard, den Hoog wel Geboren Gestrenge Heer 

Carel Hendrik Jacob Baron Sweerts de Landas, een jongere broer 

van de Heer van Oirschot, start in 1794 een gerechtelijk vooronder-

zoek naar de gebeurtenissen, die in Oirschot plaatsvonden ten tijde 

van de Franse bezetting van Eindhoven
4
. Zo zou Cornelis van Erp in 

de herberg van Andries van Nahuijs, in aanwezigheid van Adriana 

Ramaar, de vrouw van de waard gezegd hebben: dat wanneer de 

fransen hier kwamen hij de gereformeerde of geusen zouden helpen 

ophangen, capot maken of dooden. Adriana herinnert zich daar niets 

van. En enkele hoedenmakersknechten, die werken in de hoedenma-

kerswinkel- en werkplaats van de gebroeders van Rooij in de Nieuw-

straat, hebben met fransche cocardes
5
 op hun revers onder het zin-

gen van oproerige Liedjes van de Markt naar de Nieuwstraat gewan-

deld. Zij worden door hun patroon Leonardus van Roij, vice 

Præsident scheepen en hoedefabriquer alhier, die geldt als een van 

de voormannen van de Oirschotse patriotten, berispt met de woorden 

dat ’t tijds genoeg was de franse kokarde te draagen als de fran-

schen hier waren, en dat men dan gedwongen was.  

Tot een vervolging komt het niet. Alle getuigen die door de dros-

saard worden gehoord blijken collectief aan geheugenverlies te lij-

den, en de aanklachten worden geseponeerd. Overigens slagen de 

meeste dorpsbesturen in Brabant er na het vertrek van de Fransen 

zonder veel moeite in de rust te bewaren. Om die reden tonen rech-

terlijke instanties zich achteraf vrij coulant ten opzichte van de Fran-

se sympathisanten
6
. 

De politieke situatie blijft echter onrustig, en dus worden de katho-

lieken steeds brutaler ten opzichte van de protestanten. Op 29 de-

cember 1793 om twee uur ’s middags vindt in de St. Petruskerk een 

dienst plaats. Veel Oirschotse protestanten zijn aanwezig, maar ook 

Adriaantje Jacobusse van de Lusdonk, huisvrouw van Goijart van 

Mierlo, 24 jaar, zijnde van de Roomsche religie. Ze is in de kerk om-
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dat ze had gehoord dat er een kind zoude gedoopt worden
7
. Tijdens 

de dienst wordt er op de kerkdeur gebonsd, en een groote troup, of 

menigte van mensschen, zo mans persoonen, vrouwen en kinderen, 

alle van de Roomsche Religie komt de kerk binnen. De meesten dra-

gen houten klompen, en maken daarmee een groot gedruijs terwijl 

ze een aantal malen door de kerk heen en weer lopen. Omdat de pro-

testantse gemeente maar klein is maakt zij uitsluitend gebruik van 

het priesterkoor. De rest van de kerk is min of meer openbaar ge-

bied: in het schip worden ook katholieke notabelen begraven, en het 

dient zelfs als opslagruimte. Door het lawaai dat de menigte maakt, 

die bestaat uit een kleine veertig mannen, vrouwen en kinderen, 

wordt de kerkdienst verstoord. Jan Willem van Dun staat met eenige 

vrouwpersoonen op de achtergrond toe te kijken. Tijdens het rumoer 

houdt dominee Durselen op met preken, en beklaagt zich tegenover 

de kerkgangers over het schandalige gedrag van de roomsen. 

De protestdemonstratie duurt enige tijd, en vervolgens loopt het ge-

zelschap met geen minder gedruijs en geraas de kerk uijt na buijten. 

Hun vertrek gaat verseld met een groot gejouw en geschreeuw. De 

zoon van Willem van Nuenen wordt gezien loopen, springende en 

stampende met zijn klompen de kerk uit. Na de optocht wordt er van 

buiten op de kerkdeur met steenen of andersints geworpen. Op het 

geschreeuw en gejouw gaat Cornelis van Nahuijs naar buiten om te 

kijken wat er aan de hand is.  

Een aantal kerkgangers wordt over het incident door de schepenen 

verhoord. Adriaantje van de Lusdonk zegt te hebben hooren zeggen 

dat Cornelis Willems van Beers, Jan Antonie van de Pol en Hendrik 

Adriaan Hendriks de autheurs en oprokkers van deeze gebeurtenis 

zijn geweest. De getuigen noemen de namen van twaalf mannen, 

zeventien vrouwen en tien kinderen, die ze hebben herkend. Zij heb-

ben op een verregaande, insolente, schandaleuse en zeer ergelijke 

wijze, de oeffening van den gereformeerde godsdienst aldaar gein-

comodeert
8
.  

Desondanks durft geen van de getuigen te verklaren dat het uitslui-

tend roomsen waren
9
. De enige die vervolgd wordt is de wever Jan 

Willem van Dun, alias den dolle Jan, die volgens de getuigen op en 

neer de kerk heeft gegaan, en in of bij het choor heeft staan lachen. 
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Ofschoon hij, vanwege gebrek aan bewijs, niet aangeklaagd kan 

worden voor de feiten van 29 december, worden deze door de dros-

saard in een aanklacht vanwege verdere delicten door den zelve se-

dert geperpetreerd aangehaald
10

. 

De vorm van het protest is overigens niet nieuw: al in 1711 klaagt 

dominee de Wildt bij de Vrouwe van Oirschot erover dat de papisten 

met haere klompen of hoolsblocken in groot gewelt de oefening van 

de gereformeerde religie verstoren
11

. 

 

In 1794 neemt de oorlogsdreiging weer toe. Het protestantse doop-

boek meldt dat op Den tweeden november is op het huijs Koolmond, 

vermits in de kerk alhier wegens oorlogs ongelegentheden geen 

godsdients kon verrigt worden, in de tegenwoordigheid van den ou-

derling A. van Nahuijs, en andere leden der gemeijnte, door den 

predikant A.L. Dusselen, gedoopt een kind
12

. Met de bezetting van 

Nijmegen begint de Franse generaal Jean-Charles Pichegru op 18 

oktober 1794 zijn campagne om Nederland te veroveren. Geholpen 

door een strenge winter kan hij de bevroren Maas en Waal overste-

ken, en op 20 januari 1795 valt de stad Amsterdam. Een dag daar-

voor is de Bataafse Republiek uitgeroepen. Op 1 maart 1796 treedt 

Bataafs Brabant toe tot de nieuwe Republiek. 

In Best, waar slechts één protestant woont, durven de katholieken al 

met kerstmis 1794 de klokken van de (protestantse) Sint Odulphus-

kerk te luiden om op te roepen voor de nachtmis in de schuurkerk. 

Als dat geen gevolgen heeft, neemt de katholieke gemeenschap op 

oudjaarsdag de kerk gewoon in bezit
13

. Dominee Hanewinckel 

schrijft in zijn Reize door de Majorij van ’s Hertogenbosch
14

 hier-

over: in Best hebben de Roomschen tands de groote kerk, zij is de 

eerste Kerk, die in de majorij door de Roomschgezinden ingenomen 

is. Zodraa de Franschen in ’s Bosch waren in het jaar 1794, bewoog 

de Priester, die een zeer beittere domme karel is, hemel en aarde, 

om die Kerk in zijne magt te krijgen, en dit is hem gelukt. Hanewinc-

kel voegt er aan toe: Eene menigte van alle plaatzen, zelfs uit ’s 

Bosch vloeide herwaards, toen die Priester er voor de eerste reize de 

Misse in las. De domme Karel om kwestie is pastoor Henricus Go-

defridus van Heeck. 
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De Staatsregeling van 1798 maakte een einde aan de ongelijke be-

handeling van kerkgenootschappen. Artikel 19 luidt: Elk burger 

heeft vryheid, om god te dienen naar de overtuiging van zyn hart. De 

maatschappy verleent ten dezen opzigte aan allen gelyke zekerheid 

en bescherming, mids de openbaare orde door de wet gevestigd, 

door hunnen uiterlyken eerdienst nimmer gestoord worde. Artikel 20 

voegt daaraan toe: Geene burgerlyke voordeelen of nadeelen zyn aan 

de belydenis van eenig kerklyk leerstelsel gehegt. 

De Sint Petruskerk in Oirschot wordt op 24 december 1798 aan de 

katholieken teruggegeven. De overdracht wordt nog lang door de 

protestanten getraineerd. Pas op 19 oktober 1800 wordt er voor het 

eerst sinds 1648 weer een Heilige mis in de kerk opgedragen
15

. 

 

Anton Neggers 
 
 

                                                           
1
 H.F.J.M. van den Eerenbeemd, Inleiding: het historisch kader, in: H.F.J.M. van 

den Eerenbeemd (red), Geschiedenis van Noord-Brabant, Deel I, Traditie en mo-

dernisering 1796-1890, Amsterdam 1996, pag. 17. 
2
 Met ‘dolle dinsdag’ worden de gebeurtenissen op dinsdag 5 september 1944 

aangeduid, toen als gevolg van het gerucht dat de bevrijding van Nederland op-

handen was de emoties hoog opliepen. Het zou nog acht maanden duren voordat 

heel Nederland bevrijd was. 
3
 Jansma en Schroor, a.w. pag. 303. 

4
 RHCe R Oirschot 228 

5
 kokarde: onderscheidingsteken, gewoonlijk in de vorm van een strik of rozet, in 

de nationale of partijkleuren, aan het hoofddeksel gedragen als partijteken of als 

nationaliteitskenmerk. Tijdens de Franse revolutie werden de rood-blauwe kokarde 

van de stad Parijs en de witte van het huis Bourbon samengevoegd tot het rood-

wit-blauw als symbool van de revolutie. 
6
 A. van de Sande, a.w. pag. 526. 

7
 Volgens het doopboek wordt er op 29 december 1793 niemand gedoopt. 

8
 incommoderen: lastig vallen, ongelegen komen 

9
 RHCe R Oirschot 227 

10
 RHCe OAA Oirschot 2218 

11
 Roscam Abbing, a.w., Campinia XXIV (1994) pag. 193. 

12
 RHCe DTB Oirschot 19 f. 56 

13
 Coenen, a.w. pag. 179 

14
 Meijneke, a.w. pag. 240 

15
 Schutjes, a.w. V pag. 353 
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VAN MILITAIR KAMPEMENT TOT 

GEN. MAJ. DE RUIJTER VAN STEVENINCKKAZERNE 

OIRSCHOT (1) 

 

 
 

Nadat eind 1944 het zuiden van Nederland was bevrijd, werden er 

snel plannen gemaakt om in Nederland een grote Expeditionaire 

Legermacht op te bouwen. In het voorjaar van 1945 waren de voor-

tekenen wel zodanig dat de oorlog ten einde zou lopen en werd door 

het Militair Gezag in de omgeving van Eindhoven gezocht naar een 

locatie voor een groot opleidingskamp. In eerste instantie was de 

kazerne gepland in Best, ongeveer waar nu het Joe Mann Openlucht 

theater ligt. Zowel de burgemeester van Best als Staatsbosbeheer 

maakten hiertegen ernstige bezwaren. 

Op 22 juni 1945 liet de burgemeester van Oirschot in de gemeente-

raad weten dat majoor J. Tops hem heeft medegedeeld dat er in de 

heide op Oirschots grondgebied een kamp voor 15.000 militairen 

zou worden ingericht. Oirschot had in 1945 6.300 inwoners. Archi-

tect ir. C. Geenen uit Eindhoven was door majoor Tops al aange-

trokken. Op 21 september 1945 werd de bouwvergunning verstrekt, 

maar al op maandag 6 augustus startte de firma Van Grootel’s 

Bouwmaatschappij uit Eindhoven met de bouw van het kampement 

te Oirschot.  
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Ontwerp en bouw Militair Kampement Oirschot 

De oorspronkelijke kazerne is in zijn geheel ontworpen en in delen 

gebouwd. De opzet van het ‘kampement’ bestond uit zo`n 215 ge-

bouwen. 
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In het door de architecten ir. C. Geenen en W. Herbers gemaakt plan 

zijn drie legeringsgebieden en een middenterrein geprojecteerd. 

 

- 1
e
 legeringsgebied, 29 gebouwen, bestemd voor een afdeling 

artillerie. 

- 2
e
 legeringsgebied, 43 gebouwen, bestemd voor een bataljon 

infanterie. 

- 3
e
 legeringsgebied, 47 gebouwen, bestemd voor een bataljon 

infanterie. 

- het middenterrein met groot exercitieveld was verder bestemd 

voor ontspanning, keukens, kantines, een bioscoop, sportzaal, 

polikliniek, een ziekenverblijf, kerken, badhuizen, zwembad en 

vijvers met een muziekkoepel. 

- verder waren er magazijnen, werkplaatsen, loodsen, munitie de-

pots, enz. 

 

Gerekend dat per ‘kamphuis’ 80 te legeren militairen gepland waren, 

gevoegd daarbij de staf- en legeringsgebouwen voor officieren en 

onderofficieren, dan komen we uit op een kamp van plm. 15.000 

militairen.  
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Op 1 november 1945 werd de eerste steen gelegd in het bijzijn van 

o.a. de minister van oorlog mr. Meijnen, majoor J. Tops, kolonel ir. 

G. Thal-Larsen, de architecten en de aannemer. 

 

 
 

Op 5 juni 1946 werden de eerste 29 gebouwen opgeleverd, thans 

bekend als het ‘oude eiland’. Gebouw 1 werd tijdelijk ingericht als 

hospitaal voor 20 zieken en een polikliniek, gebouw 9 en 28 als tij-

delijke kantine en gebouw 27 als winkeltje.  
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Het oude eiland 
 

 

 

 
 

Legeringsgebouw manschappen voor 80 soldaten 
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Inmiddels is men ook gestart met het derde en tweede legeringsge-

bied. De winter van 1946-47 had een lange en strenge vorstperiode. 

De hoofdwaterleiding bevriest en de zandweg vanaf het Beatrixka-

naal naar het kamp is onberijdbaar geworden. Na de winter wordt de 

weg verhard met 104.000 m2 klinkerkeien opgebroken, bij het 

vliegveld Eindhoven. 

 

In april 1947 startte men met de legeringsgebouwen voor de officie-

ren en onderofficieren. Deze waren tijdelijk gelegerd in het Prinses 

Beatrixkamp te Eindhoven. Tevens begon men met het Regiments-

gebouw en werd een noodtheater geopend, een Romneyhut met 500 

zitplaatsen. In 1948 start de bouw van een tiental loodsen van schok-

beton, waarvan 4 dienst doen als noodlegering elk voor 320 man, 

met noodkeukens en nood kantines. Ook grote houten gebouwen 

verrijzen voor de burelen en magazijnen. 

 

In 1948 ontwerpen de architecten een kerk die noch een specifiek 

katholiek noch een protestant karakter heeft. Dit plan is niet gereali-

seerd. De ontworpen toren zou dienst doen als watertoren.  

Vanaf november 1950 doet het kamp Oirschot dienst als tijdelijke 

opvang van Ambonezen. Na deze periode wordt ‘Oirschot’ bestemd 

als herhalingskamp, huisvesting voor 6.480 soldaten en wordt de 

naam ‘Legerplaats Oirschot’ ingevoerd. 

 

Frans Adriaanse, voorzitter Stichting Behoud Erfgoed Oirschot 

 

(wordt vervolgd) 
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TOBIAS, een blik op Oirschots historie. 

 

Al jaren heb ik het plan een toneelstuk te schrijven geïnspireerd op 

de rijke historie van Oirschot. Stof genoeg, denk maar aan de heren 

van Oirschot, de rechtspraak uit vroeger dagen, de geschiedenis van 

de St. Petruskerk en de medische school van Dr. Fey. 

Vijftien jaar geleden, grasduinde ik al in het archief van Oirschot, 

toen gehuisvest in een statig pand aan de Koestraat. En ik kocht het 

boek “Oog op Oirschot” dat een schat aan informatie herbergt. Soms 

schreef ik een gedicht over een van die mooie oude gebouwen, zoals 

“Oirschots oudste kerk”, met als beginregels: 

 

In deze eeuwenoude kerk, 

vonden, onder ’t houten gebinte, 

twee christelijke gezindten 

een plaats voor hun troostrijk werk 
 

Wie nieuwsgierig is naar de rest moet maar eens om het 13
e
 eeuwse 

“Boterkerkje” heen wandelen, dat op het Vrijhof tussen de bomen 

prijkt. Naast een oude zijingang vindt u een plaquette waarin het 

complete gedicht is gegraveerd. 

Voorjaar 2013 was het zover, eindelijk kon ik beginnen aan de re-

search voor het toneelstuk. Maar er waren wel tien onderwerpen die 

ik bij de kop kon nemen, wat moest ik kiezen? Ik bladerde door 

“Oog op Oirschot” en toen viel me op dat verschillende artikelen 

handelden over illustere figuren uit de 17
e
 eeuw. Dat gold voor Dr. 

Fey, voor de heilige Maria Margaretha - die misschien ooit nog eens 

zalig verklaard wordt- en ook voor Petrus Vladderaccus. De 17
e
 

eeuw lijkt ook voor Oirschot een gouden eeuw te zijn geweest. 

Als ik het stuk eens zou toespitsen op de 17
e
 eeuw? Zou daar litera-

tuur over te vinden zijn?  

 

Een bezoekje aan de bibliotheek resulteert in het boek: “Mr. Arnol-

dus Fey, chirurgijn tot Oirschot.” Dit boek gaat over corsettenmaker 

Arnoldus Fey, alsook over Maria Margaretha van Valckenisse, vica-

resse van het Carmelitessenklooster. Die twee blijken elkaar gekend 



16______________________________________________________________ 

te hebben. De zusters riepen Dr. Fey te hulp toen na een lang ziek-

bed de dood van Maria Margaretha moest worden vastgesteld, als-

ook om later het lichaam te onderzoeken omdat er wonderbaarlijke 

verschijnselen waren…  

Het verhaal gaat dat Dr. Fey niet te beroerd was zijn patiënten te 

verzekeren dat hij hen opereerde met precies hetzelfde mes als hij 

gehanteerd had bij het onderzoek van de “heilige” moeder overste! 

Hetgeen zijn niet geringe roem nog deed toenemen. Duizenden men-

sen trokken naar Oirschot om hulp in nood, soms vonden ze die bij 

de Carmel en soms bij de chirurgijn. En het dorp spon garen bij het 

verblijf van al die bezoekers.  

Boze tongen beweerden dat Fey een charlatan was en dat hij “de 

heilige Non”, zoals Maria Margaretha in de wandeling genoemd 

wordt, had gebalsemd waardoor haar lichaam zo lang in goede staat 

bleef. Maar wat daar ook van waar is, Fey beschikte over grote faam, 

tot in Frankrijk aan het hof van Anna van Oostenrijk, de moeder van 

Lodewijk de veertiende, aan toe. Ook Amalia van Solms de vrouw 

van Prins Frederik Hendrik en hoge ingezetenen als raadspensionaris 

Johan de Wit, zochten hun heil bij Dr. Fey. En met succes, getuige 

het prachtige Hof van Solms, dat Amalia hem uit dank schonk. 

 

Ik werd ook getriggerd door De Latijnse school, die zoals we in een 

artikel van Lijten lezen, in Oirschot in de 17
e
 eeuw tot grote bloei 

kwam, menig student vond van daaruit zijn weg naar de universiteit 

van Leuven. Tijdens mijn studies Nederlands en Theater had ik al 

gehoord over dit type onderwijs, bekend om de schooldrama’s met 

als doel de leerlingen Latijn te leren en morele waarden bij te bren-

gen.  

In een artikel van Verwey stuitte ik op Vladeraccus, pastor van Oir-

schot, die kritiek had op de kwaliteit van de Latijnse school aldaar. 

Petrus van Vladeracken, zoals hij eigenlijk heette, was afkomstig uit 

’s- Hertogenbosch en had zijn sporen verdiend in het Humanisme. 

Hij schreef o.a. het toneelstuk “Tobias” en later “Diva Virgo Oir-

schottana” over Maria van de Heilige Eik. Een illustere Oirschotse 

voorvader die een heus toneelstuk had geschreven. Daar wilde ik 

meer van weten.  
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Zo kwam ik terecht in de bibliotheek van de Universiteit van Til-

burg, die in de Brabantcollectie veel werk in huis hebben over de 

geschiedenis van Brabant. En ze bewaren er ook een authentiek 

exemplaar van het toneelstuk “Tobias” van Vladderaccus.  

Daar stond ik met het boekje in mijn handen. Alleen was het werk in 

het Latijn geschreven en ik heb wel ooit een jaartje Latijn gehad 

maar niet genoeg om dit te ontcijferen. Gelukkig bleek in de Bra-

bantcollectie een kopie voorhanden van een vertaling in het Neder-

lands van Bressers.  

Met rode oortjes las ik de tekst. Het thema van het stuk Tobias was 

“patientia” oftewel geduldig volharden. Dat sprak mij aan. Geduld 

en volharden zijn in onze tijd, waarin we wensen liefst direct vervuld 

zien worden, minder populair maar het blijven deugden die we in het 

leven goed gebruiken kunnen. Ik had goud in mijn handen, dit werd 

de kern van mijn toneelstuk. 

 

Het stuk moest echter niet alleen gaan over de historie maar ook over 

nu. Thenckater, de Oirschotse toneelgroep die op 4 en 5 april a.s. in 

cultureel centrum De Enck het stuk “Tobias” uitvoert, houdt immers 

van eigentijds theater en dat geldt ook voor de bezoekers. Dus 

knoopte ik het verleden aan het heden met het verhaal van een groep 

toneelspelers aan het begin van het theaterseizoen. De regisseur van 

de groep heeft last van een “writersbloc” en krijgt geen pen op pa-

pier. Maar gelukkig verschijnt Thalia, de muze van de komedie, en 

zij wijst hem op de historie als onuitputtelijk bron van inspiratie.  

En zo is de cirkel rond. Ook al ligt de grafsteen van Vladeraccus al 

eeuwen in de mooie St. Petruskerk in Oirschot, nog steeds mag hij 

zoals Verweij zegt: “geëerd worden als een van de grote mannen uit 

het verleden van deze stad”.  

 

Maria van Deutekom, januari 2014 

 
Literatuur: H.J.M. Mijland e.a., Oog op Oirschot (1991); G.T. Haneveld, Mr. Ar-

noldus Fey, chirurgijn tot Oirschot (1977); J. Lijten, De Latijnse school van Oir-

schot, artikel tijdschrift Campinia, jrg. 19 (1989); Th.W.M. Bressers, Petrus 

Vladeraccus, Tobias (1975); M. Verwey, Petrus Vladeraccus (2001). 
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OIRSCHOTS PATRIMONIUM IN DE WIJDE WERELD II 

 

De brief aan rector Wouter van Stiphout in de  

Biblioteca Apostolica Vaticana 

 

Hoewel het stuk dat ik hier wil voorstellen, niet als eigenlijk ‘Oir-

schots’ patrimonium kan gelden en het criterium om het onder deze 

titel op te nemen nogal moet worden opgerekt, is het toch te interes-

sant om het het Oirschots publiek te onthouden. In mijn vorige bij-

drage besprak ik het grafmonument voor Christiaan van der Ameij-

den, de in Oirschot geboren pauselijke zanger en componist, in de  

S. Maria dell’Anima. Christiaan was niet het enige lid van de familie 

Van der Ameijden in Rome, in feite stikte het ervan in de 16
de

 en 

17
de

 eeuw: we kennen nog zeker vijf andere Romeinse Van der 

Ameijdens. De meest prominente hiervan was Christiaans neef en 

erfgenaam, Theodorus, uit de Bossche tak. 

 Theodorus van der Ameijden werd in 1586 in  

’s-Hertogenbosch geboren en vertrok al in 1600 voor de eerste maal 

naar Rome. Hij bevond zich toen in het gezelschap van kardinaal 

Andreas van Oostenrijk (uit de Tiroolse tak van de Habsburgers) die 

aartshertog Albrecht als landvoogd in de Nederlanden had vervan-

gen, terwijl deze in Spanje de hand van Isabella, de dochter van ko-

ning Filips II ging vragen. Zonder verder op allerlei dynastieke ver-

wikkelingen in te gaan: Andreas stierf na een kort bezoek aan Napels 

nog in 1600 in Rome en werd begraven in de S. Maria dell’Anima, 

waar zijn grafmonument aan de binnenkant van de voorgevel nog 

steeds te vinden is, op drie meter afstand van het monument voor 

Willem van Enckenvoirt en op zes meter afstand van de gedenkplaat 

voor Christiaan van der Ameijden. Theodorus keerde nog even terug 

naar Den Bosch, maar vertrok eigenlijk zo wat per omgaande weer 

naar Rome, waar hij rechten studeerde aan de Sapienza (de Romein-

se universiteit) en vervolgens trouwde. Zonder dat dat te bewijzen is, 

kan het heel goed zijn dat Theodorus in zijn korte Bossche levensfa-

se leerling van de Latijnse school daar ter stede is geweest en mis-

schien zelfs van Petrus Vladeraccus, humanistisch auteur en vanaf 

1604 pastoor van Oirschot. Petrus Vladeraccus stierf in 1618 in Oir-
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schot en werd in de Sint-Petruskerk begraven waar zijn grafmonu-

ment nog altijd te vinden is, en wel in het rechtertransept, tegenover 

het beeld van Onze Lieve Vrouw van den Heiligen Eik, waarvan hij 

als eerste de legende heeft beschreven. 

 Theodorus maakte in Rome naam als succesvol advocaat. 

Daarnaast schreef hij immens veel, al werd er tijdens zijn leven 

slechts weinig gedrukt. Op zijn naam staat o.m. een reisgids voor 

pelgrims voor het Heilig Jaar 1625. Het grootste deel van zijn oeuvre 

bestaat uit genealogische aantekeningen of uit korte teksten naar 

aanleiding van de toenmalige actualiteit. Wat opvalt is dat het groot-

ste deel hiervan dus in handschrift is gebleven en in een klein aantal 

handschriftelijke kopieën circuleerde: van de meeste van zijn teksten 

kennen we twee tot drie exemplaren. In volle 17
de

 eeuw is dat toch 

opmerkelijk. Het grootste aantal van deze handschriften bevindt zich 

nog steeds in Rome, in verschillende bibliotheken en fondsen. Bui-

ten Rome is het grootste aantal te vinden in de Koninklijke Biblio-

theek van België te Brussel, waar ze in de 19
de

 eeuw werden aange-

kocht. Den Bosch gold als deel van de Zuidelijke Nederlanden (te-

recht overigens) en de Bibliotheek verzamelde stukken over en uit de 

Zuidelijke Nederlanden, ook als die gebieden inmiddels niet (meer) 

tot het koninkrijk België hoorden. 

 De lijvigste publicatie van Theodorus is een verhandeling 

over de datarie, het ‘bureau’ voor de prebenden en beneficies. Dit 

boek, Tractatus de officio et jurisdictione datarii nec non de sytlo 

datariae, verscheen in 1654 in Venetië. De drukker had echter ver-

zuimd de vereiste approbatio (‘Goedkeuring’) af te drukken, waar-

door Theodorus in moeilijkheden kwam met de Inquisitie. Hij be-

landde zelfs een tijd in de gevangenis. Uiteindelijk werd hij vrijgela-

ten, maar kort daarna, in 1656, stierf hij in Rome. Op de inhoud van 

het boek was overigens niets aan te merken geweest: enkel de afwe-

zigheid van de approbatio was oorzaak van deze problemen. 

 

Te midden van de onvoorstelbaar rijke collectie van de Vaticaanse 

bibliotheek bevindt zich een codex met een verzameling van 114 

Latijnse brieven van Theodorus van der Ameijden, ms. Ottob. Lat. 

2318 (afkorting voor: Ottobonianus Latinus), terwijl een tweede 
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volume, ms. Ottob. Lat. 2319 een collectie brieven in het Italiaans 

groepeert. Tot voor kort werden deze verzamelingen beschouwd als 

‘minuten’, d.w.z. als ontwerpversie of kopie van de brieven, bestemd 

voor (en aangelegd door) de auteur, zulks in tegenstelling tot het 

eigenlijk verstuurde document. Ik heb onlangs aangetoond dat dat 

niet houdbaar is. Het gaat om een handschrift dat ruim veertig jaar 

correspondentie omvat, maar dat wel zeker in één keer tot stand ge-

komen is. Dat laatste blijkt uit het watermerk dat overal identiek is 

en dat rond 1650 te dateren is, alsmede ook uit het feit dat er nergens 

een breuk in het schrijven zelf is vast te stellen. Bovendien heeft het 

handschrift een echt titelblad en heeft de collectie daardoor een titel: 

'Theodori Amidenij / in Rom(ana) Cur(ia) Caussaru(m) Advocati / 

Epistolarum / Lib(er) 1' (waarbij ‘in’ en ‘Curia’ latere toevoegingen 

zijn), ‘Boek I van de Brieven van Theodorus van der Ameijden, ad-

vocaat in de Romeinse Curie’. 

 In tegenstelling tot wat meestal gebeurt, dient men bij de in-

terpretatie van een historische tekst ook de materiële vorm te betrek-

ken waarin deze tekst tot ons is gekomen. De laatste bewijst dat dit 

handschrift in één enkele keer is neergeschreven rond 1650, in de 

tijd dus dat Theodorus problemen had met de Inquisitie. Het is heel 

goed mogelijk dat Theodorus de bedoeling had deze brievencollectie 

te publiceren – alleen al de aanduiding ‘Liber I’, ‘Boek I’, suggereert 

dat –, maar een dergelijk boek is nooit verschenen. Als dat zo is, gaat 

het natuurlijk om een selectie van Theodorus’ correspondentie, en 

wel om een keuze die hem in zo gunstig mogelijk daglicht zou stel-

len, nl. als een degelijke katholiek en onderdaan van de paus en de 

katholieke vorsten, zoals de koning van Spanje. Het was in de 16
de

 

en 17
de

 eeuw inderdaad de gewoonte om brievenverzamelingen op 

deze wijze te publiceren: het bekendste geval is Erasmus (1469-

1536). Naast de selectie van geschikte brieven vond er een tweede 

ingrijpen door de auteur plaats in de vorm van een correctie van de 

teksten. Soms blijft dit beperkt tot een stilistische aanpassing, maar 

het kan ook zijn dat de auteur stukken weglaat of een deel van de 

inhoud aanpast. Het Vaticaanse handschrift met de brieven van  

Theodorus van der Ameijden bevat tal van correcties. Sommige 

hiervan zijn mogelijk te verklaren als gevolg van het feit dat de au-
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teur zijn eigen kladversie niet meer kon lezen, maar andere moeten 

inderdaad op echte correcties van dat origineel teruggaan. Dit alles 

versterkt de hypothese van een verzameling brieven, bedoeld voor 

publicatie. 

 

Nu (eindelijk) naar Oirschot. Want in deze verzameling bevindt zich 

inderdaad (en wel op f. 34r-35r) een brief aan een Oirschottenaar, en 

wel Wouter van Stiphout, van 1630 tot 1637 rector van de Latijnse 

school. Van Stiphout kwam uit Diest, waar hij o.m. leraar geweest 

was van H. Johannes Berchmans, en werd in 1637 door de Latijnse 

school van Turnhout ‘weggekocht’ (wat men nu met voetballers 

doet, deed men toen met rectoren van de Latijnse school, dit alles 

zonder commentaar van mijnentwege). De brief is gedateerd op  

16 april 1634. Ik geef eerst de Latijnse tekst, daarna de Nederlandse 

vertaling. De Latijnse tekst is absoluut nodig omdat daar de talrijke 

correcties te zien zijn (gezet tussen [[ ]]), die in de ‘gladgestreken’ 

Nederlandse vertaling wegvallen. 

 

(f. 34r)  53 

 

D<omino> Walthero Van Stiphout Oirscotum 

 

Spectabilis vir, amice carissime, 

 

D<omi>n<u>s Stephanus Vander Hoei (?) contribulis noster anno 

elapso provisus fuit de can<onica>tu Tournehoutano per sedem 

apostolicam cuius possessionem pacifice adeptus fuit saltem instru-

mentalem, quę sufficit absenti alio non possidente sed possessione 

vacua existente.
1
 Attamen ostendit mihi litteras quibus certum fit 

quendam provisum ab ordinario hanc legitimam et iuridicam pos-

sessionem de facto perturbare, quod sane nullo iure, immo summa 

iniuria contingit, ut adhibitis auctoritatibus ostendi particulari scrip-

to quod hisce annexum recipies. Quę
2
 (ut adsimus communi amico) 

                                                           

1 alio ... existente add. in marg. 

2 quę] qui ms. 
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superaddo nunc transmitto ad te procuratorium ad lites,causamque 

[[me]] (f. 34v) iuxta [[p...m]] scriptum pręfatum instituas et prose-

quaris rogamus.
3
 Si quid molesti inciderit, committes [[epistolę]] 

epistolę: opem hinc feremus, quam poterimus maximam. 

 Retulit idem D<ominus> Stephanus et doctrinam [[et]] moresque 

tuos ac erga me benevolentiam, hactenus quidem immeritam, sed si 

occasio dederit gratissime rependendam. Nisi sors iniqua malumque 

Belgii genium patriam carissimam nobis [[re]] eripuisset, iam nunc 

coram et presentia [[co]] invicem nos cognosceremus, sed hęreticos 

nedum non sustineo sed nec intueor quidem. Et hęc mihi perpetua 

causa exilii. Confido tamen in Deo, et D<omi>no n<ost>ro Iesu 

Christo me rursum visurum lucem. Interim, amice carissime, ne gra-

veris sępius eorum quę ibi accidunt me reddere certiorem, nam ultra 

quod rem mihi feceris gratissimam, obsequium pręstabis Deo utpote 

quia solaberis afflictum
4
? Rogo te etiam ut statum castri [[mee]] sive 

arcis Heel [[...]] seu staexslot [[mihi]] quod iuris mei est mihi trans-

cribas, utrum penitus [[sit]] collapsum sit et a quo tandem occupetur 

[[Deus opt<imus> max<imus> ...]]. Insuper an sępius ad urbem tibi 

accessus. et utrum meo nomine negocium ibi gerere posses in quo 

tuum explico sensum et te, (f. 35r) vir integerrime, summopere iubeo. 

 

Romę in profesto Paschalis 1634. 

 

‘Aan Wouter van Stiphout te Oirschot 

 

Geachte heer, dierbare vriend, 

 

De heer Stephanus Vander Hoei (?), onze landgenoot, heeft afgelo-

pen jaar door toedoen van de Heilige Stoel een kanunniksplaats in 

Turnhout verworven. Hij had hiervan althans instrumenteel op vre-

dige wijze bezit genomen, - wat volstaat voor een afwezige, wanneer 

niemand anders die plaats bezit, maar deze vrij is. Toch heeft hij mij 

brieven getoond, waarin hem wordt meegedeeld dat iemand die door 

                                                           

3 rogamus add. in marg. 

4 afflictum] afflictu ms. 
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de ordinarius voor deze post voorzien is, dit wettelijke en juridische 

bezit de facto verstoort, hetgeen zeker zonder enig recht, integendeel 

met het grootste onrecht geschiedt, zoals ik in een apart document, 

dat u hierbij gevoegd vindt, met aanhaling van de bewijsplaatsen heb 

aangetoond. Ik voeg dit alles er nu bij en stuur (om een gemeen-

schappelijke vriend te helpen) het u toe als zaakgelastigde voor deze 

aangelegenheid met het verzoek dat u de kwestie volgens voor-

noemd geschrift aanhangig maakt en volgt. Als zich iets moeilijks 

voordoet, laat het ons per brief weten: we zullen hier ons uiterste 

best doen om u te helpen. 

 Dezelfde heer Stephanus berichtte mij over uw geleerdheid en leef-

wijze en uw welwillendheid jegens mij. Tot op heden is deze onver-

diend, maar als zich de gelegenheid zal voordoen zal ik dit in dank-

baarheid terugbetalen. Als het onbillijke lot en het slechte gesternte 

van de Lage Landen ons niet ons dierbare vaderland had ontroofd, 

zouden we elkaar nu al in levenden lijve kunnen ontmoeten en leren 

kennen, maar ik verdraag die ketters niet en kan ze niet eens zien. 

Dat is de reden van mijn eeuwige ballingschap. Ik vertrouw echter 

op God en Onze Heer Jezus Christus dat ik [na deze duisternis] weer 

het licht zal zien. Ondertussen, dierbare vriend, maak er geen be-

zwaar tegen mij zo vaak mogelijk op de hoogte te brengen van wat 

er ginds gebeurt. Niet alleen zult u mij daarmee een groot genoegen 

doen, maar u zult ook God welgevallig zijn, namelijk door een be-

droefde te troosten. Ik vraag u ook dat u mij over de toestand van het 

kasteel of het slotje Heel of het Staexslot schrijft dat mij rechtens 

toebehoort: Ligt het helemaal in puin? Door wie wordt het nu bezet? 

Bovendien of u geregeld in de stad komt en of u daar namens mij 

een zaak kunt beheren waarin ik uw gevoel nog uitleg. Geachte heer, 

ik groet u hartelijk. 

 

Rome, Pasen, 1634’ 

 

De aanleiding tot deze brief van Theodorus aan de hem blijkbaar tot 

dan toe persoonlijk onbekende Wouter van Stiphout is een betwis-

ting rond een kanunniksplaats (zoals dat frequent voorkwam) in 

Turnhout. Blijkbaar was Theodorus daarbij betrokken als advocaat, 
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maar had hij nog een contactpersoon in de buurt nodig. Waarom hij 

een rector van de Latijnse school van Oirschot belast met een affaire 

in Turnhout, is mij onduidelijk. Het is mij ook niet gelukt meer de-

tails over deze affaire te vinden. De tweede alinea is in feite interes-

santer. Theodorus maakt daar eerst en vooral allusie op zijn be-

zorgdheid over de toestand in de Nederlanden, meer bepaald in Bra-

bant, dat frontgebied was tussen Noord en Zuid. In 1629 werd de 

stad Den Bosch door het Staatse leger onder leiding van Frederik 

Hendrik ingenomen. Ook al wordt dat feit in de vaderlandse ge-

schiedenis met veel trompetten gevierd, voor de Bosschenaars en de 

Meierijenaars zelf was het destijds een ramp. De Meierij van Den 

Bosch (= het huidige oostelijk deel van de provincie Noord-Brabant) 

was overwegend katholiek en keek niet echt enthousiast uit naar een 

protestantse bezetting. Bovendien werd men afgesneden van de rest 

van Brabant en van Luik, waarmee men vanouds meer (commerciële 

en culturele) contacten had dan met noordelijker streken. Theodorus 

stelt dat hij graag zou terugkeren naar de Nederlanden, maar dat de 

politieke situatie hem tegenhoudt. Hij stelt zich daarbij voor als een 

soort politieke vluchteling. Hoe juist dat allemaal was is een tweede: 

Theodorus is uit eigen wil naar Rome gegaan en er gebleven. Maar 

het was wel een mooie blijk van trouw aan de katholieke zaak, wat 

vermoedelijk de reden is geweest dat Theodorus juist deze brief 

heeft geselecteerd: of er nog meer correspondentie tussen de twee is 

geweest, weten we niet. Theodorus heeft in ieder geval geen andere 

brieven aan Van Stiphout in deze bundel opgenomen. Wel probeert 

hij de Oirschotse rector in te schakelen als contactpersoon, en vraagt 

hij hem bepaalde zaken van hem te behartigen. Als hij het over ‘de 

stad’ heeft, bedoelt hij uiteraard Den Bosch. 

 De vraag is nu: waarom juist de Oirschotse rector? Ik zei al 

dat de tweede alinea van de brief voldoende duidelijk maakt dat 

Theodorus Wouter van Stiphout eigenlijk niet eerder kende, dus de 

verklaring is in ieder geval niet dat het gaat om oude contacten. Inte-

gendeel zelfs. Theodorus’ bewering ‘Dezelfde heer Stephanus be-

richtte mij over uw geleerdheid en leefwijze en uw welwillendheid 

jegens mij, welke tot op heden onverdiend is, maar als zich de gele-

genheid zal voordoen in dankbaarheid terugbetaald zal worden’ 
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hoeft ook niet per se al te letterlijk te worden genomen: dit maakt 

deel uit van het normale taalgebruik in dit soort situaties in die peri-

ode. De sleutel zit uiteraard in het slot van de brief waarin Theodo-

rus aan Van Stiphout vraagt enkele zaken voor hem te willen behar-

tigen. Vóór 1629 had Theodorus diverse contacten in de stad Den 

Bosch zelf gehad, o.m. in het kapittel. Zo verschijnt Joannes Her-

mans, decanus Buscoducensis (ff. 7v-8r, 11r-v) enkele malen in de 

correspondentie, terwijl er op f. 29r-30v sprake is van een niet nader 

genoemde decanus Buscoducensis. Maar met de inname van Den 

Bosch was het katholieke kapittel uit de stad verdwenen. Theodorus 

moest zich dus wel tot iemand richten die buiten het bezette gebied 

woonde, maar voldoende dichtbij Den Bosch verbleef om zijn zaken 

te behartigen. Op zich beantwoordde Oirschot perfect aan dat pro-

fiel, al gold dat ook voor Oisterwijk of Sint-Oedenrode of Eindho-

ven. Blijkbaar had Theodorus geen ingang bij iemand uit die andere 

plaatsen. Dat zijn familie een belangrijke tak in Oirschot had, zal 

nog een extra factor zijn geweest die hem richting Oirschot stuurde, 

alleen: waarom dan niet iemand van de Oirschotse Van der Ameij-

dens gevraagd? Of kwam daar niemand meer in aanmerking? 

 Een laatste element kan gelegen zijn in de toespeling die 

Theodorus maakt op ‘de toestand van het kasteel of het slotje Heel of 

het Staexslot [...] dat mij rechtens toebehoort’. Wat wordt hier be-

doeld? Ik moet eerlijk toegeven dat ik hierop het antwoord schuldig 

moet blijven. Eén ding is duidelijk, nl. dat Wouter van Stiphout van-

uit Oirschot in staat moet zijn geweest om Theodorus het antwoord 

op zijn vraag te geven, m.a.w. dat hij niet al te ver van dit ‘slotje’ 

verwijderd moet zijn geweest. Dat maakt het minder waarschijnlijk 

dat iets bedoeld is in het dorp Hedel aan de Maas, dat bovendien in 

Staats, dus vijandig en bezet gebied lag. Wat nu volgt is enkel een 

vraag. Ik kan er volkomen naast zitten, maar ik beschik op het mo-

ment niet over de middelen of de tijd om dat zelf nader uit te zoeken. 

Naast Hedel aan de Maas is er uiteraard een ander Hedel, en wel in 

Oirschot: de oude herdgang Hedel en Oudenhoven, ten noorden van 

Oirschot-kom. Hedel is nog als toponiem in de straatnaam bewaard, 

maar omvatte in feite alles wat ten noorden van het dorp langs de 

Oude Grintweg tot De Bocht ligt en wat vandaar verder noordelijk 
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gaat. Oudenhoven ligt /lag op de plaats die nu als ‘Tregelaar’ bekend 

staat (zijweg van de Meierijsebaan). Tussen Hedel en Oudenhoven 

heeft zich inderdaad een landhuis of slotje bevonden, en wel net iets 

ten zuiden van de Vlieren Hut. Tot ca. 1980 was daar, te midden van 

de velden, nog een stuk bos te zien, dat toen werd omgehakt en bij 

de akkers en weiden getrokken. Ik herinner mij dat stukje nog goed 

van de tijd dat ik vanuit Oirschot naar het Jacob-Roelands in Boxtel 

fietste waar ik op school zat. Ik weet ook nog heel goed dat J. Lijten 

mij vertelde over het verdwenen ‘slotje’. In zijn artikel over de ‘De 

archeologie van Oirschot’ in Oog op Oirschot maakt oud-

burgemeester Frits Speetjens ook melding van het speelhuis Ouden-

hoven: het gaat hierbij om hetzelfde gebouw. Rond 1500 was het 

eigendom van de familie Van Vlierden (vandaar wellicht of mogelijk 

de naam Vlieren Hut), maar ik weet niet wie er in de eerste helft van 

de 17
de

 eeuw eigenaar van was. Wel is duidelijk dat al die Oirschotse 

patricische families, zoals de Van der Ameijdens, de Van Breughels 

en de Van Vlierdens aan elkaar verwant waren, met elkaar getrouwd 

enz. Vandaar de (open) vraag: wordt met de aanduiding ‘het kasteel 

of het slotje Heel of het Staexslot’ eventueel / misschien dit verdwe-

nen gebouw bedoeld? Als iemand mij kan bevestigen of tegenspre-

ken: graag! 

 Mocht ik met mijn idee gelijk hebben, dan kende dat gebouw 

even wel een heel ver verwijderde bezoeker. Zo niet, dan blijft toch 

in ieder geval de Romeinse brief aan de rector van de Latijnse 

school. 

 

Michiel Verweij 
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van der Ameijden (1586-1656): Biblioteca Apostolica Vaticana, ms. 

Ottob. lat. 2318', In Monte Artium, Journal of the Royal Library of 

Belgium, 2 (2009), 221-242. 
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SCHOLASTICAAT (4) 

 

Het tweede jaar Oirschot zat erop en toen werden we theologant. We 

werden ingelijfd in de clericale stand door het ontvangen van de 

kruinschering. Ik zal deze viering niet vlug vergeten. Monseigneur 

Johannes Gunnarson was in Nederland en werd uitgenodigd om de 

tonsuur(kruinschering) en de lagere wijdingen te komen doen en 

subdiakens te wijden. De tonsuur was het symbool van afstand doen 

van het wereldse en daar zat natuurlijk de haardos bij, die voor me-

nigeen een bewijs was van mannelijke rijkdom. Ik mag dat een beet-

je spottend zeggen omdat er bij ons, priesterstudenten, vanaf den 

beginne op werd toegezien dat je kort haar droeg en je gewoonweg 

niet mocht toegeven als de je toegewezen kapper luisterde naar jouw 

verlangens. Het was gewoon: bloempot er op en de rest er af. Zo in 

de trant van Mijnheer Goebertz in de Vondelstraat. Ik voel nog zijn 

kweltuig dat de haren meer uitrukte dan wegschoor. God hebbe zijn 

ziel. Terug naar de tonsuur: toen ik aan de beurt was om drie happen 

te laten wegkapen uit mijn toen al niet meer weelderige pruik, schoot 

de IJslandse bisschop in een lach. Tegelijkertijd zagen wij voor zijn 

zetel een kippenveer liggen. Blijkbaar had één van ons voor de 

plechtigheid in het park gewandeld en had een veer meegedragen 

aan de zoom van zijn toog. Bisschop Johannes hield wel van een 

grapje. Liefst in het Heerlens dialect, dat hij beter sprak dan ik van-

wege de vele vakanties die hij doorbracht bij de Heerlense familie 

Wevers op de Bekkerweg. 

 

Theologie 

Na de vakantie begonnen wij dan de eerste klas van de theologie. 

Een Pater, die lang in Malawi had gewerkt en daar bekend stond als 

bouwheer, Herman Bonnier, werd de uitverkorene om ons de begin-

selen van de dogmatiek en de moraal bij te brengen. Hij kan als stu-

dent een goed figuur geslagen hebben, dat wilde nog niet zeggen dat 

hij een goede professor zou worden. Hij hield zich strikt aan het 

handboek, dat hij op saaie wijze probeerde te verklaren. Een heel 

goede man, die te lang aan een stuk in de missie was geweest. Door 

de oorlog had hij noodgedwongen meer dan 14 jaar moeten vol ma-
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ken voordat hij voorde eerste maal naar huis kon. Pater Bonnier was 

heel praktisch en handig. Met enkele mannen van onze klas bouwde 

hij een nieuwe Lourdesgrot in het park. Hij kon beslag leggen op het 

puin van opgeblazen Duitse bunkers uit de Oirschotse hei. Het waren 

allemaal grote betonnen brokken die op elkaar gemetseld werden 

volgens de tekening, die de pater hanteerde als richtlijn voor zijn 

bouwsel. Ook verfraaide hij de ingang van de oprijlaan door er een 

gebogen bakstenen brugleuning te bouwen met een volgens hem 

zeldzame ezelsrug. Een ezelsrug is een afdekking van een muurtje. 

Bakstenen werden als een omgedraaide V gemetseld op de bovenste 

laag. Volgens hem was dit uniek. In ieder geval het muurtje staat er 

nog en de heel ouden onder ons spreken nog van de muur van Bon-

nier. Zijn technische kwaliteiten zullen wel de reden zijn dat hij na 

een jaar benoemd werd aan de Missievakschool in Bunde, waar ik 

hem later als collega ontmoette en waar hij weer van zich deed spre-

ken door de bouw van Lourdesgrot en Calvarieberg. 

 

De nieuwe overste 

Na de feestelijkheden rond de heiligverklaring begon ook voor de 

nieuwe Overste een zware job. Hij bleef professor en had tevens de 

taak leiding te geven in een toch nog moeilijke na- oorlogse tijd. 

Toen zijn benoeming uit kwam hadden de scholastieken heel geest-

driftig gereageerd. Het werd afgekondigd in de eetzaal en sommigen 

van ons stonden op, namen een plank die diende om de hete schotels 

‘op te vangen’, en ritsten daarmee langs de ribben van de radiators. 

Een oorverdovend geluid van blijdschap. De werkelijke reden was 

dat er geruchten waren geweest dat pater Polder Overste zou worden 

en uit dit vertoon bleek dat deze niet de eerste keus was van de ge-

meenschap. Later toen de ware Pater Kaptein zich manifesteerde 

bleek dat hij een strenge overste was, die recht ging trekken wat we-

gens de oorlogsomstandigheden in de vergetelheid was geraakt.  

Pater Smeets had als overste veel uitzonderingen moeten toestaan, 

die nu weer terug gedraaid werden. Het was niet altijd gemakkelijk 

om begrip op te brengen voor de nieuwe wind, die echt ging waaien. 

Er waren soms tijden van veel kritiek en onrust. Vooral toen we be-

gin november hoorden dat het op het algemeen kapittel in St.Laurent 
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ook niet zo vreedzaam verlopen was toen bleek dat de nieuwe Gene-

rale Overste nogal na wat ‘esprit de cabal‘ gekozen was. Er waren 

samenscholingen geweest om te voorkomen dat een niet-Fransman 

gekozen werd, namelijk onze Provinciaal Pater Hupperts. Gevolg 

was dat Pater Theunissen, de eerste assistent, aftrad. Hij was half 

oktober hier gesignaleerd om de provinciaal te spreken. Pater Wel-

ters, onze oud-overste van Schimmert volgde hem op. De studie 

werd er niet lichter op. Behalve de hoofdvakken over moraal en 

dogma, kregen we ascese, H.Schrift en Mariologie en niet te verge-

ten kerkelijk recht. De handboeken, die we moesten volgen, hadden 

al een goede staat van dienst. Dat wil zeggen dat er voor moderne 

schrijvers geen plaats was. In de marges van de handboeken van 

moraal stonden de moppen gekriebeld, die de professor verteld had 

ter verduidelijking van de stof. 

Vlak voor de vasten wordt bekend wie de nieuwe Provinciaal Over-

ste werd: Pater Jan Baptist Theunissen. Ook deze gaat voortvarend te 

werk en presteert het om na een degelijk bezoek aan de provincie 

drie bladzijden benoemingen te produceren. Je zou zeggen dat hier 

en daar met de bezem gewerkt was. Het jaar wordt natuurlijk opge-

sierd met prettige dagen en gebeurtenissen en dan denk ik aan het 

jaarlijks bezoek aan de fraters van Eikenburg in Eindhoven. We 

voetbalden met het schoolelftal tegen de broeders en wonnen vaak. 

We zijn bijvoorbeeld op excursie geweest naar de Landstichting en 

naar Druten naar de Zusters van Boldershof. In de meimaand deden 

we onze bedevaart naar O.L.Vrouw van de Eik in Meerveldhoven. 

Fikse wandeling en een goed gevulde dag van devotie. We maken 

kennis met de nieuwe generaal, die op visitatie komt en er op staat 

dat elke medebroeder hem bezoekt. Je wordt dan voor de eerste keer 

gedwongen in het Frans te converseren, wat om de drommel niet 

meevalt. Je ontdekt dan pijnlijk dat alle Frans dat je geleerd hebt als 

dode stof is opgeslagen en niet tot leven kon komen. 

 

Doorgaan of niet? 

Het jaar 1948 was ook het jaar dat we de toen nog bestaande Minde-

re Orden kregen. Ik heb al uitgelegd wat dit inhield. In ieder geval 

werd ik er geen andere mens van. De studie viel me nog even zwaar; 
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misschien meer door een zeker ongeduld dat over mij lag. Ik wilde 

altijd met iets bezig zijn. Ik had niet genoeg zitvlees en wilde mijn 

handjes laten wapperen. Dat leverde me wel eens duidelijke verma-

ningen op van de overste, die me wel mocht. Ik was een naamge-

noot, de enige van het huis. 

Als je dit allegaartje van herinneringen leest zou je denken dat het 

leven voor mij op rozen liep. Leuke herinneringen, maar ook veel 

moeilijke dagen. Er zijn heel wat momenten geweest dat je voor een 

keuze stond. Doorgaan of niet? Gelukkig had ik een paar paters waar 

ik altijd welkom was voor een goed gesprek. Voor de eerste her-

nieuwing van mijn geloften geraakte ik in een stevige crisis. Vlak 

voor de retraite, de voorbereiding op de hernieuwing van de gelof-

ten, werd thuis het 25 jarig huwelijksfeest gevierd van mijn ouders. 

Ik mocht enkele dagen naar huis. Daags na de jubileumdag werden 

vrienden en collega’s van Pap uitgenodigd. Er werd een leuke spel-

lenavond gehouden. De meest gekke dingen werden opgehaald en 

sketches gespeeld. Ik had een heel leuke buurvrouw, een knappe 

jonge meid die bij de ODB op kantoor werkte. Een heel bescheiden 

en rustig typetje. Ik moet eerlijk bekennen dat ze, op zijn zachtst 

uitgedrukt, indruk op me maakte. Daags daarna moest ik terug naar 

Oirschot en werd onmiddellijk in de retraite gegooid. Zover ik me 

herinner is toen voor mij de enige heimwee-aanval begonnen uit heel 

mijn studententijd. Ik kon blij zijn dat ik Pater Hermans had, die mij 

er doorheen geholpen heeft. 

En nu verder met mijn levensloop. Op de Mariadag van 8 december 

1948 was er een mooie plechtigheid. De Lourdesgrot door Pater 

Bonnier met onze klas gebouwd, werd ingezegend. De Pater was 

ondertussen benoemd aan de Landstichting in Nijmegen, maar uit-

genodigd voor deze inzegening. Het einde van het jaar was altijd een 

gezellige kerstvakantie. Ik heb meestal mijn bijdrage geleverd voor 

de versieringen en opluistering van kapel en recreatiezaal. In de kro-

nieken van 1948 lees ik bij 25 december: “Even na middernacht be-

gint de hoogheilige nachtmis. In zuiver licht straalt de bambino (pas-

tel van frater Henri Leclair) aan de voeten van een stralende Madon-

na in aanbidding (van frater Theo Hustin, naar een vrije bewerking 

van een prentje van Pieter Geraeds) onder een baldakijn”. Ik kan me 
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dit niet meer herinneren en het kunstwerk is zeker niet bewaard voor 

het nageslacht. Misschien duikt het eertijds op in het programma 

“Kunst of Kitsch”? Gelukkig zijn er wel dingen bewaard die in ons 

leven een rol hebben gespeeld en die onze studietijd in prettige zin 

beïnvloed hebben. Jammer genoeg kan ik niet spreken van nage-

slacht, want dat is er niet. Oirschot is verkocht, de Montfortanen 

wachtten totdat het afgebroken wordt en de kleine groep, een ander 

tehuis krijgt. 

 

Afscheid 

Het leven is een tijd van vaak afscheid nemen. We leefden in de pe-

riode van doorlopende politieke onrust in verband met Indonesia, dat 

toen nog Nederlands Oost Indië heette. Nederlandse troepen werden 

daarheen gezonden omdat het in opstand was gekomen tegen het 

koloniale regiem. Ook broer Huub kreeg een oproep. Ik kreeg te ho-

ren dat hij zou vertrekken vanuit de kazerne in Oirschot. Daar mocht 

ik afscheid nemen van hem. Een vriend, Jan Jacobs uit Schimmert 

zou ook mee gaan. Een paar medebroeders, Schimmertenaren, gin-

gen met mij naar de hei waar de kazerne lag. Ik mocht binnen, maar 

de twee moesten buiten de omheining blijven waar zij toch konden 

praten met Jan. Ik moet zeggen dat het niet mee viel om weg te gaan 

en hem achter te laten. Een paar dagen later vertrokken zij met het 

troepenschip de “Oldebarneveld”. Toen volgde vooral voor mijn 

ouders heel zware jaren. Huub schreef heel regelmatig maar als er 

eens een week over heen ging dan was het goed mis. De brieven die 

ik van hem kreeg waren heel neutraal in die zin, dat hij heus niets 

liet weten van de miserie die zij mee maakten. Wij hoorden wel eens 

iets van de fraters die soms post kregen uit Indië omdat zij meededen 

aan acties ten behoeve van “onze jongens in Indië”. 

Ons leven ging gewoon door en was een afwisseling van studie, ge-

bed en gelukkig ook werken. In onze studietijd is heel wat gebouwd. 

Ik denk dan aan de vele ‘bouwwerken’ die in het park verrezen zijn 

zoals de grot, waarover ik al sprak en waar vooral enkele medebroe-

ders van mijn klas onder leiding van Herman Bonnier hun sporen 

verdienden. Het doet me goed als ik in Oirschot door het park loop 

en even stil sta bij de grot. Een paar jaar geleden heb ik de  
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H. Bernadette eens mee naar Vroenhof genomen om haar opnieuw te 

schilderen. Ik heb toen een bordje op haar plaats gezet met de ver-

melding: “Ik ben even weg om nieuwe kleren te kopen”. 

Heel actief was een groep scholastieken die ik “de dierenliefheb-

bers” zou willen noemen. Daar waren vooral Belgen bij. Zij ver-

zorgden het onderhoud van de onderkomens van de eekhoorns bij-

voorbeeld. Er bestond de gewoonte, nog stammend uit de “Franse 

tijd”, om regelmatig op eekhoornvangst te gaan. Dit werd gedaan als 

de populatie was afgenomen en de kooi wat vernieuwing kon ge-

bruiken. Dat was een boeiende sport. Met de verworvenheid van 

deze tijd zouden we het eigenlijk een barbaarse sport moeten noe-

men. We noemden het ‘op écureuil gaan ‘ of “chassen”. Ecureuil is 

het Franse woord voor eekhoorn. Chasse betekent “jacht”. We trok-

ken dan naar de dennenbossen in de buurt op zoek naar de snelle 

beestjes. Als er een ontdekt was dan werd hij omsingeld en naar 

dunne bomen gedreven. In een cirkel stonden we dan met ieder een 

boomstam die we sterk schudden zodat hij gedwongen was te blijven 

zitten in de dunne stam. Daar stond de dapperste van ons, die de 

handigheid en de moed had het diertje in de nek te pakken, gereed. 

De stam werd met korte hevige schokjes beroerd en dan zag je het 

slachtoffer langs de stam naar beneden zakken omdat hij absoluut 

geen greep meer had. Het was dan kwestie om hem juist achter zijn 

kopje te nemen zodat hij niet kon bijten, want dan was je een vinger-

lid kwijt. Als iemand een eekhoorntje gezien had, waarschuwde hij 

de groep, die verspreid door het bos liep, met de roep: “Ecureuil”. 

De eekhoornkooi was een welkome afleiding in het park. Er waren 

natuurlijk allerhande instrumenten in elkaar geknutseld waar zij hun 

bewegingsdrang kwijt konden. De beestjes werden heel tam en als je 

in de kooi kwam liepen ze langs je koord en rozenkrans, die tot ons 

‘uniform’ hoorden, tot op je schouder of op je hoofd als je daar een 

noot of kastanje deponeerde. Eenden en zwanen bevolkten de vijver 

en hadden zo hun eigen kooien. De mannetjes eenden werden in de 

volksmond “Kareltjes’ genoemd. Het hok kreeg de naam van ‘Karls-

ruhe’. In Duitsland woonde een Pater, die rector in een ziekenhuis 

was en die nogal rustig van aard was. Zijn voornaam was Karel. 

Vandaar! Voor zwanen werd een klein kasteeltje gebouwd van af-
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braakstenen. Dit is nog bewaard en heet altijd nog: “De Zwanen-

burcht”, terwijl er geen zwaan meer op de vijver zit en nauwelijks 

eenden. Een laatste aanwinst was het duivenhok. Op een goede 

plaats voor de aanvliegroute aan de rand van het park werd door fra-

ter Frans Swerts een duiventil gebouwd, die hij met zijn vriend Ger 

getimmerd had in de werkplaats. Een zuil werd in beton gegoten als 

fundament van het sierlijk bouwwerkje. Een attractie rijker. 

 

Een massa energie werd gestoken in de zwemvijver op de hei. Jaren 

geleden heeft Pater Weerts, moraalprof, een stuk hei gekocht van 

zijn patrimonium. Het was bedoeld als recreatieterrein. Er werd toen 

een grote kuil gegraven waar een zwakke waterbron was. Een voet-

balterrein werd aangelegd, struiken en bomen geplant. Het geheel 

was in de loop der jaren uitgegroeid tot een zeer welkome mogelijk-

heid om de vrije tijd door te brengen. Er kon gevoetbald worden en 

gezwommen. Maar de zwemvijver was langzamerhand ondiep en 

modderig geworden. Een groots plan werd opgesteld en voorgelegd 

aan de overheid. Er werd verlof gegeven om de zaak grootscheeps 

aan te pakken. En groep studenten is toen begonnen met het droog-

leggen en uitgraven. Een hels karwei dat toekwam aan de heel ster-

ken die de krachten moesten hebben van kruiers van natte turf. Een 

heel bijzondere karwei was het weer volpompen van de vijver. Han-

dige jongens hadden het klaar gespeeld om bij de brandweer het no-

dige materiaal te vragen, zoals een pomp en de nodige honderden 

meters slangen, de afstand van het kanaal tot de vijver. Als de com-

mandant dit niet kon toestaan belde burgemeester Steger zijn collega 

van Eindhoven en het nodige materiaal werd daar dan geleend. Na 

de nodige nachtwachten om de pompen dag en nacht te laten draaien 

lukt het na dagen om de stand van het water op redelijke hoogte te 

brengen zodat gezwommen kan worden. De fraters Feiter en Kiewe, 

die dit allemaal gedurfd organiseerden hebben later hun organisatie-

talenten en vooral hun “bedelapostolaat” ten volle in praktijk ge-

bracht. We hebben aan hen te danken dat we in de zomer van 1950 

fijn konden zwemmen in een vernieuwd “bad”. 

 

Pater Thei Hustin (wordt vervolgd) 



34______________________________________________________________ 

DE TOOG 
 

De gildebroeders hadden (in tijd van verval) niet zo’n beste naam. 

Nee, het waren maar herrieschoppers en drinkebroers. Zo leek het, 

en dat was niet geheel ten onrechte, zoals in elke opvatting enige 

waarheid schuilt. De tijden waren er ook naar: vele, lange werkdagen 

en een karig bestaan. Geen wonder dat men zich op een gildefeest te 

buiten ging aan eten en drinken en dat een viool of grammofoonplaat 

wel eens overdadig schetterde. Toen namen velen niet elke dag een 

glas of glaasje tot zich en was worstenbrood niet zomaar ‘brood’. In 

die tijd zat de ether niet vol met geluid en muziek. Bovendien waren 

er grote afstanden tussen de verschillende bevolkingsgroepen. Van-

daar mogelijk de vriendschappen bij de gildebroeders onderling. Dan 

was men het roerend eens en ruzie kwam niet zoveel voor. Als het 

voorkwam dan hoog oplaaiend en niet verscholen, zoals misschien in 

andere kringen.  

Geestelijkheid en guld lagen toen niet in elkaars verlengde. De Stra-

tense guld lag overhoop over dansen, de Berbelse guld was mêr ’n 

piel-guld en Bastiaan had de toog natgemaakt! Bastiaan was onder 

het schieten met de pet rond geweest en haalde veel geld op voor het 

H.Hartbeeld, dat in Oirschot moest verrijzen. De vijfentwintig gul-

den ging Tinus Schoenmakers als secretaris naar de pastorie bren-

gen, maar hij kon ze mee terug nemen. “Gij wilt met uw guld zeker 

nog gouden franjes aan je vuil vaan” was het bescheid van de (toen-

malige) deken. Tinus, de vader van de 100-jarige Willem, was deur-

waarder van beroep en kon dus wel tegen een stootje. Geen wonder 

dat de 25 gulden in bier omgezet werden.  

In een preek over misdragingen van het O.L.Vrouwegilde luidde het: 

“Zij noemen zich O.L.Vrouwe Broeders, maar ik zeg het, van de 

week waren het O.L.Vrouwe beestjes”.  

Het kan verkeren. Natuurlijk moet men deze gezegdes zien in dàt 

tijdsbestek en ’t verder erbij laten. ’t Is niet erg dat men de spiegel 

eens voorgehouden krijgt, maar dat geldt wederkerig. 

Aan de toog en in de toog! 
 

Feestdag van Bernadette Soubirouse, 

Theo van de Loo, de Oude.  



________________________________________________________________35 

DE KANUNNIKEN VAN OIRSCHOT (2) 

 

2. Albertus 

 

Van Albertus is alleen bekend dat hij kanunnik was vóór 1400 en 

tevens de functie van scholasticus bekleedde.  

 

3. Daniël van der Ameijden/Ameiden/Ameyden/van der Mey-

den/Meyen 

 

In de vijfdelige geschiedschrijving van het bisdom ’s-Hertogenbosch 

door Schutjes, een van de eerste Nederlandse kerkhistorici, staat 

Daniël van der Ameijden in 1523 als kanunnik en vicecuratus (ofwel 

vice-deken) genoteerd.
1
 

In de beginperiode na de instelling van het dekenaat werd het pasto-

raat door de deken persoonlijk uitgeoefend. Sommige dekens lieten 

het pastoraat waarnemen door een plaatsvervanger, een vice-cureit 

of -curatus, aan wie zij een deel van hun inkomsten moesten afstaan. 

Daniël van der Ameyden was dus plaatsvervanger van de kapittelde-

ken en daarmee tevens van de pastoor.
2
 

Ook in 1528 was hij nog vicecureijt, kanunnik en tevens rector van 

het St. Barbara-altaar.
3
 

 

Maar meteen met de vaststelling van deze feiten doet zich bij de 

identiteit van deze kanunnik het probleem voor van wisselende te-

naamstellingen. De naam ‘Daniël van der Ameijden’ werd namelijk 

op het einde van de 15
de

 en het begin van de 16
de

 eeuw op verschil-

lende manieren geschreven, zoals in bovenstaande titel al te zien. 

Voor deze poging tot reconstructie van de levensbeschrijving van 

een kanunnik met die naam komen de volgende schrijfwijzen voor:  

A - in 1468 en 1469: Daniel geheten van der Meyen zoon van  

Arnoldus, later Danel van der Ameyden Arts soen genoemd en Da-

niël Aerts van der Ameijden;
4
 

B - in 1516: Daniël, natuurlijke zoon van meester Christiaan van der 

Ameyden, welke Daniël dan één van de twee rectoren van het altaar 

van de Tweede Fundatie van St.Barbara is.
5
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C - uit de 16
e
 eeuw zijn er afschriften van testamenten van Daniël 

van der Meyen en N., dochter van Alijt Back, gehuwd met een broer 

van Thomas van der Meyen, en van een geschrift handelend over de 

presentatie van de door Daniël gestichte kapelanieën in de kerk van 

Oirschot.
6
 

 

Het mag duidelijk zijn dat de eerste en de tweede Daniël verschil-

lende personen zijn. Maar wie van de twee was de echte kanunnik en 

/of was nummer C dezelfde als A of B? Voor een juiste levensbe-

schrijving levert dit natuurlijk problemen op en het gaat te ver in het 

kader van dit artikel ook een uitgebreid genealogisch onderzoek te 

doen. Ook de in Campinia verschenen lijst ‘Vande afcomste van 

Daniel vander Ameyden fundateur van Sunte Barbara beneficie inde 

kercke tot Oirschot’ biedt geen afdoende uitkomst.
7
 

Gebruikelijk was om de naam van de vader als tweede naam te ver-

melden, maar merkwaardigerwijze is dat in het geval van Daniël 

heel vaak niet gedaan. Was hij in Oirschot de enige Daniël van de 

Ameyden in leven en zó bekend, dat men dat niet nodig achtte? 

 

Ofschoon de aktes in het archief van het Oirschotse kapittel in het 

Rijksarchief in ’s-Hertogenbosch allemaal betrekking hebben op 

zaken, het kapittel betreffende, geven ook deze geen antwoord op de 

vraag om welke persoon als kanunnik het gaat. Daarom heb ik in 

deze reconstructie van de feiten de tenaamstelling niet geünifor-

meerd, maar zoals die voorkomt gebruikt en met de functieomschrij-

ving, zoals in de aktes staat aangegeven. 

 

Er spelen verschillende ‘kwesties’, waarin we ons kunnen afvragen 

of de hoofdpersoon wel of niet dezelfde is, maar met verschillende 

benamingen wordt aangeduid: 

1. met betrekking tot hoeve RevelsCot/Ravelschot in Lieshout. 

2. met betrekking tot het Stouten Goet ofwel Stouten Hoeve in  

Middelbeers en andere bezittingen. 

3. de stichting van de St. Barbara-beneficies.  
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Ad 1. 1468: Daniel geheten van der Meyen zoon van Arnoldus krijgt 

van Daniel Willelmus Willelmus de Peterssem de helft van een rog-

gepacht uit een hoeve geheten Revelschot in Lieshout en wat erbij 

hoort
8
. 

Een jaar later oorkonden schepenen van Oirschot dat Danel van  

Petersheym beloofd heeft aan Danel van der Ameyden Arts soen dat 

hij (van Petersheym), als zijn broer Willem naar het buitenland zal 

gaan, de akte die betrekking heeft op een roggepacht uit de hoeve 

Revelschot, in veiligheid zal brengen zodat Daniel en Wilhem er hun 

rechten mee kunnen verdedigen.
9
 Inderdaad draagt een jaar later 

Willelmus de Peterssem de helft van de roggepacht uit de hoeve, nu 

RavelsCot genoemd, over ten behoeve van Daniel van der Meyen.
10

 

Op 1 augustus 1474 oorkonden schepenen van ’s-Hertogenbosch dat 

Danel van der Meyen zich in een brief aan de (hoog)schout heeft 

beklaagd dat hij een roggepacht uit de hoeve RevelsCot met toebe-

horen in de parochie Lieshout niet ontvangen heeft; dat de eigenaren 

ervan beweren deze pacht nooit beloofd te hebben en dat ieder van 

hen deze bewering herhaald heeft voor zijn persoonlijke eigendom; 

en dat door de procureur van Danel de rechtszaak vervolgd is met 

het voorlezen van verschillende schepenakten, de oudste van 1442.
11

 

In 1475 leggen de schepenen van Oirschot vast dat Henric Jans 

Tsheeren soen beloofd heeft een deel van de roggepacht uit Lieshout 

te betalen aan Danel van der Ameyden.
12

 

Volgens Frenken was deze hoeve afkomstig van Rutger van Erp en 

in 1474 eigendom van Daniel van der Meyen, waarschijnlijk dezelf-

de die in 1523 vice-cureijt was. Later kwam de hoeve mogelijk in 

het bezit van Jan van der Ameyden, de kapitteldeken van Eindhoven 

en pastoor van Bladel, die ze bij testament van 20 februari 1537 zal 

hebben nagelaten aan Daniel Arnoldi van der Ameyden. Deze op 

zijn beurt heeft ze op 7 februari 1560 weer verkocht.
13

 

 

Bijna 20 jaar later, in 1492 verklaarde Symon Janssoen van der 

Bocht, laat (een horige met enige zelfstandigheid) en hoevenaar op 

Die HasenBosch in Zeelst (dat toebehoorde aan heer ridder Willem 

van Erp, zoon van Rutger), dat hij namens heer Willem geleverd 

heeft aan Danel Artssoen van der Ameyden in diens huis in Oirschot 
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de jaarlijkse roggepacht die hij hem schuldig is uit een hoeve met 

toebehoren geheten Die Revelsschot in Lieshout.
14

 Ook Henric Jans 

Hherensoen alias Henrick die Brouwer belooft dan aan Danel Arts-

soen van den Meyden 15 lopen rogge te leveren in diens huis, af te 

trekken van de roggepacht die Henric aan Danel schuldig is uit de 

hoeve Revelsscot in Lieshout.
15

 

 

Ad 2. Een andere kwestie gaat over een hoeve geheten Stouten Hoe-

ven in de parochie Middelbeers. 

De oudste akte hierover dateert van 1422 en daarin krijgt ene Daniël 

van der Ameyden een roggepacht uit Stouten Goet en uit een deel 

van een hoeve land in Middelbeers.
16

 

Ruim 50 jaar later, in 1476, wordt een roggepacht uit deze hoeve 

overgedragen door Philippa d.v. Jacobus van den Doren ten behoeve 

van Daniel van den Ameyden, zoon van Arnoldus, aan Franco de 

Langel. Op 10 juli 1476 bevestigen schepenen van ‘s-Hertogenbosch 

de akte van 19 augustus 1469 en oorkonden dat Philippa, dochter 

van Jacobus van den Doeren, erkend heeft dat zij de genoemde akte 

bewaarde ten behoeve van haarzelf en van Daniel van der Ameyden, 

zoon van Arnoldus, en dat Daniel er indien nodig gebruik van kan 

maken.
17

 

Ook Petrus, natuurlijke zoon van priester Johannes de Baest, draagt 

een maand later aan Daniel van den Ameyden een deel over van een 

roggepacht uit goederen, geheten Stouten Goet in Middelbeers en uit 

een deel van een hoeve land in dezelfde parochie.
18

 

 

Een van deze ‘varianten’ van Daniël van der Ameyden heeft diverse 

keren te maken gehad met de rechterlijke macht in verband met an-

dere bezittingen: 

- in 1476 dragen verschillende personen samen voor schepenen van 

’s-Hertogenbosch over aan meester Willelmus de Busco t.b.v. Daniel 

van der Ameyden, zoon van Arnoldus van der Ameyden, een rogge-

pacht uit een halve hoeve met toebehoren en een deel van een rogge-

pacht uit enkele andere goederen, beide in Strijp.
19
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- In 1539 is er door de Raad van Brabant een vonnis uitgesproken in 

het proces tussen heer Jan de Cortte en Daniël van der Ameyden 

(dezelfde?) betreffende ‘gerechtelijke bezitshandhaving’.
20

 

- Jaren later heeft Daniël van der Ameyden nog een proces gevoerd 

voor de Raad van Brabant, nu tegen Jan Aertssen van Vladeracken. 

In 1574 is een uitspraak gedaan over de betaling van de kosten van 

dit proces.
21

 

 

Ad 3 betreft de stichting van de H. Barbara-beneficies. 

Op 23 januari 1490 oorkonden deken en kapittel dat Daniel van der 

Meijen, ‘tijdens zijn leven Collator fructum van de Luikse bisschop 

Ludovicus de Bourbon in het aartsdiakonaat Kempenland’, twee 

kapelaniën of beneficies gesticht heeft op het altaar van de 

H.Barbara in de kerk van Oirschot, waarvan de nadere voorwaarden 

uiteengezet worden. Dit beneficie viel onder de belastingwet van 

Karel V.
22

 

Dan is er ook nog een akte van 56 jaar later (1544) waarbij Joannes 

Poggius, bisschop van Tropea en nuntius bij Karel V met de macht 

van legatus a latere, toestemming verleent aan Daniël van der 

Ameyden, clericus van Luik, om twee beneficies in eenzelfde kerk te 

bezitten.
23

 

In 1598 keurde de pauselijke nuntius in de Nederlanden op verzoek 

van Arnold, Bernard en Dirk van den Ameyden de stichting van de 

St.Barbara-beneficies goed en schold hun alle kerkelijke straffen 

kwijt. Bovendien voegde hij, naast de oudste kanunnik van het kapit-

tel en de oudste kerkmeester, ook de oudste mannelijke bloedver-

want in rechte lijn van de stichter als collator toe.
24

 

 

Wie van de drie?  

 

Frenken gaat uit van één Daniel van der Meijen, volgens hem alias 

voor Daniel van de Ameyden, de gewezen Collecteur der inkomsten 

van de Luikse bisschop Ludovicus van Bourbon. Hij was gehuwd 

geweest met Aleidis Back en daarna met Maria Vos.
25

 Deze Daniel 

had al eerder een beneficie ter ere van St. Barbara gevestigd, maar 

toen hij op 23 januari 1491 stervende was, stichtte hij een tweede 
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beneficie op het altaar. Uit deze stichtingsakte blijkt de connectie 

met Lieshout: beide rectoren moeten jaarlijks 30 mudden rogge krij-

gen, o.a. ‘9 vat uit de hoeve Ravel- of Revelschot onder de parochie 

Lieshout’.
26

 

 

Het is daarom aannemelijk dat de Daniel A van de eerste kwestie 

dezelfde is als de stichter van de Barbara-beneficies. Het blijft echter 

onduidelijk of dit dezelfde persoon is als de kanunnik. Het was ge-

bruikelijk om de titel ‘kanunnik’ achter de naam van een bekleder 

van deze functie te zetten, iets wat hier niet het geval was. In ieder 

geval betreft het een persoon die connecties met Oirschot heeft, me-

de gezien zijn naam: ‘ter Ameijden’ dat is gelegen in herdgang  

Straten [op de grens met Best], waaronder ook Erdbruggen hoorde.  

 

In de rechterlijke archieven van Oirschot komt de naam Daniël van 

de Ameijden voor het eerst voor in 1470. Dan belooft heer Amelrijck 

Boots, priester en kanunnik van de St. Janskerk in Den Bosch, aan 

Daniel Aerts van der Ameijden een pacht te betalen van 2 mud rogge 

per jaar, Oirschotse maat, op onderpand van een beemd genoemd de 

Grootdonkbeemd in herdgang Aerle.
27

 

Dezelfde Daniel kocht op 8 maart in dat jaar ook een stuk land ge-

noemd de Faeskekker in herdgang de Notel van Aelbrecht Ael-

brechts van der Notelen en Willem Goijaert Wouters als man van 

Lisbeth, dochter van wijlen bovengenoemde Aelbrecht. Deze hadden 

het perceel geërfd van hun broer Henrick, die het op zijn beurt weer 

gekocht had van de deken en het kapittel, van heer Lonis van Rijsin-

gen als priester en rector van de O.L. Vrouwekapel en van Jan Jan 

Smeeds als fabriekmeester van de St. Petruskerk. Ze hadden dat des-

tijds laten uitwinnen voor achterstallige pachten die men aan de 

kerkfabriek verschuldigd was.
28

 

In 1489 is Daniel Aerts van der Ameijden ‘opgeklommen’ tot fa-

brieks- ofwel kerkmeester van de St. Petruskerk. In die functie moet 

Corsten Gielis Crijns van de Snepschuet hem voortaan jaarlijks met 

Pasen twee kwarten wijn betalen op onderpand van een stuk land 

genoemd de Loekt onder Erdbruggen.
29
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Enkele jaren later kopen meester Daniel van Herzel en Daniel van 

der Ameijden als kerkmeesters een roggepacht. Het is onwaarschijn-

lijk dat Daniël dan ook al kanunnik is. Gebruikelijk was, dat geeste-

lijken de titel ‘heer’ voor hun naam kregen en hun ‘rang’ erachter. 

Dit is duidelijk te zien als getuigen bij een testament genoemd wer-

den. Bijvoorbeeld: heer Jordanus Brant, priester, en heer Johannes 

Multor, kanunnik van Oirschot, Rutgherus de Audenhoven, priester, 

en Johannes van den Doerne de AersCot, clericus.
30

 

Daniel van Herzel krijgt in de bovengenoemde akte wel de kwalifi-

catie ‘kanunnik’ achter zijn naam, terwijl Van der Ameijden zelfs 

niet de voor geestelijken gebruikelijke aanduiding ‘heer’ voor zijn 

naam krijgt.
31

 

Dat is wel het geval in 1528. De schepenen geven dan een officiële 

verklaring uit waarin zij mededelen dat alle ‘priesters en kapelaans 

in de St. Peterskerk, zolang ze kapelaans zijn geweest en het beheer 

en bezit van met name genoemde altaren hebben gehad, en ook hun 

voorgangers ‘zolang als onze herinnering strekt’, samen met alle 

andere inwoners van Oirschot hun bijdragen hebben geleverd en nog 

leveren al naar rato van hun bezit in dat altaar vertegenwoordigd 

zijnde, in alle heffingen en bedes die aan de keizer zijn verschuldigd, 

of de ruitergelden en in alle andere lasten waarvoor de inwoners 

worden aangeslagen en dat zij als priesters hierin geen uitzondering 

vormen en er geen onderscheid is met de andere seculiere inwoners’. 

Hierbij wordt naast anderen ook met name genoemd: heer Daniel 

van der Ameijden als rector van het St. Barbara altaar van de Twee-

de Fundatie. De genoemde personen verklaarden hierop dat ze door 

sommige personen lastig zijn gevallen en hen kenbaar is gemaakt 

samen ook aan andere geestelijke personen, dat ze uit het bezit van 

hun altaren meer dan de hun reeds opgelegde bijdrages moeten ge-

ven voor het bekende ruitergeld. Maar zoals blijkt uit een behoorlij-

ke certificatie hebben zij altijd uit hun bezit zoals ook de andere in-

woners van Oirschot, meebetaald in alle bedes, de Commers etc., en 

dragen hierin nog altijd bij ook heden ten dage. Maar ze hopen wel 

dat ze met recht en redenen niet meer hoeven bij te dragen dan ze nu 

al doen samen ook met andere geestelijken.
32
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Op 1 mei 1528 maakte heer Daniel van der Ameijden als vice-cureijt 

in de St. Peterskerk het testament op van Peter Joerdens. (Het was 

niet ongebruikelijk dat de pastoor bij het toedienen van de laatste 

sacramenten tevens het testament van de stervende opmaakte. Met 

de hemel binnen handbereik werd de kerk dan meestal ruim be-

dacht). De functie van vice-cureit zal ongetwijfeld aan een lid van 

het college van kanunniken zijn voorbehouden. Mogelijk is Daniel 

zelf een jaar later ook overleden, want de afhandeling van dit testa-

ment komt aan de orde en er is dan sprake van heer Daniël, ‘destijds’ 

vice-cureit.
33

 

 

Er zijn in de familie met de verzamelnaam Van der Ameyden in de 

betreffende periode meerdere personen geweest, die een kerkelijke 

of bestuurlijke functie hebben bekleed: 

In 1467 werd Jan Jan Rolofs van der Ameijden priester genoemd en 

in 1506 heer Jan van der Ameijden. 

In 1510 was meester Aernt van der Ameijden kerkmeester (en in 

1513 tevens raadsheer van de gemeente). Corstiaen Daniel van der 

Ameijden was in 1519 priester en kanunnik in de St. Maartenskerk te 

Luik, heer Jan [Daniels] van der Meijden/Ameijden was in 1526 

priester en kanunnik van de St.Katharinakerk te Eindhoven. En dan 

is er natuurlijk de meest beroemde telg uit de familie: Christiaan van 

der Ameyden, die vanaf 1563 als componist en zanger verbonden 

was aan de pauselijke Capella Sistina in Rome tot zijn dood in 1605. 

 

Blijft onduidelijk hoeveel Daniël van der Ameyden’s er geweest zijn 

en wie van hen de echte kanunnik is geweest. 

Ook volgens Lijten is ‘Danel van der Meyen [is] niet met zekerheid 

thuis te brengen’. Volgens hem kan hij een van de twee kleinzoons 

en naamgenoten geweest zijn van de Daniel, die op zijn sterfbed het 

beneficie van het St.Barbara-altaar stichtte, ofwel een oomzegger 

van hem, een zoon van zijn jongste broer, Thomas junior.
34

 

Volgens Frenken lag Daniël van der Ameyden op 23 januari 1491 op 

zijn sterfbed.
35

 Wellicht heeft hij een geweldig chirurgijn gehad, 

want 37 jaar later in 1528 is hij, nu als ‘heer’ Daniel van der Ameij-

den aanwezig bij de schepenvergadering. 
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In zijn onderzoek naar biografische gegevens van pastoors gaat  

Arnoud-Jan Bijsterveld ervan uit dat de vice-cureijt dezelfde persoon 

is als Daniël Thome van der AMEIDEN (AMEYDEN, van der; 

MEYEN, vander), geboren te Oirschot in het bisdom Luik.
36

 

In ieder geval is de vice-cureijt Daniël al overleden in juni 1531, 

want dan wordt bij de verkoop van een akker, genoemd dat Cloester 

aan het Moleneinde in herdgang Kerhof, niet meer zoals gebruikelijk 

was voor een exactere plaatsbepaling Daniël zelf als bezitter van het 

belendende perceel genoemd, maar zijn erfgenamen
37

. 

 

Hanneke van den Bogaart-Vugts, hbogaartvugts@zonnet.nl  
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