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PETRUS VLADERACCUS (1571-1618)
400 jaar vergeten grootheid
Aangezien de internetencyclopedie Wikipedia zowat in alle talen
bestaat behalve het Notels en het Tregelaars, zal het niemand verwonderen dat er ook een Latijnse versie van deze site bestaat. Wonderlijker lijkt het al dat er op deze Latijnse site een artikel over Oirschot te vinden is. Toegegeven, heel erg lang is het ook niet. In vertaling luidt de tekst: ‘Oirschot is een plaats in dat deel van Nederland dat Kempen heet en waarvan het ook de hoofdplaats is. Het
wordt terecht vermeld als een van de mooiste en schilderachtigste
plaatsen van Kempenland. Bezienswaardige monumenten ontbreken
er dan ook niet. De streek blijft voornamelijk agrarisch en de omgeving is heel fraai. Gedurende lange tijd was Oirschot de hoofdplaats
van Kempenland en de zetel van adellijke heren die in kasteel Ten
Bergh bij Spoordonk verbleven.’
Hierna volgen nog twee personen die in verband met Oirschot worden genoemd. De tweede is Petrus Vladeraccus die in 1571 in ’sHertogenbosch geboren werd en op 6 januari 1618 in Oirschot als
pastoor stierf. Petrus was een zoon van Christophorus Vladeraccus,
leraar aan en van 1591 tot 1601 rector van de Latijnse school van
Den Bosch. Petrus zou zelf intreden bij de Broeders van het Gemene
Leven en ook les geven aan de Bossche Latijnse school. In die hoedanigheid schreef hij verschillende werken, zoals een toneelstuk
voor zijn leerlingen naar het Bijbelboek Tobit (Tobias, 1598), een
beschrijving van de rouwplechtigheden voor koning Filips II in de
Sint-Jan in Den Bosch in 1598 (Exequiae) en een dagboek van het
beleg van Den Bosch door prins Maurits in 1601 (Diarium). Deze
werken werden gedrukt. Er bleef steeds welgeteld één exemplaar
over (in de Universiteitsbibliotheek van Tilburg voor de Tobias en
het Diarium, in de Koninklijke Bibliotheek van België voor de Exequiae).
De Latijnse school was in die dagen de belangrijkste vorm van middelbaar onderwijs en had toen al meer dan 1000 jaar geschiedenis
achter de rug. Hoofdvak was Latijn, de toenmalige wereldtaal en het
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belangrijkste internationaal communicatiemiddel, dat dus een rol
vervulde die te vergelijken is met het Engels nu. Vanaf het einde
van de 15de en het begin van de 16de eeuw was er een grote omwenteling geweest in dit onderwijs, omdat men onder invloed van het uit
Italië overgewaaide Humanisme meer aandacht ging besteden aan
de studie en lectuur van de klassieke Latijnse schrijvers zelf in
plaats van enkel de grammaticaregels. Naast de eigenlijke grammatica stond dus de lectuur van historici als Cornelius Nepos (1ste eeuw
v.Chr.) en Titus Livius († 17 n.Chr.), filosofen als Cicero († 43
v.Chr.) en Seneca († 65 n.Chr.), de redenaar Cicero en dichters als
Terentius († 159 v.Chr, komedies), Vergilius († 19 v.Chr., auteur
van het heldendicht Aeneis), Horatius († 8 v.Chr.; auteur van oden
en satiren) en Ovidius († 17/18 n.Chr., auteur van elegieën en de
Metamorphoses, een verzameling meest Griekse mythen met een
gedaantewisseling als centraal thema) op het programma.
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Ook in Oirschot bestond er een Latijnse school die van het kapittel
van de Sint-Pieter afhing. Deze school wordt voor het eerst genoemd in de kapittelstatuten van 1293. Veel is er over de geschiedenis in feite toch niet bekend: de eigenlijke bloeiperiode viel van
1629 tot 1648 toen de Staatse troepen Den Bosch hadden veroverd
en daar geen katholiek onderwijs meer bestond. Na de Vrede van
Münster in 1648 was het met de bloei snel gedaan. Sinds 1678 is de
post van rector van de hogere (Latijnse) afdeling vacant, terwijl de
lagere (Nederlandstalige) afdeling als dorpsschool bleef bestaan en
sinds de jaren 1880 aan de Spoordonkseweg gevestigd is (vanaf
1923 de Odulphusschool, nu De Linde). Het schoolgebouw uit de
17de eeuw staat nog altijd in de Schoolstraat.
In 1603 of 1604 neemt Vladeraccus’ leven een onverwachte wending als hij Den Bosch en de Latijnse school daar verlaat om pastoor
te worden in Oirschot. Als zodanig was hij in dienst van het kapittel
van de Sint-Pieter en dat boterde niet altijd. In het begin van zijn
Oirschotse jaren nam hij, samen met de scholaster van het kapittel,
Jan Daems († 1613), het initiatief om de verering van Onze Lieve
Vrouw van den Heiligen Eik te stimuleren. Jan Daems was verantwoordelijk voor de herbouw van de toenmalige kapel, terwijl
Vladeraccus een officieel onderzoek naar genezingen opende en ook
een boekje over het wonderbeeld voorbereidde. Dat laatste is nooit
gedrukt, maar de eerste twee hoofdstukken bleven bewaard omdat
ze geciteerd worden in de Brabantia Mariana (1632) door Augustinus Wichmans. Dit boek biedt een overzicht van alle heiligdommen
van Maria in het hele hertogdom Brabant. De vernieuwde verering
van Maria is een van de kenmerken van de zogenaamde Contrareformatie, de katholieke reactie op de Hervorming van Luther en
Calvijn. Ook de beroemde classicus en oudheidkundige Justus Lipsius (1547-1606) schreef twee boekjes over Mariaheiligdommen,
resp. in Halle en Scherpenheuvel. Petrus Vladeraccus had deze
boekjes wellicht in zijn hoofd als model. Hij stond ook in contact
met de beroemde drukkerij van Plantijn en Moretus in Antwerpen,
maar uiteindelijk is de tekst zoals gezegd nooit gedrukt.
Uit de twee bewaard gebleven brieven in het archief van PlantijnMoretus in Antwerpen blijkt ook dat Vladeraccus bij die gelegen6________________________________________________________________

heid voor het Oirschotse kapittel missalen e.d. bestelt. Het Concilie
van Trente (1545-1563) had de liturgie hervormd en eengemaakt
voor de hele katholieke kerk, maar in Oirschot volgde men nog
steeds de oude ritus van het bisdom Luik. (Oirschot viel tot 1559
onder het bisdom Luik; in dat jaar werd het bisdom Den Bosch pas
gesticht.) Deze overgang naar de Romeinse ritus is opnieuw een
element van de Contrareformatie en het heeft er alle schijn van dat
Vladeraccus een belangrijke rol gespeeld heeft bij de invoering of
implementatie van de Contrareformatie in Oirschot.
Als oud-leraar van de Bossche Latijnse school heeft Vladeraccus
zich ook met de Oirschotse school bemoeid. Klaarblijkelijk had hij
geen hoge dunk van het niveau, zodat hij de beste leerlingen van die
school wegplukte en hun privéonderwijs gaf. En dat leidde uiteraard
tot conflicten met het kapittel, want de school ressorteerde onder het
gezag van de Oirschotse kanunniken.
Op 6 januari 1618 overleed Petrus Vladeraccus in Oirschot. Hij
werd in de Sint-Pieter begraven. Zijn grafsteen bleef bewaard en
bevindt zich nu vlak bij het Maria-altaar. In feite is het een van de
twee grafstenen die oorspronkelijk voor de Sint-Pieter bestemd waren en daar nog altijd te vinden zijn: de andere is die voor Ricalt V
de Merode. (De grafsteen van Arnoldus Fey is na 1945 uit het Duitse Kranenburg overgebracht.). In de eerste decennia na zijn dood
bleef zijn reputatie als geleerde pastoor nog in Oirschot hangen. Als
na 1629 de bloeiperiode van de Latijnse school begint, zullen de
Oirschotse schepenen naar hem verwijzen om te suggereren dat de
school in Oirschot een eerbiedwaardige en erudiete geschiedenis
achter zich heeft. Geleidelijk verdween Vladeraccus naar de achtergrond. Zijn grafsteen is echter bewaard gebleven en men weet in
Oirschot nog steeds dat hij iets met de H. Eik te maken heeft gehad.
Petrus Vladeraccus was de laatste begaafde vertegenwoordiger van
de beroemde oude Bossche Latijnse school. Hij was een humanist
(in de historische betekenis) van regionaal belang, een typisch vertegenwoordiger van de katholieke intellectuele elite in de Meierij
van Den Bosch aan het eind van de 16de en het begin van de 17de
eeuw. Hij was ook de man die de Contrareformatie in Oirschot inluidde en als zodanig werkt zijn invloed nog tot op heden door. En
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hij was de eerste die een boekje over Oirschot schreef, zelfs als de
tekst uiteindelijk niet gedrukt is en grotendeels verloren gegaan is.
Redenen genoeg dus om even stil te staan bij deze figuur. Daarom
zal de Heemkundekring De Heerlijkheid Oirschot op 6 januari 2018,
op Vladeraccus’ 400ste sterfdag dus, een klein symposium organiseren, waarop drie gerenommeerde sprekers hun licht laten schijnen
over de cultuur in noordelijk Brabant in de tweede helft van de 16de
eeuw, het Latijnse schooltoneel en over de figuur van Vladeraccus
zelf. Naast een muzikale omlijsting wordt ook een gedeeltelijke opvoering van Vladeraccus’ toneelstuk Tobias voorzien (in het Nederlands, regie van Maria van Deutekom). En uiteraard wordt er even
een bezoek gebracht aan het graf in de Sint-Pieter.
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Uiteindelijk gaat het om de tweede ‘bekende Oirschottenaar’ op de
Latijnse Wikipedia, van twee in totaal. En de eerste? Tja, ik vrees
dat dat toch niemand anders is (en ik ontken heftig elke betrokkenheid!) dan
Michael Pratensis Oirschotanus
(Michiel Verweij)
Dr. Michiel Verweij
Oude en Kostbare drukwerken
Koninklijke Bibliotheek van België
Brussel
Onderzoeksgroep Latijnse literatuur
KU Leuven

PS. Ik maak gebruik van de gelegenheid om bij dezen formeel mijn
kandidatuur te stellen voor de sinds 1678 vacante positie van rector
van de Latijnse school van Oirschot.
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BURGEMEESTER of BORGEMEESTER?
BURGEMEESTER én BORGEMEESTER!
In Van den Herd jg. 24 nr.2 (juni 2017) verdedigt Anton Neggers de
stelling dat, in oudere teksten, de burgemeester ook wel borgemeester werd genoemd, en wel omdat hij er borg voor moest staan, met
zijn eigen portemonnee, dat van belastinggelden die hij moest innen
het juiste bedrag in de gemeenschapskas terechtkwam. Ik geloof dat
niet. Ik zou het ook heel vreemd vinden als de benaming van een
bestuurder slechts zo zijdelings betrekking zou hebben op zijn positie en taak.
De woorden ‘burgemeester’ en ‘borgemeester’ betekenen precies
hetzelfde en hebben dezelfde afkomst (etymologie). Het gebruik van
de u-vorm of de o-vorm, in oudere teksten, wordt meestal bepaald
door de regio. In Holland komt meer –u- voor, in de Meierij van
Den Bosch meer –o-. Het dikke boek van M.M.P. van Asseldonk,
De Meierij van ’s-Hertogenbosch. De evolutie van plaatselijk bestuur, bestuurlijke indeling en dorpsgrenzen circa 1200-1832 (2002)
kent alleen de o-vorm. Het werk van J.G.M. Sanders e.a. (redactie),
Noord-Brabant tijdens de Republiek (etc., 1996) gebruikt alleen de
u-vorm, maar dit boek geeft geen authentieke historische teksten.
De etymologie van het woord burgemeester geeft aan dat het betekent: ‘meester, baas, van een burg, d.i. een plaats’ (stad of dorp).
Het Middelnederlandsch Woordenboek van Verwijs & Verdam dl.
2, en het WNT. (Woordenboek der Nederlandsche Taal) dl. 3 wijzen
al in die richting, maar het nieuwste, vierdelige Etymologisch Woordenboek van het Nederlands, onder hoofdredactie van M. Philippa
(Amsterdam 2003-2009), is klip en klaar; ik citeer uit deel 1, bij
burgemeester: ’hoofd van een gemeente. Middelnederlands:
borghmeester ‘wijkhoofd’ (1254), burchmeester (1276), borgermeyster (1286). De eerste twee vormen lijken samenstellingen van
borch, ‘stad’ (zie ook: burcht), en meester ‘opzichter, besturder’; de
3e vorm wijst eerder op een samenstelling met borgere ‘stadsbewoner’ (zie ook: burger)’. Tot zover het citaat.
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Met andere woorden: met borgen in de betekenis van ‘borg staan,
waarborgen’ heeft het woord borgemeester niets te maken. Ik hoop
dat deze vergissing nu uit Oirschot en wijde omgeving verdwijnt.
Ook respectabele historici als Kappelhof kunnen de plank wel eens
misslaan, met welke mogelijkheid hij trouwens zelf al rekening al
rekening hield (zie het citaat uit zijn boek bij Neggers).
Marcel van der Heijden

NOG IETS OVER MIJNHEER BELIËN
Het interessante stuk van Clari van Esch-Van Hout over mijnheer
Beliën in Van den Herd van juni 2017 wil ik graag een beetje aanvullen.
Toen de coöperatieve stoomzuivelfabriek Sint Odulphus mede door
zijn toedoen tot stand kwam en in 1912 begon te draaien, met mijn
vader als directeur, werd Beliën lid en al vlug voorzitter van de
Raad van Toezicht. In die kwaliteit schreef hij in het gedenkboekje
bij het 25-jarig bestaan van de fabriek ( 1912-1937, Overzicht van
de Coöper. Stoomzuivelfabriek “Sint Odulphus” te Oirschot, een
Historische Terugblik. Een exemplaar van dat gedenkboekje berust
ook in het RHCe (Regionaal Historisch Informatiecentrum Eindhoven). Die Historische Terugblik is heel informatief over de fabriek.
Mijnheer Beliën had een bijzondere fiets, die je nu niet meer tegenkomt. Bij de achteras stak aan weerskanten een stevig maar onscherp pinnetje of buisje naar opzij uit. Dat diende om op een speciale manier op de fiets te komen: hij nam met de fiets een paar snelle
passen, zette zijn linker voet op het linker pinnetje, zwaaide dan zijn
rechter been over het zadel heen naar de rechter trapper en fietste
vervolgens weg.
Marcel van der Heijden
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ARCHIEFTERMINOLOGIE DEEL 1
Heemkundige onderzoekers-in-spe die voor het eerst op zoek gaan
naar gegevens in archieven lopen vaak tegen lastige termen aan. In
een aantal afleveringen zullen we de meest gangbare termen toelichten in Van den Herd. Sommige termen lijken vanzelfsprekend, maar
maken vaak deel uit van een geheel aan begrippen, vandaar dat ze
toch in de lijst zijn opgenomen.
Met dank aan oud-archivaris Jan Suijkerbuijk voor het aanleveren
van de basisgegevens.
Document
Geheel van samenhangende gegevens, vastgelegd op een of meer
gegevensdragers (papier of digital). Een synoniem is stuk. Het
meervoud documenten is synoniem met bescheiden; het enkelvoud
is, voor zover het niet om afbeeldingen gaat, synoniem met geschrift.
Collectie, verzameling
Groep van documenten, volgens een bepaald criterium bijeengebracht en op of vanuit één plaats beheerd.
Archiefstuk
Een document, ongeacht zijn vorm, bestemd om te bewaard te blijven binnen de organisatie die het heeft ontvangen of opgesteld. Het
meervoud archiefstukken is synoniem met archiefbescheiden en
archivalia.
Akte
Een archiefstuk dat is opgemaakt om als bewijs te dienen. Er is een
authentieke akte, die is opgemaakt en afgegeven door een daartoe
wettelijk bevoegde functionaris, en een onderhandse akte die tussen
de partijen onderling wordt opgemaakt.
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Archief
Geheel van archiefbescheiden, ontvangen of opgemaakt door een
persoon, groep personen of organisatie.
Bijlage
Document dat ter ondersteuning, toelichting of kennisgeving aan
een ander document is toegevoegd.
Stuk
Document op papier of perkament.
Zegel
Hoeveelheid was, metaal of lak waarin met behulp van een stempel
of ander hulpmiddel een afbeelding of tekst is aangebracht en welke
ter bekrachtiging van een akte daarop of daaraan is bevestigd door
de opsteller en andere betrokkenen.
Charter
Stuk dat een akte bevat, ter bekrachtiging voorzien van een of meer
zegels of een notarieel signet.
Chirograaf
Gedeelte van een vel papier of perkament, dat oorspronkelijk twee
of meer gelijkluidende akten bevatte, gescheiden op een aantal tekens dat daartoe op de beoogde plaats van lossnijden is aangebracht.
Katern
Aantal in elkaar gevouwen en genaaide vellen papier of perkament.
Deel
Aantal katernen in boekvorm, waarin gegevens zijn vastgelegd.
Band
Aantal in boekvorm samengevoegde stukken, die afzonderlijk zijn
ontstaan.
________________________________________________________________13

Omslag
Beperkt aantal stukken bijeengebracht in een erom heen gevouwen
vel papier. Ook wel map genaamd.
Pak
Omvangrijk aantal stukken bijeengebracht in een erom heen gevouwen vel papier of karton.

VORMEN VAN DOCUMENTEN
Geluidsdocument
Document dat gesproken woorden of andere geluiden bevat, die met
behulp van apparaten hoorbaar kunnen worden gereproduceerd.
Afbeelding
Document dat op tweedimensionale wijze een persoon, object of
situatie weergeeft.
Tekening
Afbeelding die geselecteerde elementen van een persoon, object of
situatie weergeeft.
Kaart
Tekening op schaal van een deel van de oppervlakte van de aarde of
een ander hemellichaam, die objecten per categorie op uniforme
wijze gecodeerd weergeeft.
Zie ook minuut.
Plattegrond
Tekening op schaal van de orthogonale projectie op een grondvlak
van een ingericht of bebouwd gebied, een gebouw of een deel van
een gebouw.
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Technische tekening
Tekening op schaal van een bestaand of ontworpen object of situatie. Een bijzondere vorm van technische tekening is de bouwtekening of bouwkundige tekening.
Foto
Afbeelding vervaardigd door chemische of fysische inwerking van
weerkaatst of uitgestraald licht op een gegevensdrager. Fotografische techniek kan digitaal zijn; de afbeelding kan negatief en positief zijn.
Film
Reeks afbeeldingen, vervaardigd met behulp van fotografische techniek, waarop personen, objecten en situaties in beweging zijn vastgelegd en kunnen worden weer- gegeven. Een videofilm is een film,
vastgelegd op elektromagnetische of andere digitale wijze. Een geluidsfilm is een film voorzien van synchroon geluid. Dit kan op een
afzonderlijk geluidsspoor zijn vastgelegd. Een stomme film is een
film zonder geluid.
Blad
Meestal grote afbeelding op een losse, niet-digitale gegevensdrager.
Rol
Een of meer opgerolde bladen.
Model
Document dat op driedimensionale wijze geselecteerde elementen
van een object of situatie weergeeft.
Maquette
Niet-digitaal model van een bebouwd gebied, een gebouw of een
deel van een gebouw of interieur.
Arthur de Vries
________________________________________________________________15

VERSLAG WERKGROEP KLEINOOD 2017
Zoals gebruikelijk komen de leden van de werkgroep bij elkaar in de
pastorie van Jan Daams in de Molenstraat.
Het thema van 2017 is Cultuurhistorische muren in Oirschot. Door
Jan Huijbers is hiervan al in 2012 een inventarisatie gemaakt in opdracht van Rob Voets van de gemeente Oirschot. Deze inventarisatie is onze handleiding.
Na een welkom en wat vriendelijke woorden over en weer en enkele
mededelingen gaan we te voet op weg om de muren bekijken.

Via de Kannuninkensteeg belanden we bij de prachtige muur van de
boerderij van Overbeek aan de Rijkesluisstraat 20 tot 24. Het erf van
deze boerderij was vroeger deels ommuurd. De vader van de huidige
eigenaar van de winkel Rijkesluistraat 22 bouwde in de tuin van van
Overbeek een winkel en daardoor moest er een deel van deze muur
verdwijnen. De muur heeft tegen het pand no. 24 nog een hardste16________________________________________________________________

nen afdekplaat. De muur in de tuin van de familie van Overbeek is
in hun tuin voorzien van steunconstructies, om zo verdere scheefstand te voorkomen. Ook de fraaie ronding in deze muur bij de
boerderij is zeer dringend aan groot onderhoud toe, er zitten grote
schuren en ook zitten er stenen los. Deze muur heeft no. 18 op de
locatie lijst.
Vervolgens zien we de, iets van de straat terug gelegen, tuinmuur
van Gasthuisstraat no. 6 (het huis van de boterdirecteur) en ook het
oude hekje tegen de straat, beide als dorpsgezicht waardevol maar
(nog) niet geïnventariseerd.
Wat verderop zien we de muur, behorende bij het vroegere aannemersbedrijf en timmerwinkel van Jan Priem, aan de Gasthuisstraat
no. 18, op de locatielijst no.10.
Vervolgens kijken we naar de muren achter de Latijnse school. Behoudens wat klimop lijkt alles er prima uit te zien. De muren staan
niet op de locatielijst.
In de Dekanijstraat tussen no.10A en no.12 zien we een schutting
van betonnen palen en platen, deze zijn binnenkort uniek.
De muur hoek van
Baerlandstraat /
Dekanijstraat op de
locatie lijst no. 20
is er slecht aan toe.
Deze muur bestaat
uit verschillende
delen door onderbrekingen. Ook
hier is ernstige
scheefstand en
zitten op verschillende plaatsen stenen los.
________________________________________________________________17

In de van Baerlandstraat bij huisnummer 5, zien we de muur met
poort naar het lager gelegen erf, deze muur staat niet op de inventarislijst. In de naastgelegen vroegere oliemolen zit nog een ijzeren
ring om een paard aan vast te zetten.
We lopen verder via de Westerlo hof naar het hoekpand Gasthuisstraat / St Odulphustraat 35, met een fraaie hogen tuinmuur, op de
locatielijst no 9.
Via de Gasthuisstraat gaan we verder en zien naast Noyenstraatje
12, op de locatielijst no. 2, een lange tuinmuur die ooit de achterafscheiding van het perceel van de Familie Noyen vormde. De muur is
gelukkig nu ontdaan van veel begroeiing maar behoeft toch dringend enig verder onderhoud. Het woonhuis van de familie Noyen in
de Nieuwstraat is tegenwoordig nummer 33.

Op weg naar de muur van de schuilkerk wordt opgemerkt dat deze
muur vroeger al begon voorbij het huis van de familie Hems/Bakker
nu Gasthuisstraat no. 58 en vormde daar de tuinafscheiding van het
statige witte huis van dokter Burgering aan de Nieuwstraat no 39. In
deze muur aan de Gasthuisstraat was een poortje met een ronde
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boog. Dat zou zeer goed kunnen, want alle huizen op die plaats in de
Gasthuisstraat zijn naoorlogs. Op een oude foto is dat nog vaag te
zien.
Aangekomen bij wat over is van deze muur, in de bocht van de
Gasthuisstraat en Nieuwstraat, op de Locatielijst no. 3, blijkt deze
muur toch in een zeer slechte staat te verkeren. Een steunbeer is
boven het maaiveld geheel weg, er zitten stenen los en er zijn stenen
uit de muur verdwenen. Een deel van de muur heeft stenen die aan
het verpulveren zijn. De muur heeft geheel links nog een klein stukje ezelsrug.
Verder in de Nieuwstraat zien we de fraaie muur, met poort rechts,
van het woonhuis no. 48. Deze staat niet op de inventarisatielijst.
Rechts tussen Nieuwstraat 30 en 28 is een fraaie tuinmuur niet te
zien, jammer genoeg geheel begroeid met klimop. Op de locatielijst
no. 4.
Op Nieuwstraat 30 was ooit gevestigd de familie van C. HemsAnsems, voorheen P. Sluis Mengvoeders/zaadhandel en kruidenier.
Voor het klooster van de Carmel op no. 28 staat een fraai ijzeren
hekwerk.
Voor de R.K. Pastorie no. 17 staat een lage mooie en oude ezelsrug
met daarin opgenomen een fraai hekwerk, dit is zeker mede beeldbepalend, maar staat niet op de lijst.
Nieuwstraat 15, de oorspronkelijke tuinmuur rechts van de R.K.
Pastorie, is in middels muur van dat woonhuis geworden en in goede staat.
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We kijken ook naar de links
gelegen muur Nieuwstraat 5 en
7, op locatielijst no. 6.
Daarna gaan we via de Kerkstraat richting voormalig
Kantongerecht. De opgehoogde
muur opzij van huize Diest aan
de Torenstraat, is in redelijke
staat. Dit is no. 21 op de locatielijst.
Het muurfragment tegen de
harmoniezaal aan is wellicht
een deel van een citerne ([regen]wateropvang).
Ook kijken we naar een andere
oude muur een erfafscheiding tussen de pastorie en de Kerkstraat
deze muur sluit aan op Dirk van Ameijdenstraat no.8. Op de locatielijst staat deze muur onder nummer 1.
De muur no. 8 op de locatie lijst, is het tuinmuurtje met het boogje
tegenover het huis in de Kerkstraat met no.1, naast het huis van
Nieuwenhuizen. Het is inmiddels een deel geworden van de bebouwing aldaar.
Op het RK Kerkhof aan het kapelpad bezoeken we het graf van de
oprichter van Kleinood Dhr. Theo van de Loo.
We zien dat het hekwerk op de kerkhofmuur en ook de muur met
penant nagenoeg geheel is vernield. Dat zal naar verwachting zeker
allemaal weer worden hersteld.
De tegenoverstaande tuinmuur van het vroegere klooster en tegenwoordig behorende bij wooncomplex Torenzicht, no. 12 op de locatielijst, heeft wat flinke scheuren.
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De tuinmuur van de zusters Franciscanessen zien we niet (no. 13 op
de locatielijst).
We gaan verder richting Princéehof. De muren rondom de parkeerplaats staan terecht niet op de inventarisatie uit 2012.
We gaan verder naar de Koestraat naar de bierbrouwerij van De
Kroon. De muur met toegangspoort aan de straatkant is nu in goede
conditie en wacht alleen nog op een voeger.
De geschilderde (gekeimde?) muur, ook vanaf de straat te zien tussen Hof van Solms en de bierbrouwerij, lijkt in goede conditie, deze
muur is niet geïnventariseerd.
De erfafscheiding tussen Hof van Solms en de Barcelona staat op de
locatie lijst onder no. 15. Deze geeft geen aanleiding om daar opmerkingen over te maken.
De muur met houten hekwerk tussen Hof van Solms en de Heistraat
is redelijk nieuw en is niet geïnventariseerd.
Na een korte drinkpauze op een van de terrassen op de markt kijken
we nog naar de tuinmuren nabij de Moriaan, deze hebben de nummers 16 en 17 op de locatielijst.
Op uitnodiging van Frits sluiten we deze middag af bij hem in de
tuin.
Daar krijgen we nog twee stenen te zien. Een zeer oud fragment van
een grafsteen van een kanunnik of priester die misschien wel ooit
vlak bij de Romaanse kerk begraven was.
We spreken ook af dat we een brief zullen sturen naar de gemeente
en /of de wethouder met daarin de prioriteit van herstel van de belangrijkste muren.
Ook zal aandacht worden gevraagd voor de lage muren met daarop
hekwerken.
We zullen ook aanbieden te willen helpen bij inventarisatie er van.
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Aanwezig waren Frans Adriaanse, Wim van den Biggelaar, Jacq
Hems, Martien Schoenmakers, Frits Speetjens, Paul Stoffels, Toon
van Uden, Arthur de Vries, en als gast was er Frans van Haaren.
Hartelijk dank aan alle helpers, en voor de foto’s aan Paul Stoffels
en Toon van Uden.
Wim van den Biggelaar
Oirschot, augustus 2017
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AFVALLIG OF BEKEERD?
Het is maar een handjevol autochtone, katholieke Oirschottenaren,
die na de vrede van Münster de overstap naar het protestantse geloof
maakt. In totaal zeven mannen en vier vrouwen bekeren zich tussen
1650 en 1660 tot de gereformeerde religie. Zoals Henrick Wouter de
Crom en zijn vrouw Maria, die voorkomen op de eerste lidmatenlijst
uit 16501. ‘Van Oirschot’, schrijft dominee Aelstius in de marge, en
dat is opmerkelijk want bij alle andere lidmaten laat hij de plaats
van herkomst achterwege. Ook Peter Hendriks van Berendonk, de
molenaar van de Stratense windmolen, die in 1648 tot borgemeester
werd benoemd, volgt volgens dominee Aelstius de predicatiën des
H. Evangelius met grooten aandacht2. Het is twijfelachtig of dat uit
overtuiging is: Peter van Berendonk blijft zijn leven lang katholiek.
Dat geldt niet voor Goijaert Eijmberts en Peter van den Achter: zij
doen op 29 maart 1652 hun belijdenis3. Hun voorbeeld wordt op 21
maart 1652 gevolgd door Gerrit Hasselman4, en op 7 oktober 1655
door Gijsbert Ansems (op de leeftijd van 80 jaar!), Peter Michielsen
van Achel, Heijl Adolfs en Met Snaren (die later weer afvalt) 5. In
1657 volgt nog Evert Ansems6. Lijs Wouters van Geneven uit Best
is de laatste. Zij is de schoonzus van Peter van de Achter, en legt op
25 maart 1660 haar belijdenis af7.
Vooral de bekering van Goijaert Eijmberts, Peter van Achel en Peter
van den Achter levert de gereformeerde religie punten op. Eijmberts
en van Achel zijn schepenen, in een college dat dan nog geheel uit
katholieke notabelen bestaat. Peter van den Achter is notaris en procureur. Ook schepen Niclaes Jan Henrick Santegoets uit Best heult
met de gereformeerden. Als zijn 18-jarige dochter Catharina op
maandag 15 juli 1658 in het gezelschap van haar nicht Lijsken dochter Peter Lamberts van Creijlt terugkomt uit Eindhoven wordt zij ter
hoogte van Deckers rijth te Oirschot wart aangerand door Aert Henrick Joosten van Croonenborch. Hij grijpt Lijsken vast, gooit haar
op de grond en tilt haar rokken op, en roept: Ghij geuse hoer ghij en
deucht nijet noch u vader oock nijet8. Toch komt Niclaes Santegoets
niet voor in het lidmatenregister.
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Op 9 januari 1661 zijn Goijaert Eijmberts en Hail Adolf absent tijdens het avondmaal9. De laatste, die woont in het Bootsgasthuijs, is
sieck, en blijft het hele jaar afwezig. Ook in de jaren daarna is ze
vaak absent. Zij overlijdt op 5 april 1668.
Peter van den Achter is tussen 1661 en 1664 ook lid van de schepenbank. Aanvankelijk is hij vaak absent vanwege dienstreizen die
hij maakt voor het corpus. Op 11 januari communiceert hij weer
mee, na dat eenige jaren sich hadde geabsenteert10. Het is van korte
duur. De dominee noteert op 5 april 1665: Peter van der Achter absenteerde van de Kerck en de Avontmael, en schrijft op 19 juli daarop in het lidmatenboek: Peter van de Achter oock uijt de kerk11.
Het is duister lezen in andermans boeken. Naar de motivatie van de
roomse bekeerlingen kunnen we alleen maar gissen. Het lijkt onwaarschijnlijk dat het uitsluitend om religieuze redenen gaat.
Peter Michiel Bernaert van Achelen12, alias den Bueter13, doet op 10
juli 1655 belijdenis voor de gereformeerde kerk14. Hij is dan lid van
het corpus, en de overstap maakt het mogelijk om zijn regentschap
te kunnen continueren. Peter is een man op leeftijd als hij zich bekeert. Zijn geboortedatum is onbekend, maar is al sinds 1623 getrouwd met Heijlwig Geerling, de dochter van Geerling Jan Gijssels,
secretaris van Hilvarenbeek. Hij is waarschijnlijk in de zestig bij
zijn belijdenis. Hij heeft al volwassen kinderen, waaronder een zoon
Joost, ruiter onder de Heer Landdrost15. Joost is getrouwd met zijn
nicht Jenneke Huijbrecht Gijssels, de dochter van Huijbrecht Geerling Gijssels, secretaris van Hilvarenbeek. Een aantal inwoners van
Oirschot verklaren op 7 september 1654 voor notaris van Oeckel dat
Joost sinds zijn huwelijk van zijn vader niet meer thuis mocht komen, maar dat sinds vijf maanden wel weer doet16. Joost is de enige
van zijn vader’s kinderen die net als hij toetreedt tot de gereformeerde kerk. Hij is nooit als lidmaat in de gereformeerde kerk van
Oirschot ingeschreven, maar laat wel al zijn kinderen door de predikant aldaar dopen. Van zijn kinderen bereikt alleen zijn dochter Engeltien de volwassen leeftijd. De schepenen van Oirschot certificeren op 7 januari 1681 dat jouffr. Engelina van Achel van goede eerlijcke vroom wettige auders, staende ter goeder name ende fame is
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gebooren die aldaer geleeft hebben17. De schepenen melden nog dat
haar grootvader van vaderszijde is geweest schepen ende inde magistraet van Oirschot en de grootvader van moederszijde lange ijaren bedient hebbende de secretarije der vrijheijt van Hilvarenbeeck.
Ook jouffr. Engelina staat niet ingeschreven als lidmaat van de gereformeerde gemeente.
De geschiedenis herhaalt zich in de familie van Achel: de getroubleerde relatie tussen Peter en zijn zoon Joost is een herhaling van
de onmin die Peter zelf heeft met zijn vader Michiel Bernaerts van
Achel. Michiel vestigt zich met vrouw en zes zoons omstreeks 1609
in Oirschot. Op 28 september 1609 koopt hij een huis met tuin, hofstad en aangelag, gelegen in Oirschot, herdgang de Kerkhof aan de
Steenweg, van de kinderen van wijlen Willem Dircks van de Hagelaar18. Het is een betrekkelijk gunstige tijd voor een ambachtsman
om te verhuizen. De Spaanse autoriteiten en de Republiek der
Verenigde Nederlanden hebben in 1609 een wapenstilstand gesloten, die twaalf jaar zal duren. Onder de aartshertogen Albrecht en
Isabella breekt een betrekkelijke rustige tijd aan waarin de economie
weer aantrekt. De ketellapper en koopman Michiel Bernaerts maakt
daar ongetwijfeld goed gebruik van. Hij is in die jaren de belangrijkste geldschieter in Oirschot, betaalt trouw zijn belastingen en de
schepenen constateren bij hem nooit eenig ongeoorlooft koopmanschap19.
Michiel heeft een moeizame band met de zoons uit zijn eerste huwelijk. In 1616 leent Peter van Achel 100 gulden van Niclaes Dirck
Huijskens20. Dat is merkwaardig, want in die tijd is zijn vader Michiel de belangrijkste geldschieter van Oirschot. Na de dood van
hun moeder sluit hij met de twee oudsten, Jan en Peter, voor de
schepenen van Oirschot een akkoord over de nalatenschap21. Tegen
Hendrik de Crom heeft Michiel vóór zijn dood gezegd dat als zijn
kinderen hem gedwongen hadden een inventaris op te maken na de
dood van hun moeder, hij zijn rentes, obligaties en dergelijke te gelde zou hebben gemaakt en met het kapitaal zijn nering als ketelmaker zou hebben voortgezet22. Zoon Dirck leeft zó in onmin met zijn
vader, dat hij het huis wordt uitgezet en dienst neemt in het Staatse
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leger. En ook zoon Jan daagt zijn vader in 1636 voor de schepenen
vanwege de erfenis van zijn moeder.
In het testament dat Michiel, sijecke te bedde liggende, op 14 juni
1637 met zijn laatste vrouw Willemke Henrick Gijsbert Isebrants
maakt, legateert hij aan zijn voorkinderen ieder 300 gulden, op
voorwaarde dat zij zich conformeren aan de voorwaarden in het testament dat hij met zijn eerste vrouw heeft gemaakt. Tot erfgenamen
benoemt hij zijn zoon Jacob uit zijn tweede huwelijk, en zijn dochter Maria uit zijn laatste huwelijk23. Hij overlijdt nog geen week
later, op 20 juni 1637.
Het testament leidt onvermijdelijk tot seeckere processe, differentien ende geschillen tussen de weduwe en de voorkinderen van Michiel. Zoon Peter probeert voor de schepenen aan te tonen dat de
nalatenschap van hun moeder indertijd wel 13 tot 14 duizend gulden
bedroeg, en dat het legaat van 300 gulden voor de kinderen dus
slechts een schamele fooi is24. Er zijn ook nog maar vier zoons in
leven, dus dat “kost” de erfenis slechts 1200 gulden. Barbara, de
weduwe van Niclaes Herberts van Wintelroij, verklaart op 3 augustus 1637 dat Joostgen, de eerste vrouw van Michiel, indertijd bij
haar had geklaagd dat haar man geen onroerende goederen of obligaties wilde bezitten, en dat ze vreesde dat haar kinderen daardoor
tekort zouden komen. Volgens Barbara had Joostgen tegen haar gezegd: “Jae Berber, soo in obligatien credits staende inde
schuldtboeken, winckel(waren) en gereet gelt ister [Michiel] wel
(…) 14.000 gulden waard”25. En de weduwe van Jan Gerit Scilders,
destijds de voogd over de minderjarige kinderen van Michiel, verklaart dat haar man nooit enige uitgave heeft hoeven doen voor de
kinderen, omdat Michiel had beloofd hem daarvan te vrijwaren26.
Michiel heeft kennelijk zijn geld verborgen op het zoldertje boven
het portaal van de kerk. Volgens een verklaring in de schepenprotocollen heeft Willemke beweerd dat het geld wel door het solderken
boven het portael van Sint Peterskercke tot Oirschot gevallen is, en
mogelijk daardoor in vreemde handen terecht zou zijn gekomen. Op
de vraag wat Willemke daar op dat zoldertje dan had gedaan had ze
geantwoord dat ze een doodskleed voor haar man was gaan halen27.
Al het gesteggel leidt op 21 juli 1637 tot een akkoord tussen Wil26________________________________________________________________

lemke en de voorkinderen van Michiel28. Uiteindelijk wordt de hele
kwestie pas op 7 november 1639 definitief geregeld 29.
Peter Michielsen van Achel is herbergier op de Kerkhof30. Hij overlijdt te Oirschot op 28 maart 1669. De herberg wordt na zijn dood
door zijn weduwe voortgezet.
Zijn dochter Maria is de vrouw van Albert (ook: Heribert en Elbert)
Henrick van de Laerschot, geboren te Boxtel, die herbergier is in de
Reijsende Man. Ook Jenneke, de vrouw van Joost van Achel, is herbergierster. Jan Wilhelm Schepens heeft in oktober 1671 in het huis
van Jenneke, weduwe Joosten van Achelen enkele pinten biers gedronken die hij metterminnen hadde behoiren te betaelen. In plaats
daarvan begint hij met Jenneke ruzie te maken en atrocelijck te
schelenden ende injurieeren. Hij smijt haar op de grond, trekt de
muts van haar hoofd en probeert de rok van haar lichaam te rukken,
jae seer schandeleuselijck de selve aentasstende ende ommenschelijck tracterende. In het huis van Adriaentje van der Achter heeft hij
daar later over zitten opscheppen31.
Alle nakomelingen van Maria en Jenneke zijn praktiserend
Rooms-katholiek.
Net als Peter van Achel is geen enkele van de andere Oirschotse
‘bekeerlingen’ er in geslaagd een gereformeerde dynastie te stichten.
Anton Neggers
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DE BOUWGESCHIEDENIS VAN DE ST. PETRUSKERK
TOT 1640 (2)
En dan slaat het noodlot weer toe: Op de elfde dag van de maand
december anno 1615 s' avonds kort na 7 uur is er zwaar onweer
geweest zoals het soms midden in de zomer ook is en daarbij is de
toren van de St. Peterskerk door bliksem getroffen en in brand gekomen. Maar door ingrijpen en hulp van veel buurtbewoners, is
deze brand direkt geblust kunnen worden maar 's-morgens om ongeveer 4 uur is de brand opnieuw opgelaaid, en God zij geprezen
opnieuw weer geblust kunnen worden. Maar op de volgende dag 'savonds tussen 7 en 8 uur is er weer opnieuw brand ontstaan en heeft
er een dermate harde wind gewaaid dat alles verloren dreigde te
gaan, maar door de grote inspanningen en de hulp van God alles
kunnen behouden en is er geblust kunnen worden. Als dank zijn er
gebeden gedaan op zondag de 13e december en heeft men een sacramentsprocessie gehouden en beloofd om die voortaan elk jaar te
zullen houden als dankzegging. Op deze 11e dag eveneens, rondom
de zelfde tijd is (..) helaas de toren van de kerk van Hilvarenbeek in
brand geraakt en volledig verbrand. God moge verhoeden dat zulks
ons dat ook overkomt.1
Meester-timmerman Aert van den Venne nam in 1619 van de kerkmeesters het werk aan om een houten gewelf met een bovenzolder te
timmeren in de beuk van de kerk. Hij moest het gewelf compleet
opleveren en dichtmaken, zodanig dat de aangestelde opzichters
daaraan hun goedkeuring konden geven.
Het eerste deel naast het koor heeft hij dan al uitgevoerd. Op de
balklaag moet hij over de gehele buik van de kerk een dichte zolder
aanbrengen van planken. Aan de zuidkant boven de zolder moet hij
‘nog 3 goede pinakels maken die klaar zijn om gedekt te worden’.
Het werk moet opgeleverd worden tussen ‘nu en a.s. Kerstmis over
een jaar’. Die tijd is niet heel strikt, want ‘een maand of zo eerder of
later’ mag ook als er noodzakelijk oponthoud gaat komen omdat er
dan onvoldoende gedroogd hout beschikbaar is. Wel moeten beide
partijen goed toezicht erop houden zodat er daardoor geen slecht
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werk ontstaat. Er moet op tijd worden ingegrepen en als de berders
(draagbalken) niet droog genoeg zijn, dienen ze niet te worden gebruikt.
Voor deze opdracht zullen de kerkmeesters alle benodigde bouwmaterialen leveren. Meester Aert moet alle bijkomende materialen
leveren en de kosten van het werk voor zijn rekening nemen. De
aanneemsom bedraagt 1140 guldens eens en na het opleveren van
het werk, nog een kermis voor zijn vrouw van 12 gulden en een ton
bier met zijn knechten als lijfkoop te verteren. Dat alles zal door de
kerkmeesters worden betaald en die moeten hen op het werk ook
nog een ton bier leveren. Op dit bedrag worden eerder gedane betalingen door de kerkmeesters in mindering gebracht bij meester Aert.
In de opdracht is ook alles inbegrepen wat er tot nu aan werk is gedaan zoals het maken van stellages, balken en ribben te leggen en
alles wat al is gedaan in de beuk. Maar er zal niets in mindering
worden gebracht wat betreft de eerdere al gegeven kermis van 20
gulden en 6 tonnen bier die op het voorgaande werk voor het bezolderen al is gegeven.
De kerkmeesters zullen naar rato van de voortgang in het werk betaling doen, mits dat naar genoegen is volbracht. Meester Aert en de
kerkmeesters beloven dit contract na te zullen komen.2
In 1621 verklaren meester Aerts’s broer Willem en diens vrouw
Heijlken dochter van Henrick Schepens dat ze het dochtertje van
meester Aert hebben aangenomen, genoemd Cathalijn, en ze beloven deze dochter op te voeden totdat Cathalijn groot genoeg zal zijn
dat ze zelf de kost zal kunnen verdienen. Daarvoor heeft Ruth Aerts
van de Venne (de vrouw/resp. moeder?) aan hen een bedrag van 40
gulden betaald en Ruth belooft ook nog om aan Cathalijn als ze tot
een bepaalde status is gekomen, haar nog eens 30 gulden te zullen
geven. Is meester Aert al dan niet tijdelijk uit Oirschot vertrokken?
Het waarom van de adoptie zal wel altijd een raadsel blijven.3 In
ieder geval is hij niet overleden, want zeven jaar later op 1 december
1628 maakte hij, ziek in zijn bed liggend maar wel in het bezit van
zijn verstandelijke vermogens zoals ons is gebleken, zijn testament
op. Hij vermaakt o.a. ter versiering van het altaar van O.L.Vrouw in
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de St. Peterskerk 3 gulden, en 30 stuivers voor het altaar van St.
Joris. Van zijn geld moet een baarkleed voor het St. Jorisgilde gemaakt worden. Verder vermaakt hij aan de kerk zijn grote 'reep' met
de katrol en de drie schijven daarin, samen ook met die drie schijven zelf en wel ter liefde Gods. Cornelis Willem Goijaerts kreeg zijn
kleine kerfzaag en zijn oude knecht Aerden Sijckens vermaakt hij
zijn halve 'wijn' of aardwijn4 ter nagedachtenis aan de testateur.
Omdat hij ook aan de kerk van Poppel een in die tijd niet gering
bedrag van drie gulden vermaakt, is het goed mogelijk dat hij afkomstig was uit die plaats. Opmerkelijk is dat deze meestertimmerman wel een imposant bouwwerk als de kerk mee kon neerzetten, maar niet zelf zijn testament opschrijven. De secretaris
maakte namelijk onder het document de aantekening: testateur heeft
verklaard niet te kunnen schrijven en derhalve heeft hij deze akte
niet ondertekend.5
En opnieuw slaat het noodlot toe. Op 1 april 1627, op Witte Donderdag 's-morgens ongeveer om half elf, is er weer een blikseminslag in de kerk en de toren ‘terwijl het nog koud was en het hard
sneeuwde en er een grote brand ontstond, waarna ongeveer een half
uur later de toren tot aan het metselwerk toe en de zandzolder boven
de klok die daar was gemaakt om de brand tegen te houden, het
gehele houtwerk daarvan is verbrand. Door een noordwestenwind
zijn er daarbij 4 of 5 balken door de buik van de kerk gevallen en
dingen naar beneden gekomen en het was nog een groot geluk dat
men de kerk en de klokken heeft kunnen behouden, waarvoor wij ten
eeuwigen dage dankbaar moeten zijn zodat wij verder behoed blijven voor verdere ongelukken.’
Naar aanleiding van deze gebeurtenis werden twee korte dichtregels
gemaakt:
Het was den iersten dag van Aprilis eijlaes, seer wel bekant
Als den toren van Oirschot tot het steenwerk van den bliksem was
verbrand.6
De secretaris deed verslag in het protocol: God beware ons, maar op
afgelopen 1 april is de toren van de St. Peterskerk afgebrand bij een
onweer en dus zal de toren weer opgebouwd moeten worden om die
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bovenop droog en dicht te maken om de regen tegen te houden en
om ander onheil en grotere schade te voorkomen. Verder is de
vraag hoe men de toren zal maken, hetzij een compleet nieuwe toren
dan wel die bovenin rechttoe dicht te maken en we verzoeken om
een besluit.
En dat kwam er: besloten werd om een nieuwe toren bouwen volgens een afbeelding en bestek dat bij die gelegenheid werd getoond
onder voorwaarde ‘om die niet hoger te maken dan van de muur tot
aan het 'sop' van de toren voor in totaal 50 voet hoog, waarop goed
moet worden toegezien en daarvoor zal men een dezer dagen de
kerkmeester opdracht geven dat ze hout zullen verkrijgen met de
gebruikelijke clausule van vrijwaring’.7
Het dorpsbestuur verordonneerde dat al het hout dat groeide op de
bezittingen van de hoeve van de H. Geest en geschikt was om gebruikt te worden voor de opbouw van de toren van de kerk, verkocht
moest worden. Afspraak was dat, wanneer de tafel van de H. Geest
later zelf hout nodig zou hebben, dat dan de gemeente Oirschot hen
zou helpen met hout dat op de gemeentegronden groeide onder de
zelfde condities dan te leveren.8
Dus weer moesten de fabrieksmeesters geld gaan genereren voor
weer een wederopbouw. Ze lieten daarvoor 11 loten spaanders, takken en ander afval van eikenhout uit herdgang de Notel veilen.9
Maar ze kochten zelf ook spullen. Uit de verkoop van allerhande
huisraad uit het sterfhuis van Aelbert Janssen Ievens en zijn vrouw
Maijken Elias van de Laerschot kocht fabrieksmeester Henrick Henrick Toirkens een aantal voorwerpen voor de kerk.10
Twee jaar na deze brand was de kerk zover klaar dat het dak op de
toren er weer op kon. Dat werk werd uitbesteed aan Jan Cornelissen,
schaliedekker te Tongelre. Hij moest ‘de houtconstructie die de huidige kerkmeesters nu op de toren hebben gezet en verder de wenteltrap die ze hebben gemaakt en beplankt’ met leien dekken. Hij beloofde het werk uit te voeren ‘zoals dat behoort, de hoeken en kanten dichten zoals dat vereist is, de dakranden behoorlijk van lood32________________________________________________________________

platen [te] voorzien zodat er geen slagregen of stuifsneeuw in kan
komen’.
Verder moest de dakdekker ook de koperen appel plaatsen die was
gemaakt door Joost de Keteler van Boxtel en die vandaag (= 29
november 1629) was geleverd. Hij moest die onder het kruis op de
toren plaatsen binnen nu en 3 dagen, e.e.a. ter goedkeuring van de
opzichters. De leidekker beloofde zijn werk te beginnen per heden
over 14 dagen en zou dat continueren zonder onderbreking zodra het
weer het toeliet. De kerkmeesters beloofden hiervoor de leien te
leveren en de nagels, en verder het lood voor zover nodig ‘om
daarmee een goede kwaliteit werk te kunnen leveren’. De kerkmeesters moesten het materiaal aanleveren op de zandzolder en er moest
ook een bed worden geplaatst met toebehoren ‘zodat hij daar behoorlijk kon slapen’. De kerkmeesters moesten de leidekker voor
zijn werk 80 gulden betalen, nog een ducaton (1,50) voor zijn vrouw
en een pattacon (2,50) voor zijn zoon voor een kermis, zonder dat
hij verder enige kosten hoefde te maken.11
Duidelijk zijn er dus voldoende gelden binnengekomen om de kerk
af te bouwen. In 1633 is de kerk zelfs in staat 650 gulden te lenen
aan schepenen en bestuurders van Oirschot, ‘ter voldoening van de
extreem grote lasten van de gemeente’. Bij deze schuldbekentenis
werd vermeld dat in dit bedrag de legaten zijn opgenomen van de 50
gulden die Jonker Dirck van der Ameijden en de 200 gulden die
Henrick Ariens van de Maerselaer aan de fabriek van St. Peter hadden vermaakt.12
In 1636 is de kerk echter nog steeds niet klaar. Dat kunnen we afleiden uit de aantekening in de vijfde (!) wijziging van het testament
van Jan Jans van Berendonk. Daarin vermaakte hij ‘als boetedoening voor zijn zonden en voor zijn begrafenis’ aan de fabriek van St.
Peters een bedrag van f. 50.-- eens, direct na zijn dood te ontvangen,
welk bedrag ‘aangewend dient te worden voor reparatie van de
kerk’.13
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Margriet dochter van Rutger Wencelijns vermaakte in 1638 aan de
fabriek van de St. Peterskerk zes gulden voor het maken van het
beeld van de ‘H. Maria In de Zonne’ om in het midden van de kerk
te hangen, welke belofte zij een jaar later nog een keer herhaalde.14
In 1639 kregen de kerkmeesters de beschikking over een legaat van
100 gulden, dat Senor Niclaes Servaessen en diens vrouw aan de
kerk hadden vermaakt voor het opmaken van een doopvont.15
Als kroon op het werk kwam de klok aan de beurt. Het geld daarvoor (100 gulden met een jaarlijkse rente van 5 gulden) was oorspronkelijk vermaakt aan de beheerder van de schaapskooi van de
O.L. Vrouwekapel (het huidige Boterkerkje) en de kapel van de
H. Eik, en bestemd voor uitbreiding van de kapel van de H. Eik volgens het besluit van het dorpsbestuur. Deze belofte dateerde van
1639 en werd voldaan in 1651 aan de toenmalige fabrieksmeester
Hendrick Wouter de Crom. Hij heeft het toen aangewend voor de
klokspijs, welke klok op 30 mei 1651 is gegoten. Daarvan zal Hendrik nog een rekening overleggen’.16
Op 10 augustus 1641 gaven de magistraten en de kerkmeesters aan
de klokkengieter meester Martyn Mareschall opdracht om deselve
clocke, dye in Sinte-Peters-thoren tegenwoordich geborsten hangende is, om te smelten tot een nieuwe kleine klok onder de nader
omschreven condities. Kerkmeester Gerit Hermanssen zal hiervoor
aan de klokkengieter voor syne conste, moeyte ende arbeyt van elck
hondert pont gewichts, die de nieuwe klok moet wegen, zes Carolusguldens betalen en tien gulden voor het maken van de mal. Bovendien krijgt hij nog een ton bier. Meester Martyn belooft dat hij
daarvoor de nieuwe klok zal leveren, well gegooten, op goede thoone, goede forme ende alles goet. Na het gieten zal hij de klok ophangen, zodanig dat die een half jaar foutloos blijft luiden. De opdrachtgevers zullen alle benodigde materialen leveren, enkele (gespecialiseerde ?) uitgezonderd. Betaling zal voor de helft geschieden
als de klok gegoten is, de andere helft zal pas worden uitbetaald na
een half jaar, als de klok dan nog goed wordt bevonden.
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De klok werd tien dagen later gegoten met als inscriptie:
oIrsChot gens IVsta tVa pIetate reVIXI
oro tIbI sVperI preMIa Digna ferant.
Vertaling:
Volk van Oirschot door uw gepaste toewijding ben ik herleef
Ik bid dat de hemel u naar waarde zal belonen.17
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De kerk werd gebouwd in de Kempische gotiek, een sobere variant
van de meer uitbundige Brabantse gotische stijl. Ook de St. Petruskerk van Boxtel werd in die stijl gebouwd. De 18e-eeuwse tekenaar Hendrik Verhees viel de gelijkenis tussen beide kerken op.18
Hij legde van beide kerken de helften van de plattegronden in de
lengte-as tegen elkaar.
Hij rekende uit dat de kerk van Oirschot 17 voet langer en ook 17
voet breder was dan de kerk van Boxtel (1 voet is gelijk aan 0,3139
meter). De oppervlakte voor Oirschot berekende hij op 13853 vt2,
dat is 1523 vt2 ofwel ongeveer 150 m2 groter dan Boxtel.19
De vele altaren die de kerk sierden, zijn al eerder in Van den Herd
beschreven.
Hannneke van den Bogaart-Vugts hbogaaartvugts@zonnet.nl

1

RAO 1615 kroniek, fol. 225v
RAO 1619/247
3
RAO 1621/144
4
aardwinde ? om zware vrachten mee te versjouwen? JT
5
RAO 1628/334
6
RAO 1627/148
7
RAO 1628d/475
8
RAO 1628d/479
9
RAO 1628c/381
10
RAO 1628c/414
11
RAO 1629/246
12
RAO 1633/347- 348
13
RAO 1636/043 en 233
14
RAO 1638/316 en 1639/030
15
RAO 1639/297
16
RAO 1639/160
17
Oog op Oirschot, 155
18
Wikipedia: Hendrik Verhees (Boxtel 1744 - 1813) was een politicus, architect,
tekenaar, aquarellist, cartograaf en aannemer. Hij is vooral bekend door zijn
schetsen van oude bouwwerken, vooral kerken, die hij maakte tijdens zijn reizen
door Noord-Brabant, Holland, Gelderland en Limburg.
19
Dorenbosch, 1983
2

36________________________________________________________________

