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Vanouds heeft op de plaats waar rond 1895 onder architect Pierre Cuijpers de kerk van 

Sint-Petrus-banden werd gebouwd, een kerk gestaan. 

Aan deze kerk waren priesters verbonden. De persoon, later de pastoor, had de leiding.  
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Kapelaan Anton Huybers heeft de geschiedenis van Oisterwijk behandeld met als leidraad de ambtsperioden 

der onderscheiden “pastoors” in Oisterwijk. Met de ruime kantlijn welke hij zijn verbeeldingskracht heeft 

gegund om een beeld van Oisterwijks verleden op te roepen, heeft hij zich nauwelijks beziggehouden met een 

zuivering van de onderling in tegenspraak zijnde naamlijsten der pastoors1. 

Vooraf dient hier te worden opgemerkt, dat de aanduiding “pastoor” eerst in zwang komt ten tijde van 

Coenraad Was, in de tweede helft van de zestiende eeuw. Wij hebben hem voor het eerst als “pastoir” 

aangeduid gevonden wanneer op de 8ste mei 1569 heer en meester Frans Goossens van der Borcht wordt 

aanvaard als altarist2. 

Voordien wordt doorgaans gesproken van de persoon, of ook wel van de investiet. Daarmee is wel verklaard 

waarom de natuurlijke kinderen van heer Willem Moliaart de naam Persoons dragen. 

Wat de tijd voor 1648 aangaat zijn er twee perioden te onderscheiden wat de parochie betreft: die voor 1231 

en die daarna tot 1648. 

In 1231 werd de abdij van Sint Geertruij te Leuven begiftigd met het collatierecht, zijnde het recht om een 

bindende voordracht te maken ten aanzien van bedienaar van de kerk in de parochie Oisterwijk. Waar in de 

abdij slechts mannen van adel werden toegelaten, zijn de persoons steeds edellieden. 

Voor de kanunniken van de abdij moet Oisterwijk een zeer aantrekkelijke standplaats zijn geweest, welke 

door de meest vooraanstaande hunner is begeerd geworden. Meerdere persoons van Oisterwijk zijn belast 

geworden met het bestuur der abdij, en de ongemijterde prelaat van het godshuis (later de abt van Sint 

Geertruij) had een belangrijke staatsrechtelijke functie. Hij behoorde uit hoofde van zijn ambt tot de prelaten 

welke zitting hadden in de Staten van Brabant en uit dien hoofde de ingezetenen vertegenwoordigden. 

De persoon van Oisterwijk bezat de "smaeltiende", waarvoor hij jaarlijks 18 peters ontving, half op Sint Jan 

Baptist, half op Sint Maarten3, alsdmede twee gangen?, een speenvarken, een lam en "de persoenshuys vrij". 

In later tijd zien we dat hij behalve de pastorie met het land tot aan de stroom toe, ook de beschikking had 

over de Pastoorswei achter de huizen aan de zuidzijde van de Kerkstraat, de Pastoorsakker in de Schijf en de 

Gagelvelden in de Gemulhoeken. 

 
Kapelaan heten geestelijken die in de loop van een half millennium zeer verscheidene taken hebben gehad. 

De zielzorg is oudstijds op een geheel andere wijze gewaarbrogd dan in de Rooms Katholieke kerk in deze tijd 

gebruikelijk is. 

 
 
 
1  A. Huybers, Oud Oisterwijk, Oisterwijk 1923, blz. 195; zie ook: L.H.C. Schutjes Geschiedenis van het bisdom ’s Hertogenbosch, V, St. 

Michiels-Gestel 1876; Registrum Memoriale Parochiae de Oisterwijk captum anno 1852, archief Petruskerk Oisterwijk 1408-1968 (1981) 
inv.nr.4; De Kleine Meijerij, jrg 2 nr 10; jrg 17 nr 10; dr G. Bannenberg, A. Frenken en H. Hens, De oude dekenaten Cuijk, Woensel en 
Hilvarenbeek in de 15de- en 16de-eeuwse registers van het Aartsdiakenaat Kempenland, Nijmegen I 1968, II 1970; G.C.A. Juten, Consilium 
de Beke, in Taxandria jrg 29 1922, 95-108. 

2  R.273,57v 
3  Otw,R.199,16v-1494 
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De persoon werd het bestuur - als men wil dagelijks bestuur - toevertrouwd. Dat gaf hem ingevolge de 

rechten die verschuldigd waren voor allerhande bedieningen een inkomen. 

In Oisterwijk was dat zeer aanzienlijk. Voor de kloosterlingen van het godshuis van sint Geertrui, waarvan de 

overste langzamerhand opklom tot abt, vormde het 'pastoraat' van Oisterwijk en aanhorigheden een zeer 

aantrekkelijke functie. 

Die verplichtte wel te zorgen voor de zielzorg, maar niet tot het uitoefenen daarvan. 

De persoon nam voor die dagelijkse zielzorg een priester aan. Meestal een man uit de streek. De luister van 

de abdij straalde niet op hem af. 

De plaatsvervanger voor de zielzorg heet in de wandeling vice-cureit. 

Dat bracht een aantal bevoegdheden mee die volgens het recht de persoon had.  

Zo mocht de pastoor een testament verlijden. We zien dat in 1504 ten huize van Geertruit Heyen, weduwe 

van Bits Heyen door de 'viceplebaan' Jan van der Schueren van de kerk van Oisterwijk het testament wordt 

opgenomen van de zieke Jan Heyen4. Dit komt overeen met de burgerrechtelijke rechtsregels, de costuimen. 

Met de oprichting van het bisdom 's-Hertogenbosch in 1579 veranderen de oude zeggenschapsverhoudingen 

niet door ingrepen, die als een breuk op rechten zou zijn ervaren, maar door geleidelijk bovendrijven van de 

voor de bisschop gewenste structuur. 

De pastoors van Oisterwijk zijn dan veelal niet meer de edellieden uit de families rond Leuven maar mannen 

uit vooraanstaande families in de buurt. Oisterwijk krijgt dan een pastoor wiens ouderlijk huis de Drie 

Zwaantjes was. 

In het pastoraat van Esch komt nog steeds op voordracht van de familie Muyckens, de kapelaan van Helvoirt, 

Willem van Duppen, die we ook in Oisterwijk aantroffen. 

 

 

A.  tot 1231 
1. 

Olivier (Oliverus), persona de Ostilborch, ± 1192, 1214 

aangehaald op 2 oktober 1192 als "Oliuero presbitero (ecclesie Orientalis Tilburch)"; op 31 december 1214 

als "Olivero sacerdote et investito ecclesie de Tilborch"; en in het eerste kwart van de 13e eeuw als "Oliverus 

ecclesie persona in Ostilborch"5. 

2. 

Boudewijn, 1231 

genoemd in het eerste kwart van de 13e eeuw als "Balduinus sacerdos (ecclesie in Ostilborch)"; en op 15 

maart 1231, wanneer hertog Hendrik I van Brabant het patronaatsrecht van de kerk van Oisterwijk en 

(Oost-)Tilburg schenkt aan de St.-Gertrudisabdij te Leuven, als "Balduini nunc investiti ecclesiam de Osteruuic 

et de Tilborch".6 

 

 

 
 
 
4  Den arme gegeven, p 155 
5  Oorkondenboek van Noord-Brabant tot 1312, I De Meierij van ’s-Hertogenbosch, bewerkt door dr H.P.H. Camps, ’s-Gravenhage 1979 
6  Camps, Oorkondenboek 



 © De Vrijheid Oisterwijk Petrusparochie - persoons en pastoors  •  4 

 

 

B.  1231-1648 
1. 

Henrik van Lier (Henricus de Lijre), 1237, 1259? 

Op 29 november 1237 genoemd als "Henricum de Lyre, canonicum sancte Gertrudis in Lovanio, sacerdotem 

de Ostilborh". Zonder een nauwkeurige functieomschrijving wordt hij nog genoemd op 1 oktober 12597.  

2. 

Willelmus, 1259 

"sacerdotes".8 

3. 

Aart van der Borch, 1259?, 1296, 1307 

Wordt 20 april 1296 genoemd bij een geschil over de opvolging van de bedienaar van 

de kerk van Helvoirt, een dochterkerk van Oisterwijk als "Arnuldo dicto de Castro 

presbitero et curato ecclesie de Oistelborgh et de Oisteruich", nogmaals op 5 juni 1296 

als "Ar(noldi) investiti de Oestilborgh"; en op 24 juli 1307 als "Arnoldus investitus 

ecclesie de Oesterwiic".  

Mogelijk is hij in 1259 reeds in functie als gesproken wordt over: "dominus Aernecoy 

et Ar(noldus) investitus, filius suus".9 

4. 

Hubert van Enscot, 1307 

"rector ecclesie (de Oesterwiic)"  in 130710. 

5. 

Walterus, 1315 

genoemd in een oorkonde van de abdij van Tongerlo als  persoon van Oisterwijk11. Ofschoon hij door de 

geschiedschrijver van de abdij, Claude de Viefville, niet genoemd wordt, heeft hij, gelet op het collactierecht, 

stellig tot de conventualen van het godshuis behoord. 

6. 

Engelbertus, 1336 

7. 

Goyaart, 1348 

8.  

Henric van den Broeck, 1320?-1368 

Henricus de Palude, wiens naam in de landstaal van den Broek zal hebben geluid, is 

volgens J.A. Coppens, in 1368, na een personaat van niet minder dan 48 jaar overleden. 

Hij zal moeten worden vereenzelvigd met Henricus de Roede, die volgens Claude de 

Viefvilles lijst ook in 1368 is gestorven. 

 
 
 
7  Camps, Oorkondenboek 
8  Camps, Oorkondenboek 
9  Camps, Oorkondenboek; vgl. Huybers, Oud Oisterwijk, p. 193: Arnoldus van der Borcht, abt van Leuven 1296-1307 
10  Camps, Oorkondenboek 
11  Noord-Brabantse almanak 1891, 46; Erens, regest 481 
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Enige gevens uit Oisterwijkse bronnen zijn met de opvatting van J.A. Coppens in strijd. 

In 1336 is heer Engelbertus persoon12. 

In 1348 is heer Goyaart persoon der kerk van Oisterwijk13. 

Als investiet wordt hij ook genoemd in het cartularium van de Tafel van den Heiligen Geest14. 

Mogelijk hebben we hier met voorlopers van Henricus de Palude te maken. 

9. 

Belduinus Belle, 1368-1373 

Claudius de Viefville noemt als opvolger van Henricus de Roede: Belduinus de 

Hontheverle, die in 1373 overleden moet zijn. 

L.H.C. Schutjes vereenzelvigt hem met Balduinus Belle, die dan persoon moet zijn 

geweest van 1368 tot 137315. 

10. 

Joannes de Woelmont 1373 

 

 

 

11. 

Joannes de Gruijtere 1400 

Na het personaat van Balduinus van Hontheverlee en vóór dat van Theodorius Boest, is 

volgens de lijst -de Viefville Walterus Heyme, en volgens J.A. Coppens Johannes de 

Woelmont en vervolgens Johannes de Gruytere pesoon van Oisterwijk geweest. 

Hiermede zou de periode van 1373-1420 zijn overbrugd. 

12. 

Dierk Boest 1390 ? - 1433 

Evenwel heeft op de 30ste juni 1390 Nycoel, zoon van wijlen Nycoel van Oisterwijk het 

vruchtgebruik in de helft van die Heytbeemt, gelegen bij die Banbrugge aan die Aa, 

opgedragen aan Arnt Boest, ten behoeve van diens broeder heer Dirc Boest16. 

Ook in 139117 en 139918 is “her Dideric Boest” opgetreden als persoon, terwijl ook in 

1426 nog als zodanig wordt vermeld. 

Ofschoon hijzelf in Oisterwijk gevestigd is geweest, heeft hij zich in de zielzorg toch bediend van 

plaatsvervangers. Te oordelen naar de administratie van de aartsdiaken van Kempenland19 zijn dit achter 

eenvolgens geweest: 

a.  heer Johannes Luce         (1400) 

b.  Gerbrand Zale          (1418-1426)  

c.  heer Willem van den Graaf        (1418)  

 
 
 
12

  GA.ged.42,3v 
13  aanhaling van 1348 in R.206,19v 
14

  oorspronkelijke akte  in GA.ged.42,127 
15  Schutjes, V,387 
16  sH,1178,269 
17  GA.ged.42,4; vgl sH,R.1206,96v 
18  R.144,89v 
19  Juten, Consilium de Beke 
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d.  heer Jan van der Straten        (1421-1427) 

e.  Broeder Walterus van Turnhout       (1427) 

13.  

Johannes van Raetshoven 1433-1460? 

Heer Dirk Boest is volgens J.A. Coppens in 1433 overleden en opgevolgd door Johannes 

van Raetshoven, die tot 1460 persoon zou zijn gebleven. Dit laatste jaartal is zeker 

onjuist. Zowel in in de administratie van de aartsdiaken van Kempenland als in 

Oisterwijkse bescheiden wordt de indruk gevestigd dat heer Dirk Boest is opgevolgd door 

heer Wilhem Moliaert. 

14. 

Willem Moliaert, 1436-1453 

Het Oisterwijks schepenprotocol vermeldt hem als persoon in 143620, maar ook nog in 145321, terwijl van 

zijn aanwezigheid tevens op overtuigende wijze wordt blijk gegeven door Jenneken Persoons, natuurlijke 

dochter heren Willems, welke de huisvrouw werd van de vorster Jan Dirks van der Stegen22. 

Heer Willems natuurlijke zoon Bertholomeeus is voor 146723 getrouwd met Gheertruyt, dochter van 

Mertens van den Dijck bij Elisabeth. 

In verband met de voortreffelijke standplaats welke heer Willem heeft weten te bemachtigen, mag er aan 

herinnerd worden, dat in 1430 heer Wouter Moliaert proost van Sint Geertrui is geweest24. 

Ook de heer Willem Moliaert heeft meerdere “coadjutoren” gehad: 

a.  heer Gielis van Dusel, rector van het altaar van Sint Nicolaas  1436-1441, 1445 

 ook vermeld als secretaris der schepenen van Oisterwijk en notaris 

 geassisteerd met: 

 - Wouter van Gestel         1436-1443 

b. heer Claes van Blockem, bedienaar der kerk van Oisterwijk  1439?25 

c.  heer Cornelis Heyen         1441 

 wordt in 1441 genoemd als “coadiutor domini investiti deserviendo prochialem ecclesiam”26. 

 De administratie van de aartsdiaken vermeldt hem als “dominus Cornelius de Merica” dat betekent 

van der Heyden, eerst in 1442-144327. 

d.  heer Willem Daniels         1445 

e.  heer Wijtman Wijtmans        1459-1460 

15. 

Johannes van Cuyck, 1460-1498? 

Volgens algemene opvaltting der schrijvers moet Johannes van Raetshoven zijn opgevolgd 

door Johannes van Cuyck, die van 1460 tot 1498 persoon van Oisterwijk moet zijn 

geweest. 

Laatstgenoemd jaartal is stellig onjuist. 

 
 
 
20

  R.149,1.p.; vgl. sH,R.1218,389-1448 
21  R.161,4 
22

  R.213,31 
23  R.183,19v 
24  R.147,34 
25  R1210,58v 
26  GA,ged,42,194 en 214 
27  Juten,Consilium de Beke,217 
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Als assistenten worden genoemd:  

a.  heer Aart van Buedel         1462-1464 

b.  heer Johannes Marescalc        1469-1475 

c.  heer Henric Nellen         1477 

16. 

Ludovicus van Meerbeeck, 1481-1514 

De administratie van de aartsdiaken van Kempenland noemt de persoon in 1485 reeds 

heer Ludovicus van Meerbeeck, student in de goedgeleerdheid te Leuven. 

Reeds in 1481 was heer Lodevicus van Meerbeeck (van Meerle alias Gielis28) persoen van 

den kerk van Oisterwijk29. 

Door zijn studie is hij aanvankelijk niet in Oisterwijk woonachtig geweest. Zijn taak is toen 

waargenomen door inheemse priesters. 

a.  In 1485 wordt heer Wouter Doermans als zodanig genoemd. Deze wordt ook herhaaldelijk als notaris 

vermeld. Zoals “onsen prochiaen”30.  

b.  Heer Joris Gielmans vice-cureit, overleden voor 149431. 

c. In 1495 moet heer Dionijs Fabri “substituyt”van de persoon zijn geweest32. 

d. Heer Philips Nouts is in 1498 vice-cureit van kerk van Oisterwijk33. 

e.  In 1504 is Johannes de Horeo (d.i. van der Schuren) “vice-plebanus ecclesie sancti Petri”. 

17. 

Antonius van Nieuwenhoven, 1499-1513 

afkomstig uit Leuven, in Oisterwijkse bronnen eerst genoemd tussen 1499 en 151334, in 

1514 vierde ongemijterde abt van St Geertrui te Leuven, overleden 24 december 1526.  

18. 

Wouter van der Berten, 1517-1546? 

J.A.Coppens vermeldt heer Ludovicus van Meerbeeck pas voor de jaren 1514-1530 als persoon. 

In 151935 verblijft hier echter reeds Wouter van der Berten als zodanig. De administratie van de aartsdiaken 

spreekt over hem het eerst in 1523.  

a. vice-cureit (capelaan) Goyaert Gerit de Haen.36 

b. Henricus van den Hoeck is vice-cureit in 1519.37 

c.  In 1524 heet heer Rombout Fredericks zijn “cappelaen”38. In 1527 wordt hij “vice-cureyt” genoemd39 
40. Hij was ook rector van het altaar van Sint Fabiaan en Sebastiaan en pastoor van Goirle. 

 In deze bloeitijd van Oisterwijk schijnt er zelfs een “ondercappelaen” te zijn geweest.  

 
 
 
28  Otw,R.187,3v-1481 
29  R 187,3v 
30

  R 191,26v 
31  sH. R 1263,16 
32  R 206,50 
33

  sH. R 1266,15-1498 
34  Otw,R.204,26v-1499; R.205,42v-1501; R 206,16-1502; Regesten OLVr.-broederschap 17-1513 
35

  R 223,29 
36  Sacramentsbroederschap 
37  Otw,R.225, los bij 14 
38  R.234,33 
39  R.234,3 
40  Item sH. R1804,350v, 1535 
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 - Heer Heyman Jacops van Heck bedient in die hoedanigheid in 1529 Pauwels Heyen41. Hij was ook 

rector van het altaar van Sint Crispijn en Crispiaan. 

Op de 3de december 1537 wordt door heer Wouter van Berthem, persoon, meester Rombout Fredericx, 

rector van het altaar van Sint Fabiaan en Sebastiaan, heer Claes Emmen Goessens, rector van Sint Jozef, 

heer Jacop Moels, rector van het altaar van Sint Crispijn en Crispiniaan, heer Roelof Jan Roelofs 

Peynenborch, rector van het altaar van het Heilig Kruis, eerste fundatie, heer Peter Willem Aelbrechts, 

rector van het altaar van Sint Jan en Sinte Anna, heer Eymbert Art Rembouts, rector van het altaar van Sinte 

Dingen en heer Goessen Laureys Groeys, alle altaristen, met consent van de bisschop van Luik, “het Busken 

te Belveren” verkocht42. 

In de volgende jaren wordt de persoon dan niet meer als persoonlijk aanwezig vermeld. Voor hem treedt 

dan heer Arnt Voechs, als vice-cureit op. In 154243 44, in 154445. 

19. 

Philip van Hosdyn, 1530-1538? 

Volgens Claude de Viefville is Wouter van Berthem  gestorven in 154646. Hij moet 

opgevolgd zijn door heer Philips van Hosdyn. J.A. Coppens noemt die reeds als pastoor 

voor de jaren 1530-1538, en L.H.C. Schutjes sluit zich daarbij aan met de mededeling, 

dat Philips van Hosdyn in 1538 tot medehelper van de “abt” van Sint Geertrui, met het 

recht van opvolging, is aangesteld ten onrechte leidt hij uit de uitverkiezing af, dat het 

personaat van Oisterwijk werd opgegeven. Zulks is kennelijk niet gebeurd voor de 22ste april 1551, wanneer 

de prelaat Petrus Was afstand doet en zich belast met het werk van heer Philips van Hosyn als persoon. Het 

is onzeker of heer Philips van Hosdyn in Oisterwijk heeft geresideerd. Op de laatste dag van mei in 1547 

wordt aan de schepenen een open brief van hem als persoon getoond, waarbij hij zijn consent geeft om 

heer Willem Huysmans, rector van het altaar van Sint Severus, aan te nemen als altarist47. 

Op de 12de juni 1549, wanneer heer Rochus Hessels, zoon van Lennaert Groys, als altarist wordt 

aangenomen48 schijnt hij evenwel in Oisterwijk te verblijven. Op de 13de juni 155349 is hij hier ook, maar nu 

als “prelaet des Goidshuys”. 

 

20. 

Godefridus Boest, 1538-1551 

waarschijnlijk een Bosschenaar, deed in 1551 afstand en stierf in 1556. In 1542-1544 is 

hij niet te Oisterwijk aanwezig. 

In 1550 is heer Andreas Emmens onderpastoor. Hij sticht studiebeurzen en is 

vermoedelijk al in 1525 vermeld50. 

Mathijs Willems van Berlicom wordt in 1550 als assistent vermeld. 

 

 
 
 
41  R.234,7 
42  R.241,58v 
43

  R.246,48v 
44  R.246,57v 
45

  R.244,30v 
46  A.Huybers, Oud Oisterwijk, 194 
47  R.251,98 
48  R.253,67 
49  R.257,62v 
50  L. Schutjes, Geschiedenis van het bisdom 's-Hertogenbosch, V 
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21. 

Peter Was, 1551-1553 

Zoals gezegd heeft heer Philips van Hosdyn zijn taak geruild met heer Peter Was, een 

Brusselaar. Toen hij in Oisterwijk kwam, zal hij de omgeving reeds hebben gekend. 

Voordat hij prelaat werd, is hij persoon te Helvoirt geweest. 

 

22. 

Coenrart Was, 1553-1579 

Peter Was heeft het kussen in Oisterwijk warm gehouden voor zijn neef Coenrart Was, 

die in 1553 na de dood van Peter, persoon van Oisterwijk is geworden. 

Aanvankelijk zal de zielzorg zijn verricht door een vice-cureit, als hoedanig in 155351 

(-1558) heer Gerit Kepken wordt genoemd52. Coenraad Was is dan immers student  te 

Leuven53. 

In 1555 verschijnt heer en meester Coenraedt Was evenwel in propere persoon voor de schepenen van 

Oisterwijk54. Sedertdien is dat herhaaldelijk het geval, voor het laatst op de 8ste mei 156955, wanneer heer en 

meester Frans Goossens van der Borcht wordt aanvaard als altarist. 

Coenraedt Was wordt dan “pastoir”genoemd56.  

In 1575 wordt heer Pauwels Hacken genoemd als kapelaan57. 

23. 

Arnt Eyndthouts, 1573-1592 

Coenraad Was is volgens de Viefville in 1579 gestorven. Om deze reden zal J.A. Coppens 

hebben aangenomen dat het pastoraat van Arnt Eyndthouts eerst dan aanvangt. 

Heer Arnt Eyndthouts treedt in Oisterwijk op de 8ste mei 157358 voor het eerst op voor 

schepenen en wordt op de 20ste juni van dat jaar genoemd als “pastoir”59. 

Arnt Eyndthouts was een Bosschenaar, althans een Bosch poorter, zoon van Adriaan Arnt van Eyndhouts, 

heer van Ter Smissen en schepen van 's-Hertogenbosch tussen 1530 en 1552 en Angela Joris  Sampson60. In 

de meest bewogen tijd welke zijn vaderstad ooit heeft gekend, die van het kortstondige bewind der 

calvinisten in de 16de eeuw, heeft hij een belangrijke rol gespeeld. Zo is hij afgevaardigde geweest voor de 

stad bij de Keulse vredehandel, welke er uiteindelijk toe heeft geleid dat de stad aan de kant des landsheers 

is gekomen en gebleven tot de verovering van Frederik Hendrik61. 

Het is begrijpelijk dat Schutjes kan melden dat “hij zich te Oisterwijk niet veilig waande” en in 1592 in Den 

Bosch verbleef. Reeds veel eerder was dat het geval. 

 
 
 
51  R.257,96 
52  R.262,48-1558 
53

  Juten,Consilium de Beke,218 
54  R.259,52v 
55  R273,57v 
56

  Otw,T.271,35-1571 
57  R.279.36 
58

  R.277,15v 
59  R.277,31 
60  mr dr L. de Gou, Het geslacht van Eyndhouts, in Jaarboek Centraal Buereau voor Genealogie 1974, 100; De Gou noemtals achtste kind 

van het echtpaar van Eyndhouts-Sampson een zoon Adriaan, die hij ook aantrof als persoon van Oisterwijk 8 januari 1585 in sH,R.1405. 
Zoals hierna blijkt betrof dit heer Arnt! 

61  L.P.L.Pirenne ’s Hertogenbosch tussen Atrecht en Utrecht. 
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In 1583 wordt heer Bartholomeeus Wagemakers genoemd als kapelaan62. Hij was afkomstig uit Lieshout en 

is in 1586 pastoor te Schijndel63. 

In 1586 is Adriaan Back assistent. Hij is later pastoor van de St Catrien in 's-Hertogenbosch. 

Later heeft heer Pauwels van Lieshout de taak van de pastoor vervuld en heet in 1602 vicepastor. 

Heer Jan Brusselmans is kapelaan in 159164. Hij was al sedert 1573 bedienaar van het beneficie van het 

H.Kruis van de tweede fundatie. In 1579 ondertekent hij met 'coadjutor pastoris in Oisterwijck'. 

 

“Joncker Walraven van Erp, zoone saliger heere Walraven van Erp, riddere, vanden zelven ende Joffrou 

Johanna zijnre huysvrouwe, dochtere saliger joncker Jans van Erp vanden zelven ende wilneer Joffrauwe 

Johanna zijnre huysvrouwe tsamen verwect, heer tot Vechel ende Erp, ende nagelaten weduwer saliger 

Joffrauwe Catharine zijnre ierste huysvrouwe, dochter saliger heere Jans van Brecht, riddere, hooch ende 

leechscouthet der stadt van Tshartogenbossche ende haerder meyerijen" heeft de tocht in "een steenen 

huys" met twee achterhuizen, eertijds van Arnt Monicx, ter plaatse de Colperstraat, later de Verwerstraat 

geheten, neven het convent der Bogarden, hetwelk Joffrouw Johanna weduwe van jonker Jan van Erp 

Janszoon, dochter van Wouter Bolcx, had verkregen van de familie Donck, opgedragen aan heer Jacop van 

Brecht, ridder, zoon van heer Jan van Brecht, hoog en laagschout, jonker Goeswijn zijn broeder, “voerscepen 

ende president” van  ’s Hertogenbosch, heer Arnt Eyndthouts, “persoone tot Oesterwijck”, zoon van jonker 

Adriaan van Eyndthouts, raadsheer der stad ’s Hertogenbosch, en jonker Willem van Erp, zoon van zaliger 

Jan van Erp, die worden genoemd “als vier vanden naesten vrienden vanden voerscreven Jonckheeren 

Walraven van Erpe” en de kinderen van jouffrouw Catharina van Brecht. 

Deze hebben het huis daarop, op de 8ste januari 1585 (o.st.), afgestaan aan jonker Walraven van Eerp, zoon 

van heer Walraven van Erp, ridder65. Het betreft hier het huis In den Cluyt, ter plaatse waar nu het plein 

voor het Gouvernementshuis, nu het Noordbrabants museum, ligt66. 

 

Uit het vorenstaande blijkt niet hoe heer Arnt tot de naaste verwanten behoort. Op de 9de juli 1573 machtigt 

jonker Joris van Eyndthouts “den eerwerdigen wijsen ende seer discreten heeren Arnden van Eyndthouts 

soone saliger joncheren Adriaens van Eyndthouts ende saliger joffrou Angela”, een dochter van Joris 

Sampsoen67. 

Hiermede is hem een juiste plaats toegewezen in de genealogie, die jhr mr. A.F.O. van Sasse van Ysselt over 

het geslacht Eyndthouts heeft gepubliceerd68. Kennelijk ten onrechte beschouwt die Arnt die in 1607 in de 

ouderdom van 60 jaar overleed als een zoon van Adriaan, die in 1554 als minderjarige zoon van Angela 

Sampsons wordt vermeld69. 

24. 

meester Jan van Gerwen, 1592-159770 

afkomstig als student uit Leuven, overleden op 3 juni 15972, zoals in het oudste boek 

met doop-, trouw- en overlijdensaantekeningen vermeld staat.  

 
 
 
62  R.283,2de deel,15,los papier-1583; R.284,19-1585 
63

  L. Schutjes, Geschiedenis van het bisdom 's-Hertogenbosch, V 
64  R.286,25v 
65

  sH, R.1405,173v 
66  A.F.O. van Sasse van Ysselt, Voorname Huizen, II,220 
67  sH, R.1405,74v 
68  Taxandria, jg.II (1904),66 
69  Taxandria, jg.II (1904),129 
70  Otw, R.289,43-1594; R.290,25-1595 
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25. 

meester JHerominus van Berthem, 1598-161771 

geprofest in 1566, in 1607 voorgedragen als abt, in 1616 pastoor te Helvoirt2 

I(n 1613 genoemd als pastoor van Oisterwijk72 

26. 

Josephus Geldolphus van Rijckel, 1617-162673 

afkomstig uit Oirbeek bij Thienen, in 1626 elfde en laatste ongemijterde abt, schrijver, 

overleden op 21 oktober 16422. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op 17 mei 1626 staat vermeld dat de pastoorsfunctie vacant is74.  

In 1619 en in 1627 is Godefridus Henriks van Gorcum 'capellanus', hij was reeds sedert 1611 vermeld als 

altarist. 

 

27. 

Reynier Draeck, 1626?-1638 

deed in 1638 afstand, doch wordt in 1642 nog als persoon vermeld75 

 

 

28. 

Maximilianus van Leefdael, 1638-1648? 

tevoren pastoor te Betecum, proost te Aerschot, vermoedelijk in 1648 definitief uit 

Oisterwijk vertrokken, in 1664 tweede gemijterde abt van de St Geertruidsabdij te 

Leuven, overleden 1 januari 1668.  

 

 
 
 
71  Otw,R.293,27-1598; R.297,70-1602; R.299,59v-1605; R.303,71v-1609; R.304,41v-1610 
72  N.5247,I,45v-1613 
73  Otw,R211,94-1617; N.5247,II,56-1617 en III,25 en 28-1619 
74  Otw,R.320,92.-1626 
75  Otw,R336,130-1642 
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C. na 1648 
1. 

Guilielmus Lievens, 1658  

religieus van Corssendonck, begint in Oisterwijk als vicarius een doopregister op 19 januari 1658, is in 1666 

nog in functie.  

2. 

Nicolaus Ambresy (Ambrosius),  1663  

deservitor. 

3. 

Hendrik van de Graeff, 1674-1682  

pastoor, begint te Oisterwijk een doopregister op 7 januari 1674. 

4. 

Franciscus Ransecremers, 1682-1689 

afkomstig uit ’s-Hertogenbosch, J.U.L., in 1689 pastoor van de St Jacob te Leuven, overleden aldaar in 1693. 

Als kapelaan wordt in 1683 Godefridus Geeren vermeld. 

5. 

Adrianus Roijmans, 1689 

afkomstig uit Middelbeers, begint te Oisterwijk als deservitor een doopregister in februari 1690. Hij wordt 

hier al in 1680 als kapelaan vermeld. 

6. 

Johan Ignatius de Winter 1696-1718. 

7. 

Joannes Smits, 1718-1731 

gedoopt te Oisterwijk 24 maart 1678, baselier in de filosofie, deservitor, benoemd met toestemming van de 

abt van St Geertrui te Leuven, begraven 17 mei 1731. Moest in 1723 instemmen met een zelfstandige 

parochie te Udenhout, dat ook het grootste deel van Berkel omvatte.  

8. 

Ignatius van Dooren, 1731-1761 

afkomstig uit Tilburg, in 1746 ook deken van het district Orthen, begraven op 13 mei 1761. 

Kapelaan:  

- Walterus Lippens, 1731-1732, afkomstig uit Oisterwijk, sedert 1732 pastoor te Heeze. 

- A. van Eyndhoven, 1732 

- Joannes Helsemans of Hesselmans, 1745-1749, afkomstig uit Bladel, sedert 1749 pastoor te Rijthoven76 

- G. Costermans, 1749 

- Petrus Alewijns, 1750-1755, afkomstig uit Eersel, sedert 1755 pastoor te Strijp77. 

- Christianus de Roij, 1755-1763, afkomstig uit Tilburg, sedert 1763 pastoor te Aalst. Genoemd in 1761 als 

 
 
 
76  L. Schutjes, Geschiedenis van het bisdom 's-Hertogenbosch, V 
77  L. Schutjes, Geschiedenis van het bisdom 's-Hertogenbosch, V 
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deservitor78. 

9. 

Nicolaas Franciscus du Messie, 1761-1765 

van ‘s-Hertogenbosch, in 1765 pastoor te Boxtel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

10. 

Joannes van der Bruggen, 1765-1810 

afkomstig uit Deuteren (Vught), tevoren reeds kapelaan te 

Oisterwijk, 1761?, 1763-1765, overleden 16 augustus 1810. 

Kapelaan: 

- Gerardus Couwenberg1765-1769, afkomstig uit St. Oedenrode, 

sedert 1769 pastoor te Tongelre79 

- Joannes Ignatius van Dooren, 1769-1777, afkomstig uit Tilburg, 

sedert 1777 pastoor te Esch80. 

- Petrus Verhoeven, 1777-1793, afkomstig uit Woensel, sedert 1793 pastoor te Heesch81. 

- Leonardus van de Gevel, 1793-1795, afkomstig uit Woensel, sedert 1795 pastoor te Aalst82. 

- Daniel Kivits, 1795-1806, afkomstig uit Erp, sedert 1806 pastoor te Geldrop83. 

11. 

Arnoldus van Coll, 1810-1851 

geboren 10 november 1780 te Nuenen, assistent te Geldrop, in 1806 

kapelaan te Oisterwijk, vanaf 1810 pastoor, overleden 25 december 1851. 

De oude parochiekerk is tijdens zijn pastoraat teruggegeven aan de 

katholieken. 84 

Kapelaan: 
- Petrus Henricus Kock, 1810-1815, afkomstig uit Tilburg, sedert 1815 

pastoor te Wintelre. 85 

- Theodorus Coppens, 1815-1819, afkomstig uit ’s-Hertogenbosch, sedert 

1819 pastoor te Orthen. 86 

 
 
 
78  L. Schutjes, Geschiedenis van het bisdom 's-Hertogenbosch, V 
79

  L. Schutjes, Geschiedenis van het bisdom 's-Hertogenbosch, V 
80  L. Schutjes, Geschiedenis van het bisdom 's-Hertogenbosch, V 
81

  L. Schutjes, Geschiedenis van het bisdom 's-Hertogenbosch, V 
82  L. Schutjes, Geschiedenis van het bisdom 's-Hertogenbosch, V 
83  L. Schutjes, Geschiedenis van het bisdom 's-Hertogenbosch, V 
84  L. Schutjes, Geschiedenis van het bisdom 's-Hertogenbosch, V 
85  L. Schutjes, Geschiedenis van het bisdom 's-Hertogenbosch, V 
86  L. Schutjes, Geschiedenis van het bisdom 's-Hertogenbosch, V 
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- Joannes Bald. Lathouwers, 1819-1822, afkomstig uit Bokhoven, sedert 1822 pastoor te Waalwijk. 87 

- Antonius Van Den Bogaert, 1822-1827, afkomstig uit Oijen, sedert 1827 kapelaan in de St Catrien in 

’s-Hertogenbosch. 88 

- Joannes Van Kessel, 1827-1839, afkomstig uit Schijndel, sedert 1839 pastoor te Dommelen.  89 

- Joannes Van Vlokhoven, 1839-1844, afkomstig uit Woensel, sedert 1844 kapelaan te Rosmalen. 90 

- Jacobus Aarts, 1844-1846, gedoopt te Eersel 6 december 1805, tevoren kapelaan te Reusel (1836), Dinther 

(1837-1843) en Rosmalen (1844), sedert 1846 pastoor te Maren (1846-1860) en Middelbeers (1861). Hij 

stierf te Middelbeers op 6 juni 1873.91 

- Fredericus Ferdinandus Van Hombergh, 1846-1854, afkomstig uit Nuenen, sedert 1854 pastoor te 

Soerendonk. 92 

- Joannes Van Luijtelaar Jz., 1851, afkomstig uit Woensel, assistent te Oisterwijk, sedert 1851 kapelaan te 

Korvel. 93 

12.  

Henricus de Wit, 1852-1856 

afkomstig uit Raamsdonk, tevoren kapelaan te Tilburg (het Heike), 21 

september 1856 pastoor en deken te Boxtel2 

Kapelaan: 

- Thomas Van Luijtelaar Gz., 1854-1856, afkomstig uit Woensel, sedert 1856 

kapelaan te Gemert. 94  

 

 

 

 

 

13. 

Hermanus Josephus van Beugen, 1856-1891 

geboren 14 juni 1811 te ’s-Hertogenbosch, assistent te ’s-Heerenberg, in 1840 

kapelaan te Oss, in 1844 in de St Jan in den Bosch. Bouwde in 1858 de huidige 

pastorie aan de Kerkstraat. 

Maakte te Rome op 27 juni 1867 de heiligverklaring door paus Puis IX mee van 

Joannes Lenarts van Oisterwijk, een der martelaren van Gorcum. 

Deed 19 oktober 1891 afstand en werd rector van het door hem gestichte 

Oisterwijkse Gasthuis tot zijn overlijden op 13 maart 1892. 

Kapelaan: 

- Thomas Joannes Van Luijtelaar, 1856-1860, afkomstig uit Nuenen, sedert 1860 

 
 
 
87

  L. Schutjes, Geschiedenis van het bisdom 's-Hertogenbosch, V 
88  L. Schutjes, Geschiedenis van het bisdom 's-Hertogenbosch, V 
89

  L. Schutjes, Geschiedenis van het bisdom 's-Hertogenbosch, V 
90  L. Schutjes, Geschiedenis van het bisdom 's-Hertogenbosch, V 
91  L. Schutjes, Geschiedenis van het bisdom 's-Hertogenbosch, V; Ad van den Oord, Biografieën. 
92  L. Schutjes, Geschiedenis van het bisdom 's-Hertogenbosch, V 
93  L. Schutjes, Geschiedenis van het bisdom 's-Hertogenbosch, V 
94  L. Schutjes, Geschiedenis van het bisdom 's-Hertogenbosch, V 
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te Tilburg als lector der Theologie in het Fraterhuis, na 1864 kapelaan te Schijndel.  95 

- Wilhelmus Van Iersel, 1860-1879, geboren 31 augustus 1833 te Udenhout, 96 sedert 1879 pastoor te 

Wamel, overleden 18 maart 1903. 97 

- Franciscus Gerardus Conradus Daniels, 1878-1882, afkomstig uit Grave, in 1878 tweede kapelaan te 

Oisterwijk, in 1879 eerste kapelaan, sedert 1882 pastoor te Woudrichem.  98 

- Joannes Latijnhouwers, 1879-1898, tweede kapelaan te Oisterwijk in 1879, tevens eerste rector van het 

nieuw gestichte Gasthuis, in 1882 eerste kapelaan, sedert 1898 pastoor te Liempde.99 

- Franciscus Joannes Antonius De Beer, 1882-1886, geboren te Tilburg 27 december 1853, priester gewijd 8 

juni 1879, tweede kapelaan, sedert 1886 kapelaan te Beuningen en Goirle. Belast in juni 1897 met het 

vormen van een nieuwe parochie in de Hasselt te Tilburg, overleden te Tilburg als pastoor van deze parochie 

10 januari 1928.100 

- Everardus Henricus Van Der Heyden, 1886-1889, tweede kapelaan, sedert 1889 kapelaan te Hilvarenbeek 
101 

- Cornelius Adrianus Antonius Van Son, 1889-1892, tweede kapelaan, sedert 1892 kapelaan aan het Goirke 

te Tilburg 102  

14. 

Hubertus Nicolaus van Heesbeen, 1891-1903 

geboren 30 mei 1848 te Vlijmen, gewijd in 1872, tevoren kapelaan te Schijndel, 

overleden 30 augustus 1903. Haalde de Fraters van Tilburg naar Oisterwijk voor 

het onderwijs van de jongens, 103en bouwer van de nieuwe kerk van Sint Petrus 

onder architectuur van dr Pierre Cuypers. 

 

 

 

 

 

Kapelaan: 

- Johannes Thomas Buys, 1892-1904, sedert 1904 kapelaan aan het Goirke te 

Tilburg, vanaf 1909 pastoor te Besoijen, waar hij op 6 februari 1934 overleed.104  

- Hermanus De Bruijn, 1898-1903, geboren te Bladel, sedert 1903 kapelaan aan de 

Heuvel te Tilburg, in 1916 pastoor te Heeze, overleden in 1923.105 Hij was te 

Oisterwijk in 1901 oprichter van de drankbestrijdersvereniging St.Paulusbond. 

 

 

 
 
 
95  L. Schutjes, Geschiedenis van het bisdom 's-Hertogenbosch, V 
96

  L. Schutjes, Geschiedenis van het bisdom 's-Hertogenbosch, V 
97  Registrum Memoriale Parochiae de Oisterwijk captum anno 1852, archief Petruskerk Oisterwijk 1408-1968 (1981) inv.nr.4. 
98  Registrum Memoriale Parochiae de Oisterwijk captum anno 1852, archief Petruskerk Oisterwijk 1408-1968 (1981) inv.nr.4. 
99

  Registrum Memoriale Parochiae de Oisterwijk captum anno 1852, archief Petruskerk Oisterwijk 1408-1968 (1981) inv.nr.4. 
100  Registrum Memoriale Parochiae de Oisterwijk captum anno 1852, archief Petruskerk Oisterwijk 1408-1968 (1981) inv.nr.4. Ad van den 

Oord, Biografieën. 
101  Registrum Memoriale Parochiae de Oisterwijk captum anno 1852, archief Petruskerk Oisterwijk 1408-1968 (1981) inv.nr.4. 
102  Registrum Memoriale Parochiae de Oisterwijk captum anno 1852, archief Petruskerk Oisterwijk 1408-1968 (1981) inv.nr.4. 
103  Registrum Memoriale Parochiae de Oisterwijk captum anno 1852, archief Petruskerk Oisterwijk 1408-1968 (1981) inv.nr.4. 
104  Registrum Memoriale Parochiae de Oisterwijk captum anno 1852, archief Petruskerk Oisterwijk 1408-1968 (1981) inv.nr.4. 
105  Registrum Memoriale Parochiae de Oisterwijk captum anno 1852, archief Petruskerk Oisterwijk 1408-1968 (1981) inv.nr.4. 
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- Nic. Ant. Jos. Huijbers, 1899-1920, geboren te Nijmegen 27 februari 1874, 

tevoren kapelaan te Beuningen, sedert 1920 pastoor te Bergharen. 106 

Hij richtte de culturele vereniging ‘De Katholieke Kunstkring Oisterwijk Omhoog’ 

op, en was initiator van de Oisterwijkse openluchtspelen, Zorgde dat Oisterwijk 

een standbeeld kreeg voor pater Adriaan Poirters en beschreef de Kerk van 

Oisterwijk en de lokale (kerkelijke) geschiedenis in ‘Oud Oisterwijk’. 

 

 

 

 

 

15. 

Johannes van der Meijden, 1903-1940 

geboren te Olland (St Oedenrode) 14 november 1855, gewijd in 1881, assistent 

te Berkel in 1882, kapelaan te Boekel in 1885, pastoor te Batenburg in 1902, 

overleden 1 januari 1940. 107 

Kapelaan: 

- Hermanus Eras, 1904-1906, sedert 1906 pastoor te Berkdijk bij Kaatsheuvel, 

overleden in 1917. 108 

- Joannes Joosten, 1906-1913, sedert 1913 professor in de filosofie aan het 

Groot Seminarie te Haaren. 109 

- Th. Fr. Lamers, 1913-1916, gewijd in 1905, in 1916 naar St.Oedenrode, later pastoor te Veldriel. 110 

- Johannes Petrus Josephus Maria Sanders, 1916-1920, geboren te Helmond 24 juni 1891, in 1920 

vertrokken naar ’t Goirke te Tilburg. 111 

- J.M. Litjens, 1920-1925, geboren 16 juli 1886 te Deest, gewijd in 1912, in 1925 

vertrokken naar Deurne, later pastoor te Nijmegen (Theresia), 112 overleden aldaar 

21 april 1966. 

- Johannes Cornelius Joseph Aelen, 1920-1935, geboren te Tilburg 15 maart 1890, 

gewijd in 1915, van 1935-1965 pastoor te Eersel.113 Te Oisterwijk redacteur van 

het Kerkklokje en adviseur van de RK Lederbewerkersbond. Vanaf de stert in 1929 

voorzitter van de Katholieke Jonge Werkman. Overleden te Eersel 22 november 

1975. 

 

 

 

 

 

 
 
 
106

  Registrum Memoriale Parochiae de Oisterwijk captum anno 1852, archief Petruskerk Oisterwijk 1408-1968 (1981) inv.nr.4. 
107  Registrum Memoriale Parochiae de Oisterwijk captum anno 1852, archief Petruskerk Oisterwijk 1408-1968 (1981) inv.nr.4. 
108

  Registrum Memoriale Parochiae de Oisterwijk captum anno 1852, archief Petruskerk Oisterwijk 1408-1968 (1981) inv.nr.4. 
109  Registrum Memoriale Parochiae de Oisterwijk captum anno 1852, archief Petruskerk Oisterwijk 1408-1968 (1981) inv.nr.4. 
110  Registrum Memoriale Parochiae de Oisterwijk captum anno 1852, archief Petruskerk Oisterwijk 1408-1968 (1981) inv.nr.4. 
111  Registrum Memoriale Parochiae de Oisterwijk captum anno 1852, archief Petruskerk Oisterwijk 1408-1968 (1981) inv.nr.4. 
112  Registrum Memoriale Parochiae de Oisterwijk captum anno 1852, archief Petruskerk Oisterwijk 1408-1968 (1981) inv.nr.4. 
113  Registrum Memoriale Parochiae de Oisterwijk captum anno 1852, archief Petruskerk Oisterwijk 1408-1968 (1981) inv.nr.4. 
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- P.A.C.M. Van Riel, 1925-1934, geboren te Tilburg 5 mei 1889, gewijd in 1915, in 

1934 pastoor te Beek en Donk. 114 

- Lambertus Antonius Rovers, 1934-1947, geboren in Tongelre 26 april 1903, gewijd 

in 1928, in 1947 pastoor te Waspik.115 

- G.W.A. Smulders, 1935-1937, geboren te Tilburg 20 juli 1906, gewijd in 1931, 

sedert 1937 rector van de Landbouwschool te Boxtel, overleden 21 oktober 1980. 

116 

- J. Verbiesen, 1937-1943, geboren te Rosmalen 9 mei 1904, gewijd in 1930, sedert 

1943 kapelaan te Eindhoven (St. Catharina) 117 

 

16. 

Josephus Martinus Maria van Kemenade, 1940-1966 

geboren te Gerwen (Nuenen) 4 maart 1897, gewijd in 1921, kapelaan te 

Kaatsheuvel, in 1827 te Tilburg (het Heike). In 1962 deken van Oisterwijk en in 

1966 met emeritaat.  Hij is 8 september 1967 te Oisterwijk overleden. 

kapelaan: 

- Petrus Henricus Schuffelen, 1943, geboren te Eindhoven 21 januari 1918, gewijd 

in 1941.118 

- Wilhelmus J.M. Bergmans, 1943-1948, geboren te Tilburg 6 januari 1905, gewijd 

in 1929, sedert 1948 pastoor te Eindhoven (Pastoor van Ars-parochie), overleden 

20 juli 1980.119 

- Herman Ant. Car. Maria De Beer, 1947-1958, geboren te Tilburg 15 augustus 

1917, gewijd in 1942, sedert 1958 bouwpastoor te Boxtel (Maria Regina). 

- Johannes Laane, O.Praem., 1948-1950, assistent te Oisterwijk, overleden 13 juli 

1971. 

 

 

 

 

 

- Judocus Lijten, 1950-1956, geboren te Nuenen 11 maart 1922, gewijd in 1946, 

sedert 1956 kapelaan te Tilburg (Besterd), 120 later pastoor te Biest-Houtakker.-  

- Rudolf Dekkers, 1956-1958, geboren te Budel 27 januari 1922, sedert 1958 

pastoor te Nijmegen (Theresia).121 

- Cornelis W. Swinkels, 1957-1963, geboren te Bakel 7 februari 1924, werd te 

Oisterwijk derde kapelaan, sedert 1963 kapelaan te Eindhoven (St. Petrus). 122 
 
 
 
114  Registrum Memoriale Parochiae de Oisterwijk captum anno 1852, archief Petruskerk Oisterwijk 1408-1968 (1981) inv.nr.4. 
115

  Registrum Memoriale Parochiae de Oisterwijk captum anno 1852, archief Petruskerk Oisterwijk 1408-1968 (1981) inv.nr.4. 
116  Registrum Memoriale Parochiae de Oisterwijk captum anno 1852, archief Petruskerk Oisterwijk 1408-1968 (1981) inv.nr.4. 
117

  Registrum Memoriale Parochiae de Oisterwijk captum anno 1852, archief Petruskerk Oisterwijk 1408-1968 (1981) inv.nr.4. 
118  Registrum Memoriale Parochiae de Oisterwijk captum anno 1852, archief Petruskerk Oisterwijk 1408-1968 (1981) inv.nr.4. 
119  Registrum Memoriale Parochiae de Oisterwijk captum anno 1852, archief Petruskerk Oisterwijk 1408-1968 (1981) inv.nr.4. 
120  Registrum Memoriale Parochiae de Oisterwijk captum anno 1852, archief Petruskerk Oisterwijk 1408-1968 (1981) inv.nr.4. 
121  Registrum Memoriale Parochiae de Oisterwijk captum anno 1852, archief Petruskerk Oisterwijk 1408-1968 (1981) inv.nr.4. 
122  Registrum Memoriale Parochiae de Oisterwijk captum anno 1852, archief Petruskerk Oisterwijk 1408-1968 (1981) inv.nr.4. 
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-Henricus J.J. Maas, 1958-1970, geboren te Oirschot 27 maart 1929, gewijd in 1955, 

sedert 1970 pastoor te Best4- 

-Johannes A.M. Schoenmakers, 1963, geboren te Tilburg in 1920, gewijd in 1945, 

van hieruit eerste pastoor van de derde Oisterwijkse parochie van Sint Marcus123 

 

 

 

- Fr. Witteveen, w.p., 1964-1968, sedert 1971 kapelaan te Vught (H.Hart), 

overleden 25 december 1983124 

 

 

 

 

 

17. 

Joannes Petrus Wilhelmus Maria Verheijen, 1967-1984, geboren te Tilburg 6 juni 

1917, gewijd in 1942, sedert 1962 pastoor te Knegsel en moderator van het 

Rythoviuscollege te Eersel. In Oisterwijk tevens deken van het gelijknamige 

dekenaat tot 1977, met emeritaat op 1 april 1984, overleden te Tilburg 3 februari 

1999. 

Kapelaan: 
- J. Van Oort, kruisheer, 1971-1974, geboren te Heesch 12 juli 1915, was tevoren 

pastor te Tilburg (Wandelbos), waar hij in 1974 terugkeert (’t Zand). 125 

1971-1974- Ger. Stegeman, witheer, godsdienstleraar aan de Theresia-mavo, later 

Durendaal-scholengemeenschap, assisteert in de parochie4, later pastoor te Loon 

op Zand. 126 

ca. 1975- P. Vissers, assumptionist, assisteert in de parochie tot hij een functie in Duitsland krijgt. 127 

-Sedertdien heeft de parochie geen kapelaans meer gekregen. Zuster J. de Rooy, kanunnikesse van de 

H.Augustinus van Regina Coeli te Vught, is pastoraal werkster van 1977-1983. Zij is opgevolgd door drs Arno 

Driessen, tevens pastoraal werker te Moergestel (1985). 

 

18. 

drs Theodore Pierre Joseph Marie van Dun, 1984-1991, geboren te Tilburg 

24-3-1947, gewijd in 1977, leraar aan de katholieke pedagogische academie St 

Stanislaus te Tilburg en pastor aan de Petrus- en Pauluskerk te Tilburg, vanaf 1986 

tevens administrator van de parochie Levenskerk te Oisterwijk. Later aalmoezenier 

in penetentiaire inrichtingen. 

 
 
 
123  Registrum Memoriale Parochiae de Oisterwijk captum anno 1852, archief Petruskerk Oisterwijk 1408-1968 (1981) inv.nr.4. 
124  Registrum Memoriale Parochiae de Oisterwijk captum anno 1852, archief Petruskerk Oisterwijk 1408-1968 (1981) inv.nr.4. 
125  Registrum Memoriale Parochiae de Oisterwijk captum anno 1852, archief Petruskerk Oisterwijk 1408-1968 (1981) inv.nr.4. 
126  Registrum Memoriale Parochiae de Oisterwijk captum anno 1852, archief Petruskerk Oisterwijk 1408-1968 (1981) inv.nr.4. 
127  Registrum Memoriale Parochiae de Oisterwijk captum anno 1852, archief Petruskerk Oisterwijk 1408-1968 (1981) inv.nr.4. 
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Er ontstond een pastoraatsgroep met de broeders Caspar Kloos, penitent, sedert 1987 diaken, en Jan van 

der Weyden, O.L.Vr. van Lourdes, later uitgebreid met pater dr Billo, montfortaan. 

19. 

Christof van Buijtenen, 1992 

geboren te Eindhoven op 24 juli 1943, aanvankelijk jezuïet, tot priester 

gewijd in 1971 te Amsterdam, in 1987 pastoor van de Theresiaparochie te 

Maastricht., 18 december 1991 benoemd als pastoor van de Petrisparochie 

als seculier priester van het bisdom 's-Hertogenbosch. Van 1 juni 2001 tot 

januari 2009 deken van het dekenaat Oisterwijk. Administrator van de 

parochies Joannes van Oisterwijk (2008) en Levenskerk te Oisterwijk (2010), 

Lambertus te Haaren (2011) en Johannes onthoofding te Moergestel. 
Na 1992 ontstond een nieuw pastoraal team met de diakens Vincent ten 

Plate en James Lee (-2009), en John Dommeck (2010-2012) 
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