Huijbers, Nicolaas Antonius Josephus (Anton)

Geboren te Nijmegen op 27 februari 1874 als zoon van Frederikus Antonius Huijbers
(Nijmegen 18 augustus 1829 - 1 december 1887) en Wilhelmina Antonia Peters (Deest
18 maart 1845). Zijn vader was graanhandelaar in Nijmegen. Op zijn achttiende
maakte hij de overstap naar het kleinseminarie Beekvliet en vandaar naar het
grootseminarie Haaren. Op 27 mei 1899 priester gewijd. Enige tijd kapelaan in
Udenhout en vanaf augustus 1900 in Beuningen. Van 1903 tot 1920 kapelaan van
Oisterwijk.
Huijbers maakte met zijn boek Oud Oisterwijk (was in delen als bijlage bij
Kerkklokje verschenen) naam als katholiek geschiedschrijver.
Op 12 maart 1920 vertrok Huijbers als pastoor naar Bergharen. Huijbers stierf op 22
juli 1935 te Gent. In 1955 werd door Anton van Duinkerken een borstbeeld voor
Huijbers (vervaardigd door Ad Louwinger) op de Lind onthuld. Het beeld van Huijbers
staat momenteel (2010) aan de oost-ingang van de Kapelaan Huijberslaan.
Voor een uitgebreide biografie van Huijbers, zie:
Bron: http://www.advandenoord.nl/biografieen/Huijbers%20NAJ.html (versie juli 2010)
Van de overschrijver:
Huijbers’ werk “Oud Oisterwijk” is een boek welke vaak als bronverwijzing gebruikt
wordt. Huijbers’ schrijfwijze is zoals hij zelf verwoordt “soms al eens met een
phantastisch kleurtje”. Voor mij las het daarom als een vakantieboek, gecombineerd
met talloze Oisterwijks historische feiten.
Ik heb het boek op basis van OCR-scanning “overgeschreven” om het zo voor een
groter lezerspubliek beschikbaar te stellen. Ik heb daarbij het oorspronkelijke karakter
van het boek zo veel mogelijk intact gelaten. Zo vindt de lezer de oorspronkelijk
paginanummers in de tekst ingevoegd. Op de slotpagina vindt men derhalve 2
paginanummer reeksen.
Wie de in het boek aangegeven bronnen wil nagaan adviseer ik te zeerste het originele
boek te raadplegen daar in verband met de gebruikte techniek en kwaliteit van het
gebruikte exemplaar onvolkomenheden zeker niet zijn uit te sluiten. Voor correctie
houd ik mij graag aanbevolen.
Peter Schellen

p.schellen@planet.nl
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Voorwoord en Inleiding
Dit is de geschiedenis van Oisterwijk van 1320 tot 1648.
Want voor dien tijd zijn de morgennevelen der historie zoo dicht dat we nauwelijks
iets onderscheiden, en met 1648 is de zon hier ondergegaan.
Maar in dit tusschentijdvak heeft Oisterwijk eene eigen geschiedenis welke zonder
verveling en niet nutteloos gelezen wordt: hoe het tot grootheid kwam kerkelijk en
burgerlijk, hoe het ineengetrapt is, moreel en financieel, om vooreerst niet meer
omhoog te kruipen.
Doch zoo in voor- als tegenspoed heeft Oisterwijk getracht zijn eer op te houden,
zich bewust de hoofdplaats van een kwartier der aloude Meierij, totdat door lang leed
en lijden alle moed geknakt scheen. Deze periode zou wel stof geven voor een tweede
deel "Nieuw Oisterwijk".
Eigenaardig en opmerkelijk is dat juist in dit eerste tijdvak van energie zooveel
personen van beteekenis en invloed hier geboren zijn, en daarna niet een meer.
De adellijke abdij St. Geertrui van Leuven, welke van 1220 tot 1648 deze parochie
bediende, geeft niet slechts stempel maar ook afronding aan het geheel.
Ofschoon klein plaatselijk, toch een stukje typisch Meierijsch verleden uit het
hartje van Brabantia Mariana. Ook daarom kan het mogelijk buiten Oisterwijk tot
opwekking en onderrichting geschikt zijn.
De welwillende lezer zal zeer goed weten te onderscheiden waar en waarom ik
soms al eens een phantastisch kleurtje liet doorschieten; wie dat niet aan z'n oogen
velen kan moet het boek maar gauw dichtslaan.
Nu zie, hoe geestig de pen van onzen Oisterwijker pater W. Croonen de
hoofdgedachte samentrok en omspeelde: de zon ondergaand over de Leuvensche
abdij; en van Oud-Oisterwijk enkel overgebleven en op den voorgrond staande: de
oude lindeboom met O. L. Vrouwe, nog heden de geliefde schutsheilige.
Mijn besten dank aan vriend Dr. Xaveer Smits zoo kunst- als dienstvaardig, voor
een schat van penteekeningen, niet minder ook voor de ontcijfering der oude
kerkerekeningen.
Eveneens mijn dank aan allen, die boeken, geschriften of prenten ter beschikking
stelden: prof. H. v. Hapert, H. Ouwerling, Jhr. Mr. O. v. Sasse v. Ysselt, Mr.
J. Smit; alsnog B. Vriens voor zijn geduldige lijnenstudie en reconstructie van het
grondplan der eerste kerk.
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Wanneer is Oisterwijk geworden eene afgeronde kerkelijke gemeente met eigen
kerkgebouwen geregelde priesterlijke bediening? Deze vraag kan niet met besliste
juistheid beantwoord worden.
Zeker is, dat anno 1220 de adellijke abdij St. Geertrui der reguliere kanunniken
van St. Augustinus, te Leuven, van Hertog Hendrik I van Brabant, het recht ontving
voor de kerk te Oisterwijk (alsook voor die te Helvoirt) pastoors te benoemen.
Feitelijk tot 1648 (rechtens misschien iets later) heeft Leuven pastoors te
Oisterwijk kunnen aanstellen.
Daarna volgde een tijdperk van protestantsche priestervervolging en verwarring,
met nu en dan, in het voorbijgaan en ter sluiks, een plaatsvervangenden hulppriester.
Totdat van het einde der zeventiende, of herbegin der achttiende eeuw af, de
pastoors en kapelaans regelmatig benoemd werden uit en door het Bisdom van ’sHertogenbosch.
Bisschoppelijk behoorde bijna geheel Brabant, en ook Oisterwijk, vanaf de oudste
tijden, tot het onafzienbaar Bisdom Luik. Eerst in 1560 werd Brabant, als afzonderlijk
Bisdom, hiervan afgescheiden.
Wereldlijk was Brabant van de twaalfde eeuw af een hertogdom, eerst door
eigen, later door Bourgondische hertogen geregeerd; daarna, met de overige
Nederlandsche gewesten, vanaf het midden der zestiende eeuw samengetrokken
onder de heerschappij der koningen van Spanje 1 . Vanaf het midden der zeventiende
eeuw behoort het tot de onafhankelijk vereenigde Nederlanden.

1

Hier vinde plaats een korte samenvatting in jaren en namen der regeering van Brabant onder
eigen, onder Bourgondisch en Spaansch bestuur, vanaf de Xllde eeuw tot 1648; met een zijblik op de overige Nederlandsche gewesten.
1e. Hertogen van Brabant: Hendrik I, de strijdlustige 1183-1235; Hendrik II, de
edelmoedige, 1235-47; Hendrik III, 1247-61; Voogdij der Staten 1261-67; Jan I, de
overwinnaar, 1267-94; Jan II, 1294-1322; Jan III, 1322-55; WenzeI v. Luxemburg (X Joanna,
dochter van Jan III), 1355-83; Joanna (hertoginweduwe, laaste Brabantsche), 1383-1406;
Antoine van Bourgondië, 1406-15; Jan IV. 1415-27; Philippe, 1427-30.
2e. Bourgondische vorsten, tevens hertogen van Brabant: Philips, de goede, 1430-67 verkrijgt ook het graafschap Holland in 1433 -; Karel, de stoute, 1467-77 Maria v. Bourgondië
(x Maximiliaan van Oostenrijk), 1477-82; Philips de schoone (x Joanna, Spaansche prinses),
1482-1506 - erft in 1504 Spanje- :Voogdij van Maximiliaan, 1505-15; Karel V (zoon van Philips,
den schoone). 1515-55 volgt vader op als koning van Spanje, grootvader als keizer van Duischland, verkrijgt in 1528 het Sticht en Oversticht van Utrecht, en in 1143 het hertogdom
Gelderland -; Philips II, 1555-81 - erft de Nederlanden en Spanje.
3e. Spaansche heerschappij over de Nederlanden, 1555-1647. – Spaansche landvoogden:
Margaretha v. Parma, Alva, Requesens, Jan v.Oostenrijk, Matthias v. Oostenrijk, Albertus v.
Oostenrijk x Isabella.
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Oisterwijk nam, gedurende het hertogelijke en het Spaansche tijdvak, eene
eigenaardige plaats in, als hoofdstad van een kwartier (vierde deel) der Bossche
Meijerij. (De drie andere kwartieren: Maasland, Peelland, Kempenland.)
Oisterwijk zelf was daarenboven een Vrijheid, dat is, slechts in de verte
onderhoorig aan den hertog, maar onafhankelijk van een of anderen "smallen"
(kleinen) kasteelheer; zijne inwoners waren geen lijfeigenen of halve slaven, maar
hadden evenals stedelingen hunne burgerrechten, en eigen schepen- of rechtbank.
Alleen aan de adellijke abdij te Leuven moesten jaarlijks tienden opgebracht.
Het plaatselijke bestuur was sarnengesteld uit een schout, door den hertog
benoemd; deze stond voor de financiën, en voor burgerlijke (koop-verkoop) en
strafrechtelijke handelingen; hij werd bijgestaan door zeven schepenen of vroede
vaderen (door en uit de voornamere burgers gekozen), terwijl nog twee gemeenteof burgermeesters waren toegevoegd, naar het schijnt, om op te komen voor de
belangen van kleine burgers en ambachtslieden, en tevens om toezicht te houden op
de ordebewaarders of trawanten (politie).
Onze gegevens voor een pastoors lijst beginnen anno 1320.
Na korte omschrijving van persoon en familie-wapen (der Leuvensche
kanunniken) volgt een overzicht, hetzij van zijn werken, hetzij van de voornaamste
gebeurtenissen of toestanden op geestelijk of wereldlijk gebied, tijdens diens bestuur
Dit everzicht worde eenigszins ruim en leerzaam gehouden. Daar nu kerk en
staat fot de zeventiende eeuw samengingen, en bizonder in Oisterwijk in de beste
verstandhouding leefden, en de kerk feitelijk het middenpunt was van heel het
burgerlijk leven, zoo willen wij stad en land zooveel en zoover mogelijk overzien,
vanaf onzen ouden kerktoren.
Van Onze lieve Vrouw ter Linde is de geschiedenis voortgezet ook na 1648; en
evenzoo van de oude monumenten of stichtingen in zooverre die nog bleven
voortbestaan.
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Nieuwe kaart
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Eerste Gedeelde.

De Pastoors van 1320 tot 1648.

1320. Henricus van der Poel.
Wapen. Een veld van azuur (blauw) met drie leliën van zilver. Over het schild loopt
een keper (chevron) van goud, beladen met drie rozen van keel (guelles, rood).
Hij werd, gelijk wel al zijne opvolgers in Brabant, wellicht Zuid-Brabant, geboren,
studeerde aan het college st. Geertrui te Leuven, werd kanunnik der adellijke abdij, in
1320 (?) pastoor te Oisterwijk, alwaar hij anno 1368 overleed.
Hij was bijgenaamd "de Roede" (de roode), maar luisterde liever naar den
sierlijken naam De Palude, welken hij verkregen had eenvoudig door Van der Poel in
het Latijn te vertalen (volgens deftige gewoonte destijds ).
Indien het jaar zijner benoeming zeker ware (wat betwijfeld wordt) zou Van der
Poel hier bijna zijn gouden pastoorsfeest gevierd hebben.
Deze pastoor beleefde nog het tijdperk der middeneeuwen in vollen bloei. Toch is
alles niet altijd rozengeur en maneschijn geweest. Rond 1348 zal hij "requiem" op
“requiem” gezongen hebben aan het omfloersde hoogaltaar. In dien tijd werden deze
landen geplaagd door een vreeselijke pestziekte, genaamd de "zwarte dood", erger
dan cholera. De sterfte was zoo groot dat niet éene waarvan de geschiedenis gewaagt,
daarmede kan vergeleken worden: meer dan een derde van Europa kwam om.
Doch de doodsklokken en rouwvanen gingen voorbij. Menigmaal zal De Palude
geluisterd hebben naar het vroolijk beieren aller klokken boven zijn hoofd, als op 2
Mei en 29 October (daags na Simon en
11
Judas) de groote jaarmarkt werd ingeluid, die telkens zeven dagen duurde. Menigmaal
ook moet hij aan zijne deur de hulde in ontvangst genomen hebben der vendelende
gildebroeders.
Oisterwijk stond er prachtig voor. Hertog Jan III verleende in den jare 1354 aan
de Vrijheid twee jaarmarkten, de "Meymerckt" en de "Couwmerckt", alsnog een
Woensdagsche weekmarkt. Men beschouwe zulk privilege niet als eene gewone
vriendelijkheid, maar als een teeken dat er geld was, en dat de krijgslustige hertog in
Oisterwijk geene vergeefsche "bede" deed om extra oorlogsbelastingen.
De handel en het gildewezen tierden welig. Er snorden 500 weefgetouwen, er
dampten 40 brouwketels.
Oisterwijk was in aanzien. Toen Jan III de afgevaardigden zijner "goede steden"
ter vergadering opriep om te zorgen voor de troonopvolging zijner dochter, toen werd
de Vrijheid van Oisterwijk eveneens opgeroepen. (Tilburg telde nog niet mee!)
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1368. Balduinus Balle.
Wapen. Het schild verdeeld in vier kwartieren: het eerste en vierde kwartier voert
een St. Andries-kruis (sautoir), van keel op gouden veld, het tweede en derde
kwartier heeft eenzelfde kruis op een veld van zilver.
Geboorteplaats: Oud-Heverlé. Studiehuis: St. Geertrui te Leuven. Reguliere
kanunnik in de abdij aldaar. Pastoor van Oisterwijk 1368, sterft anno 1373.
Wat moet Balle blij geweest zijn toen hij boven de bosschen uit in de verte
Oisterwijks dikken toren zag opdoemen, en toen hij op zijn ossenwagen de Vrijheid
kwam inschokken. De vier schutterijen drie met den kruisboog, een met den
handboog, mogen hier nu vroolijk hun pijlen laten uitzwieren.
Maar, 0, in Leuven! Het spande er nog altoos geweldig in de oude hertogstad. Daar
staken de pijlen in het bloed der burgers, vergeefs kwamen de priesters
tusschenbeiden, daar lagen in de straten de lijken met de "witte kaproenen"
(hoofddracht van het kleine burger12
volk) naast de maliënkolders ea ingeknotste harnassen der "geslachten" (de groote
families).
Zooals uit naijver, adel tegen adel, stad tegen stad streed, zoo vochten tegen
elkander aristocratische en lagere burgerij, om voorrechten of rechten. Heel de
veertiende en vijftiende eeuw wordt gekenmerkt door bloedige burgerveeten;2
bizonder in het Vlaamsche Gent, maar ook in het Brabantsche Leuven.
Maar in Oisterwijk daar was alles peis en vrede. Terwijl in Leuven de 12000
weefgetouwen stil stonden, werkte ons lakengilde des te harder door; en van 's
morgens tot 's avonds vloeiden de wollige kudden langs heuvels en heide.
Geen wonder dat die Roomsche welvaart godsdienstigen weerklank vond in een
80 meter lange kerk, doordaverd van een prachtorgel, overgalmd door een machtig
klokkenspel.

2

En bij de wereldlijke beroering kwam nog de geestelijke verwarring. De geschiedkundige lezer
denke even aan de Babylonische gevangenschap der pausen (1309-1377) en het Westersche
schisma (1378-1414). Gelukkig bleven onze Luiksche Bisschoppen altoos getrouw aan den
wettigen opvolger van Petrus.
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1373. Joannes de Woelmont
Wapen. Het schild verdeeld in vier kwartieren. Het eerste en vierde kwartier voert
een halve klauwende leeuw op een face (vorm van liggende balk); de leeuw is van
keel, de faas van azuur, het schild van zilver. Het tweede en derde kwartier draagt
drie hamers van sabel op een veld van zilver. Deze was dus zoo van vaders als
moeders zijde van edelen bloede.
Geboortestreek: Brabant. Studiehuis: St. Geertrui te Leuven. Reguliere kanunnik
van St. Augustinus in de abdij aldaar. Pastoor van Oisterwijk 1373; sterft 1400(?).
Tijdens dezen pastoor heeft Oisterwijk de oorlogsrampen voor het eerst aan den
lijve gevoeld, en mogen kennis maken met de Gelderschen, die in 1383 de Vrijheid in
brand staken en plunderden; bij welke gelegenheid ook onze oude lindeboom zeer
gehavend is.
13
Begrijpelijk, dat in die woeste tijden de Oisterwijkers geene maatregelen namen
tot bevordering van het vreemdelingenverkeer. Neen, de vreemdelingen werden toen
zoo maar niet dadelijk met gejuich ontvangen en nederig begroet en op den troon
gezet; maar zij moesten zich eerst, sinds jaar en dag, ingeburgerd hebben, "poirter
worden en. daarvoor betaelen twee oude schilden". Aldus was voor Oisterwijk
geoctroyeerd en bepaald door Brabants hertogin Joanna, in het jaar te voren, 1387.
Maar Willem van Gulick, hertog van Geldre stoorde zich daar weinig aan. Geen
wonder, want onze hertogin was met Gelderland in oorlog en had mede de Franschen,
tegen den geduchten Willem in het harnas gejaagd, en wel in zoo grooten getale dat
v. Gulick den open strijd niet aandurfde, maar zich bepalen moest tof afleidende
strooptochten, waarvan ook Oisterwijk het slachtoffer geworden is.31)
En zooals de hertogen onderling, zoo ook betwistten gemeenten elkander soms
een strook gronds, zij het in 't klein.
In 1390 werd eindelijk een vreedzame afpaling gemaakt tusschen
Oisterwijk en Oirschot4.
Pastoor De Woelmont zal met belangstelling deze afpaling gevolgd hebben, niet
onverschillig voor de mudden rogge, welke de Belvertsche grensboeren aan de kerk
konden opleveren (trouwens iets zeer billijks en noodzakelijk).
Intusschen stelde hij nog meer belang in vreedzame werken van liefdadigheid. Zoo
werd in Oisterwijk tegen het einde dezer veertiende eeuw gesticht een
Raboutsgasthuis, "voor de arme passanten", behalve nog een gasthuis "voor de zieken
3

Trouwens alle voorvaderen van Joanna, laatste Brabantsche hertogin, leefden in en voor den oorlog.
Strijdlust zogen zij in met de moedermelk. In den eersten tijd van het hertogdom, bij de bloedige
troonbevestiging van den kleinen Boudewijn, bond men het jongske met wieg en al boven in een
wilgeboom. Aldus gedaan tot stichtig van den zuigeling en tot aamoediging der strijdende baroenen,
Diens opvolgers de drie Hendrikken en de drie Jannen hadden nooit rust: steeds in oneenigheid, hetzij
met Holland of Gelderland, Luik, Luxemburg of Vlaanderen, om betwiste rechten op een stad of een
landstreek. Eens zelfs is er zeven jaar lang oorlog geweest over een koe: de beroemde "koe-oorlog"!.
4

Het origineele perkament berust op ons raadhuis (het zegel der hertogin in gele was eenigzins
geschonden). Dit is het oudste stuk in bezit der gemeente

van de plage Gods ofte pesth" (Mogelijk houdt dit verband met de genoemde
pestziekte tijdens pastoor Van der Poel).
Oisterwijk had toen dus drie liefdadige instellingen, want reeds een honderd jaar te
voren was ook een hospitaal door rijke aalmoezen tot stand gebracht. Dit hospitium,
"Pandochium", of "Xenodochium" geheeten, was bestemd om de algemeene armen te
verzorgen. (Het lakengilde had een eigen ondersteuningsfonds, "waartoe eenige
renten
14
gefondeert".) Vermoedelijk is dit wel hetzelfde als "Het Heiligen Geesthuis, van
particulieren zeer rijckelijck gedoteert, daar de aelmoessen rijckelijck worden
uitgedeelt".
Deze gestichten waren door den paus met geestelijke gunsten bedacht.
Zoo ziet men, hoe in deze ruwe tijden het christendom verzachtingen aanbrengt.

1400. Joannes de Gruytere.
Wapen. Een leeuw van sabel op een veld van goud. Geboortestreek: Brabant.
Studiehuis: St. Geertrui te Leuven.
Reguliere kanunnik van St. Augustinus in de abdij aldaar. Pastoor van Oisterwijk anno
1400 (?), sterft 1420 (?).
De Gruytere (of De Gruter) en zijne voorzaten worden genoemd in het werk
van Van. Rijckel "Historia St. Gertrudis".
Reeds in het eerste jaar van zijn bestuur is, in de noorderzijkapel der groote
kerk, opgericht de Broederschap van O. L. Vrouwe, waarover breedvoerig gesproken
wordt in ons hoofdstuk “0.L. Vrouw van Oisterwijk”.
Als de L. Vrouwe-processie door de kerk trok, onderscheidde men, tusschen de
met goudketens belegde laken-tabbaards der poirters van het wollen ambacht, ook
reeds het kostelijk fluweel van Oisterwijks rijke kooplieden, en in het licht der
flambouwen vonkten vrouwenjuweeltjes in oor en haarwrong. Er kwam al een tikje
Fransche zwier tusschendoor, sinds in 1406 het Brabantsche hertogdom was overgegaan op Antonius, den eersten Bourgondiër.
Al zal de weelde wel niet zoo overdadig geweest zijn als in het Vlaamsche Gent, waar
de dames op koninginnen geleken, toch kon Oisterwijk meedoen.
Oisterwijk had een eigen Zegelhuis, waar de lakens het gewenschte keur- of
merkteeken ontvingen van degelijkheid en koopwaardigheid. "Het meerendeel der
ingezetenen deed nering met drapperijen van wollen lakenen, die aldaar zoo
gefloreerd heeft, dat de kooplieden van
15
Oisterwijk met 700 lakens tegelijk naar Holland ter markt konden trekken" .
Hertog Antonius (Antoine of Anthonie) privilegiëerde anno 1414 het wollen
ambacht in Oisterwijk.

1420. Theodorus Soest.
Wapen. Een veld van keel, beladen met een visch (dolfijn) van goud.
Geboortestreek: Brabant. Studiehuis: St Geertrui, te Leuven. Reguliere kanunnik van
St. Augustinus in de abdij aldaar. Pastoor van Oisterwijk 1420 (?); 'sterft 1433.
Ter pastorie is natuurlijk het groote nieuws dikwijls besproken. Anno 1425/26
namelijk richtte de, overigens onbeduidende, hertog Jan IV de Universiteit van Leuven
op.
Voortaan behoefden dus Brabantsche studenten, die hoogere studies begeerden,
niet meer de groote reis naar Parijs of Keulen aanvaarden. Het was voor de
Oisterwijksche pastoors al erg genoeg als zij per ossenwagen, over ongebaande
wegen, langs bosschen en moerassen naar Leuven moesten hobbelen. En geen hunner
zal wel geëvenaard hebben den vurigen Jan I, die te paard in gestrekten draf naar
Parijs doorrende, (om zijne ongelukkige zuster ter hulp te schieten).
De opvolgende Oisterwijksche pastoors hebben zich blijkbaar voor die Universiteit
bizonder geïnteresseerd: sommigen kregen den titel van "voorstander der Universiteit"
(vandaag eerelidmaat, recht gevend tegenwoordig te zijn en vragen te stellen, bij
promotie-examens van studenten), eenigen hebben zelf daar hunne studiën voltooid.
Ook Oisterwijk had belang bij de Universiteit. De liefde tot de studie zal daardoor
bij de Oisterwijksche burgerij niet weinig aangewakkerd zijn. Althans een oud schrijver
zegt, dat de ingezetenen der Vrijheid altoos zeer genegen geweest zijn voor de studie.
Een ander chroniekschrijver (1609) spreekt van "veele geleerde mannen, soo
geestelijcken als wereldlijken, te lang om de namen van dien te
16
verhalen. Nogtans heeft men niet connen gelaten eenigen te noemen, die bij memorie
van menschen ende ook sier cords alsnog geleefd hebben". Dan worden genoemd:
prelaat Sgrooters, aartsdiaken mr. Lamberds van Henckevoort, kardinaal Henckevoort
(?), prior Deckstraaten; Moonen, meester in de medicijnen, Van Veen, raadordinarius
in de staten van Brabant.
Vele beurzen werden, meest door priesters, hier gesticht (later te noemen), soms
speciaal voor de Universiteit, soms met de uitdrukkelijke bepaling "liefst aan de
Universiteit"
Anno 1430 aanvaardde Philips de Goede, van Bourgondië, de regeering tevens
over Brabant, dat hiermede ook den laatsten schijn van zelfstandigheid geheel en al
verloor, en samengetrokken werd met het hertogdom Bourgondië.

1433. Joannes van Raetshoven.
1433. Joannes van Raetshoven.
De naam is een verbastering van "Geraetshoven".
Wapen. Een Beurgondisch kruis (St. Andries-kruisvorm) van keel op een veld van
goud. In den rechter bovenhoek staat een kanton (opengelegd vierkantje) van
zilver, beladen met een schildje van sabel.
Geboortestreek: Brabant. Studiehuis: St. Geertrui te Leuven. Reguliere
kanunnik van St. Augustinus in de abdij aldaar. Pastoor van Oisterwijk anno 1433,
waarschijnlijk tot 1460.
Deze pastoor kan, evenals Van der Poel en De Woelmont, zijn zilveren
herderfeest in Oisterwijk gevierd hebben.
Hij had het geluk de oprichting en inrichting te beleven van twee reuze-serres
met kostbare hemelbloemen, tegenover zijn toren. Namelijk het klooster der
Tertiarissen of Zusters van den derden regel van St. Franciscus, genaamd
"Catharinenberg", rond 1440; en, vermoedelijk omstreeks dienzelfden tijd en
diezelfde plaats, een groot Begijnenhof, genaamd huize "Bethlehem".
Als ijverig hovenier zal Van Raetshoven hier nog al eens gegoten, gesnoeid en
op- en bijgebonden hebben.
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Beider huizen lagen aan de kleine Aa (Lei); het laatste daar "Waar de Lei in de
Nemur valt". De loop der beide rivieren is gewijzigd bij den grachtenaanleg in den
zomer van 1573. Zie onder pastoor Was.
Deze heilige maagden, der wereld afgestorven, mogen niet veronder
steld worden nieuwsgierig uit hare kleine celruitjes naar buiten gekeken te hebben;
anders toch zouden ze wel verstrooid geweest zijn bij het gezicht op dat drukke
vervoer over de Lei, bevaren door platbodemvaartuigen (pleiten) en trekschuiten,
beladen met tonnetjes Oisterwijksch brouwsel of volgepakt met balen wollen
stoffen.
Immers anno 1434 heeft de nieuwe hertog, Philips de Goede, van Bourgondië,
de Vrijheid geoctroijeerd "om de rivier van Oisterwijk op 's Bosch te mogen weijen,
diepen vigten opdat de coopmannen met hunnen scheepen gevoegelijk ter merckt
soude connen coomen".
De begijntjes echter, niet gebonden aan streng slot, hebben bepaald nog al
eens gebruik gemaakt van de trekschuit, om in den Bosch boodschappen te doen.
Haar begijnenhof schijnt wel verband te houden met de latere Van-Eschstichting, het "Maegdenhuis", eveneens staande onder gehoorzaamheid van den
Oisterwijkschen pastoor.

1460. Joannes van Cuyk.
Wapen. Een schild van goud, beladen met drie facen (liggende balken) en acht
eenden, alle van keel. Het bekende wapen van Cuyk.
Geboorteplaats: mogelijk Cuyk. Studiehuis: st. Geertrtii te Leuven. Reguliere
kanunnik van St. Augustinus in de abdij aldaar. Pastoor van Oisterwijk omstreeks
1460. Sterft in 1498.
Jndien de jaartallen aldus bij, benadering mogen gesteld worden, is pastoor Van
Cuyk de vierde die in Oisterwijk zijn vijf en twintig jarig pastoors-jubileum viert, niet
alleen, maar hij overtreft "de jaren van Petrus" (25) nog verre, evenals pastoor Van
der Poel.
Met de welvaart in Oisterwijk ging ook de liefdadigheid hand in hand.
Pastoor Van Cuyk heeft wel mogen roemen op zijn edelen parochiaan Joannes
Gijsbertus Corstiaense, meester in de vrije kunsten (zoo
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iets als tegenwoordig doctor in wijsbegeerte en letteren), en niet onwaarschijnlijk
tevens schout in Oisterwijk.
Deze was de eerste beurzenstichter. Hij liet eene som na, ter opleiding van een
student aan de Leuvensche Universiteit (dato 1481). En niet alleen dit. Nog stichtte
hij een Mannengasthuis ter opneming van vijf ouwe mannen, te verzorgen door een
dienstmaagd.
In dienzelfden tijd, mogelijk door dienzelfden persoon, is nog op gericht een
Vrouwenhuis, voor vier arme vrouwen.
Zoo langdurig het bestuur was van pastoor Van Cuyk, zoo afwisselend waren,
tijdens zijn leven, de regeeringen van Brabants gebieders: Philips de Goede, anno
1467, opgevolgd door zijn zoon Karel den Stoute; deze, anno 1477, door zijde dochter
Maria van Bourgondië; en deze weer, anno 1482, door haar zoon Philips den Schoone.
Nu en dan zal ter pastorie wel een bourgogne-roemer zijn volgegoten, terwijl
van de kerk en van alle hoektorens van Durendaal en Weijenburgh, de
Bourgondische wimpels rood-geel, als vlammen, uitwoeien; ter eere van Karel den
stouten ridder (of dollen avonturier?).
Maar ook menige Oisterwijksche moeder heeft haar hart vastgehouden bij de
gedachte aan hare zoons. Want de hertog kon nu wel eens vaders plan willen
uitvoeren en de Turken gaan bekampen (sinds 1451 Europa binnendringend), zoodra
hij rondom zich zou zijn uitgevocht. Intusschen is wellicht meer dan een
Oisterwijker, met hand of kruisboog, mee opgetrokken, tegen de Zwitsers, om met
bebloeden kop te vallen in de sneeuwvelden van Nancy.
Karel toch maakte korte metten, en bekommerde zich al weinig om plaatselijke
voorrechten of gebruiken, als hij soldaten noodig had.
Noch hij noch zijne opvolgers worden genoemd in Oisterwijks chroniek. Er viel
iets anders te doen dan klein-plaatselijke uitzonderingen en privileges maken of
bevestigen: het doel der Bourgondiërs was juist samentrekking van gezag en medevereeniging aller Nederlandsche gewesten.

Laat pastoor Van Cuyk ten slotte nog een "Te Deum" zingen wegens het huwelijk
van Maria met Maximiliaan van Oostenrijk; en de troonopvolging van Philips, den later
wederom "Te Deum" bij de troonopvolging van Philips, den Schoone (1494-1506).
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1498. Ant. van Nieuwenhoven.
Wapen. Veld van zilver, met een faas, van keel, waarboven drie eenden van sabel.
Geboorteplaats: Leuven. Studiehuis: St. Geertrui, te Leuven. Reguliere kanunnik van
St. Augustinus in de abdij aldaar. Pastoor van Oisterwijk 1498, verlaat Oisterwijk
wegens zijne benoeming tot de hooge waardigheid van prelaat der abdij St. Geertrui,
in het jaar 1514.
Pastoor Van Nieuwenhoven heeft in 1504 een heel bizonder doopje gehad. Toen
de begeleidende vrouwen, in neepjes-muts, haar kostbaar pakje hadden losgemaakt,
was er echter niets bizonders te zien: een mollig jong met dubbele kin en stevig
neusje ('n "Corkhovensche" zou men vandaag zeggen), dat gewoonweg "jan" moest
gedoopt worden. Het ventje heeft later zeker goed kunnen leeren, en is dan ook
misdienaar bij de paters geweest en heeft als zoodanig wel eens een klap om zijn
dikke ooren gehad. Ook niets bizonders. Het buitengewone kwam eerst veel later aan
het licht, toen hij bloedgetuige werd voor Jezus Christus, en martelaar van Gorcum:
Joannes van Oisterwijk! Hadde pastoor Van Nieuwenhoven kunnen denken dat de
latere beeltenis van dezen Jan, eenmaal in het priesterkoor zou komen staan en zou
stralen in een raam van den kooromgang, hij had den zuigeling wel ter pastorie
binnengedragen, en alle paters bijeengebeld!
Deze pastoor trof het eigenaardig met doopen.
Drie jaar later, op zekeren dag in 1507, wederom geroepen, vond hij, naast het
hardsteenen doopvont zittend, een beschaafde burgervrouw overdekt met een
behangsel van Vlaamsche kant waaronder het fluweel van haar kleedij zichtbaar was.
Toen het witte kant-deksel was opgelicht, kwam er een fijn meisjesachtig
snoetje uitdraaien. "Nicolaas, ik doop u in den naam des Vaders en des Zoons en des
heiligen Geestes. Nicolaas van Esch heeft met de genade des doopsels wel gewoekerd.
Toch zullen vader en moeder Van Esch zich nog al eens bij dezen pastoor of zijn
opvolger beklaagd hebben over hun klein Klaasje: vader, omdat de jongen niets wilde
weten van zijn rijken koopmansstand; moeder, toen zij ontdekte dat hij de aardigheid
had
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groote keien in zijn bedje te leggen. Mogelijk is hij ook nog bij den kraag gepakt door
den koster, die hem, op zekeren morgen bij het ontsluiten der kerk, lankuitgestrekt op
den grond vond liggen, tegenover de gesloten kerkdeur, voor dag en dauw.
Intusschen de paters hadden veel genoegen in den kleinen Nicolaas: hij leerde

buitengewoon, en als er na de "Gulden Mis" in de kerk tooneel gespeeld werd (het
mysteriespel), om het groote geheim van 's Heeren menschwording den volke te
verduidelijken; dan werd Klaasje van Esch, om zijn aardig gezichtje, uitgekozen de rol
te spelen van de H. Maagd.
Er waren dus mysterie-spelen in Oisterwijk. Daar is natuurlijk langzamerhand
eene rederijkerskamer uit ontstaan voor de "ghesellen van den spele" of "broeders",
die zich zelfstandig buiten het kerkgebouw oefenden in tooneelkunst, onder leiding
van hun "keizer" of "prins". Laten zich daarbij mogen aansluiten onze schutterijen in
hun pronkerige kleeding met pijpers en trommelaars. En daar gaat de musicale
optocht, onder kleurige vendels, langs de bewonderende blikken der Oisterwijkers,
kerkwaarts naar het altaar van den schutspatroon, terwijl de laatste klanken van het
vroolijk carillon uit de gewelven worden weggeblazen door feestelijk orgelspel.
O mooie middeneeuwen, waarover soms de glimlach des hemels speelt. Is onze
"Katholieke Kunstkring" niet een frissche wederopbloei van middeneeuwsche
schoonheid in Oisterwijk!
Doch er volgde ontaarding: de rederijkers werden kannekijkers de gilden werden
wilden.
De boogschutters, als militiën der steden en vrijheden, begonnen hunne
gevechtswaarde als voetvolk te verliezen, even zoo de edelen, die bij voorkeur te
paard streden.
Voortaan werd nu in Oisterwijk de trom geroerd op Kerkeind of Linde, om vrijwilligers
te huren, die van den krijg een beroep moesten maken: de staande legers
ontstonden.
Alles werd meer in grooten stijl gevoerd en samengetrokken door den sterken wil der
Bourgondische vorsten en hunne opvolgers.
Pastoor Van Nieuwenhoven doorleefde het groote tijdperk van overgang der
middeneeuwen in de nieuwe geschiedenis.
Zooals de XIde en XIIde eeuw het glorietijdvak waren van den adel, de XIIIde en
XIVde van de burgerij, zoo was de XVde een overgang tot de macht van het
allesbeheersenende koningschap der Bourgondiërs. De hertogen, baronnen, graven,
verloren hunne onafhankelijke bezittingen, en ontaarden in hof-adel, de steden
moesten hunne, bijna republikeinsche, zelfstandigheid loslaten.
Toen werd in 1500 te Gent geboren Karel V, zoon vam Philips den Schoone, die de
machtige eenheidsidee zou uitwerken en tot stand bn:.ngen.
Dat deze nieuwe bewegingen ook in Oisterwijk gevoeld werden, zal het vervolg
leeren.
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1514. Ludov. van Meerbeek.
Wapen. Een veld van goud met een frette (netwerk) van azuur; het hoofd (de
bovenrand) van zilver met drie hamers van keel.
Geboortestreek: Brabant. Studiehuis: St. Geertrui, te, Leuven. Reguliere kanunnik

van St. Augustinus, aldaar. Pastoor van Oisterwijk van 1514 tot 1530.
Pastoor Van Meerbeek heeft heel wat klaagliederen moeten hooren; en als man
van doorzicht wellicht begrepen dat het nog maar een begin was. Inderdaad de
gouden tijd der Vrijheid was henen. Altijd door nieuwe belastingen en beden, want
zoowel Karels voogd Maximiliaan, als Karel zelf, die in 1515 aan de regeering kwam,
had ontzettend veel geld noodig om de onophoudelijke oorlogen te kunnen volhouden.
Daarbij die zenuwachtige toestand van vrees en onrust voor strooptochten, brand
en moordpartijen. Het waren de Gelderschen, altoos de Gelderschen, die deze streken
en heel de Meijerij verdierven, gedurende de eerste helft der zestiende eeuw. De
hertogen van Gelder begrepen dat het streven der Bourgondiërs, naar samentrekking
aller Nederlandsche gewesten, moest uitloopen op vernietiging van hun eigen
hertogelijk gezag. Vandaar die eeuwige veeten, die kleine maar vernietigende guerillaoorlogen door Gelre gevoerd.
Karel van Egmont, laatste afstammeling der Geldersche hertogen, heeft ook
Oisterwijk veel doen lijden; en de naam van zijn veldheer, Maarten van Rossum, zal
hier berucht blijven.
Hoe Oisterwijk door al die knagende belastingen en wriemelende strooptochten
werd uitgevreten. blijkt uit een perkament, anno 1528, ten raadhuize bewaard,
waarin: schepenen, gezworenen en raadsluiden, kerkmeesters, h. Geestmeesteren,
voorts alle die gemeijn naegebueren en ingezetenen der Vrijheid van Oisterwijk eene
geldleening aangaan, omdat zij in den toen gevoerd wordenden oorlog tegen Gelre
groote sommen van penningen moesten opbrengen, in handen der Gedeputeerden der
stad en Meijerij van 's Hertogenbosch, welke penningen zij "onder malkanderen
beedsgewijze niet konden gevijnden noch betaelen". (Dit laatste zegt genoeg.)
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Ongetwijfeld heeft pastoor Van Meerbeek ook de ellendige tijding vernomen van
wat er, anno 1517, in Duitschland gebeurde. Daar stond de rampzalige pater Luther
tegen den Paus op, en sleepte met zich mede een massa bedorven elementen en
fortuinzoekers. Deze verdwaasde benden noemden zich protestanten, later geuzen. Zij
zouden het zuivere evangelie eens gaan verkondigen, en een nieuwe kerk van
Christus stichten. Intusschen leefden zij als Turken, preekten veelwijverij, en, tot
krankzinnigheid overgeslagen, noemden zich zonen Gods of propheten, en begonnen
troepsgewijze te rooven, plunderen en moorden. Karel V, inmiddels keizer geworden,
trad krachtig op. Hij liet ze bij bossen samenbinden en verbranden; doch vuur en
handen schoten te kort: het onkruid was niet meer te overzien, de hel ware noodig
geweest om die massa's te verwerken; maar de duivel zag liever lachend toe en hielp
het onkruid voortwoekeren, om later een te rijker oogst binnen te halen! Op zoo
verontwaardigde heftige wijze liet men zich destijds uit, in eerste opwinding; wij
vandaag moeten dat stuk kerkelijke geschiedenis kalmer beschouwen5 in het licht van
Gods ordening, die uit het kwade ietsgoeds weet te trekken: want die Westersche
afscheuring blijkt thans een gezonde scheiding van geesten te zijn geweest. Immers in
die streken, waar het zuiveringsproces heeft plaats gehad, vindt men de stevigste
katholieken, daar waar de vermenging bewaard bleef, slapte en verflauwing6.
Pastoor Van Meerbeek heeft de uitspattingen van het protestantisme in Oisterwijk
niet beleefd, ook zijne drie opvolgers niet: alles gaat geleidelijk. Eerst 50 jaar na
Luthers optreden, in 1567, zou Oisterwijk met de ketters kennis maken. Schrikkelijk
5

De oorzaak van die geestesverwarring en hare sneIle uitbreiding, moet hoofdzakelijk gezocht
in den verderfelijken invloed van den adelstand, die langzamerhand hare ongeschikte of
ongeroepen zonen in kerkelijke waardighedën had binnengedrongen, en die later, van middelen
beroofd, niets vuriger wenschte dan de bezittingen van kloosters en bisdommen zich toe te
eigen en, en daarom de ketterij uit aIle macht aanstookte.
6

Een geesteskind van het protestantisme is het socialisme: men begon met het gezag der Kerk
Gods te verwerpen, om ten slotte ook God zelven te ontkennen

vooruitzicht; zonder overdrijving mag gezegd: de Gelderschen en de Geuzen hebben
Oisterwijk kapot gemaakt.
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1530. Philippus de Hosden
Wapen. Een veld van keel, bezet met drie stijgbeugels van zilver.
Geboortestreek: Brabant. Studiehuis : St. Geertrui. Reguliere kanunnik van St.
Augustinus aldaar. Pastoor van Oisterwijk anno 1530 tot 1538, in welk jaar hij naar
Leuven terugkeerde om medehelper te worden van den prelaat Was, met recht van
opvolging. In 1540 deed prelaat Was afstand, terwijl De Hosden hem opvolgde in zijne
hooge waardigheid van Leuvensch prelaat. (Later is deze Was zelf pastoor van
Oisterwijk geworden.
Van dezen pastor vinden wij opgeteekend dat hij uitmuntte door bizondere liefde
tot Onze Lieve Vrouw Ter Linde, en dat hij hare beeltenis met een bekleedsel
vereerde.
Wij kunnen ons dezen pastoor De Hosden voorstellen neergeknield voor het troonaltaar der Lieve Vrouwe, omringd van zijne vele hulppriesters, in het witte kleed van
Augustinus. Een kleine p~tigheid. Het beeld wordt omhangen met een fluweelen
rugmantel, in kantwerk omkraagd, geschenk van den pastoor, die nu biddende
omhoog ziet.
Aan de kerk van Oisterwijk waren vele priesters verbonden: sommige schrijvers
spreken van 16, anderen noemen het getal 25. Dezen deden dienst, hetzij soms als
plaatsvervangend pastoor, hetzij als kapelaans,
rectoren, Mis-priesters, onderwijzers. Want de parochie was zeer bewerkelijk: behalve
een twintigtal altaren in de kerk, waaraan diensten verbonden waren voor gilden en
stichtingen, lagen op groote afstanden verspreid drie kapellen (Udenhout, Berkel,
Linde); ook het klooster en begijnenhof vorderden veel priesterlijke hulp, terwijl
daarenboven heel het schoolwezen in handen der priesters was. (Althans de jongensscholen; mogelijk gaven de begijntjes onderricht aan de meisjes.)
Af te leiden aan den bekenden studie-zin der Oisterwijkers, en hun lust voor
beurzenstichten, zou men zeggen, dat het onderwijs der jeugd, naar
tijdsomstandigheden, hier goed behartigd werd.
Een zevental, vandaag nog uitkeerende, beurzen dagteekenen van rond deze
zestiende eeuw, en zijn alle gesticht door priesters die aan een of ander altaar der
kerk verbonden waren, ofwel van Oisterwijk geboortig.
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Hunne namen zijn: Johan van Oeckel (1513), Wouter Doremans (1533), Andreas
Emmen (1550), Arnold (?) de Beer7 (rond 1561?), Adriaen Appels (1582), Mattheus
7

Dezen naam heb ik viermaal angetroffen: Van der Velden noemt een begijn Barbara de Beer te
's Hertogenbosch, zeer vermaard om te heiligheid van haar leven; Wichmans verhaalt het

Wals (1601), Johan Frans Beijhardts (1616).
Deze laatste priester maakte o. a. de volgende kenteekenende bepaling in zijn
testament: "Oock wil ick datmen der scherp regardt op neem en sall offer iemants van
mijn broeders kijnderen van het heijligh Roomsch Catholijck gelooff affgheweeken
waeren, want die wil ick niet, dat eenen stuijver van alle mijne achtergelaten
goederen genieten sullen aengesien dat ick alsulx voor geen neven off nichten en
reecken.
Er waren dan ook redenen tot voorzichtige bezorgdheid, te dien tijde.
Zoo kunnen wij ons voorstellen hoe eene eerwaarde zuster van Catharinenberg
meer dan eens met pastoor De Hosden zal gesproken hebben over haar nog al
wereldsch neefje, zoon van een Nijmeegsehen burgermeester, die menigmaal onder
de vacantie naar Oisterwijk gereisd is, en van zijne eerwaarde tante heel wat zalige
vermaningen zal gehoord hebben. En wij zien het fluweelen ventje, tongsmakkend
boven op zijn proestend paard, Oisterwijk binnenstappen, het salon-degentje op zij,
de geveerde pofmuts aan z'n krullebol. Had tante toen kunnen denken, dat uit dit
zwierig lenig neefje, met z'n open oogen en leuken lach, eenmaal groeien zou de
gespierde hameraar van ketterkoppen : Petrus Canisius! (God is zeer verscheiden in
zijne heiligen.)

1358 Godefridus Boest.
Wapen. Een veld van keel beladen met een visch van goud. In het linker hoofd
(den rechter bovenhoek van het schild) een canton (open vierkantje) van goud, met
twee gekruiste degens van sabel.
Geboortestreek: Brabant. Studiehuis: St. Geertrui, te Leuven. Reguliere kanunnik
van St. Augustinus aldaar. Pastoor van Oisterwijk anno 1538 tot 1551, in welk jaar hij
als zoodanig aftreedt; sterft in 1556.
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Pastoor Boest leefde tijdens het groote tijdvak van Karel V, erfgenaam der
Bourgondische landen en van het koninkrijk Spanje, keizer van Duitschland, wiens
gezag zich uitstrekte tot over den Grooten Oceaan tot in Amerika (anno 1492
ontdekt), in wiens rijk de zon niet onderging. Deze schitterende Christenheid, het
geheele tijdvak beheerschend, kan alleen vergeleken worden bij Karel den Groote. En
benijdenswaardig was hij evenmin; rust heeft hij nooit gekend. Oorlogen en
wringerijen met de koninklijke ploerten van Frankrijk, Frans I, Hendrik II, met dien
van Engeland, Hendrik VIII; oorlogen met het ketter- en Turkengespuis in
wonderbare voorval van Nicolaas de Beer (1626); en in den antieken voet onzer remonstrans in
de kerk, staan deze worden; Dit weerck is uut devotie tot Godts eeren volbracht. Anno 1608. H.
v. der Borcht. - B. de Beer.

Duitschland, in Africa; oorlogen natuurlijk ook weer met Gelderlands laatsten hertog,
Willem v. Gulick, opvolger van Karel v. Egmond.
Niettegenstaande zooveel staatszorgen en bezigheden heeft hij toch nog tijd
gevonden zich te bemoeien met de noodige belangen van het kleine Oisterwijk.
Deze streken zullen wel verontrust en verpest geweest zijn door afgedankte
huurbenden, of los rondzwervende soldeniers. Brabant leverde een heel quantum van
dit gepeupel: want het minste soort, allerlei uitvaagsel, was altijd goed genoeg om te
moorden, plunderen en blakeren.
Karel V, zegt een chroniek, heeft anno 1541 geconsenteerd de galgen en geregte.
te mogen stellen op de Creytenheyde omtrent het Radt.
Zo kunnen we ons voorstellen het aristocratisch profiel van pastoor Boest en
daarnaast een verwrongen boevetronie; beiden gezeten op een schokkende kar, in
fluisterend gesprek en daaromheen het jonge volkje van Oisterwijk, gevolgd door
groepen brouwers- en weversknechts, baggerend in stofwolken door den
Udenhoutschen zandweg, en zoo voort, om eindelijk stil te houden ergens in de
Kreijtenheij8. Halt, bij de galg voor 't laatst het kruisbeeld gekust, en daar hangt hij te
bengelen.

8

Tusschen Udenhoutschen weg, voobij Quartre Bras en huize Assissië.
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Het volgende jaar, Juli 1542, kreeg Oisterwijk hoog bezoek: Maarten van Rossum,
heer van Poederoyen, veldheer van Gelderland, met 14000 man voetvolk, 2000 ruiters
te paard en 18 stukken geschut.
Nadat deze beestentroepen hadden geplunderd, geblakerd en schandaal gemakt,
moest Oisterwijk bij het afscheid nog 4000 Rijnsche guldens betalen. Toen trokken de
soldeniers op het zuiden af, begeerig "hun stormhoeden met goud te vullen en de
zijde met hunne spiesen te verdeelen". Maar in Leuven heeft Maarten bloedig zijn kop
gestooten: de studenten van Leuven hebben den toestand gered. Terwijl de
raadsleden met gebogen hoofd en sidderende vingers, in 's veldheers tent buiten de
wallen, het goud neertelden om de stad vrij te koopen, sprongen onverhoeds de
studenten naar de kanonnen, en lieten de kogels donderen, en meisjes in hangende
haren hielpen mee op de muren. Prachtig!
Natuurlijk hebben ook onze adellijke kanunniken hun bloed voelen bruisen. En we
mogen ons den jongen heer Was, onzen lateren pastoor, voorstellen munitie mee
aansleepend, of pottekes Lovensch ronddeelend
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aan de zweetende heertjes, of telkens den kanonwisscher in den emmer den mond
van een voorlaat-kanon opnieuw
soppend om drie viermaal schoon te vegen.
Brullend van woede is het schuimende monster teruggehold om de Meijerij weer
eens overhoop te zetten .
Nu kom mee lezer, onzen Oisterwijkschen toren op (vierkant massaal aan de
westzijde), het holle portaal door, de steenen wenteltrappen op, hooger, hooger, 70,
80 meter; even rusten, om het bonsende hart, vooruit, daar schemeren de galmgaten,
daar staan onze klokken in hun metalen mantels, wijd uitgespreid (we hebben geen
tijd de opschriften te lezen), even een tik van uw vinger, en hoor, de wanden rondom
brommen. Nog hooger klimmen; nu buig u tegen de borstwering, en ziet rond in de
diepte, in de verte: brand, brand! Daar, dat is Boxtel, in vlammen, verderop die roode
gloed, dat is Vught, 0 God, moet ons mooie Oisterwijk met zooveel daken en
lindekronen ook verkolen, en hiernaast dat sterke Durendaal in zijn blinkende
grachten! Dan opeens, onder ons, alles davert en dreunt en dondert, ik versta geen
woord meer: pastoor Boest laat de stormklok luiden (ach, voor het laatst): Maarten
van Rossum! . . . Haaren antwoordt! Moergestel ook! Daar komen ze al: verwarde
troepen in stofwolken. Onder ons, de Regtenstraat nu vol vrouwen en kinderen,
kapellewaarts! Maar we kunnen het niet verder aanzien. Helaas, 't is verloren.
Van Rossum versloeg dit ordelooze landvolk zonder veel moeite; en Oisterwijk
zou mede boeten. Voor 7000 guldens heeft Oisterwijk zich moeten vrijkoopen van
brand en plundering. Dit geschiedde anno 1543.
Pastoor Boest's zuidelijk bloed moet wel gekookt hebben toen de onverlaat onze
kerke-klokken opeischte,9 toen aan lange touwen deze bronzen prachtstukken naar
beneden daalden, en daarmede Oisterwijks oude trots en vreugde.
Eindelijk, 12 September van hetzelfde jaar, kwam de vrede van Venlo tot stand
en moest de laatste hertog van Gelderland, Willem van Gulick, afstand doen, zoodat
ook dit hertogdom met de overige Nederlandsche gewesten vereenigd werd onder
eenzelfden vorst, Karel V.
Nog dient vermeld dat in dezen tijd de beroemde kerkvergadering van Trente een
aanvang nam, anno 1545 onder paus Paulus III; welke duurde: tot 1563.
Berichten hieromtrent zullen spoedig tot de Universiteit van Leuven zijn
doorgedrongen,10 en zoowel door de Leuvensche als door de Oisterwijksche
kanunniken druk besproken zijn.
9

Zoo althans beweert een mondelinge overlevering. Later zouden deze in Heusden zijn terecht
gekomen (?)
10
Professoren van Leuven waren afgevaardigd naar het concilie.
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1551. Petrus Was.
Wapen. Een veld van zilver met tanden (emmanche) van keel, het schildhoofd
(bovenrand) is van azuur met drie hamers van goud.
Geboorteplaats: Brussel. Studiehuis: St. Geertrui te Leuven. Reguliere kanunnik
van St. Augustinus in de abdij aldaar. Pastoor van Helvoirt, 1515; keert terug naar
Leuven, gekozen tot prelaat der abdij, 1527; legt zijne waardigheid neder 1540; wordt
elf jaar later nog pastoor van Oisterwijk, 1551; sterft anno 1553.
Het kortstondig verblijf van dezen ongetwijfeld hoogstaanden
maar bejaarden man, in Oisterwijk, geeft geen aanleiding tot beschouwingen.
We hadden den ouden heer gaarne nog een paar rustige jaartjes in Leuven
gegund om wandelingen te maken langs de Dyle of om in stilte de schoone
evenredigheden te bewonderen der St. Pieterskerk met hare straalkapellen, en dan
weer eens een morgen in opgetogenheid door te brengen, staande voor dat heerlijke
stadhuis met zijn vlammend ballustradewerk en luchtig opwielende torentjes; ook zag
ik hem gaarne knikkebollend zitten mijmeren in die beroemde kanunniken-banken
zijner kerk, tastend en streelend langs het verfijnde snijwerk en zooveel kopjes van
Augustinus of Gertrudis, uitgestoken in allerlei tafereeltjes11.
De zending van een grijsaard naar Oisterwijk, om zoo nog een tijdje op lauweren
te rusten, bewijst alleen dat men destijds eigenaardige opvattingen had van het
pastoraat.
De goede pastor zal wel niet nagelaten hebben nog eens een bezoek te brengen
aan zijne vroegere standplaats Helvoirt (evenals Oisterwijk door Leuven bediend) om
met pastoor Van der Noot heel wat af te keuvelen over oude kennissen van Leuven.
Hij werd hier opgevolgd door zijn broeder of neef.
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1553. Conradus Was.
Wapen. Zie den vorige. Geboorteplaats: mogelijk eveneens Brussel. Studiehuis:
St. Geertrui te Leuven. Reguliere kanunnik van St. Augustinus in de abdij aldaar.
Pastoor benoemd van Oisterwijk anno 1553, in welk jaar hij echter eerst zijne studies
aanvangt aan de Leuvensche hoogeschool, wllicht tot 1561, om alsdan de parochie
van Oisterwijk te betrekken; sterft 1579.
Pastoor Was begon met te bewijzen dat het concilie van Trente met zijn
kerkzuiverende verordeningen wel noodig werd. Hij maakte gebruik van een recht,
volgens hetwelk een pasbenoemd pastoor een plaatsvervanger mocht aanstellen en
11

Dit prachtig hoogrijzend koorgestoelte bestaat nog. Alle onze Oisterwijksche pastoors tot 1648
hebben daar eenmal hun plaats gehad.

zelf zeven jaar aan een Universiteit gaan studeeren. Verbeeld u pastoor Was op z'n
dooie middeneeuwsche gemak zittend te luisteren naar de lessen der hoogeschool,
terwijl reeds de protestantsche wolven om zijne kudde beginnen rond te sluipen.
Gelukkig waakte de hooge Beschermvrouwe van Brabant en van Oisterwijk, onze
lieve Vrouwe, in deze streken altoos zoo innig, zoo hartelijk vereerd.
Intusschen heeft pastoor Was goede gelegenheid gehad eene onvergetelijke
plechtigheid bij te wonen, den 25 October 1555, in heil Brabantsche Brussel. Karel V,
afgetobt en moede, zou afstand doen van de regeering over deze gewesten. In de
groote zaal van het paleis droeg hij de Nederlanden over op zijn zoon Philips II. (Naast
hem, even opgeblazen als zijn pofmouwen, de sluwe veinzaard Willem van Oranje,
daartegenover de roode kardinaal Granvelle, scherpzinnig en krachtig geteekend.
Deze mannen zouden de toekomst der Nederlanden samen uitvechten. Voor Karel
neergeknield de kleine gestalte van zijn zoon Philips II: vurig katholiek als zijn vader,
en met denzelfden gezonden ketterij-haat bezield; evenwel missend diens genialiteit
en breedheid, en te eenzijdig Spanjaard van opvoeding en opvatting.)
Nog een andere gewichtige overgang op geestelijk gebied had plaats eenige jaren
later. Namelijk de afscheiding der Meijerij van het Luiksche bisschopsgebied en de
oprichting van een nieuwen bisschoppelijken zetel in de stad 's Hertogenbosch. Deze
allerwijste maatregel, te lang reeds uitgesteld, was noodzakelijk, daar het bisdom Luik
te uitgestrekt, onafzienbaar en niet wel bestuurbaar scheen.
Pastoor Was zal wel eens uit z'n studie gewekt zijn met 'n tikje op den schouder
en de verrassende opmerking dat zijn bisschop geen Robertus v. Berghen meer
heette, maar Franciscus v.d. Velde.
Ja, laat hem nu maar zoetjes aan die dikke boeken opbergen, inpakken, de
oevers van de Dyle verwisselen voor de kabbelende Lei, en plechtstatig Oisterwijk
binnenstappen: wij wenschen hem toe tevens de heldhaftigheid van zijn Harenschen
buurtpastoor: Petrus Janssens van Calmpthout.
30
Of pastoor Was ook bezoeken aflegde op de Oisterwijksche kasteeltjes? De adel in
het algemeen was niet meer zoo clericaal: de adel, verbasterd van zijn
oorspronkelijken hoog-idealen zin, ontaard en verarmd door uitspattingen, zag
begeerig uit naar kerkelijke bezittingen; vandaar dat hij de ketterij in de hand werkte
en het domme volk liet opzweepen.
April 1566, trok een troep van 300 edelen-comedianten, met uitgestreken
gezichten, te paard door Brussel, om de landvoogdes, Margaretha van Parma (Philips'
zuster), te verzoeken voortaan de ketters niet meer te bestraffen, quasi uit
menschlievende overwegingen. Een der raadsheeren der landvoogdes merkte met een
glimlach, geruststellend op: mevrouw, allemaal schooiers! (gueux). Maar mevrouw
begon bang te worden, toe te geven, door de vingers te zien (0, als vrouwen
regeeren!) en de ongebondenheid kreeg vrij spel.
Antwerpen, midden punt van buitenlandsch handelsverkeer, werd tevens
broeinest van fortuinzoekers en ketters. In stilte organiseerden Calvinistische
kooplieden de verwarring: heethoofden bepreekten het volk. En daar begon het
getier: 400 kerken en kloosters in vier dagen geplunderd en vernield: beelden onder
den voet gehaald, altaren bevuild, graven opengebroken. In Antwerpen de prachtige
O. L. Vrouwe-kerk in vier uren tijds van alle schoonheid beroofd. Brussel durfde men
niet aan: daar zetelde de landvoogdes. Leuven,12 sterk wederom door de jeugdige
fierheid zijner studenten (het cijfer 5000 wordt genoemd) donderde en bliksemde het
gespuis uiteen, zooals vroeger de benden van Maarten v. Rossum.
Toen kwam den Bosch aan de beurt. Den Bosch, overigens bekend onder
12

De Universiteit mag er trotsch op zijn nooit door de ketterij te zijn besmet.

Brabants steden, juist om de dapperheid en strijdvaardigheid zijner burgerij, maakte
ditmaal geen heldhaftig figuur. De bevolking was gedeeltelijk bedorven door geheime
sectarissen, uit consistorie-kliekjes, en het bestuur werd overrompeld door canailleen ketterbenden; hoe het zij, tijdelijk had de goede partij de leiding verloren. Den 22
Augustus 1566 liet het protestantsche consistorie (let wel, evenals in Alttwerpen
geschiedde alles met fijn overleg van psalm-geeuwende kopstukken) de st. Janskerk
ontheiligen. Zoo werd dit steenen kantwerk en juweel van schoonheid, waarmede de
bruid van Christus in de Meijerij getooid is, kapotgekrast en gekrabbeld,
uiteengeplunderd en besmeurd, zoo schandelijk dat wij onze pen niet tot ergerlijke
beschrijving willen misbruiken.13
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Natuurlijk drongen de tijdingen dezer Brabantsche gruwelen ook tot Oisterwijk door14.
Men was op zijn hoede. Vooral sinds in het voorjaar van 1567 den Bosch door
Spaansche bezetting was schoongeveegd en men het gespuis dus hier kon
verwachten.
Ha, laat nu pastoor Was, die misschien als jongen had meegeholpen op de wallen van
Leuven, gedachtig de drie gouden hamers in zijn blazoen, laat hem gerust zijn volkje
maar eens opwakkeren en toeroepen: Jongens timmert er op los, als ze komen!
En waarachtig ze kwamen. In de eerste dagen van den Vasten. De trommels
worden geroerd door heel de Vrijheid. Daar hollen ze toe de boeren van Carkhoven, de
boeren van Huikelum, daar stormen zu voort naar de groote kerk, de oogen brandend
in hun vierkante koppen; zeisen flikkeren aan de nekken, punt-knotsen zwaaien in
harde vuisten. 0, onze klokken konden niet meer om hulp roepen, maar te harder
roffelen de trommen. De burgerijen staan al in het gelid, met handboogen en spiezen,
vlak om het kerkportaal, waarin pastoor en "wethouderen" omhoog rijzen. De burgerij
was toen nog niet verlamd en versuft door de verdrukking. Ja, er zat nog courage in
onze Oisterwijkers: ze hadden Maarten van Rossum wel tegemoet gedurfd, zouden ze
dan wegloopen voor zulke vlegels, laat die gestoken zijn in "lange leeren harnassen en
stormhoeden".
Niet waar, lezers, nu moest het er maar eens op los gaan, dat ze uiteenstuiven als
jankende honden. Maar neen, dat was niet meer noodig, de lafbekken hadden er al
genoeg van toen ze uwe voorvaderen in de oogen zagen: ze begonnen langs alle
kanten weg te sluipen en te gluipen.
Onze dorre chroniekschrijver teekent het heel nuchter aldus aan: "Maer is hen bij
den wethouderen ende ingesetenen zulken remonstratie en gelaate getoond, dat zij de
kerck ongeschonden hebben gelaeten." Ze zullen wel iets meer gedaan hebben dan
leelijk gekeken en men kan zich moeilijk voorstellen dat onze boeren hier en daar niet
een paar stompen zouden hebben uitgedeeld. Evenwel noodeloos bloedvergieten mag
natuurlijk niet.
Een geschiedschrijver merkt eigenaardig op: "Overal waar regeering of volk
eenige vastberadenheid toonde, werden de woeste benden zonder veel moeite uit
elkaar gejaagd; maar dit geschiedde slechts op zeer enkele
13

En terwijl dit in het zuiden plaats greep, vierde in het Groningerland Ripperda hoogtij, die
beruchte kerkbezoedelaar en beeldstormer.
14
Mogelijk vreest de een of andere, Oisterwijks geschiedenis aan de klok gehangen. Waarom?
Trouwens het oude geuzen-volkje, als zoodanig, is vandaag geestelijk uitgestorven; wat nog in
naam over is en gaaf gebleven en niet in onwetendheid gehouden wordt, keert geleidelijk terug
naar de Moederkerk, vooral tegenwoordig.
Maar neen, wij hebben niets tegen onze slumierende, goedertrouwe, onbewuste protestanten,
te goed om de gevolgtrekkingen (liberalisme, paganisme, socialisme) aan te durven van hun
onverantwoord stelsel; wel echter tegen degenen, die als een levend vervolg zijn van het
oorspronkelijke geuzendom, onze naamkatholieken, feitelijk deserteurs, spionnen, verraders,
die liefst heimelijk samenrotten met al wat naar links stinkt.
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plaatsen. Schier overal waren de welgezinden als verslagen: niemand verroerde zich;
de stedelijke regeeringen waren radeloos en wisten niet wat zij zouden aanvangen.
Trouwens de Calvinisten hadden reeds vroeger overal weten uit te strooien dat zij
konden rekenen, niet slechts op de edelen van het Verbond, maar ook op Oranje!" 15.
Bravo dus voor ons oud-Oisterwijk!
Ja, het was een tijd van geweldige beroeringen in de Nederlanden: 't ging er voor
of tegen Spanje, en, naar 't scheen, voor of tegen de katholieke kerk. Philips, terecht
verontwaardigd over zooveel gruwelen, zendt zijn grooten veldheer, den hertog van
Alva, ter kastijding. Alva komt in Juni 1567, met 14000 uitgelezen soldaten. Een
geduchte rechtbank "raad van beroerten" wordt ingesteld: duizenden gevonnist,
hunne goederen verbeurd verklaard. Zeer drukkende belastingen ingevoerd. Willem
van Oranje vlucht naar Duitschland, verzamelt huurbenden, doet invallen in Brabant,
Gelderland, Groningen. feitelijk begint anno 1568, de oorlog tegen Spanje, welke 80
jaren duren zou. Er ontstaan dus twee partijen: de staatsgezinden of Oranjemannen,
die voor de onafhankelijkheid der Nederlanden vechten (meest on-katholieken, in den
beginne althans) en Spaansch- of konings-gezinden, die het opnemen voor hun
wettigen vorst Philips, en tevens voor de katholieke zaak. Later wijzigden de
omstandigheden daardoor de betekenis van den strijd, en daarmede de
groepeeringen.
Intusschen doorkruisten Spaansche troepen en Oranje-benden beurtelings onze
streken.
De Oisterwijkschen maakten nieuwsgierig kennis met de bruinzwarte Spanjolen,
snor en sik boven wijduitgeslagen plooikragen. Er was heel wat te zien in dien tijd.
Behalve de troepen der graven van Megen, van Schouwenburg en van Lodron,
passeerden of logeerden in de eerste jaren. de "vendelen, regementen, consorten",
zoo voetknechten als ruiters, van Don Cesar, Don Gonsoio de Bracamonte,
Don Raphael Morigire de Laare16. Pastoor Was kan nog pleizier gehad hebben van zijn
geleerdheid, als hij ten minste ook Spaansch geleerd heeft, en als ze dan ook maar
kwamen biechten, in alle geval zal hij wel eens een Spaanschen officier hebben
aangetroffen in de kapel ter linde, want de Spanjaard houdt veel van de Madonna.
En de Oisterwijksche jeugd heeft destijds, behalve aan de mooie soldeniers, ook
nog haar hart kunnen ophalen aan het gezicht van een grooten brand. Pastoor Was
kon de brandklok wel niet meer
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laten luiden, maar zulks bleek spoedig trouwens onnoodig: heel Oisterwijk scheen in
laaiend vuur gezet; aan de noordzijde der Kerkstraat brandden maar even 64 huizen
af, per ongeluk. (Dit geschiedde in 1567.)
Het bloedjaar 157217.
Weggeschopt uit de havens van Engeland, dreef het groote zwijn Lumey, graaf v. d.
Marck, met al zijn ongedierte van "watergeuzen”18 naar den Briel, dat gemakkelijk
15

Willem v. Oranje, vroeger page bij Karel V en diens vertrouweling. Wordt door Spanje
aangesteld tot stadhouder van Holland. Misbruikt vertrouwen en gOdsdienst naar persoonlijke
belangen; scherpzinnige fortuinzoeker, taaie vent, opperhoofd der ruzie-stokers tegen ~panje;
krijgt eindelijk den kogel.
16
Voor de volkomen juiste schrijfwijze van deze en volgende namen, sta ik niet altijd in het doet
trouwens minder ter zake.
17
Het eenige stichtende werk van dat jaar is de oprichting eener nieuwe hoogeschool te Douai,
waar later ook een Oisterwijksche pastoor studies gemaakt heeft.
18
Zoo waren er ook "boschgeuzen", die vanuit boschen op kerken en priesters toeschoten. Van
zekere zijde tracht men dat volkje als vaderlandsche helden vast te, stellen; allemaal
protestantsche geschiedvervalsching, lieve menschen, het waren gewoonweg schuimers,
uitvaagsel der maatschappij

besprongen werd. De leuze "liever Turksch dan paapsch" begon haar rondtocht door
Hollands steden, tegelijk met plundering, moord en roof op kerken en priesters. Brielle
werd midden- en uitgangspunt voor de groote beweging tegen Spanje, Oranje, "de
zwijger" bijgenaamd, de heimelijke organisator.
Spoedig reeds zouden ook onze streken de sidderende inwerking gevoelen. Wij
kunnen ons voorstellen, hoe op den morgen van 16 April 1572, heel Oisterwijk in rep
en roer gebracht wordt door die van Haaren, en op onze pastorie gebonst met de
schrikkelijke tijding: de pastoor van Haaren19 vannacht vermoord! Pastoor Was, met
eenige priesters, zich spoedend naar zijn eerbiedwaardigen buurtpastoor, te Haaren.
Rondom de grachten der Norbertijnen-pastorie een massa volk: verbaasde,
verschrikte, verontwaardigde gezichten. Inderdaad ontzettend!
Daar ligt de edele priester op den planken vloer van zijn slaapkamer in een wijde
plas bloed: het hoofd afgehouwen op zijn eigen knielbankje, ooren en neus
afgesneden, oogen uitgestoken. Op den kalkmuur geschreven: "Dit hebben de geusen
van den Briel ghedaen"!
In Juli van hetzelfde jaar 1572, wederom groot nieuws in Oister.wijk, droevig
maar toch glorievol: een zijner zonen, Joannes Lenartsz, rector van het
Augustinessenklooster in den Briel, den marteldood gestorven, om zijne standvastige
geloofsbelijdenis in het H. Sacrament, en zijne getrouwheid aan Christus'
plaatsbekleeder, den Roomschen paus. 9. Juli werd hij, een zeventigjarige, tegelijk
met achttien andere geestelijken aan een balk opgehangen. Lumey, graaf v. d. Marck,
heeft dit heldenstuk voor God te verantwoorden gehad.
Mogen Petrus Janssen van Calmphout, pastoor van Haaren, en Joannes Lenartsz
van Oisterwijk, beiden thans gelaurierd en ge34
purperd, vanuit den hoogen Hemel blijven nederzien op onze menschen in dezen tijd.
Terwijl op St. Franciscus-dag (4 October) van datzelfde jaar de vroolijke
nonnetjes van Catharinenberg hun heiligen patroon vierden bij pottekens bier met
duvekaters, krakelingen en krentenbollen, kwamen een 600-tal ruiters van den hertog
van Holstijn naar Oisterwijk getrappeld, om op hun manier kermis te houden. Zij
hadden 200 wagens meegebracht om souvenirs van Oisterwijk in te pakken en mee
naar huis te nemen. Het spande er geweldig: boeren en burgers moesten het
ontgelden. "De geheele Vrijheid werd uitgeroofd, niet alleen van haver, gerst, rog en
andere granen, maar ook van alle meubelen, potten, ketels, kleeren, linnen- en wollen
goed. Schreiend stonden de vrouwen aan de deur, de volgeladen karren met hunne
dierbare meubeltjes naoogend; met verbeten woede scholen de mannen samen of
mokten en balden de vuist in een hoek van hun leeggeplunderd huis: men was niet
voorbereid en overrompeld. Anders toch ware alarm geblazen in de buurt; want
Oisterwijk was als het eerste fort van verweer, waarop de omgelegen dorpen kwamen
toegeloopen in geval van nood.
Het soldeniersgeboefte had intusschen alles weer verkocht tegen een appel en een
ei, zooals dat toen ging, en stelde zich voor tegen 1 November Oisterwijk wederom
met een bezoek te vereeren.
Pastoor Was zal nog in den biechtstoel gezeten hebben of zich voorbereid voor de
avondpreek over Allerzielen, maar die preek heeft niet kunnen doorgaan. Plotseling
werden de trommen geroerd, alarm gemaakt, van alle kanten schoten ze toe, mogelijk
kwamen ook die van Moergestel en Haaren aanrennen; en ze hebben er op
losgeknuppeld en -gepiekt, zoo dat de boevenbenden het hazenpad kozen en naar
Duitschland terughuppelden20.
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Een goed olieverf-portret van dezen heerlijken priester wordt ter pastorie van Haaren
bewaard.
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Wellicht stond dit volk, of had althans gestaan, in dienst van Oranje om invallen te doen in Brabant tegen
Spanje.

Tot nog toe was alles nog maar wat luchtig rumoer geweest; hadde het daarbij
gebleven en pastoor Was zich enkel behoeven te beklagen over zijne verstoorde
vasten-meditaties evenals over zijne mislukte Allerzielen-preek het vorige jaar!
Edoch nu zou het ernst worden. 4 Februari 1573 is voor Oisterwijk een
schrikwekkende, onheilspellende dag geweest, en een voorspook van eindelooze
jammeren, waarvan Was slechts het begin zoude beleven.
St. Geertruidenberg, Breda en Heusden waren broeinesten van geuzenbenden; en
te midden van het Spaansche Brabant vormden zij Oranje-bolwerken en
uitgangspunten voor strooptochten op het platte
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beurt, "moeten kunnen", en dat meer dan eens.
Onze chroniekschrijver geeft hier een tamelijk uitgebreid relaas, tot in
bizonderheden ; wel een teeken dat die noodlottige dag lang bij menschenheugenis
heeft voortgeleefd.
,,1573. Op den 4 February hebben de Geuzen van St. Geertruydenberg in groot
getal te voet en te paerd dese Vreijheyt verhaest en overvallen, eerst doodgeslagen
en vermoord hebbende vijftien heidemannen, daeronder begrepen was een en
priester, die zij neus, ooren en zijn kruin afgesneden hadden, en eenen borgemeester.
Ook was hierbij een kind van acht jaeren hetwelk beneffen zijn vader ook vermoord
lag. Daerna de geheele Vreijheijt gespoeljeerd en uytgeroofd en daernaer afgebrandt.
150 huijzen behalve schueren en stallingen samen ook het geheele clooster alwaer
niet meer als een klyn poortjen bleef staen.
"Ten selven tijden hebben de voorsegde Geuzen nog gevankelijk medegeleijt 16
mans, daeronder begrepen was een priester, oud omtrent 70 jaeren, aldaer wesende
den oudsten van het geheele coer, ende groot rantsoen geëijst hebbende, (immers
meer dan zij costen geven) met groote furie deselve gevangen onder de galge geleijt
en hen elk een strop aan den hals en den priester met een strop aan de galg
gehangen, ten aanziet van de andere gevangenen, om hen alsoo groot rantsoen af te
dwingen. (God had het zoo bevolen.)"
Gods wil geschiede. Wij bewonderen de kalme hand, die de laatste woorden
neerschreef, maar behoeven toch een gevoel van verontwaardiging niet te
onderdrukken, dat ons vandaag, drie eeuwen nadien, nog naar de keel welt. Priesters
en burgers op straat vermoord, 150 huizen in asch gelegd te midden der
voorjaarssneeuw, het klooster der onschuldige nonnen uitgebrand, als ware het een
wespennest.
Zoo vermeit zich duivelsche ketterij in vuur en vlammen. Het wilde niet donkeren
dien Februariavond. Rood flakkerde onze hooge toren boven alles uit in dien
vlammennacht, huilend met de dakloozen. En heel de mistige Februari-maand rookten
uitgebrande venstergaten van verkoolde balken en puinen, totdat de voorjaarsbuien
de ellenden oversneeuwden.
Waar bleven de priesters dien vierden Februari? Waarschijnlijk in der haast
gevlucht, hetgeen afgeleid mag worden uit de gevangenneming van dien
zeventigjarigen koor-priester, die zich niet vlug genoeg uit de voeten heeft kunnen
maken.
Waar de nonnen van Catharinenberg? Als opgeschrikte duiven zijn ze neergestreken
over den Bosch, en vonden daar een schuilplaats bij het Minderbroeders-klooster in
het huis van Goeswinus van Hedel.
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Intusschen de kloeke middeneeuwsche energie was nog niet gebroken;
veerkrachtig herstel volgde; men wilde voortaan op zijn hoede zijn. Herhaald
aandringen bij den raad van Brabant had ten gevolge dat Oisterwijk vast garnizoen

zou krijgen en een omwalling.
Zoo stapten 200 Spaansche ruiters en 400 Wallons "tot defensie der Vrijheid"
Oisterwijk binnen, met gemengde gevoelens van vreugde en vreesch door den pastoor
aangestaard.
Menigen zomerschen morgen zal de koster buiten ongeduldig in z'n handen
geklapt, en Was z'n addellijken neus brommend uit de sacristie-deur gestoken
hebben: die vlegels van koorjongens wilden maar niet meer op tijd komen. Geen
wonder: dat was een nieuwtje en een aardigheid daarbuiten!
Ploegen schansendelvers waren druk doende, langs den kant van Carkhoven een
grachtenbocht te trekken, aan weerszijden de Ley en tegelijk Oisterwijk omarmend.
De frissche aardkluiten vol krielende pieren van de blinkende spaden gewipt,
stapelden al hooger tot echte verschansingen, totdat eindelijk, o heerlijke jongenspret,
de laatste scheidingsdijkjes tegen de Ley verbroken werden, en het water vol
spartelvischjes zijn nieuwe bedding binnendrong en likte en stuwde, tot spetterende
vroolijkheid der gierende jeugd. Zalig gevoel voor Oisterwijk, dat begin van gelijkenis
op een stadje (waartoe het altoos aanleg21 gehad had), zij het ook met een handjevol
soldeniers, en met omwallingen, zeer geschikt voor de jeugd om krijgertje te spelen.
Laat nu de geuzen maar opkomen! De bedoeling toch was, zooals de chroniekschrijver
aanteekent, "om ten dienste van zijne Majesteit de geuzen te keeren”.
Nog grooter eer mocht Oisterwijk te beurt vallen den 8sten November van
hetzelfde jaar. De groote Alva zou in eigen persoon afdalen naar Oisterwijk, mogelijk
om den staat van verdedigingswerken te inspecteeren. Het was op zijn doorreis van
Holland naar Brussel.
Alva in Oisterwijk!
Hoor, trommen roffelen, vreugdeschoten paffen; vooruit schutterijen! Dolle jeugd
rent door de straten, herfstblaren omhoog schoppend. Alva! Alva! Buiten de
huisdeuren staan burgervrouwtjes; in nauwsluitend jak en plooikraag, het haar bedekt
met linnen mutsje, de handen aan de heupen, of op den arm dragend het wijdgerokte
dochtertje schreiend in gekante kuifmuts. Op het plein bij de kerk groot gedrang:
schout in tabbaard en kalotje, wevers- en brouwersknechts in wambuis en schootsvel,
burgers in donkerpaarse kniebroek, rimpelkraag en slappe torenhoed, boeren met
harige muts en klompen. Alva! Ha! Prachtig!
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Zie de zwarte paarden, adem snuivend in de herfstlucht, stampen met de voorpooten
en rekken de fiere nekken. Alva, hoog en trotsch gestoken in schuivelend harnas,
gloedoogen en puntbaardje boven hardgeschulpte schouderbedekking.
Laat er wat dunne sneeuw dwarrelen, drukte en gejuich verminderen niet. Juist
iets voor onzen hoffelijken Brusselaar, pastoor Was, die met zestiental priesters, allen
in blank habijt en pelskraag, het portaal uittreedt ter verwelkoming. In de kerk langs
welven en bogen vangen elkaar dooreenspelende linten, rood. en geel en zwart
(Spanje, Bourgondië, Brabant), weer vastgegrepen door rood-witte wimpelknoopen
(de Oisterwijksche kleuren). En nu, Alva binnentredend over den gelegden middenIooper, om neer te knielen op het wapendoorstikte kussen onder den ronden
oxaalboog.
0, dat oxaal,22 van dooraderd marmer, met zijn kopervergulde lessenaats voor
epistel en evangelie, met zijn uitspringende kolonnetten en schelpvormige krul-nissen:
"een verwondering he voor de vreemden"; zelfs de verwende Spanjaard kon een
belangstellenden oogopslag niet uitsluiten. Wij zien Alva, aan de zijde van den
fluisterenden pastor, rondstappen langs kooromgang en beuken, onder zwaarbollige
koperluchters, blikken werpend op de twintig altaren, “soo uitmuntende dat de beste
21

En waardoor het nog heden steeds te groot schijnt voor servet en te klein voor tafellaken.
Oxaal: aanvankelijk een tribune of galerij aan den ingang van het Priesterkoor, waarop de
evangelie-en epistel-lezingen werden voorgedragen.
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schilders daer over versedt stonden", en opkijkend langs pijlers van Belgisch graniet
onder hardsteenen gebladerte. Waarover de welvingen van rooden baksteen
koepelden, doorslagen van sterke graden en doorvoegd, als uitgespannen netwerk.
Alva in Oisterwijk. We zouden dien dag de gesprekken van groot en klein wel
eens willen gehoord hebben! Dachten ze over de landvoogd zooals wij? Alva, de man
van verhard plichtsbesef en ijzeren wil, enkel bedacht op wat hem toescheen de glorie
Gods en de eer van zijn koning. Altoos soldaat, nooit diplomaat. Moet zijn
wreedaardige gestrengheid hem worden toegerekend als gewilde boosheid?
En nog interessanter ware het geweest de opmerkingen te beluisteren tusschen
de vier muren der pastorie, en te weten te komen de instructies uit. Leuvens Abdij,
daar ontvangen.
Wie geschiedenis aanleert leert verwondering af. Het ongeloofelijke gebeurt. Zoo
waar, de Leuvensche vader abt, Joannes van der Linden, was ook door Oranje-bacillen
aangetast.
De onbeschrijvelijke huichelaar Willem van Oranje, nog steeds in naam
stadhouder des konings, had gebruik gemaakt van de muiterijen der Spaansche
soldaten in Brabant, om de ontevredenheid tegen Spanje op te hitsen: hij moest
figuur maken als redder des vaderlands, en geen letsel zou onder hem, den
katholieken godsdienst geschieden; tot
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zelfs in de Staten van Brabant won Oranje aanhangers en een der, ijverigste was de
abt van St. Geertruide, Joannes van der Linden.
De katholieken namelijk, zooals onze abt, waren in den waan gebracht dat Oranje,
evenals zij, wel den wettigen vorst wilde erkennen en den katholieken godsdienst
handhaven, doch dat hij alleen maar zich kantte tegen tyrannie, muiterij, vreemde
wetgeving en vooral ook tegen dien afschuwelijken oorlog, die ten spoedigste diende
beëindigd in eervollen vrede. Eenige jaren later zouden de oogen onzer goedige
Brabanters opengaan, en ook het Oranje-tintje van onzen abt geheel verbleeken.
Inderdaad de Spaansche soldaten, slecht betaald en uitgehongerd, waren een
landplaag (getuige ook de verdere geschiedenis van Oisterwijk); en de Spaansche
furie in Antwerpen (1576) zal berucht blijven. Doch wat de soldaten deden geschiedde
volstrekt niet op bevel des konings; integendeel de koning verlangde naar rust en
vrede, slechts op voorwaarde dat de godsdienst en zijn gezag gehandhaafd bleven:
daarom ook trad een mildere landvoogd (Don Juan van Oostenrijk) zooveel mogelijk
gematigd tegemoetkomend op. Paus, keizer, bisschop, eenieder trouwens wenschte
de beëindiging der Nederlandsche beroerten.
Oranje hield nog voorzichtig het masker voor en zweeg of ontweek of sprak
dubbelzinnig. Intusschen, jammer voor hem, zijne bentgenooten, de Calvinisten,
konden zich niet langer goedhouden, en toen bleek plotseling wat soort vrijheid zij
voorstonden: de vrijheid namelijk om de katholieke kerk te vernietigen. De
Calvinistische razernijen van 1578 in Vlaanderen, Brabant en Holland zullen niet
minder berucht blijven dan de Spaansche furiën23.
Arme pastoor Was in Oisterwijk. Aan den eenen kant kende hij de ideeën en
sympathieën van zijn abt te Leuven en zag inderdaad zijn parochie door de Spaansche
soldaten onteerd en uitgeteerd (alleen in het jaar 1574 bedroegen de onkosten voor
inkwartieringen in Oisterwijk 14000 gulden), aan den anderen kant aanschouwde hij
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De protestantsche geschiedschrijver Groen van Pinsterer schetst met eigen woorden den
toestand: "Gewelddadigheden tegen kerken, kloosters en geestelijken: overmoed en
brooddronkenchap, beelden, schilderijen, altaasieraden verbrand, kloosterlingen mishandeld, de
godsdienstoefeningen der Roomschen telkens verstoord, zelfs deuren, trappen, vensters,
zolders (der kerken en godshuizen) werden somtijds geheel weggenomen; de geroofde
goederen verkocht ten voordeele der stad, kerken tot kazernen en paardenstallen gemaakt.

de geuzenbranden, waardoor Oisterwijk half vernietigd was, en moest hij zijn laatsten
levenszomer, 1579, nog aanzien: "den graaf de Bossu, alsdoen staets wesende, recht
voor den oogst, met zijn leger binnen dese Vreijheijt gekomen, sterk wesende 14 van
de Hoogduijts vanen zwarte mijters, 11 vaen Hoogduijtze voetknechten en een
regiment Francoizen en Engelze, welk leger meer als de eene helfte van de groene op
den velden en akkeren afgemeijt vervoerd en vernield hebben".
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Indien het hart van pastoor Was gelijkenis had met diens naam, dan moet het
langzamerhand wel haast gesmolten zijn van droefheid. Zaliger tijd toen hij
onbekommerd neerzat achter zijn boeken te Leuven.

1579 Arnoldus Eijnthouts.
Wapen. Een veld van zilver, met drie eenden van sabel. Geboorteplaats: 's
Hertogenbosch24. Geboortejaar: 1540. Studiehuis: St. Geertrui te Leuven. Reguliere
kanunnik van St. Augustinus aldaar. Wordt eerst pastoor te Betecum; vertrekt in 1579
naar Keulen, als gezant ter vredesconferentie van wege de stad den Bosch; in
hetzelfde jaar wordt hij pastoor van Oisterwijk tot 1593, in welk jaar hij gekozen
wordt tot abt te Leuven; sterft anno 1607.
Pastoor Eijnthouts, uit een aanzienlijk Bosch geslacht, schijnt een man geweest
meer van de hooge politiek dan van het practistisch pastoraat, beter op zijn plaats
achter de groene diplomaten-tafel, dan in zijn Oisterwijksch koorgestoelte. Trouwens
uithuizigheid was toen wel een algemeene pastoorskwaal. En zoo treffen wij onzen
pastor, behalve in Keulen, meest in 's Hertogenbosch, minst in Oisterwijk aan. Doch
omstandigheden van tijd en plaats mogen misschien een beetje ter zijner
verontschuldiging pleiten.
Treurig Oisterwijk, ongelukkige menschen in dien tijd. Laten wij echter rustig de
geschiedenis ordenen.
De partijen in den lande begonnen zich scherper en doelbewuster af te teekenen:
er kwam in 1579 tot stand een zuidelijk verbond (de Unie van Utrecht) van katholiek
karakter, en een noordelijk verbond (de Unie van Utrecht) van protestantsche kleuren
of tintjes. Zoetjesaan, sinds dat jaar, zou deze allerbloedigste en allerhatelijkste strijd
in de Nederlandsche gewesten, blijken te zijn feitelijk een godsdienstoorlog,
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en niet een vaderlandsche vrijheidskrijg. Tegenover de leus: "liever Turksch dan
paapsch", groeide nu de leus: "liever Spaansch dan geus".
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Dr. X. Smits. De Grafzerken, Wapen- en Rouwborden der St. Janskerk van 's Hertogenbosch.
's Bosch 1912.

Intusschen paus en keizer gaven hun hartelijk verlangen naar vrede niet op: een
groot vredescongres werd te Keulen voorbereid, en zou het heele jaar 1579 in beslag
nemen.
Merkwaardige bizonderheid is (althans in onze oogen en voor ons doel); dat pastoor
Eijnthouts, in hetzelfde jaar zijner tweede benoeming, van Oisterwijk, tevens
uitverkoren werd om aan het vredescongres deel te nemen, en wel als gezant namens
de stad 's Hertogenbosch.
Zoo zien wij onzen Oisterwijkschen pastoor, den 7 den Mei 1579, onder plechtig
klokgebrom der Keulsche torens, de trappen afdalen van dezen majestueusen tempel,
spiegelend in den Rijn, - en medetrekken in de openings-processie om Gods zegen
over het congres af te roepen, medetrekken in den stoet, waaraan deelnamen de
pauselijke nuntius Castagno, later zelf paus, (Urbanus VIII) de hertog van Terranova,
als gemachtigde des konings, en zoovele hertogen en graven, aartsbisschoppen en
bisschoppen, als gezanten des keizers van Duitschland.
Het congres als zoodanig werd eene mislukkig. Intusschen mag het ons
persoonlijk genoegen doen een succesje te noteeren van onzen Oisterwijkschen
diplomaat, pastoor Eijnthouts. Hij toch was de eenige, die van zijne lastgevers een
antwoord mocht ontvangen: alleen de stad 's Bosch diende te Keulen antwoord in op
de vredesvoorstellen, en wel in verzoenenden zin, naar den geest van paus en keizer.
Overigens, en dit was de goede zijde dezer bijeenkomst, op dit congres werden.
de gemoederen openbaar, en voltrok zich voorgoed de scheiding der geesten. Oranje,
en hij alleen, bleek nu absoluut geen vrede te wenschen, maar boven alles en
niettegenstaande alles, oorlog en verduurzaamden "haat: zijne "vredesvoorstellen"
waren, naar aller meenig, gewild onmogelijk en onaanneembaar voor Spanje.
leder onbevooroordeelde keerde thans met walging Oranje den rug toe, en de
zuidelijke Nederlanden kozen van nu af partij voor Spanje, om wille van de katholieke
zaak. Zelfs onze Leuvensche abt, Joannes van der Linden, over wien katholieke
geschiedschrijvers niet vleiend oordeelen, liet de partij van Oranje los, en verzoende
zich met den Spaanschen landvoogd, Alexander Farnese.
Nu wierp "de aartsketter" voor goed het masker af: weg met de katholieken, weg
met den godsdienst. Wet Gods, priesters, sacramenten, alles bezoedelde zijn
demonische adem.
Maar, was hij dan niet "de vader des vaderlands"?
O ja! Terwijl burgerveeten, door hem aangestookt, het vaderland verscheurden,
zat Oranje te onderhandelen met den hertog van Anjou, broeder des Franschen
Konings, om de zuidelijke Nederlanden aan Frankrijk te verkoopen, op voorwaarde dat
Anjou alle schulden van
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Oranje in Duitschland zou afbetalen en hem het beheer opdragen over de noordelijke
Nederlanden!
Geen wonder dat Philips II den kerel vogelvrij verklaarde en belooning zette op een
raak schot, gelijk bij schadelijk wild. Zijn comedianten-rol was nu uitgespeeld: de
verrader van zijn land en zijn godsdienst verloor alle crediet, bizonder in het zuiden en
werd ten slotte door een pistoolschot afgemaakt in een gestolen nonnenklooster, waar
hij leefde met een geroofde non.
Geen Oisterwijksche pastoor, voor of na Eijnthouts, heeft zoodanig als deze, aan
den lijve gevoeld de gevolgen van Oranje's kuiperijen en bandieterijen, de
schandelijke, politiek van dezen gewetenloozen man.
Het zou eentonig worden chronologisch alle gruwelen op te sommen waarvan
Oisterwijk het mikpunt scheen: al ,die telkens herhaalde verwoestingen, beroovingen,
beroeringen, hetzij uit weerwraak van de Spanjaarden onder Haultepeyne, die naar
het scheen soms in den waan verkeerden dat Oisterwijk het met de geuzen hield,
hetzij uit weerwraak door de geuzen, die Oisterwijk van Spaansche sympathie

verdachten, hetzij uit wrevel door een van beide partijen, omdat er, een vorige
keer, een afdeeling hunner troepen of benden verslagen, was in Oisterwijk, hetzij
enkel en alleen uit zucht om af te persen, te plunderen, te rooven, of uit lust tot
ploerterige stukjes en heiligschennende baldadigheden.
En in dit laatste waren de Calvijnsche aterlingen specialiteit. Trouwens overal
waar deze misvormers optraden, stond ook de gruwel der verwoesting in de heilige
plaats. Bijna in alle Vlaamsche en Brabantsche steden bralde hun goddeloosheid.
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Alleen den Bosch durfde en kon het kettergespuis buiten hare poorten werpen, en
vreesde geen beleg, maar werd gevreesd om hare geweldige verschansing en
ontembare krijgshaftigheid.
Maar ach, het weerlooze platteland der Meierij!
Ongelukkig Oisterwijk, uwe lijdensgeschiedenis moet thans geschreven. Wie
overweegt zonder ontroering uwe vernedering en vernietiging?
De beeeldstorm in Oisterwijk! 9. Juni 1581. Heel Oisterwijk, groot en klein,
priesters en burgers en ambachtslui, alles verlaat de Vrijheid en trekt naar bosschen
en binnenwegen; maar niet om te genieten van den mooien Junidag, neen, het is een
vluchten en vlieden en angstig omzien: de geuzen!
Monsieur de la Garde is aanvoerder. 7000 kerels te paard, te voet komen op de
Vrijheid aangehold, nog half beneveld van de brasserijen des vorigen daags. Wagens
ratelen achteraan. Deuren worden opengetrapt, kasten neergebonst, vluchtenden
nageroepen en -geworpen met stukken huisraad. De geuzen! Dat is: plundering en
schennis en schuimende goddeloosheid.
Nu naar de kerk! Eenigen vooruit, de torentrappen opgeklotst naar het zangkoor,
om in het orgel te ploffen, tot vermaak der volloopende kerk, vol van pieken en
gehelmde koppen, vol lawaai en gelach; totdat uit het preekgestoelte omhoog komt
een zwart-omfladderde gedaante, met uitgestoken armen en vingers en puilende
draaioogen als een nachtelijke vampier. Stilte! de Calvijnsche dweepkop preekt:
Wee u, wee u, Godts wraeck is over u ghecomen, want sterck is de Verlosser, de
Heer Zebaoth.
Spreuken rollen over spreuken, texten over texten in hitsende krijschende
gamma. En nu, mannen-broeders, in name Christi, werpt omver de Babylonische
afgodsbeelden, en looft den Heere met psalmen van Datheen !
En psalmtonen begeleiden de mokerslagen der razende bende: beelden
worden omgeworpen en afgekapt, kasten en kleeren uitgehaald, grimassen gemaakt
voor altaren en biechtgestoelten, met koperen kandelaars het fijne beeldwerk der
koorbanken versplinterd, met piekpunten: schilderstukken verscheurd. En aldoor
lawaait het orgel tegen de gewelven om eindelijk verlamd en uiteengetrokken te
zwijgen.
De straat op! Sommigen, gestoken in casuifels en koorkappen, trappen rollende
heiligenkoppen voor zich uit over de straatkeien, tot aan de tafels der taveerne, waar
onder vloek en vuistslag de wijn uit bekers en drinkhoorns plast.
Onze chroniekschrijver: "Daerenboven ook de groote kerck geheel gescheijndt als
hebbende alle beelderen, outhaeren taefelen ende andersints in stucken geslagen, ja
neijt een sitten ofte kasten overeijnt gelaeten, de orgel verdestrueert, en daerenboven
ook wel 10 duijsent guldens goet, soo ornementen, juweelen, metaelen, candelaers,
engelpoten, loot en andere diergelijcken materialen alsook gevlogte goederen; en
daermede opgetrokken naer Tuernhout "
Den volgenden dag keert het schreiende volk terug naar zijn leege woningen, en
staat de priester sprakeloos en machteloos, de gebroken majesteit overziende van het
huis Gods.
Zijn we nu aan het einde der ellende? Nog slechts aan het begin. Oisterwijk leeft

en ademt nog; maar het moet gepijnigd, langzaam gepijnigd en uitgeput, totdat het
merg verdroogd en de spieren verlamd zijn.
Jaar in, jaar uit nieuwe troepen, zoo Spaanschen als geuzen. Wie verslagen werd
in de Vrijheid, neemt, ter gelegenertijd, wraak op de Vrijheid, alsof deze de schuld
had. Waar de Spanjaarden zich aanstelden als hongerige wolven, geleken de
geuzen bloeddorstige tijgers. Dan die vreeselijke onbluschbare branden, die steeds in
de lucht hingen en dreigden over te slaan: In 1584, brandde de kerk van Moergestel
af, alsnog de groote toren der Bossche St. Jan. Sommige geschiedschrijvers meenen
dat een weinig tijds te voren, ook de kapel Ter Linde alsmede onze parochie-kerk een
prooi
43
der vijandelijke vlammen zijn geworden; evenwel deze meening komt ons geheel
onjuist voor en berust bepaald op een overschrijversfout, daar onze chroniekschrijver,
die zonder twijfel hun bron geweest is, met geen woord hierover gewaagt.
Zoo langzaam en geleidelijk ontwikkelen zich dè gebeurtenissen, en
loopen zoo natuurlijk in en uit elkander, dat de tijdgenoot zelden verrast wordt; maar
de vlugge pen van den geschiedschrijver moet zich haasten in overgangen en
sprongen om enkel de hoofdzaken in puntjes en trekjes aan te stippen, zoodat de
lezer den verkeerden indruk krijgt van gebeurtenissen op gebeurtenissen, als bij een
film-vertooning.
Dus staan wij weer opeens in den vroegen zomer van 1587. Wij stellen ons
voor een Juni-avond: pastoor Eijnthouts zijn kerk binnentredend van onder den toren,
om na eenige stappen in gedachten te staan kunen aan het uitpuilende voetstuk van
een der kolommen. De namiddagzon gloeit door de heiligenramen en schijnt tegen de
gewelven en kleurt de marmeren oxaalboogen, waarachter de roode godslamp brandt,
en heen en weer gaande witte monniken zichtbaar zijn, die beurtelings knielen voor
het tabernakel of zich neerzetten achter de zware boeken der koorbanken.
Kapelaan Paulus van Lieshout komt de trappen des priesterkoors af, den
pastoor te ge moet die hem wacht, en eep. levendig fluistergesprek begint. Wist of
vermoedde pastoor Eijnthouts de naderende gebeurtenis? Hoe het zij, hij was besloten
te vluchten en Paulus van Lieshout zou hem vervangen tijdens zijne afwezigheid.
Buiten bij den toren stampt het paard gestreeld door den koster, die nauwelijks
tranen bedwingt. Een laatste gebed, een lange droeve blik op de heiligen, St. George,
Fabianus, Sebastianus, gloeiend neerziende uit de hooge ramen; och, maar waren ook
de pastoors van Haaren en Moergestel niet gevlucht binnen de Bossche veste, nog een
handdruk, en voort snelt de ruiter den Bosschen weg op, om te verdwijnen achter de
korenvelden van Carkhoven.
Zie nog eenmaal om, pastoor van Oisterwijk, zie voor het laatst dien heerlijken
tempel zwaar afgeteekend tegen den rooden, hemel, en bedenk of aldus niet de
huurling vlucht bij het naderen van den wolf.
De "dies irae" voor Oisterwijk was niet verre meer. Parma had het beleg voor
Sluis251) geslagen en, om een afleiding te maken, zonden de Staten van Holland
Hohenlohe op den Bosch af, met de bedoeling Parma te dwingen het, beleg van Sluis
op te breken. Maar Parma zette door, en zond eenvoudig zijn beroemden veldheer
Claude de Barlaymont, heer van Haultepeyne (Houtepenne), Hohenlohe en prins
Maurits tegemoet.
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Wie was Hohenlohe? Eigen zwager van Willem van Oranje, en diens luitenant,
woals hij thans onder Maurits over het staatsche leger stond.
25

Door Sluis beheerschten de geuzen de Schelde en daarmede den toevoer van levensmiddelen;
vandaar de hongersnood in Vlaanderen en Brabant ten jare 1587.

Hohenlohe brandde van wraaklust op den Bosch, want daar had hij, twee jaar
geleden, zijn kop gestooten en dat had hij te danken aan Haultepeyne. Wraak! Wraak!
Doch met overleg: de Roomsche muren van den Bosch waren te hard: eerst dus den
toestand murw maken, en volgens gebruikelijke tactiek, het platte land rondom
verwoesten en uitbranden.
Omhoog stak nog de toren van Oisterwijk. 0 dat huis Gods, vervloekt! Dat zou wel
geen weerstand bieden, als een Bossche sterkte. De weg naar Oisterwijk lag open.
Heerlijk vooruitzicht voor Hohenlohe, zoete wraak op dien tempel des Heeren! Maar,
haast u, want Haultepeyne zit op de hielen!
11 Juni, 's morgens. Oisterwijk ligt als uitgestorven, en half verbrand. Over den
Oirschotschen dijk drijven de boeren van Carkhoven, hun laatste vee in veiligheid naar
de bosschen. Menschen met huisraad beladen vluchten, vluchten naar de vennen en
bosschen, doorstraald van de Juni-zon. Aldoor hobbelt het opstuwende vee onder de
stokjes der drijvers in de richting Locht en Belfert.
Hohenlohe! Kerkstraat en Linde zijn al gevuld van krijgsvolk, dar onmiddelijk de
huizen binnenvalt, om te kijken of er nog iets te vreten en te zuipen en bijeen te
scharrelen is.
Maar Hohenlohe zelf heeft de groote kerk tot zijn krijgsbuit verklaard. Bespijkerde
kanon- en mortierraderen rollen aan, rond de kerk, waar geen belemmering van
huizen ligt. Boven het joelend soldatengespuis kJingt de stem van den bevelhebber.
Een linde moet omgekapt en afgehakt, om, bij wijze van stormram, de gesloten
kerkdeuren te rammeien. Gespierde zweetkerels naar het portaal gericht: één, twee,
bons, daar slaan de krakende deurvleugels uit de hengsel~ en flappen tegen de
muren. Hääh! De kerk in, den toren op, de gewelven over! . . . Voor de kerk worden
pektonnen geroerd, fakkels ingesopt. In de kerk stapelen
stoelen en auterstukken tegen koor- en preekgestoelte, met bijeengesleepte dwalen,
gemaakte bloemen, kisten en kasten en al wat tot vlugge brandstof dienen kan . . . .
Hoort, daar knetteren de eerste vlammen midden
in het huis Gods. Nu bulderen de lompe mortierketels en braken hakende krandkogels
tegen de daken; de eene hobbelt doelloos over de leien bedekking, een andere haakt
vast in de looden goot en blijft vlamme"n en gloeien totdat het lood in tranen
afleekt . . . Sneller doen de levende fakkels hun werking boven in den torenkap en in
de gebinten boven de steenen welvingen. Ziet hoe het knetterende vuur woelt en
barnt en eindelijk uitslaat door de daken. Opengeslagen dakvensters halen den tocht
binnen; over de eiken balken in lengte en breedte jagen de likkende vuurtongen.
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0, tempel van Brabants hertog, 0 glorie van het oude Oisterwijk, waar zijn thans
uwe verdedigers, waar de edellieden van Sinte Gertrude!
Och, God, de gewelven houden niet meer, en moeten bezwijken onder den druk
der laaiende balken; steenen laten los en klotsen naar beneden op den vloer; daar
puilt en scheurt, daar dondert naar omlaag heel de koepeling der steenen kruisbogen,
en neel de kerk schijnt een brommende vuurpoel, waaruit de tikkende glazen
wegfluiten en neerkletteren.
Maar de oude trouwe toren wil en kan niet bezwijken, en schijnt zich al bevend
omhoog te rekken uit de heete luchtkronkels, als roept hij om
hulp: Moergestel, help, Haaren, help, komt Bossche dapperen, en laat uw oude
roemrijk hoofdkwartier niet ondergaan.
0 Hohenlohe, groote geus, geluk op dezen dag, de vaderlandsche geschiedenis
moge u niet vergeten. Maar gij wilt uw roem nog vergrooten. Ja, ga nu naar de Linde,
daar staat nog het huisje der Madonna onder de groene boomen; spoed u, slinger ook
de Moeder des Heeren uwe fakkels in het aangezicht, opdat die afgoderij een einde
neme.En dan, neen, laat uwe soldaten nog niet vluchten voor de verzengende hitte,

weg ook met die kotten van het paapsch ongedierte: Oisterwijk moet totaal en voor
eeuwig ter helle, smijt de deuren open, klotst de laatste pektonnen uit over den vloer,
laat branden, laat branden, den Heere ter eere, en tot woede uwer Bossche vijanden,
die op hunne wallen mogen toezien en verstikken van Meierijschen stank! Geluk, 0
held van dezen dag!
Och, Oisterwijk, moeten wij zoo uwe geschiedenis schrijven, en kunnen wij niet
anders!
Aan den boschrand, langs de Lei, staan de Oisterwijksche menschen, met
opengespalkte oogen en bonzende harten. Heel de Rechtestraat een vuurzee,
waarover zwarte en grijze rookdriften golven en kolken, waarboven vonkenregens hier
omhoog spuiten, daar uitwaaien.
Maar het schreien en jammeren worde overgelaten aan vrouwen en kinderen.
Pakt aan, mannen, met schop en spade! De vonken schieten over! Boschbrand! 0 God,
het was te voorzien: de dorre naaldengrond heeft vuur gevat. Greppels graven, zand
werpen! hier, daar, vooruit! De droge harsstammen knetteren in grage vlammen, die
overal onverwacht uitploffen. Vuurslangen kronkelen en glijden tusschen de dennen,
Oh! het vee, niet meer te houden. Ze willen het vuur tegemoet, loeien, brullen,
springe'n tegen elkaar met zweepstaarten en likken schuim lellen weg. Handen te kort
om de dolle dieren te dwingen bij de hoorns! Bindt ze doeken voor oogen! Terug,
terug, met die vrouwen! Oooh! het vuur! Als woedende tijgerbenden gieren en huilen
de losbt:ekende vlammen.
Dies irae, dies illa, calamitatis et miserire. Dien avond stond wel heel den Bosch
op zijne wallen, den zuid westelijken hemel te bespieden, waar, als een eeuwige
morgenstond de
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roode gloeiïng bleef aanhouden. Verschrikking en woede op aller gelaat: daar gaat de
hoofdplaats van het vierde kwartier der Meierij! En waar blijft Haultepeyne met zijne
dapperen!
Maar ik wil nu enkel letten op dien zwijgenden man, de armen over elkaar,
staande op een bastion der Bossche muren, omringd van eenige witte pijen:
Eijnthouts! pastoor Eijnthouts, starend naar zijn brandend Oisterwijk in de verte!
Dagen en dagen gloeide, rookte, smeulde de eindelooze brand. Ten derde male
thans circa 150 huizen verkoold. De hitte wilde niet van de lucht, aldoor stoof fijne
asch over straten en puinen. Daartusschen scharrelen onze Oisterwijksche menschjes
rond; als kromgetrapt en verdord, en peuteren nog hier en daar tusschen ruïnen van
hun huis.
Een of andere oppervlakkige lezer, voor wien de eigenlijke vaderlandsche
geschiedenis een gesloten boek is, of die, zooals gebruikelijk, tot nu toe alleen door
protestantsche bril het verleden bezag, mag wel verwonderd, mogelijk verontwaardigd
zijn over onze beschrijving, en meenen dat hartstocht of verbeelding in het spel is.
Daarom volge hier een letterlijk citaat uit den historicus Nuijens26.
"Prins Maurits, die thans aan het hoofd van het leger der staten geplaatst was,
viel met zijnen luitenant, Hohenlohe, Noordbraband in, met het doel om door den
nood van dat gewest Parma te dwingen, het beleg van Sluis op te breken. Door welke
middelen men dat doel wilde bereiken, blijkt uit eene rezolutie, die (24 junij 1587)
door de staten van Holland genomen werd. Zonder oogluiking, werd daarin gezegd,
zal er overgegaan worden tot de verwoesting en afbranding van alle huizen en dorpen
in Braband en daaromtrent, onder den viiand gelegen, en dat met wegrooving van alle
26

Nuijens. Geschiedenis der Nederlandsche Beroerten. Amsterdam. 1869. D. IV, 292.
Overigens alle feiten van beteekenis, in deze opstelIen aangehaald, zoo ook markante
beoordeelingen van personen of toestanden, berusten op het gezag van eerste-rang
geschiedkenners, zoo katholiek al nietkatholiek. Het zou echter te ingewikkeld en vervelend
worden, zoo voor lezer als voor schrijver, telkens en wederom bronnen aan te halen.

goederen, paarden, hoornbeesten, wagens en andere werktuigen, waarmede de
vruchten der aarde afgesneden en ingehaald zouden mogen worden; dit alles zal
goede prijs en buit voor het oorlogsvolk wezen. En daar eenigen sauvegarden
(vrijbrieven, voor geld gekocht, om niet geplunderd en beroofd te worden) mochten
hebben, zoo zal, eer het leger op marsch gaat, daar binnen openlijk bekend gemaakt
worden, dat men alle huizen en dorpen aan de zijde van hen, die onder sauvegarde of
anderzins mochten zijn gezeten, zal afbranden en vernielen, en dat alle goederen,
beesten en werktuigen, als wagens, karren, ploegen, zeissen enz., waarmede eenige
vruchten van de velden mochten gesneden of vervoerd, of waardoor de landen weder
eenigzins bebouwd zouden worden, zullen geroofd en voor goeden prijs verklaard
worden. De
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staten verstaan, dat de huis lieden, gezeten onder de dorpen, die onder sauvegarde
zijn, genoeg zullen zijn gewaarschuwd. Dezelfde maatregel, die Hierges in 1573 op
Noordholland wilde toepassen, en die te recht zoozeer de verontwaardiging van de
geschiedschrijvers opwekt, werd dus in 1587 op last der staten op Noordbraband
toegepast en door prins Maurits en Hohenlohe ten uitvoer gebracht. Twee en twintig
dorpen en twee kleine stadjes, Eindhoven en Helmond, werden in brand gestoken.
Inderdaad, de herinneringen, die aan de Noordbrabanders van den wortelstrijd tegen
Spanje moeten zijn gebleven, zijn niet van dien aard, dat zij met welgevallen daarop
kunnen terugzien."
Ziedaar.
1588; het jaar, toen de Hollandsche binnenwateren klotsten rond Spaansche
zeekasteelen en galjoenen, Hollands driekleur in top, onder het dreunen van klokken
en kanonnen, zegevierend over de "zilvervloot". "In den jaere 1588, zoo luidt onze
Oisterwijksche chroniek, mits de reuwine van den voorleden jaeren, is de geheele
Vreijheit desolaat gebleven, uytgenomen eenigen in hoeken en hooien scheulende, die
nijet vrey en zijn gebleven, maar zijn die van hennen beesten beroofd ende gespolieert, die zij telken reize op heur eijgen borsen hebben moeten lossen." Arme
kerels.
En ofschoon nu wel niets meer te halen scheen, lezen we, over de
eerstvolgende jaren, nog van weggeloopen huurbenden, of geregelde troepen en
troepjes, die de Vrijheid kwamen overvallen, uitteeren, uitrooven "niet alleen van al
hunne eetwaeren maar van alle hetgene ze uijt den brandt geconserveert hadden".
Intusschen nog in 1592 vinden we pastoor Eijnthouts in den Bosch. Hij heeft
Oisterwijk wellicht niet meer teruggezien, en is datzelfde of het volgende jaar tot abt
benoemd in Leuven, alwaar hij stierf 11 Maart 1609, in den ouderdom van 69 jaar.

1593. Joannes van Gerwen.
Wapen. Een veld van zilver, met drie facen (liggende balken) van sabel. In het
schildhoofd ter rechter, staat een canton (open vierkantje) van azuur, beladen met
een molenijzer van goud.
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Geboortestreek: Brabant. Studiehuis: St. Geertrui, te Leuven. Reguliere
kanunnik van st. Augustinus in de abdij aldaar. Pastoor van Oisterwijk 1593. Sterft en
wordt begraven anno 1598.
Indien het geoorloofd is kleine dingen met groote te vergelijken, zou ik aldus
willen aanvangen:
Onze nieuwe pastoor v. Gerwen, gevoelde ook eenigszins bij zijn intrede in Oisterwijk,
wat de nieuwe landvoogden (de aartshertogen Ernst en Albert van Oostemijk) bij het
aanvaarden der Nederlandsche gewesten, rond denzelfden tijd, in het groot moeten
gevoeld hebben: droefheid en spijt over zooveel verwildering en verwarring en zoo
nijpend geldgebrek.
Bij zijn eerste rondwandeling door Oisterwijks straten, telde hij in de Rechtestraat nog
22 huizen overeindstaande. Niet zonder kleerscheuren en vuile plekken op zijn witte
pij, zal hij zich een weg gebaand hebben tusschen de kleverige roetbalken en blokken
en brokken en ijzerstangen zijner verwoeste kerk. Enkel de muren met scheuren en
gaten en het hooge torenvierkant stonden nog als een schrikwekkende geraamte
uitstekend boven dat kerkhof van puinen, dat Oisterwijk heette.
Moed, middelen en menschen ontbraken toen wellicht om aan restauratie te
denken; daarbij het ware immers onbegonnen werk geweest: den eenen dag was men
niet zeker van den volgende. Zoodanig een verbijstering dat vrienden van vijanden
niet te onderscheiden schenen.
Gedurende het vijftal jaren dat v. Gerwen pastoor is geweest in Oisterwijk, lezen we
van drie doortochten of inkwartieringen van Spaansche troepen en huurbenden, welke
natuurlijk vergezeld gingen van de noodige requisities, of hoe men deze beroovingen
van geld en levensmiddelen noemen wil. En dit waren nog maar kleinigheden in
vergelijking van de operaties der heeren geuzen.
Die geuzen waren bljjkbaar jaloersch op zulke requisities of bang dat men hen in
Oisterwijk vergeten zou: van 96 tot 98 zijn ze weer bezig geweest.
In Januari kwamen de geuzen uit Bergen-op-Zoom, 400 ruiters, hun
nieuwjaarsbezoek brengen, sloegen menschen en paarden dood, en staken 5000
Oisterwijksche guldens in den zak. Zalig Nieuwjaar!
Toen Vastenavond! Pastoor v. Gerwen zal met sidderende hand aschkruisjes
hebben uitgedeeld (waar? in de bijkerk te Udenhout?) want "eenige jonge knegten
onder Oosterwyck hadden zich 's nachts tot Heukelom, eene onschuldige grap
veroorloofd met drie geuzen-ruiters”.
Waarin die aardigheid bestond is ons niet duidelijk, maar wel, dat Oisterwijk er weinig
pleisier van gehad heeft. Rapport van het gebeurde werd uitgebracht bij gouverneur
Bax te Bergen-op-Zoom; zulk een majesteitschennis het geuzendom aangedaan
diende gewroken.
Want "is hetselve seer qualijk en hoog opgenoomen en heeft die voorsegde
gouverneur met zijn geheele ruijterij tot 3 reijsen toe in de
49
Vreijheijt gesonden en allen moetwilligheid bedreeven, sulx dat men in de voirsegde
Vreijheijt benodigt is geweest met hen te accordeeren ende groote sommen te
gelooven soo aan den gouverneur als aan de ruyters, alsoo dat dit vastenavondspel de
Vreijheijt wel gecost heeft de somme van 5000 gulden".
Bij de burgers nu viel wel niet veel meer te halen, dus zullen de boeren het
hebben moeten ontgelden. Zoo stellen wij ons voor volgepakte ratelwagens Heukelom
uitrijdend, en vroolijk hooren wij de lange zweepen der geuzen-voerlui zwiepen en
klatsen, dat de echo nagiert en kladdert tegen de bosschen van het sidderende
Heukelom.
0, dat vasten-avondspel, 0 die ellendelingen van geuzen! Twee jaar nadien was

het nog niet vergeten; in Juli 98 kwamen ze opnieuw terug, de ,,400 ruyters van OpZoom, daarover commandeerende Dubois en anderen en hebben de 3 ruyters van het
vasten-avondspel nog naerder contentement willen hebben, of drijgden alle keeren
met gelijken troep te comen, en om hetwelk te verhoeden men genoodzaakt was met.
hen nog naerder te accordeeren en te voldoen".
De Heukelomsche boerenjongens hadden wel succes met hun grappenmakerij,
maar konden toch hun lachen goed inhouden!
Eindelijk zijn ook tot Oisterwijk doorgedrongen de voorschriften van het
Trentensch concilie, omtrent het aanleggen van doop- en trouwregisters.
Pastoor v. Gerwen is begonnen een weinig orde op zaken te stellen. Zoo zien we hem
in een of andere woning neerzitten, tusschen de witgekalkte muren eener met matten
belegde kamer, terwijl hij zijn ganzeveeren pen in tinnen inktpot steekt, en
aanvangt27; "Namen der gedoopte kinderen vanaf het jaar 1597; namen van vader en
moeder, naam van het kind, namen van peter en meter; 6 Januari Adrianus, zoon van
Thomas van Oirschot (?)...
Veel heeft hij niet meer ingeschreven: de dood tikte hem, het volgend jaar, de
pen uit de vingers. In hetzelfde jaar als Spanje's koning, werd ook v. Gerwen
geroepen om te verschijnen voor den Koning der koningen; zijn rekening en
verantwoording daarboven, zal korter geweest zijn dan die van Philips II.
In de kerk van Oisterwijk (wel een bewijs dat toen reeds met de opruiming een begin
gemaakt is) bevond zich zijn grafsteen, met opschrift: "Sepultura D. ac M. Joannis van
Gerwen, religiosi S. Gertrudis
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Lovanni, S. Th. Baccalaurei, hujus Ecclesiae investiti, qui obiit 1598, 3 Junii"28.

1598. Hieronymus ven Berthem.
Wapen. Een schild van sinopel (groen), beladen met drie spitsen van goud.
Geboortestreeek: Brabant. Geboortejaar: 1544. Studiehuis: St. Geertrui te Leuven.
Pastoor van Oisterwijk anno 1598 tot 1616, in welk jaar hij overgeplaatst wordt naar
Helvoirt, om aldaar nog een tiental jaren het pastoraat te bedienen. Pastoor in
Oisterwijk zijnde, werd hij 16 Maart 1607 voorgedragen als abt, doch is het niet
geworden, want in 1607 wordt abt benoemd Ludovicus van Eynatten van
Lichtenbergh.
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De doop- en trouwboeken, in den Napoleontijd uit het kerkelijk archief weg genomen, worden
ten raadhuize bewaard.
Een eigenaardige voldoening en verrassing is het die alleroudste pastoorsboekjes, in kalfsleer,
ter hand te nemen, al schijnen die Chineesche krullen en krabbels, met roestinkt geteekend,
onleesbaar. Over het jaar '97 tel ik circa 80 doopsels. De bevolking was dus blijkbaar zeer
afgenomen. Tegenwoordig (1919) is het gemiddeld 140 per jaar.
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Begraafplaats van den eerwaarden en geleerden heer Joannes van Gerwen, kloosterling van
St. Geertrui te Leuven, candidaat in de godgeleerdheid, pastoor dezer kerk, gestorven 3 Juni
1598.
Dezen steen vond ik aan stukken voor een huis en de "Kleine Hei".

Is pastoor v. Berthem aanstonds naar Oisterwijk gekomen, of heeft hij eerst nog
willen meemaken de groote Septemberfeesten te Brussel, waar anno 1599 gehuldigd
werden de landvoogden aartshertog Albert van Oisterwijk en zijne gemalin, Isabella,
dochter van wijlen Philips II29.
De pastoors in dien goeden ouden tijd maakten in het algemeen niet te veel
haast of zorg, en vonden er niet zelden behagen in een plaatsvervanger aan te stellen,
om zelf ondertusschen eenige rus te te genieten. We willen echter het beste
veronderstellen, te meer daar hij later bij den zorgzamen herbouw der kerk een, kloek
ondernemend man blijkt
te zijn.
Overigens voor zijn pleizier behoefde men destijds niet naar Oisterwijk te gaan.
Het zag er maar treurig uit: puinen en balken en ver51
schrompelde boom en, verlatenheid, vergetelheid, geen menschen, geen dieren, geen
handel of nijverheid.
Doch pastoor van Berthem voerde een schild van sinopel (groen) met gouden spitsen.
Zoo mogen zijne gedachten gespitst zijn in de groenende hoop op olijfkleurigen vrede
en op herleving, later. Later ja, nu nog niet.
Och, ziet hem daar staan tegen den verblakerden kerkmuur, omgeven van arme
vrouwen en kinderen, die zijn handen vasthouden: de nieuwe pastoor moest toch alles
eens weten, van den honger, die soms geleden werd, van den angst voor het
gemeene soldatenvolk, en dan nog de wolven, die toen in deze Meijerij-woestijn
rondhuilden en zelfs menschen aanvielen. De catechismus-kinderen wisten
allerijselijkste ijselijkheden te vertellen over het gebeurde bij den achtersten stroom30,
en droomden 's nachts van grootmoeders en roodkapjes.
Hooge bezoeken heeft de nieuwe pastoor wel niet behoeven af te zeggen, want
onze voornamere burgertjes waren stilletjes naar België getippeld, alwaar zij rustig
leefden onder het verstandige bestuur van Albert en Isabella, en alwaar de godsdienst
veilig was.
Naar België toch ging de trek: niet zelden passeerden door Oisterwijk voorname
katholieke families uit Holland. Want, zegt een schrijvertijdgenoot "De oude
geslachten, die sedert onheugelijke tijden in de regeering der steden gezeten hadden,
waren sedert de omwenteling daaruit gezet, en mochten toezien hoe in hunne plaats
geuzen en ketters zich indrongen, van welke velen niet waardig waren geweest hunne
dienstboden te zijn, schoenlappers en oudkleerkoopers en andere geringe gezellen, die
zich op hunne kosten verrijkten en schandelijk triomfeerden."
Nog was de Meierij niet geheel in de macht van dat noordelijk grauw, dat later
ook in Oisterwijk kwam en bleef regeeren: den Bosch was nog veilig en Spaansche
troepen, beletten de geuzen-bolsjewiki's zich voorgoed te nestelen in deze streken.
Maar toch onnoemlijk bleef het kwaad rondom en aanhoudend gesticht door hunne
garnizoenen van Breda, Bergen-op-Zoom, Geertruidenberg, Heusden, die uren ver
soms tot onder de muren van Antwerpen alles onveilig maakten.
Zoo tel ik tusschen de jaren 1598-1603, twaalf geuzen-bezoeken in Oisterwijk,
"behalve zooveel en ontallige logeering van minderen en cleijn troepen chreygsvolck
als van 10, 20, 40, 100 mijn of meer, tambours, trompetters, gevangenen, guiden
(gidsen) ende spions, verloopen soldaten, als: Engelsche; Schotten, Iren en
29

Brabant, Vlaanderen en heel het Zuiden erkenden den opvolger van Philips II als hun
wettigen souverein, en bleven dus door dezen eed van trouw aan Spanje verbonden en
verplicht. De provincies van het Noorden weigerden zulks, hetgeen wel hun recht mag
genoemd, en werden sinds dus vrijer en onafhankelijker van Spanje; ook voor de katholieken
in het Noorden geldt dit: Want erfrecht alleen maakt den vorst niet, ook huldiging, erkenning
van den kant des volks is noodig.
30
Wellicht daarvandaan nog den naam "Hondsberg" (wolfshond) en "Wolfssteeg".

diergelijke".
En dat waren waarachtig geen beleefdheidsvisiten. Het heette ,,logeeren", maar
de Hemel beware ons voor zulke gasten. Ze kwamen nu, eens om "een convooy met
geld van Antwerpen gecoomen weetende, meynende te slaan", dan weer om mede
den Bosch weer te belegeren,
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of wel op schijngrond van het een of ander, maar inderdaad "om te coomen rooven en
de Vryheyt te bederven, en veel te doen leijden, gelyk ieder wel merken mag".
En rusteloos, telkens opnieuw, lezen we hoe Oisterwijk "tot verscheijden tijden is
beroofd, uitgeteerd en geschudt". Och, Oisterwijk had niets meer te beteekenen, en
telde nauwelijks nog mee in de nabuurschap. Wij gevoelen de zachte klacht van den
chroniekschrijver, als de ingezetenen, soms dagen lang duizenden te voet en te paard
onderhouden moesten, "sonder dat imant van de meyery of quartier hem behulpig is
geweest, hoewel sij van te voeren die van Boxtel geassisteert hadden".
Onze goede v. d. Heuvel (de chroniekschrijver van 1609) moet wel visschebloed
in het lijf, of wel moe- van angst sidderende pen geschreven hebben, dat hij het
beestengeweld dier schurkentroepen niet anders qualificeerde dan een "indiscretelijck
en tiranelijk" handelen. Wij echter vandaag inderdaad in eene "Vryheyt" levende
houden meer van warme woorden en laten ons door niemand weerhouden de dingen
naar gerechtigheid te brandmerken met vaste hand.
Niettegenstaande gelukkige omstandigheden en vooruitzichten scheen de animo
er nog niet uit bij onze taaie grootvaders.
Men begon anno 1601 wederom de huizen op te trekken. Zulks blijkt uit een
balkinschrift in een hoekhuis aan de Linde31, afgebrand in het moordjaar 1573:
Ut furor hostiles heu tectis applicat ignes,
Haec levat octavus fauste vigesimus annus.
Vertaling:
Vijandelijke woede, helaas, slingerde het vuur in dit dak; acht en twintig jaar later
gelukkig weer opgetimmerd.
Ook pastoor v. Berthem zat niet stil, maar begon, in, navolging van zijn
voorganger, het allernoodzakelijkste herstellingswerk aan de kerk voort te zetten.
Hij schijnt ook de eerste die regelmatig sinds 1600, inkomsten en uitgaven deed
boeken, voor welks kerkerekeningen wij hem dankbaar zijn, daar deze niet weinig
Oisterwijksche bijzonderheden aan het licht brengen32.
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Uit de "rekening van Goyaert Comans van sijne kerckmeesterschap" blijkt ons dat de
31

Bedoeld huis staat hoek Linde-HoIlandsch Diep B 212. De balk is lang 3.90 M., breed 28 cM.,
dik 11 cM. Aan den anderen kant is ingehakt door A. Willems: "Dit huis werd verbrand in 1573,
verbouwd in 1601, afgebroken en herbouwd in 1889, en deze balk, overlangs doorgezaagd, ten
derden male gebruikt op last van f. A. Hollemann van Hoven." Inderdaad de narekening van het
letter-cijfer-spel in
genoemd opschrift, geeft de jaartaIlen 1573 en 1601.
Het Huis moet dus verbrand geweest zijn tijdens pastoor C. Was, (zie aldaar) den 4 februari,
tegelijk met het klooster, door de geuzen van Gertruidenberg.
Wie nader kennis wenscht te maken met deze heeren en hun "indiskretelyk" optreden, leze eens
Schutjes, Geschiedenis van het Bisdom 's Hertogenboseh, St. MichaelsGestel, 1873. Art,
Geertruidenberg. Ongeloofelijk.
32
De oude kerkerekeningen, welke op het raadhuis bewaard worden, loopen van 1600 tot 1788.
De doopregisters van 1597 tot 1810; de trouwregisters van 1597 tot 1695. Er is tusschen 163758 een leemte in dit "Oud-Archief van den Burgerlijken Stand", welke wij later zuIlen verklaren.
(De registers van gedoopten en gehuwden bij de "prostanten" in Oisterwijk, gaan van 1648 tot
1810.

pastoor geld noodig had, en dit vond, behalve in de schalen, in de offerstokken o. a.
"van den Eerw. heiligen Sacrament en van den heijligen Cruijs"; item uit den verkoop
van "de willighen en de populieren om den kerckhoff gestaen hebbende, 49 gulden".
Anno 1604 nemen de werkzaamheden een aanvang. Het heele werk was opgedragen
aan Jan den Hartoch Molemeester.
En zoo zien we zijn mannekes de muren beladderen en beklauteren, en hooren
het kloppen en klanken aller hamers over de daken, terwijl boerenkarren. met stroo
beladen komen aanhotsen uit Udenhout, BerkeI en Heukelom. Want de kerk werd
voorloopig met een strooien dak bedekt.
Het moge ons genoegen doen op te merken, dat na het allernoodzakelijkste, op
de eerste plaats gedacht werd aan de eer van het H. Sacrament en aan O. L. Vrouw,
twee alleroudste en allereerbiedwaardigste devoties, waardoor Oisterwijk uitmuntte.
Voor "eenen nieuwen tabernacel om het eerw. H. Sacrament daeronder te draegen"
werd zes gulden en dertien stuivers uitgetrokken. Verder opgedragen aan "Jan Henrick
Franszn. van glaes te maken voor ons Lieff Vrouw, item Adriaen Goyaerts Huijben
ende Gerit Peter Jacobs van den Çhoir boven Lieff Vrouw ingevallen zijnde
wederomme te repareeren.
Erg royaal betaalde pastoor v. Berthem zijn personeel niet uit (maar vergeet niet
dat het geld destijds veel grooter waarde had dan thans): voor de houtoverkapping
werd drie gulden gegeven, Franszn. kreeg voor zijn "glaes" 29 stuivers, en Huijben en
Jacobs mochten samen 34½ stuiver deelen. De stroo-boeren van Udenhout Berkel en
Heukelum zullen wel lachend huiswaarts gestuurd zijn met een pijp ter pastorie
gestopt, en een tevreden knikken en schouderkloppen van meneer pastoor. Want Z.
E. wilde graag nog wat in het potje houden; zoo dienden nog aangekocht voor 13
stuivers "twee nieuwe wijnpullekes" enz. enz.
De restauratie in grooten stijl durfde men blijkbaar nog niet aan. Waarom niet? In
Breda en den Berg lag het geuzen-monster voortdurend te loeren en te dreigen.
Evenwel in den winter 1603 tot laat in den zomer 1604, kreeg Oisterwijk een geducht
afweermiddel hiertegen: het pestgedrocht. Een middel echter erger nog dan de kwaal.
Geen ramp kan vergeleken worden bij een ouderwetsche pest-epidemie. Italiaansche
meesters hebben ons levendige voorstellingen hier van nagelaten. "Jaamerlyck,
schromelijk dangereuselijk" zegt de' chroniek.
De ellende scheen te moeten worden ingeleid door eene "pestschrobster"
(ziekenoppasseres) door wier schuld, bij versuimenissen van
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quaade toesicht omtrent de groote Linden zijn afgebrandt 10 schoone huizen behalve
de achterhuyze, scheuren en stallingen".
Brand, hongersnood, oorlog, genoeg daarvan; nu voor verandering de pest.
.
In den geest rondwandelend door Oisterwijks straten 1603-04, ontmoeten we weinig
of geen menschen. De enkele huizen nog rechtstaande tusschen de geblakerde
brokkelmuurtjes zijn gesloten, besmeerd met het zwarte kruis, teeken van den
zwarten dood; aan venster of deurpost bengelt de doodslantaarn, voor den stoep
liggen de gebruikelijke steenen en stroobosjes. Tusschen de kale linden hangt een
walchelijke lucht van bederf, nog verergerd door walmende pektonnen hier en daar
geplaatst, waarmede men destijds meende de besmetting te keeren. Zie dien man
daar met zijn "vogelmasker" op33, zoogenaamd om de spitsen snavelvorm, opgevuld
met specerijen als voorbehoedmiddel; van kop tot teen nauwsluitend verpakt in
gewaste bekleeding. Dat is de geneesheer. Och man, wat doe je in der kou; laat liever
onmiddellijk die stinkende lijken begraven en jaag de gezonde menschen de bosschen
en velden in, desnoods met behulp van burgemeesters. trawanten.
Hebt ge lust, lezer, een opengeworpen deur mede binnen te gaan, om eens een
33

Voor het een en ander geraadpleegt: Holländer, Die Medizin in die klassischen Malerei.
Stuttgart. 1903, p. 92. vlg.

patient te zien met etterende klierwonden, gezwollen en vervuild, en naast dezen een
trouw gebleven huisgenoot opeens brakend te zien neervallen.
Vreeselijke dagen in Oisterwijk. Ongeveer 400 personen gestorven; "en souden
wel altemael gestorven hebben, hadden sij hen niet gescheijden en van den anderen
geloopen; want de lucht alsoo geweest was dat allen degeenen die binnen de Vreijheijt
waren gebleven en niet gevlugt, al waeren gestorven ofte besmet geweest, en dat de
vogelen over de Vreijheijt vliegende het vier ontfangen en ter aerden vielen, alsoo dat
de gevulgten sonderlinge de wethouderen en eenige van de gequaliceerden in 22
weeken in de voors. Vreijheijt niet hebben dorsen woonen of verkeeren".
Onder die gequaliceerden mogen we toch zeker wel pastoor v. Berthem
veronderstellen, die door zijn geloofswaardigen opvolger een hoogst eerbiedwaardig
man betiteld is.
We zien hem in de kerk eenige kaarsen ontsteken voor het beeld van Sinte Lucij
en nog meer kaarsen bij de lieve Moeder Gods, en we volgen hem de kerk uitgaande,
een in azijn gedrenkten doek voor den mond, en het dampend wierookvat in de
andere hand, op 'weg naar de stille Linde. In de afgeknotte lindetakken: reikhalzen
krakelende beesten, juist opgefladderd. Pas op, struikel niet; millioenen bruine
bromvliegen woelen uiteen, en krioelen weer samen: een lijk!
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Maar nu loop gerust door, lezer, en kom mee naar dat huis van Laurentzen, want dat
huis staat thans onder bescherming van onze lieve Vrouwe ter Linde. Daar is feest.
Feest? - Ja en groot; Laurentzen zelf zal het ons vertellen, of zijn vrouw Anna, of
beiden tegelijk, hoe zij was aangetast, veretterd, verzwollen, verblind; en hoe haar
wanhopige man een laatste poging aanwendde: een voetval yoor de Moeder Gods:
och Maria help, ik zal opnieuw U op den troon zetten in de herstelde kapel. En Maria is
niet doof gebleven, niet waar Anna; gezegend zijt gij, lieve Vrouwe, en het beeld zal
terecht komen ook34!
Het moeten toch wel taaie stoere luidjes geweest zijn in dïe dagen, zelfs voor de
pest niet bang.
't Is"ongeloofelijk en toch waar. 20 Juni 1604 stapt er een jong paartje van den
Heykant naar de kerk, om te trouwen.
Hij, een kuitige kerel, arm in arm aan zijn fiksche aanstaande, gestoken in
knoopig doorveterd lijfje, waarboven uit de mutslinten en kanten wuiven. Ge raadt het
toch niet: Jan Adriaansz. Porters en Wilhelmina Verhoelink. Daarachter de twee
getuigen: Jan Jansz. Peijnenborch en Cornelis Jan de Weer, beiden vandaag met
geleenden hoogen flaphoed, in plaats van ruige muts, het korte pijpje in den
mondhoek, dat nu tegen den kerkmuur wordt uitgeklopt.
Och, pastoor v. Berthem, u neemt te weinig, notitie van dat merkwaardige
paartje; wij vandaag zouden ze gekiekt ja gefilmd hebben, ook de kleine smidse aan
den Heykant, met papierslinger-entree, met versierden drempel en deurklopper, en
daarbinnen heel den blinkenden tin-winkel en opgesmukte koffiekan en bruigomspijp,
vooral ook niet te vergeten het hossen en klossen en dansen en springen der poeren
en boerinnekes den ganschen dag, al zal het er volgens gewoone wel wat ruw zijn
toegegaan.
Ook het volgende jaar, bij de geboorte van onzen Adriaan, hebt ge te weinig
attentie bewezen, beste pastor. In Augustus werd Adrianus geboren en eerst 2
November gedoopt. Vreemd. Of waren mogelijk de geuzen35 weer aan het spoken in
34

Vriendelijke lezer, vergelijk nog eens mijn opstel over O. L. Vr. van Oisterwijk en als ge in
onze kerk komt en bij O. L. Vrouw bidt, denk dan, daar staat het beeld van Laurens Laurentsz,
uit dien pesttijd van Oisterwijk
35
Nog een paar regeltjes naar aanleiding van dit woord, veelvuldig en verachtelijk gebruikt
passim in deze opstellen.
Bedoeling is natuurlijk niet hier telkens te piekeren op onschuldige onschadelijke

den Vreijheijt?
O wat hadden we graag Toon Teunissen en Trui Giessen (Antonius Antonii en
Gertrudis Egidii, de doopgetuigen) met haar overmanteld
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wicht, gevolgd over de Lei-bruggetjes en den Baardijk, langs Choir- en Kolkven tot
den Heykant tot aan het bemoste stroodak hangend over doorbalkten rooden steen,
waartegen wildewingerd wiegelt. Wat hadden we graag gezien die kindertractatie op
eierkoek, nog liever zelf meegeproefd van den Rijnschen wijn met kaneelkoekjes,
lietst nog het stevig ingebakerd joggie op de knie gezet en grappig zien knipoogen
tegen het schijnsel van den knettervlammenden haard.
O leuke kleine Janus, we zien u liggen op moeders schoot, in de bakermat van
gevlochten mandewerk, daarna in de hobbelende wieg groen overdekt, dan weer
grooter geworden, op stelten loopen en eekhoorntjes schudden uit de dennen, of met
handgeklap ritselende patrijzen opjagen uit de koren- en wilde eenden uit de
rietvelden.
Zijt ge ook misdiener geweest? Dat zal wel niet: het was te ver, en dan hadden de
paters zeker ook een Augustijntje van u gemaakt; zooals vroeger van Jan Lenartsz.
"Mijne Muze heeft niet gedronken van de Grieksche zilverstroomen, maar het
water van den Heijkant".
Neen, Vondelsch was uw aanleg niet maar wel innig vroom en goedlachs en
kerngezond, zoo als het volk hebben moet: het werkelijke leven hebt ge beluisterd
onder de kakelende geburen, en begluurd in de smidse uws vaders, waar de vonken
spetterden van het klinkerende aambeeld; en tevens voor Gods natuur stonden longen
en oogen open.
Den avond zaagt ge gloeien achter het woud, en den morgen tegen de wolkjes,
en den middag licht afdruppelen in de rimpelende vennen en den Rosepstroom. Zie nu
de bijen opsnellen over de paarsche heide; zie de zilvervlakte van het meer
schemeren door de zwarte stammen; daarheen . . . op bloote voeten soppend door
den zuigenden grond, met de armen voor oogen tegen de krakende twijgjes in . . . oh!
dat wijde Kolkven, waarin de drijvende wolken spiegelen en 's avonds de sterren.
Arme stadskinderen met hoepeltjes en knikkers!
Tegelijk met den kleinen Poirters, begon ook de vriendelijke vrede reeds even te
glimlachen: beiden nog in eerste windselen.
Zoowel in Spanje als in de Nederlanden leed men aan oorlogsmoeheid en
verlangen naar "peijs".
Onze pastor besloot in 1606, alvast een "doek" te laten gieten. Een
heele drukte, wellicht in de tiend-schuur36. Vlammende krakende dennentakken onder
den smeltkroes, waarin de ziedende klokke spijs, gereed om neer te stralen in den
leem en klokkevorm.
Van Berthem had hoofd en handen vol plannen en vol werk en stond midden in
zijne kerkrestauratie, toen anno 1607 uit Leuven bericht kwam, dat hij was
voorgedragen als opvolger van den abt. Maar de
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"protestanten". Wel foei. te flauw, te laf. Die zouden trouwens de eersten zijn om nu eens
terecht te protesteeren tegen geestverwantschap met zulk volkje. Maar wij willen enkel onzen
menschen de oogen openen voor het verdonkeremaand verleden, hen bewust maken van hun
voorgeslacht en van hunne oudste en eerste rechten, om zonder vrees neer te zien op
ongerechtigde indringerij en zich voortaan daartegen te wapenen. Want sommigen gevoelen
nog te zeer den ouden druk, ja zijn geneigd, uit slaafsche traditie en gewoonte hun vroegere
verdrukkers te bewonderen en te prijzen, zooals de Joden in de Woestijn. Ook deze ideeën
moeten gewijzigd.
36
Plaats waar de boeren de tienden van rog kwamen opstapelen. Heeft, naar 't schijnt, gestaan
ongeveer ter plaatse van de broeikas in den pastorie-tuin.

benoeming is niet gevolgd, misschien omdat onze pastoor voor de eer bedankte en
liever in Oisterwijk aan zijn werk bleef.
Mogelijk uit blijdschap over zijn aanblijven, vereerde de familie de Beir 37 onze kerk
met een gouden monstrans (1608).
Intusschen in het Haagsche Binnenhof zaten Oldenbarneveld (eerste staatsman
van Holland) en prins Maurits (opperbevelhebber over land- en zeemacht) te
beraadslagen en te twisten, en stond pater Jan Neyen (afgevaardigde namens de
aartshertogen) te pleiten over en voor wapenstilstand of vrede.
Die gesprekken zullen wel niet tot in Oisterwijk zijn doorgedrongen, mogelijk
nauwelijks het feit van de op 6 April gesloten en op 21 April afgekondigde
wapenschorsing.
Eerst 5 Mei was het officieel in Oisterwijk: "Op den vijfden dag May 1609 soo is
het Verbond ende bestant tusschen zijn Koninklijke Majesteyt en hunne Hoogheiden
ter eenre en de geunieerde proventien als Holland, Zeeland, enz. ter andere zijde
gemaakt en binnen deze: Vreijheijt voor den raadhuizen aldaar gepubliceerd, en 's
avonds met vier, en branden van peijktonnen, schieten met roeren, buksen, naer
seker conditie deser Vreijheijt gesolemniseerd, en dat men eerst behoerden te seggen
voornoen sacraficie en aanhoorige van solemneelen misse en begankenisse van
genderaale processie podt almagtig gedangt en gelooft die een iegelijck schuldig is te
bidden, dat zijnen Goddelijken Majesteit gelieven allen versteende herten te
vermurwen ende verlogten, op dat dit tegenwoordig bestand mag strekken tot een
eeuwig en vast verbond en peijs, tot rust en tranquiliteit van onzen genadigen Heere
en Princen tot welvaeren van den Lande en Saligheijt van onsen armen zielen38.
Nu begon een betere tijd voor ons zuiden. Terwijl Holland gedurende het
Twaalfjarig Bestand overgeleverd was aan burger- en godsdiensttwisten, ontwikkelde
zich hier weer een gemoedelijke gelukkige bedrijvigheid. Oisterwijk is er een
voorbeeld van.
Kerk en klooster, muren en daken werden nu terdege onder handen genomen.
Zie, daar komen ze weer terug, uit de St. Jorisstraat van den Bosch, onze bruine
nonnen, een twintigtal. De tripjes klepperen weer door de holle gangen, geen
silentium vandaag, vroolijk weerzien; en moeder Margaretha van Son achter de
pintralies der spreekkamer om zoovele en zoo velerlei gelukwenschen in ontvangst te
nemen.
Maar pastoor v. Berthem; niemand, die zooveel zorg had, geldzorg, o! Hij
behoefde zijn hoofd rondom niet meer te laten kaalscheren, naar kanunnikengewoonte!
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Toch begon het aardig binnen te komen. Zeker aan goeden wil geen gebrek: ieder
droeg bij naar vermogen om Oisterwijks oude glorie uit haar puinen op te halen. Naar
ruwe schatting werden over een tijd van 20 jaar circa 20000 gulden bijeengebracht
voor restauratie.
De prelaat van Leuven, de pastoor zelf gaven het voorbeeld; de "Capelle van Ons
Lieffige Vrouwe aen de Lijnde" vele dienstdoende priesters, burgers, waaronder ook de
familie Poirters vermeld (o. a. Lijske, de verloofde maegte van Jan Poirters, had er
tien stuivers voor over): eenieder en alles droeg bij: broederschappen, legaten,
testamenten, offerstok en -schalen.
"Bij brieve van Octroi door den Raed van Brabant" mocht nu ook in de plaats en in
37

Vergelijk over deze familie de nota onder pastoor Philippus de Hosden. Het voetstuk der
monstrans doet nog als zoodanig dienst.
38
Slot der Oisterwijksche Chroniek, 1 Augustus 1609. Van nu af zijn wij aangewezen op de
kerkelijke rekeningen over 1607-1630.

't quartier van Oisterwijk geld verzameld worden voor de kerk-herstelling39.
Behalve de verplichte giften door den octrooibrief bepaald, bracht de Vrijheid van
Oisterwijk nog aan vrijwillige giften, "uit devotien tot tymmeringe der voirscreven
kerke 3280 gulden bijeen"40.
Men schijnt zich bepaald te hebben tot herstelling van priesterkoor en dwarsschip,
beslist wel toen op zeker oogenblik toren en langschip ineenstortten, natuurlijk
tengevolge der oude brandschade en onder inwerken van weer en wind.
Althans zoo meenen wij te moeten afleiden uit: "Westwaert ende tegen den buyck
(hoofdbeuk of langschip) van de kerck nae date van de bestandinge van de
voirgenoempde en yersten werck (na beëindiging van gezegd voorloopig
herstellingswerk) was ingevallen, soe is denselven ingevallen.
Alles ging dus niet van een leien dakje, trouwens er lag nog maar een strooien dak.
Doch dat was van het voorloopige "yersten werck".
Massa's hout werden gekocht te Gemert, en per "pleijten" (platte schuiten) gehaald en
gelost te Oisterwijk aan de "Bambrugge".
Duizenden en duizenden leien opgestapeld te Luik of Maastricht en per schip over
de Maas opwaarts gevoerd tot waar ze werden afgeladen en per kar via Oerle en
Bergeijk Oisterwijk binnengebracht.
Haastig of hard werkte men in die dagen niet, want gedurende twee jaar zijn de
leidekkers in de Vrijheid "geloigeert" geweest.
59

39

De opbrengst van den geheven omslag beliep: van Udenhout 1217 guld. 2 st 1 oirt., van
Berkel 543 guld. 18 st. 2 oirt., van Heukelom 388 guld. 11 st. 2 oirt. van Oisterwijk (Kerkeynde
1054 guld. 15 st. 2 oirt., van Oisterwijk (Lijndeynde) 165 guld. 3½ st., van Oisterwijk
(Carckhoven) 50 guld. 1½ 1/2 st.
De prelaat van Leuven had toegezegd 4700 guld. en gaf later nog 800, en nog eens 2400,
daarenboven het geld voor een nieuwen preekstoel, de pastoor persoonlijk 280 guld., de H.
Geest-meesters (armbestuur) 155, de Bruerscappe van het H. Sakament 300, de kapel ter
Linde 35 Enz.
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Om eenig begrip te krijgen van de geldswaarde in die dagen, het volgende;
Zekeren keer had Jan Poirters met zijn "karre" een pater Dominicaan uit den Bosch gehaald om
in Oisterwijk de passie te preeken. Het gerij heen en weer den Bosch kostte onze kerk drie
stuivers! Zou hij daarvoor onderweg ook nog aangelegd hebben?
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Intusschen werden ook de "belnerijen in den toiren” opgeheschen (70 gulden), dat
is de klokken in het kleine hulptorentje boven het dwarsschip. .
Jan Henrick Franssen maakte wederom het glaswerk, nu "van de gelasen in het
choir van het Eerw. H. Sacramente".
Volgens den stijl der XVII de eeuw werden de glazen en vensters gerepareerd
hoofdzakelijk in wit glas, en werd de geheele binnenkerk "van beneden tot boven
overplaestert ende gewith", dat "wel duysent gulden heeft gecost".
Hier besluit pastoor van Berthem zijne werkzaamheden met de verzuchting dat hij
in zooverre gereed is' "behalve dat de gehele buyck (schip) en de toiren (de groote
oude toren aan den westkant tegenover het Torensteegje) alsnog te repareren staet,
en daraff de muren gehelijcken zijn vervallen; en dat in de kerke alsnoch egeen
horologium (uurwerk), groot crucifix (triomfkruis) noch ocsaal (sierafsluiting voor de
kanunniken) en is, en alles dwelck aldair nodig sijn, behalve dat de kercke seer is
onversien van ornamenten ten dienste Godts".
Toren en langschip zijn nooit meer opgebouwd; maar de noodige meubels zouden
tijdens zijne twee opvolgers geplaatst worden.
Wij stellen ons voor pastoor van Berthem, zekeren avond gedoken in eikenhouten
gestoelte starend in zijn vlammenden haard. Hij heeft dichterlijke inspiratie: Nu eens
aan de ganzenveeren pen peuteren, dan weer aan het pitje van zijn olielamp, totdat
eindelijk de volgende regels over het papier krullen:
Ao 1587. Heu domus ast pridem jacui combusta per hostem.
In qua christicolae carmina diva canunt.
Ao 1610. En nunc Zelandi reparor sic; indole Pauli,
Dextra et non segni, subvehor arte sui.
Dat moet natuurlijk worden voorgelezen en geprezen. Daar komt de kapelaan al
binnen, en bewondert en vertaalt:
Ten jare 1587. Jammerlijk lag ik toen platgebrand door den vijand, ik, het Huis
des Heeren, waarin de heilige zangen van het christenvolk opklonken.
Ten jare 1610. Maar zie mij nu weer oprijzen, 0 Zeeuwen (hier knippen ze elkaar
een oogje), opgetrokken door bouwmeester Paulus, rusteloos, vaardig en
kunstvaardig.
Prachtig, pastoor, maar die verzen moeten bewaard blijven voor het nageslacht;
laat ze insnijden in den mooisten eiken balk boven in het priesterkoor41.
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Tegelijk met den godsdienst ontwaakte ook het onderwijs, en de levendige
belangstelling voor beide.
De pastoor heeft in 1610 eens een Zondagspreek gehouden, die met bizondere
aandacht werd gevolgd door vader Poirters.
Het was toen hij namens Bisschop Masius aankondigde dat de jesuieten in den
Bosch een college voor lager onderwijs zouden openen.
De voor-geschiedenis is deze: Sinds 1425 konden de jongens, die meer
verlangden dan het dorpsonderwijs (lezen, schrijven, zingen en rekenen) van den
priester-koster, te 's Bosch lagere school volgen in het Fratershuis bij de "broeders des
gemeenen levens", aan het Hinthamereind. Deze inrichting (verdeeld in drie
afdeelingen: het rijk fraterhuis, het mediocris-huijs en het arm fraterhuis, naar gelang
van betalenden of niet-betalenden) is ongetwijfeld ook door Oisterwijksche jongens
41

Bij het afbreken van het oude priesterkoor in 1895 werd deze balk met sierlijk inschrift
gevonden. Het inschrift begint met en zoogenaamd "meesterteeken" het welk nog niet
ontraadseld is. De balk is lang 6.50 M, breed 35 cM., dik 33. cM.
Gelukkig is althans deze fraaie balk, eenige en laatste herinnering aan de in 1610 herstelde kerk
ongeschonden bewaard gebleven. Hij ligt thans op de gewevoel van het priesterkoor, maar
verdiende een waandiger plaats b. v. onder het zangkorn.

bezocht, want ook Oisterwijkers hebben daarvoor beurzen42 gesticht; zelfs is er een
Oisterwijker een tijdje overste geweest (Laurentius van Oisterwijk 1552). Doch tegen
het einde der XVIde eeuw zijn 'deze' en 'dergelijke overal bekende huizen in verval
geraak43.
Maar nu, 0 heugelijk nieuws, zouden de beroemde jesuieten zich voor het eerst in
ons bisdom gaan vestigen, en wel te 's Bosch. Daar wilden zij in October 1610 een
college voor lager onderwijs openen, in het gewezen klooster der Bogarden, gelegen in
de Verwerstraat, ingang Waterstraat.
Dat wordt iets voor onzen kleinen Janus, dacht vader Poirters, en moeder kreeg al
tranen in de oogen.
Doch voorloopig was onze kleine Poirters evenals de andere Oisterwijksche
jongens, aangewezen op school te gaan bij een der priesters kosters oftewel
matricularius ook custos genaamd44.
Daar heeft hij genoten van "roede en placke, corresponderende met de
huijsdiscipline van de ouders", daar ook heeft hij zitten spellen in den "Catechismus
voor de Catholycke jonckheyt des bisdoms van 's Hertogenbossche, overeenkomende
met den Catechismus van Mechelen, en vermeerdert door order van Gijsbertus
Masius". (Dit was de eerste bepaalde catechismus, sinds 1612 verplichtend
ingevoerd.)
Zoo kwamen tijdens het Bestand kerk en school weer tot hun recht en ook de
burgerlijke gemeente herstelde zich.
1613 Augustus 7 (seven daeghen in de maendt van Augusto).
Albertus en Isabella, Aartshertogen, enz., bevestigen al de privilegiën voortijds
aan de Vrijheid van Oisterwijk verleend als die 10 van Hertog Hendrik van Lothrijk en
Brabant van 1230, waarin wordt gemeld "alle
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alsulcke vrijheijt als die van den Bosch genoten behalve van vrijheijt van tol op den
Rijn" in 1402 door Vrouwe Johanna geconfirmeerd enz.
En de schepenen waren zoo blij met deze 8 bladen perkament (gebonden met
zijden koord, waaraan zegel in lederen zak) dat ze het stuk driemaal hebben laten
copieeren. Papieren vrijheden dus genoeg; mocht het niet daarbij gebleven zijn.
Vreemd: nu gaat pastoor v. Berthem Oisterwijk verlaten, waar hij achttien jaar
inderdaad werkzaam geweest is, om pastoor te worden in Helvoirt. Was het een
physieke of een psychologische reden, welke hem deed besluiten Oisterwijk vaarwel te
zeggen? Zeker de teleurstellingen zullen ook hem niet gespaard gebleven zijn; toch
heeft de krasse zeventiger nog tien jaar het pastoraat waargenomen in Helvoirt,
alwaar hij kwam in Mei 1616 en overleed in 1625. Maar zijne gedachten trokken
steeds naar Oisterwijk, alwaar zijn lichaam dan ook begraven45 werd in de hem zoo
dierbare kerk.
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Zie onder pastoor Phillippus de Hosden, alsnog de bijlagen.
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Mgr. Zwijzen heeft den geest en de herinnering ervan doen herleven door stichting der
Congregatie van de Fraters van Tilburg, 1861.
44
De kosterij was veelal een kerkelijk beneficie, door een priester bediend, die dikwijls tevens
de betrekking van schoolmeester waarnam, en zich soms met de vroegmis belastte. Schutjes
I. 23. nota.
45

Blijkens Kerk. Rek. 1615, fo 59.

1616. Josephus Geldolphus van Ryckel.
Wapen. Het wapen is aldus gevierendeeld: 1. (eerste kwartier) van zilver met drie
kepers (hoekbalken) van sabel; 2. van hermelijn (de geslachten rondom Tongeren en
in de Kempen hebben veel een voorstelling van hermelijnen-staartjes) met twee
dwarsbalken van keel; 3. van zilver met een dwarsbalk van keel, en in schildhoofd drie
jachthoorns van keel, 1. 1. 1. geplaatst; 4. van zilver miet drie zwaardlelies van keel,
waarboven een lambel van azuur met drie hangers (barensteel of verkorte
dwarsstreep met langwerpig vierkante of zwaluwstaartvormige stukken aan de
onderzijde).
Geboorteplaats: Oirbeek bij Thienen. Geboortejaar: 1581. Van Ryckel wordt
genoemd onder den Nederlandschen stamadel in Brabant46.
Hij begint zijne voorbereidende studie in de stad Thienen; daarna fraaie letteren en
wijsbegeerte in het college Falco (de Valk) te Leuven47.
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Reguliere kanunnik in de abdij St. Geertrui aldaar in 1602. Wordt onder-prior
gekozen; daarna 21 Juni 1616 pastoor benoemd te Oisterwijk tot 1626, in welk jaar
hij, tot abt bevorderd, naar Leuven terugkeert, en zestien jaar later aldaar sterft, 21
October 164248.
Als abt te Leuven schreef hij een achttal werken of werkjes van godsdienstigzedekundigen of geschiedkundigen aard49.
Indien men de loftuitingen mag gelooven waarmede vrienden of neefjes 's mans
boeken opsierden, de mode destijds, dan moet van Ryckel wel een wondermensch
geweest zijn, met wien nauwelijks "de zon" waardig vergeleken wordt. Doch dat was
toen zoo manier van spreken: alles boog van zwierige hoofschheid en vleierij.
Winderig en
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Thomas Rouck. Den Nederlandschen Herauld, Amsterdam 1645, blz 342. Onze Dioniysius de
Kartuizer was ook van deze famile.
47
Over de Universiteit van Leuven en hare collegiën voor godgeleerdheid, rechten, kunsten,
wijsbegeert en geneeskunde, zie Schutjes I 360.
48
Foppens, Bibl. Belg. II 773.
49
Zie het artikel over O. L. Vr. van Oisterwijk.

opgeblazen waren de woorden, evenals de mantels der renaissanceheiligen. Ornament
en krulwerk in kerkmeubelen, in boeken, in officieele stukken zelfs, waarvan men
altijd het eerste deel gerust ongelezen kan laten.
Daarenboven van Ryckel's hoogadellijke titels, gevoegd bij rijk familiefortuin, later
vermeerderd met abtelijke rechten, zullen zijn vriendschap en gunst zeer
begeerenswaardig gemaakt hebben.
64
Waarheid zal eenvoudig geweest zijn, dat onze pastoor een bestudeerd man was,
daarbij een heilige ijverige priester, van wien, evenals van zijn voorganger, kan
gezegd worden dat hij den luister van Gods huis liefhad.
Zijn studie- en speurzin blijkt uit zijn nagelaten geschriften, voor onzen smaak
echter meest ongenietbaar, wederom wegens te veel hors d'oeuvres (toespijs) en te
weinig pièce de resistance (hoofdschotel). Van zijn heiligen ijver getuigen de
vertrouwbare gegevens van Wichmans en Zoësius, waarover later50.
Van Ryckel heeft in Oisterwijk een rustig tusschentijdvak beleefd, gelukkig in
overeenstemming met zijne persoonlijkheid, en allergunstigt om zijne voortreffelijke
eigenschappen tot haar recht te doen komen.
Niet alleen tijdens het Twaalfjarig Bestand (1609-21), maar jaren nadien hield de
kalmte aan. Maurits' energie en daarmede zijn succes verslapte, zoo zelfs dat het
naburige Breda voor de Staten verloren ging (1625).
Laat de godzalige vaderen ter Dordsche Synode (1618) elkander tot eeuwige
verdoemenis voorbeschikken, verketteren en verscheuren, en afbreken wat ze
kunnen, hier in Oisterwijk wordt gemeenschappelijk opgebouwd, gebeden en
gearbeid, en pastoor van Ryckel staat midden in de beweging als de goede herder.
Wat begon de kerk aardig in haar meubels te komen tijdens zijn bestuur.
Eerstens schonk Jan Beyherts van Tongeren - dezelfde die ook een beurs stichtte 51
50

Hij is de eenige pastoor uit ons tijdperk 1230-1682, van wien we een portret bezitten.
Vergelijk over de Oisterwijksche beurzen volledig: Does de Willebois, Studiebeurzen III, en in
't kort: Schutjes 11. 212 vlg. annis: 1481, 1513, 1533, 1550, 1579, 1582, 1600, 1616.
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- een vergulde kelk; verder een zilveren schel voor het H. Sacrament en twee dito
ampullen.
Toen volgden de groote stukken: het horlogium werd gesteld, en de klok "daer de
ure op slaet"; acht groote blauwe altaarsteenen, waarvan twee door Jan Poirters
geleverd; Willem Roosen metselde ze in.
Verder orgel en oxaal. Daarna kwam weer een geschenk van den Leuvenschen
abt: de preekstoel (September 1621). De preekstoel met zijn opgang van festoenen
rollende en beurende engeltjes, overkapt en overstapeld met een artistieken
rommelzolder van Romeinsche dingen: adelaar en lictorenbijl, helm en klaroen,
pauselijke tiaar en driekruis, enz., alles van eiken52.
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Eindelijk op St. Lucasdag 1621 werd het hoogaltaar geplaatst van toetssteen en
albast, "met een costelijcke taeffele (beeldhouwwerk) gemaect bij Mr. Joris,
steenhouwer tot 's Hertogenbosche".
Telkens opnieuw schittert door alles heen Oisterwijks oude voorliefde en
godsvrucht voor het H. Sacrament (broederschap vanaf 1517) en van O. L. Vrouwe
(broederschap vanaf 1400).
Pastoor v. Rijckel was een bizonder vereerder der H. Maagd. Zulks blijkt niet
alleen uit zijne nagelaten werken, en uit de getuigenis van den Maria-schrijver
Wichmans, maar ook uit het feit dat hij, in ,ons bisdom, een der eerste oprichters is
geweest der broederschap van den Rozenkrans (1617), en dat deze broederschap hier
binnen een jaar 3000 leden telde53. In het laatste jaar van zijn pastoraat heeft hij dan
ook getuige kunnen geweest zijn van Maria's wonderbare gunst betoond aan Nicolaas
de Beer.
Maar hoe groot liefde en eerbied voor het huis des Heeren bij onze oude
Oisterwijkers moge geweest zijn, de toenmalige jeugd scheen niet met dezelfde
gevoelens bezield. Althans we vinden in de rekeningen zeer herhaaldelijk nota's
wegens reparatie van het glaes oftewel de gelasen. Toch had de baldadige jonkheid
niet altijd alleen de schuld van kapotte ruiten: lees maar eens verder.
Ja. wat men zoo al niet kan weven en spinnen uit die oude kerkelijke rekeningen,
dank zij de langdradigheid dier stylisten.
De godvruchtigen die te schemeravond gewoon waren nog een Ave Marijken te
komen bidden bij Ons Lieftig Vrouwke, in roodschijnsel van godslampjes verontrustten
zich en elkander niet weinig over de vreemde verschijnselen 's avonds in de kerk:
neen, iets niet pluis. Huiverig wiekengewaai, vergezeld van op en neergaand boemansgeluid. Akelig. Daarbij nog vurige oogen, geloof ik. Om te rillen. Ook vader
Poirters54 had iets gemerkt; mogelijk stond onze kerk meester juist bij den grafzerk
zijner eerste vrouw, onder een der beuken, en las in overpeinzingen: "Begravenisse
van Jan Adriaen Poorters, starf anno 16. . . den. . . en Jenneken Hixpoors, sijn
huisvrou st rf den 11 Februari Anno 160455”. Alle duivels! wat valt daar als
52

Er behoeft niet aan getwijfeld het is wel dezelfde preekstoel waarvan kuip en trap nog heden
dienst doen. Het klankbord is in 1845 afgebroken, en al die typische curiosa aan de Joden
overgeleverd. Zou het wel goed gevoeld zijn te verlangen naar een nieuwen preekstoel en zoo
ook deze laatste historische herinnering te verliezen.
53
Zie het artikel over O. L. Vr. v. Oisterwijk.
54
Ik vraag wel excuus den heer Poirters een vorigen keer zoo diep in de hei gestopt te hebben.
Uit de Kerk. Rek. 1607-10, waaruit passim alle bizonderheden blijken den kerkbouw
betreffende blijkt o. a. ook, fo 33, dat Poirters kerkmeester moet geweest zijn en wellicht een
logement nabij de kerk gehad heeft ("den Blauwen Kei ?”) want de leidekkers der kerk
logeerden bij hem, en van 1609-10 heeft hij de metselaars en voerlui der kerk in den kost
gehad.
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Deze steen bevond zich in 1823 nog in de kerk, is toen bij de verbouwing verwijderd en
onder een afvoerbuis tegen de kerk geplaatst, daarna in 1895 verloren neraakt. De teekening
is in 1786 door Verhees gemaakt.

een bal naar beneden recht op een piepende muis! . . . Een kerkuil, waarachtig een
kransuil en 'n groote! Het spooksel is dus ontdekt.
Poirters, practisch man, weet raad. Onder zijn dak logeerden de lei66
dekkers der kerk; een dezer zwetste zoo graag over zijn schutterstalent. Nu, laat hem
morgen zijn kunst eens toonen.
Daarboven zit het mooie dier te knip- en draaioogen, in kap en halskraag van
zachte trilveerkens, licht- en menschenschuw. Onze leidekker heeft al kruid in de pan
geschud en spijkerstukjes ingeladen. Het vuurroer wordt gericht. Pastor houdt even
handen tegen ooren. Spannend oogenblik . .. Poef!! Daar valt het spook naar
beneden; maar tegelijk rinkelen en kletteren wel de nieuwe "gelasen" in scherven over
de blauwe zerken. Doch het kunststuk is volbracht, en de held moet getracteerd. Op
slot van rekening zooveel stuivers voor nieuw glas, item zooveel voor pottekens bier!
O kostelijke kerkelijke rekeningen, die ons ook den ouden heer Poirters 56 onthuld
hebt!
Ja, hij was toen een groot man in Oisterwijk, dé man zou ik zeggen.
Aan hem werd de vereerende taak opgedragen, aan het hoofd eener deputatie
naar Brussel te reizen naar den Raad van Brabant om ook van regeeringswege verlof
te bekomen tot ontvangst der gelden voor de restauratie der kerk. Want al had de
prelaat van zijnentwege de toezegging reeds gedaan, de zaak moest officieel
goedgekeurd, daar het betrof renten en cijnzen zijne hoogwaardigheid als rentheffer
toekomende.
Zoo verbeelden wij ons de samenkomst van het gezantschap, op een frisschen
winterrnorgen, 16 Januari 1624. Mag ik u de heeren voorstellen: Jan, Adriaen Poirters,
Jan Cornelis van Esch, Adriaen Comans, Jan Adriaensz. Laureijssen, allen uiteraard
kerkmeesters, tevens schepenen.
Vier paarden staan gezadeld en getuigd voor het logement "Den Blauwen Kei". Ja, Poirters geef uw mantel even hier en ratel eerst uw reusachtigen horlogebol op, en
gelijk met "den toiren daer de ure op slaet". Afscheid. Jan en Joseph 57, de twee oudste
jongens die thuis zijn (Adriaan is op studie in Douai) beuren den voederbak van de
paarden weg. Zie zoo, pistolen en patroons zitten stevig in de gordels (het was alles
behalve veilig onderweg in die dagen), de dikke mantels met een tip sierlijk over den
schouder geslagen. En nu: dag vrouwtje, dag beste jongens, goed bidden, hoor; kom
hier, Marietje, nog een kus op je roode wangen. Kleine Nol staat te krijschen in
moeders rok; nijdig omdat hij nu niet op paardje getild wordt, maar vader heft het
kwaadaardig sparteljong lachend omhoog en kust het stevig op den druipenden
brulmond.
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Te paard springt nu onze kerkmeester en de andere ruiters, volgen, met zelfbewust
kerkmeestergezicht, terwijl hier en daar al menschen stilstaan. God zegene u, wuift
van Rijckel, groet vader abt. Nog een blik en groet achterwaarts met zwaaiende
punthoeden, en wederom een salut, alvorens den hoek om te slaan en ook de groote
neus van v. Rijckel verdwijnt uit hun gezicht. Bonjour, den Hertog!
Klak, klok, klak, over den harden wintergrond, door de beukendreef van
Durendaal, vooruit, van toren tot toren, de kerken tot gids. Eerst op den 90 M. hoogen
toren van Alphen aan, dan de Kempen in. Over bevroren karresporen en krakende
ijsplaten, langs dennenbosschen met sneeuw belegd, en eindelooze heide in geelroode zonsondergangen waartegen eenzame boomgeraamten, omvlogen van
56
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kwakende kraaien, ruischend in stilte ter nachtrust (ook in de kale Kempen loven. wij
uw schoonheid, 0 Schepper). Naar Chaam, hooggetorend, rood overkapt in baksteen;
op Hoogstraten aan, daar weer overnachten en 's morgens een vroom bezoek aan de
kerk, en eenige bewonderende blikken op de schitterende gebrandschilderde vensters.
Ha, daar rijst Antwerpen en de grandiose Lieve-Vrouwe-toren, de trotsche
Scheldestad in muren en grachten en gekettingde valbruggen. Maar, bij de Mechelsche
poort: Halt! Uit stippelende sneeuw treedt de Spaansche wacht naar voren: kerels
zwart ommanteld, met gekuifden helm. Halt! waarvandaan en waarheen, reisdoel,
passen! Jan Poirters voert hier het woord: de passen in orde.
Eindelijk in Leuven, in Brussel, bij den Raad van Brabant: alles officieel
goedgekeurd, gelukkig! Hoe moeten onze groote Oisterwijkers zich daar klein gevoeld
hebben, wie denkt niet even aan Pieterspa toen zij op de Grande Place stonden,
verbaasd ronddraaiend, oogen opzettend tegen l'Hótel de Ville, La Maison du Roi
(verblijf des Spaanschen gouverneurs) de goud-aangestreepte gevels der GildenHuizen in vroegrenaissance met hermen en karyatiden (antieke sierbeelden) langs
venster en deurstijl.
Goddank, weer rustig in het stille Leuven, op weg naar vader Abt. Langs de Dyle
naar de machtige abdij, door holle hallen en gangen, tot waar onder kruiswelving
zetelt de ongemijterde prelaat met amethisten vingerring, die nu den Oisterwijkschen
kerkmeesters hunne kostbare goudstukjes vriendelijk voortelt.
Wat nu? Ja, van Esch stelt misschien wel een zijweg voor naar Diest, vanwege de
herinnering aan zijn beroemden oom Nicolaas van Esch, doch dan kon Poirters wel op
Douai aanhouden, om zijn heer zoon te bezoeken, aldaar bijna professor. Neen, laten
we liever het verstandig advies volgen van Comans en Laureijssen, en een potteke
Lovensch drinken in de groote brouwerij der kanunniken, en daarna terug naar
Oisterwijk om den dierbaren schat zoodra mogelijk in veiligheid te brengen. Terugkeer
en -komst laten zich verder wel denken.
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0 ja, Zuid-Brabant spande de kroon, met zooveel weelderige hoofdsteden en
Spaansche schittering, tintelend ook over handel en nijverheid; toch begon ook ons
kleine Oisterwijk de weldaden des vredes te gevoelen. Het werd nu overal weer
schering en inslag in de Vrijheid: lustig klapten de schietspoelen en de piepende
wiepende weefgetouwen rolden hun breede lakens uit58.
Als pastoor van Rijkei Zondags wandelde onder de linden, terwijl de laatste
zonnenstralen over de Rechtestraat schoten, zaten de menschen rustig aan hun
voordeur en stonden even op voor den vriendelijken groet van hun besten herder, en
de kinderen liepen hem tegen en kregen prentjes van O. L. Vrouwke of van Sinte
Geertrui. 0 goede oude tijd.
Pastoor v. Rijckel heeft meer dan eens bezoek gehad van den bekenden
Mariaschrijver Wichmans, en met hem veel over hun beider geliefde onderwerp
gecorrespondeerd59.
In zijn tijd hield bisschop Zoëzius tweemaal visitatie van het klooster
Catharinenberg, en eenmaal kerkvisitatie, den 22 Juli 1623. Het bisschoppelijk archief
houdt aangeteekend dat de getijden door de kanunniken op Zon- en feestdagen
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Lees over onze lakennijverheid Dijksterhuis, blz. 122 vlg.
"Ik mag vooral niet vergeten te noemen den Z. E. Heer J. G. van Rijckel, den hoogst
verdienstelijk en abt van St.Gertrui te Leuven en uitmuntenden vereerder der H. Moedermaagd.
Te midden der dagelijksche en zware zorgen aan zijn ambt verbonden, tracht hij met
onverdroten ijver hare vereering te bevorderen en iedereen in te prenten, zoo door woord als
schrift en door navolging harer deugden. Ook dit mijn boekwerk heeft niet weinig aan hem te
danken. Want hij was mijn raadgever en aanmoediger, schreef naar alle kanten om steun zond
ze mij blijde, spaarde zelf moeite noch kosten, om toch maar mijn boekwerk te vervolledigen
en te verfraaien." Wichmans 1 208.
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gezongen werden, zeer tot genoegen en stichting der gemeente; en dat er slechts
twee parochianen zich slecht gedroegen.
Onze pastor mocht tevreden zijn: een braaf volk om zich heen verzameld in de
gerestaureerde, gemeubelde kerk. Och ja, de oudere Oisterwijkers zullen zoo iets
gevoeld hebben als de oudere Joden bij den aanblik van Jerusalems tweeden tempel
onder Esdras, maar de jongeren hadden den eerste niet gekend, en waren voldaan.
In 1626 nam de goede herder afscheid. Zouden de geuzen-wolven zijne kudde
voortaan met rust lateri?
Ga in vrede, pastoor v. Rijckel, uwe nagedaditenis blijft gezegend. Daarginds in
Leuven wacht u kromstaf en ring, en in Brussel een zetel in den Raad van Brabant; en
ook pen en inkt staan in Leuven u ten dienste, ter beschrijving uwer lieve heiligen:
Maria, Gertrudis en Begga.
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1626. Reinerus Draeck
Wapen: Vier kwartieren: 1 en 4 een draak van goud op een veld van zilver met drie
kepers van keel.
Geboorteplaats: wellicht Wesele bij Leuven. Studiehuis: St. Geertrui te Leuven.
Reguliere kanunnik in de abdij aldaar in 1615. Pastoor van Oisterwijk in 1626 tot
1638, in welk jaar hij afstand doet. Sterft anno 1667, als prior te Leuven.
Eerst een beetje politiek. De dertigjarige Europeesche oorlog was in vollen gang.
Alles trok partij voor of tegen het machtige en katholieke Habsburgsche
Oostenrijksche huis, dat behalve zoovele andere kronen ook de Duitsche Keizerskroon
erfelijk bezat. Haat tegen het katholieke, afgunst tegen het oppermachtige huis van
Oostenrijk. Onze kleine republiek was natuurlijk ook van de partij tegen OostenrijkSpanje.
Bij het einde van het Twaalfjarig Bestand bleef de aandacht ten onzent meest
gevestigd op dezen grooten strijd, die deels ook aan onze oostelijke Geldersche
grenzen afspeelde, waar Maurits en de Spaansche generaal Spinola in sympathie en
wapenen tegenover elkander stonden.
Zoo was de aandacht voorloopig afgeleid van de Meierij en heerschte in deze
woestijn betrekkelijke kalmte.
Daarbij Maurits, oorlogsmoe, verkwijnde van zedeloosheid en gewetenswroeging
om den moord op Oldenbarneveld. (Het zou der verbloemende legende wel gelukt zijn
ook van dezen man, evenals van Willem den Zwijger, een fraaie figuur te maken voor
protestantsche schoolboekjes, indien niet die bloedschuld zijn persoon onafwischbaar
had de aangekleefd.) Ook zijn opvolger Frederik Hendrik, over wiens
sympathieker eigenschappen later, bleef vooreerst aan onze oostelijke grenzen het
oorlogswerk voortzetten.
Doch, genoeg van al die groote politiek; wat weten we daar in Oisterwijk van!
Opzij, stilte, daar komt pastoor Draeck uit Leuven. De schutterijen en
gildebroeders zijn opgesteld, fladderende kleurlinten aan steek en lakensch wambuis,
rosetten aan kniebroek; het trommelt en vendelt
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er lustig op los, staande te paard op een been vertoont de vendelaar, zijn kunst.
Hoera! leve onze nieuwe pastoor!
Ik geloof niet dat onze pastor zulk een schrikwekkeriden indruk zal gemaakt
hebben, als zijn naam of wapenschild mogelijk zou doen vermoeden.
De twee draken op het veld van azuur bleken spoedig van tammen, zelfs te
tammen aard, en zeker niet van zins om vuur en vlam te spuwen, lliet moet onzen
goedigen herder genoegen gedaan hebben zulk eene geordende parochie aan te
treffen, en daarbij de kerk reeds welvoorzien.
Doch Z. E. wilde niet onderdoen bij zijn voorganger, in ijver voor het huis Gods.
Zoo werd spoedig, bij Leonius Rutgerus te Antwerpen, besteld het nieuwe
triomphkruis. Alsnog twee groote beelden van Maria en St. Jan, die aan weerszijden
van het kruis moesten geplaatst op een zwaren balk, rustend op het oxaal. Voor het
kruis werd een groote koperen armkandelaar aangebracht, om waskaarsen (46
ponders) op te zetten. Het werk was aangenomen voor 200 gulden; doch de beeldsnijder kreeg een verhooging, omdat 't werk "grooter ende zwaerder enne...
difficielder was als hij weIl tevorens gemeijnt hadde". Totaal 291 guld. 17 st. 2 oir60.
Voor kerkelijke, speciaal beeldende kunst, was toen België het land, waar Rubens
en van Dijk het penseel hanteerden onder bescherming der alleredelste
christenvorsten Albert en Isabella.
Doch nog meer Holland schitterde en blonk uit, zoo dat dit tijdvak zich den naam
van gouden eeuw verworven heeft. Rembrand speelde met licht en schaduwen
Vondels genie overstraalde Amsterdam. En wie heeft niet gehoord van Piet Hein, die
de zilvervloot binnensleept, en van Tromp en de Ruijter, en van onze Indische
Compagnieën, die de schatrijke burgerijen steeds meer volpropten met rijkdommen.
Evenwel van dat alles bemerkte men bij ons niets. De zon van Frederik Henderik
wierp hare stralen niet tot in Oisterwijk, wel haar schaduw: Inkwartiering! Wacht
maar.
De prins, bijgenaamd "stedenbedwinger" had een grootsch plan: den Bosch moest
vallen en daarmede Spanje's sterkste burcht in het zuiden; en een nog grootscher
idee verborg zijn hart: heel Vlaamsch België met de zeven provincies vereenigen.
(Vandaar zijn latere veroverinstocht door Limburg).
Van 1 Mei tot September (1629), zoo lezen wij in onze oude kerkerekeningen,
lagen vele soldaten tijdens het beleg van den Bosch in Oisterwijk; "Item staet te
noteren, dat het leger vande geunieerde provincien opten yersten Maye anno 1629
vande stadt van den Bosch
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was gecomen ende aldair gebleven tot dat de stadt was overgegeven (13 Sept.) soe is
middelertijt metter schalen nyet omgegaen midts de kerck soe voll goets was, dat
men aldair nauwelyckx en const gegaen ende anderssins ende daeromme van offer:
nihil"61.
Van geregelde godsdienstoefening kan dus wel geen spraak geweest zijn, toen de
huizen en bosschen onveilig gemaakt werden door die pionnieren, alias zuip- en
smeerlappen, samenbraaksel van Duitsch, Engelsch en fransch geboefte, 62 toen de
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Comisch dat tendensieus gebral over den heldenstrijd onzer vaderen en van Hollands zonen
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mooie witte kerkmuren, die "wel duysent gulden gecost" hadden aan bepleistering,
overknoeid stonden van vuile soldatenmoppen.
Of onze pastor zich destijds nog op zijn gemak gevoelde daarnaast in de pastorie?
Die heeft natuurlijk geen plan gehad den draak met zich te laten steken, en daarom
den wijsten en aangewezen en meer en meer gebruikelijken weg gekozen, namelijk
het hazenpad.
Zoo lag den Bosch omkringeld, behalve van eigen muren en watergordel, nog van
een krielende menschenmassa, 28000 man, en van een nieuwe waterlinie, door den
vijand wijd in 't rond gegraven, om Dommel en Aa binnen te lokken.
Het bonzen der kanonnen en bulderen der mijnontploffingen zal wel niet tot in
onze bosschen zijn doorgeschokt, narommelend en Vonderploffend, zooals in
modernen oorlog, want het geschut droeg toen niet zoover als het menschelijk oog;
maar toch was ,heel den anstigen zomer, Oisterwijk vol van geruchten, vertelsels en
tijdingen uit den mond van terugwandelende nieuwsgierigen en ingekwartierde
soldaten. Die wisten te verhalen over brommende watermolens, nieuwste uitvinding
van een Hollandschen molenmaker, waardoor het water uit de Bossche velden werd
weggemalen, te vertellen over krakende branden, hoogoplaaiend boven de stad, na 't
neerdonderen der gierende bommen, als met vuurstralen de stad overspuitend.
Dat die sterke Roomsche burcht ten laatste vallen moest tengevolge van gebrek
aan buskruit: onverantwoordelijke, ongelukkige goede trouw!
13 September gaf de hoofdstad van de Meierij zich over, en renden de razende
predikanten het leger als voorop, om de kerkekasten te doorsnuffelen, het volk aan te
blaffen, en tegen al wat heilig is 'n poot op te lichten. Gelukkig, Freederik Hendrik was
hun man niet: die zou de zweep gehanteerd hebben en deed dat ook, waar de
Haagsche heeren het hem niet beletten.
Twee edele figuren tegenover elkander op het Bossche raadhuis:

bisschop Ophovius en Frederik Hendrik; en zoodanig was ook hunne wederzijdsche
achting, dat Ophovius's prinsen echtgenoote, met goed gevolg, verzocht de
nonnenkloosters der stad onder hare bescherming te willen nemen.
Echter niettegenstaande Frederik Hendriks gematigheid en welwillendheid
tegenover de katholieken, was de val van den Bosch ontzettend voor heel de Meierij.
Voortaan werd deze streek beschouwd en behandeld als een wingewest der Haagsche
almogendheden. Maar ook Spanje hield vast aan zijn rechten; en zoo duurde deze
tweestrijd tot aan den vrede van Munster. Dus werden de arme woestijnbewoners der
Meierij als van twee kanten verscheurd: Spanje en Holland, beiden plukten om
belastingen, beiden, om de beurt, sloegen er op los met plakkaten.
Een schrikkelijke tijd: kerken gesloten voor de papen, kerkegoederen verbeurd
verklaard, priesters verbannen, zoo decreteerde en plakkateerde Holland. Nooit of te
nimmer, antwoordde Ophovius, staat vast en houdt stand, priesters. En dan trokken
weer de Spanjolen van dorp tot dorp om de jankende Dominés weg te ranselen.
Eindelijk in het najaar was Oisterwijk gezuiverd van vreemd gespuis. Wat zullen
de vrouwkens van ons Maegdenhuys handen vol gehad hebben aan den schoonmaak
der kerk63. Maar de priesters waren blijkbaar nog niet terug. "Er was op Allerheiligenhoochtijt noch op Allerzielen geen mis gedaen op de altaren" 64. Toch kwam het volk
ter kerke bidden en offeren, zegt de Kerk. Rek. ter plaatse waar anders de wijn
uitgereikt werd na het communiceeren. (Zeer oud gebruik.) Eerst tegen Kerstmis werd
de H. Dienst hervat.
Och ja, arme pastoors destijds: men mag het hun waarlijk niet al te kwalijk
nemen, als de schrik hun soms in knieën sloeg, zooals onzen goeden pastoor Draeck.
Niet eenieder had het heldenhart van een Ophovius, die kerker en verbanning en
doodsbedreiging doorstond, gelijk 'n rots de schuimende golving.
Ook typisch die twee naast elkaar!
13 November 163065. Dien dag zou bisschop Ophovius komen vormen
in Oisterwijk. We stellen ons voor een hooggewielde huifkar stilstaande, en even
opwippend bij het uitstijgen o. a. van Ophovius' gewichtige persoonlijkheid, tegenover
de pastorie, waaruit nu pastoor. Draeck tegemoet stapt, om, na kniebuiging en
ringkus, het verbaasde gezicht des bisschops strak gericht te zien op den "toiren, daer
die ure op slaet!" Maar pastoor, heeft u geen klok? - Och, hoogwaardige Vader,
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u begrijpt, als de geuzen. Doch de bisschop dacht daar blijkbaar anders over, en vond
dat Z. E. veel te bang was, om niet te durven luien bij zulk een plechtigheid.
Zie nu de kerk met vormelingen gevuld, en tusschen de pijlers van het oxaal
staande de hoogepriesterlijke figuur66 des bisschops, goud ommanteid, op het hoofd
de kostbare mijter (mitra pretiosa) met matte parelen overstikt, kromstaf in de linker.
Vàor hem rechts, de meisjes uit Carkhoven en Heukelum, met witte mutsjes op,
over de schouders doorzichtige sluierdoeken, doorweven van meizoentjes, als 'n
levend veld van lentebloemen, die hun kopjes omhoog wiegelen; links de jongens,
blozend van jeugd, gestoken in zwarte buisjes of kielen, losse linten aan den
schouder. Tusschen de rijen door, op de teenen wandelend onze pastor, met nu en
dan een steelschen blik naar het oxaal, vreezend voor b!iksemend oog, of
zijdelingschen uitbrander uit den bisschoppelijken mond, luid sprekend tot de
vormelingen, over de kracht des H. Vormsels en de genade om het geloof standvastig
63
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Een prachtig olieverf portret, kniestuk, des bisschops van de hand zijns biechtelings Rubens,
berust in het Haagsche Mauritshuis. Baedeker geeft bij uitzondering drie sterretjes, ten teeken
van zeldzame kunstwaarde.
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de belijden; vooral zoo noodig in deze tijden van kerkvervolging.
Maar pastoor Draeck, ook 'n menschenkenner, heeft gezorgd voor een prachtigen
maaltijd. - Onder de aaI1zittênden bevond zich o. a. 's bissc.hops vriend en
vertrouweling, Joannes Moors, prelaat van Bern. Dit gastvrij feestonthaal verdiende
blijkbaar aller goedkeuring en tevredenheid. "Splendide" teekent het dagboek aan.
Wilt ge zoo'n zeventiende-eeuwsch feestmenuutje eens even vluchtig overzien?
B.v.: Fricassee van konijn en kuikens, gekookte schaapsbout, oesters en kreeft,
gebraden duifjes, pastei van lampreien. 0 ja, met gemak, hoor: gezonde magen
destijds; groenten?: welneen, evenmin als vorken, allemaal flauwiteit, flinkweg met de
vingers aanpakken. Iedere schotel terdege gekruid met alle mogelijke specerijen
(leve onze O. I. Compagnie!) neen, blijf nog een beetje zitten. Nagerecht: koekjes en
krakelingen, taart met krenten en rozijnen (laatste nieuwtje uit den Levant), wafels
"gebootert, gesuyckert en snikheet", en nog een stukje "komijnde koejen kaas".
Omhoog de roemers! Fransche van Anjou, Bordeaux of Orleans, bovenal onze
goeie ouwerwetsche gouden Rijnsche wijn! Nog een glas "ad haccas", nog een "stante
pede", komaan "beneficium lunae"67. Dus eindigt deze feestdag "splendide, splendide",
en staat de huifkar weer voor, om monseigneur met pakjes en kistjes naar
Hilvarenbeek te hotselen.
Nu ja, zoo was het alle dag niet: maar laat onzen pastoor toch eens een oogenblik
z'n miseries mogen vergeten. Neen, de dagelijksche menu was anders, zeker bij de
boeren van Carkhoven en Heukelum, waar het gewone middagmaal bestond uit
aardappelen met raapolie,
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of, als deze te duur was, met karnemelk of azijn, en waar gebraden knollen als een
delicatesse werden beschouwd68.
Of pastoor Draeck sindsdien, door al die hartversterkingen manmoediger is
geworden? Zeker is, dat indien hij de hand gehad heeft in hetgeen ik nu ga verhalen,
men hem zijn vrees voor het klokkenluien wel mag vergeven niet alleen, maar ook zijn
naam onvergetelijk moet bewaren in onze annalen.
Het was eert kostelijke, maar te kostbare grap, een aardigheid, welke ontzettende
gevolgen hebben zou voor heel de Meierij.
Doch laat mij eerst het voorspel ter inleiding schrijven:
Groot scheen het plakkaten-succes hier niet: de Meierij was en bleef met hart en ziel
Roomsch. Daarom stelden de Staten voor, de kerken tot gemengd gebruik in te
richten; doch dat ging er evenmin in. Toen kwam het stoute besluit: flinkweg een
dertiental predikanten onder militaire geleide de Meierij binnen te dringen. Aan een
schrijven van ds. Arleboutius, berustend in het Tilburgsch prot. kerkachief, danken wij
de geschiedenis van hun wedervaren in Tilburg en in Oisterwijk.692)
Arm ongeluksgetal: de 13 pseudo-apostelen hebben slechte zaken gemaakt met
hun geestelijke kwakzalverij.
Ja zij hadden zoo'n voorgevoel, en vertrouwden maar half die gepassioneerde
papistische boeren"; daarom waren de heeren (voor deze streek bestemd) stiekum,
met den bijbel onder hun zwarten mantel, naar het militaire kamp van Boxtel
getrokken, en verzochten den hoogschout aldaar, Bergaigne, om veilig geleide naar
hunne standplaats70.
Zoo geschiedde 6 Augustus (1633). Een 50-tal ruiters met den hoofdschout zou
de “zwartrokken" per huifkar thuis bezorgen.
Ds. Gortzenius zat weinig gerust, bij het naderen der Oisterwijksche lindekruinen, en
tuurde van onder de huifkar met kloppend hart die richting uit. Krijgsraad gehouden,
krijgslist verzonnen: eenige ruiters losweg vooruitgezonden "quanswijs om wacht op
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den toren te stellen" en zoo zonder last of moeite de sleutels der kerk in handen te
krijgen. Dat gelukte. Toen volgde de heldenschaar en trappelde lustig Oisterwijk
binnen met pieken, sabels en vuurroefen. En zoo werd, zonder slag of stoot, onze
domine Gortzenius op dien merkwaardigen Augustusdag plechtig in onze kerk
bevestigd door D° Focano.
Dat was het eerste bedrijf der comedie, net slottooneeJ: pastoor Draeck in de
verte nog even zichtbaar op zijn hazenpad, doch spoedig weer omkeerend bij het
schallen der trompetten, teeken van den aftocht der ruiterbenden, over den
Oirschotschen dijk naar Oirschot, om ook daar zoo'n geestelijken grappenmaker af te
leveren.
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Van het tweede bedrijf zijn de bladen verrafeld of uitgescheurd, maar wij kunnen ons
toch de verschillende tooneelen voorstellen, en het laat zich denken dat Draeck en
Gortzenius wel in scheiding van tafel en bed zullen geleefd hebben, dat de laatste zeer
veel gelegenheid moet gehad hebben om preeken te maken, en zeer weinig om ze af
te steken, dat de Oisterwijksche kwajongens menigmaal, handen boven oogen, tong
uit den mond, tegen zijn groene ruitjes hebben geplakt, of nog gemeener, daarop
gemikt met katapullen.
"Den Hertog" en "den Blauwen Kei" hebben dien winter bepaald goede zaken
gemaakt; daar zijn natuurlijk de boeren uit den omtrek saamgeschoold, om onde bier
en vuistslag hun ergernis ter tafel te brengen en booze planen te beramen; terwijl,
naar ik vermoed, het kasteel Durendaal71 de aangewezen plaats zal geweest zijn voor
"het geestelik" om met Jhr. de Malgré 's avonds onder lange teugen Rijnsche, de
groote politiek te voeren.
Derde en laatste bedrijf: 3 Mei 1634. Blauwe lentelucht overkoepelt Oisterwijk
met z'n groene linden en kwinkeleerende vogels. De Meische jaarmarkt wemelt, en
rond de kapel, tusschen de boom en door trekken menschenslingers met roep en lach.
Daar rommelt en rammelebelt door de Kerkstraat, tot voor domine's pastorie, 'n
groote boerekar, geëscorteerd ende geconvoyeerd door heel de Oisterwijksche
schutterij mitsgaders heel de Heukelumsche boerderij. Nu wordt aangeklopt door den
gilde deken, en ds. Gortzenius vriendelijk uitgenoodigd en aangemaand tot een
rijtoertje in dit mooie lenteweer. Z. E. gevoelt weliswaar weinig lust, maar besluit toch
ten laatste, op het zien der sauvegarde (geleide) van dorschvlegels, knuppels en
zeisen, de triomfkar te bestijgen, psalm "In exitu" op de lippen.
Schuif 'n beetje op, dominé; duwtje, wip, hop la, daar volgt met rollende oogen
en statenbijbels de catechiseermeester ; nog iets? hier de geit van domine, wacht
even, nog een paar spartelende konijnen, eerlijk duurt langst, klokkokkok, ja laat de
kippen ook meerijden. Hoera! daar gaat ie, den Tilburgschen weg op.
De historische optocht wordt, te Tilburg gekomen, nog opgeluisterd door D°
Arleboutio (op gelijke wijze door de Tilburgenaren afgeleverd en meegetroond), en
plechtstatig voortgezet tot aan de muren van Breda (toen nog veilig in handen der
Spanjaards). Me dunkt ik hoor ze brullen: In naam van Oranje doet open de poort.
De watergeus staat voor Breda!
Slot-tableau: Gortzenius en Arleboutius72 met of zonder kippius,
konijnius en geitius, achter slot en grendel, "verschoven in een stinkgat oftewel riool"!
76
Doch de napret van deze welgeslaagde comedie was niet bizonder groot. Wee, wee,
de gevolgen der grap.
De hoogmogenden in den Haag waren woedend, ontembaar, buiten zich zelven,
over zulke paepschestoutigheid, zoo "ongehoord attentaat".
En nu krijgen we de beruchte Retorsie plakkaten, de plakkaten van weerwraak
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tegen den Spanjaard.
"om den vijandt tot reden te brengen interdiceren wij mits dese aen alle
Roomsche Geestelijcke Personen dat zij haer zullen hebben te onthouden van alle
exercitie der Roomsche Religie (in particuliere huizen, kerken of in andere publieke
plaatsen) op poene van arbitrale correctie." Aldus 26 Juli 1634.
En 2 Dec. 1636 kwam een nog "stricter placcaet op het selve subject" waarbij alle
geestelijken als ongehoorzame onderdanen de Meierij hadden te verlaten73.
Toen is het ernst geworden: de geestelijken vluchtten naar alle kanten. Ook onze
pastoor Draeck heeft toen Oisterwijk voor goed vaarwel gezegd74. De laatste notities
in zijn doop- en trouwboeken dateeren van 10 en 11 Januari 163775.
Ik vermoed dat hij midden Januari 1637 uitgeweken is naar Leuven, toen ook de
parochie-geestelijken van Oirschot en Tilburg zijn heengegaan.
Pastoor Draeck werd prior in de Leuvensche abdij, en overleed 1667.

1638. Maximilianus van Leefdael.
Wapen: Een veld van zilver met drie hamers van keel; over het schild loopt een
keper van sabel. Geboorteplaats: mogelijk Waalwijk. Want Maximiliaan was de
zoon van Eerart, heer van Waalwijk. Studiehuis: St. Geert rui te Leuven.
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Reguliere kanunnik in de abdij aldaar. Achtereenvolgens pastoor te Betecum, proost te
Aerschot, en in 1683 pastoor van Oisterwijk tot rond 1648. Wordt in Leuven de
tweede gemijterde prelaat, tenvijl Draeck aldaar prior is; sterft 1 januari 166876.
Van dezen laatsten eigenlijk gezegden pastoor uit Leuven weten wij nagenoeg
niets; hier begint de geschiedenis te schemeren voor oogen, en worden wij geleid door
algemeene gegevens, en vergelijkingen met naburige plaatsen. Doop- en
trouwregisters zwijgen van 1637 tot '58, en de kerkrekeningen, althans die der
katholieken, liggen afgebroken sinds 1630.
Wij mogen echter gerust aannemen, en het blijkt trouwens uit latere bevordering,
dat Leuven in die moeilijke tijdsomstandigheden niet een zijner minsten naar
Oisterwijk heeft afgezonden.
Pastoor Draeck zal natuurlijk een boekje hebben opengedaan over die geuzen.
Trouwens in Leuven was men op de hoogte. Frederik Hendrik mocht nog zoo lief en
aardig zijn en schoone beloften doen en vertrouwen trachten te winnen ten koste van
Spanje (dat zeker veel sympathie in het zuiden verloren had), toch bleef men maar
liever Spaansch dan geusch; neen, de oude geschiedenissen waren daar niet
vergeten; en hoe hadden ze nog onlangs huisgehouden rondom Leuven, en dan die
laatste berichten uit het pas staatsch gemaakte Maastricht, waar drie Jesuieten om
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het biechtgeheim ter dood gebracht waren77.
Maximilianus van Leefdael uit het adellijk geslacht der graven van
Waalwijk, een man midden uit het leven en de ervaring, gewezen pastoor van
Betecum en proost van Aerschot78.
Hij zal er zeker niet aan gedacht hebben Oisterwijk binnen te rijden in z'n witte pij
met pelskraag en geschoren hoofd, of aldaar onder klokgelui verwelkomd te worden.
Want voor iederen aangehouden priester moest 500-1000 gulden betaald worden,
hetzij door hem zelven, hetzij door de inwoners, ter plaatse79.
We stellen ons daarom voor, zekeren dag ten jare 1638, 'n maaien ruiter, op
glansende merrie, in de richting Oisterwijk. De pluim hoed in parelmoer gevat, over
korten mantel, platte kantkraag met koordankertjes vastgehaakt, breed neerplooiende
laarzen in de stijgbeugels:
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alles los en modieus, keurig en fleurig, stijl Frederik Hendrik, ziegdar Maximiliaan
baron van Leefdael; wie zou het raden: pastoor van Oisterwijk!
Rijdend voorbij Durendaal heeft hij niet bescheiden z'n oogen behoeven neer te
slaan, evenmin incognito de open kerk even binnentredend in het priesterkoor,
staande voor de graftombe van een jonkheer de Rivière en een vrouwe van
Brederode, beiden in knielende houding daarboven uitgebeeld80.
Maar wat was hij, na ontmaskering, welkom bij onze trouwe Oisterwijkers. De
toestand bleek nu juist niet zoo hachelijk als in Leuven gevreesd werd, alles ging
betrekkelijk nog rustig z'n gang, natuurlijk met de noodige omzichtigheid81.
Trouwens de eerstvolgende jaren (tot 1642) was de aandacht van het zuiden weer
afgeleid, door de schitterende zeeslagen in het Kanaal, waar Tromp de laatste glorie
der Spaansche vloot vernietigde82 en daarbij de Haagsche diplomatie had hoofd en
mond en oogen vol van gezantschappen heen en weer naar Londen, in zake
huwelijkspolitiek voor Frederiks zoon Willem II.
Zooals gezegd: middelerwijl (1638-42) kan het in Oisterwijk rustig geweest zijn,
want ook van Tilburg lezen we dat de geestelijkheid op post bleef.
Doch in 1642 brak de kwaadaardigheid weer los, sinds het vermaarde "strider
plakkaet" van 20 Maart, en kon v. Leefdael in Oisterwijk het evenmin houden.
Te minder omdat ons dorp toen weer leef- en doortocht moest geven aan
Staatsche troepen (afgerichte benden brandstichters, roovers, moordenaars,) die
hierin dat jaar schrikkelijk hebben huisgehouden.
Zoo gevoelde ook Oisterwijk aan den lijve, een tikje der politiek van den
verkleeden schelm Richelieu, die aldoor Frederik Hendrik naar het zuiden lokte, om
gezamenlijk Spaansch Belgie te bemachtigen en te verdeelen.
Hoe het in Oisterwijk is toegegaan ia die jaren van voorbereiding tot den
Munsterschen vrede, is ons niet uit bizonderheden bekend. Het was over het
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Om niet te spreken van dat Calvinistisch schandaal in Japan juist toentertijd waar ze zich, uit
handelspolitiek, lieten gebruiken om 16000 prachtige Japansche katholieken (laatste overschot)
mede uit te moorden, en hunne hoofden op staken te zetten Nuijens Xl, 110 en 122.
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De abdij bezat buiten ons bisdom, het begevingsrecht der kerke: van Aerschot, Betecum,
Langdorp, Neerlanden, Ottenborch, Rillaer en van O. L. Vrouw van Thielt.
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De gemeenterekeningen over die jaren zijn verloren geraakt, we kuunen dus niet nagaan of
er ook posten voor zulke boeten zijn uitgetrokken. Onwaarschijnlijk echter, want de goederen
der abdij, enkel over Helvoirt-Oisterwijk, waren zoo aanzienlijk dat deze ten jare 1776 meer
dan 10.000 gulden opbrachten; de kanunniken behoefden dus niet tot "de biddende ordre ofte
van soo sobre qualitteijt" gerekend.
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Schenkers van het hoogaltaar, daarnaast begraven anno 1621. Taxandria XXXII, 71
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Wij leiden zulks af aan paralleltoestanden in Tilburg, waarover aanteekeningen bestaan.
Dijksterhuis, 153.
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Onze pater Poirters was in die dagen vlootaalmóezenier bij de beruchte Duinkerker
zeeschuimers (althans zoo heette in Hollandsche spraak dit Spaansch marine-nest), hij heeft
dus de door Tromp verstrooide smaldeelen de Duinkerksche haven zien binnenvluchten. (Welke
tot 1647 in Spaansch bezit bleef.)

algemeen een tijd van felle anti-vrede agitatie der predikanten, die meenden dat
Spanje altijd door moest blijven bestreden worden, gelijk men b. v. altijd door den
duivel in z'n ziel moet bestrijden; een tijd van gekonkel der politici en rustelooze bedrijvigheid van onzen eeuwigen kanonnier Frederik Hendrik, die België
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maar niet met rust kon laten, en nog altijd hoopte op een voorsprong en vasten voet
aldaar tegen het begin der vredesonderhandelingen.
Wij vermoeden, met een blik op naburige plaatsen, dat pastoor v. Leefdael zijne
kerkelijke functies niet ongestoord, zeker niet onafgebroken zal hebben uitgeoefend.
Wellicht heeft hij zich voor ettelijke honderden guldens een sauvegarde (bewijs van
vrijheid) gekocht, is niettemin telkens weer lastig gevallen, en heeft nu en dan zijn
toevlucht genomen naar een of ander kasteel.
Alles te zamen heeft hij meer te paard dan in biecht- of koorgestoelte gezeten,
veel comedie moeten spelen, en weinig pleizier ervan gehad.
Toen de vrede van Munster gesloten (1 Maart 1648) of plechtig afgekondigd (5
Juli) was, is de toestand absoluut onhoudbaar geworden, de Meierij was nu geheel aan
den duivel overgeleverd. Van Leefdael is daarop rond dat jaar naar Leuven
teruggekeerd, hij werd aldaar tot tweede gemijterde prelaat gekozen, en stierf 1
Januari 1668.
Tot zoover de geschiedenis der kerk van Oisterwijk, bediend door de Leuvensche
Abdij.
De kanunniken van Leuven zijn hier niet meer teruggekeerd, tenzij mogelijk nu en
dan ter sluiks een of ander. Immers leden eener buitenlandsche orde werden niet
langer geduld in het land der gewetensvrijheid. De geestelijke nalatenschap der abdij
in Oisterwijk-Helvoirt, werd door het Bossche Bisdom overgenomen tegen het einde
der XVII de eeuw (1664?).
De goederen en bezittingen der abdij hier gelegen, konden haar als
buitenlandsche niet ontnomen worden; zoo bleef Leuven door een rentmeester de
tienden innen, en behield daarom tevens de verplichting kerken en kapellen, in
Oisterwijk-Helvoirt te onderhouden. De Fransche revolutie heeft in 1797 de abdij
geannexeerd, en in perceelen verkocht, de kanunniken verjaagd, en de tiendrechten
aan den staat overgemaakt; van welke ze later weer geleidelijk afgekocht zijn.
Deze laatste jaren heeft een vermogend priester, prof. Thiery, de abdij-gebouwen
in Leuven aangekocht en in oude schoonheid hersteld. Maar de kanunniken bestaan
niet meer.
Rust in vrede, oude kanunniken en pastoors van Oisterwijk, mogelijk heb ik u
gestoord door onzalige herinneringen aan Oisterwijk, verstoord misschien door
onjuiste schets van uw beeld; maar wie maakt van schimmen een zuivere gelijkenis in
penteekening?
Oude kerk van Oisterwijk, waarin en waaromheen ik nu bijna een jaar
ronddwaalde, zal ik nog gelegenheid hebben uwe verdere lotgevallen te verhalen: uwe
slavernij onder Staats-Brabant, uwe bevrijding door de Franschen?
80

Tweede Gedeelte.
O. L. Vrouwe Ter Linde.
Tot 1648.
De liefde tot de Moeder des Heeren, zoo echt menschelijk, heeft ons zuidelijker
volk altijd in het warme bloed gezeten. Oisterwijk maakte hierop geene uitzondering,
maar bevestigde zeer bizonder dit verschijnsel.
Naast den nog bestaanden lindeboom, ongeveer ter plaatse van het
tegenwoordige raadhuis, stond reeds in vroege eeuwen eene Mariakapel, middenpunt
van godsvrucht en van hemelsche gunsten.
In welken tijd precies die Maria-vereering in Oisterwijk is geworden tot eene
openbare hulde rond eene eigen kapel, wanneer en hoe die kapel werd gebouwd en
ingericht, dat zal wel altoos eene. onbeantwoorde vraag blijven.
Wie zou nu verwachten dat de Amsterdammer Alberdingk Thijm (1820-1889) in
deze geschiedkundige duisternis eenig licht ging ontsteken, zij het misschien een te
romantisch licht.
Uit "Het tweede Boek der Chronijken van het geslacht van Berkel" (toebehoorend,
naar het schijnt, aan zijne nicht Julie van Berkel te Delft) heeft Thijm eene
lezenswaardige geschiedenis getrokken83, waarin niet weinig gezegd wordt over Onze
Lieve Vrouw van Oisterwijk en hare kapel.
Het is een verhaal uit de XIIIde eeuw, naar schrijvers eigen; woorden, "in
eenigszins vernieuwde form".
Mocht misschien tegelijk met de "form" ook de inhoud hier, of daar wat veranderd
of aangevuld zijn, naar gelang het zoo te pas kwam; dit mogen wij toch wel als kern
vasthouden: dat hieruit blijkt de oeroude devotie tot Onze Lieve Vrouwe Ter Linde, en
dat reeds te dien tijde groote gebedsverhooringen in hare kapel moeten hebben plaats
gehad.
Doch, laat Thijm zelf zijn mooie verhaal geheel vertellen:
"Na een lange gevangenschap eindelijk ontslagen, was Jonker Aernout van
Berkele, op 42-jarigen leeftijd door ongeneeslijke wonden niet meer bekwaam voor
den krijg, zijn brood bedelend, in de
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landen van Brabant weergekeerd. Met droefheid zag hij die bosschen terug, waar hij
zoo dikwijls in, zijn jonge jaren gejaagd had, die kasteelen, waar hij zoo menig-malen
als welkome gast was getoefd geweest.
Toen hij tegen avond het Huis naderde, dat door den Hertog in ken was
uitgegeven aan den Heer van Oisterwijc, zag hij, van deze zijde der ophaalbrug, boven
de voorburg uit, het binnenplein met fakkels verlicht, en nam hij eene drukke
beweging van bedienden, al het uiterlijk eener feestviering, waar. Het was St. Jan in.
'den winter, en wie weet, of de Hertog in persoon niet tot de genoodigden behoorde,
om op dien dag de hulde te ontvangen van liefde en vreugde van vele voorname
Heeren en Vrouwen.
De arme pelgrim had den moed niet den poorthoren te steken, voor die huizing,
waar zijn vader te gebieden had, waar zijne heldhaftige moeder, die hem eerst na
twintig jaren huwelijks ter wereld bracht, hem zoo teder bemind had, wijl hij het beeld
van haren gemaal door hoogeren heldenaard volmaakte. Helaas, dat hij, deze moeder,
ontroostbaar over Heer Othoos dood, verliezen moest, toen hem pas de wijding als
Edelknaap ten deel was gevallen. Met welk een geestdrift zou hij uit het Oosten eiken
thuiskeerenden krijgsman berichten hebben teruggegeven; met welk eene hoop en
angst eiken pelgrim, die derwaarts kwam, gevraagd hebben om tijding van Vrouw
Luytgaerde van Berkele bekend bij alle Ridders van Christen rijk, als een heldin zonder
wedergaa. Maar, helaas!
83

Alberdingk Thijm, Verspreide Verhalen I, 15.

Neen, toch niet alleen! Daar ging geen dag voorbij, of hij begroette, ook toen hii
de Sarazijnsche ketens droeg, uit de verte, de “Consolatrix afflictorum" de "Salus
infirmorum": Maria de ster der zee, de veilige baak op de baren des levens, had hem
altijd weldoend toegelachen. Welken balsam van vertroosting had zij hem al, en waar
hij 't het minst verwachtte, in het hart gestort! Hoe wist God altijd zijne liefste
dienaren en dienaressen in Hemel en aarde uit te kiezen om Jonker Aernout eene
tijdelijke opbeuring te verstrekken: en onder deze niet zelden de Koningin der
Martelaren. Zijne liefde voor Maria was dan ook onmetelijk, en in den waren zin des
woords, kon hij van geen ongeluk spreken. Ongeluk, voelde hij, is slechts hierin
gelegen van Gods liefde gescheiden te zijn: en dat hij dit niet was, voelde, hij diep,
telkens als hij gezegd had: Moeder der Barmhartigheid! en hem was geantwoord:
"Mijn kind!"
Misschien was hij veel gelukkiger dan zij, die daar in het burchtslot feestvierden.
De grond was met eene ijsschors bedekt; de wind gierde door, de bladerlooze
bosschen; elke ademhaling joeg den voetreiziger een nieuwe rilling aan; maar
hierbinnen, in zijn hart, was het Hemel; en de tranen, die langs zijn wangen rolden,
waren, ook ditmaal, teekenen van vreugde
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en verheffing; nog had hij het devies van zijn Huis niet afgezworen: "Ie uiue en
espoer": ik leve op hoop.
Intusschen, daar moest naar een nachtverblijf worden omgezien. Moeizaam
sleepte hij zich, op zijn trouwen staf, door de welbekende, maar thans zoo
onherbergzame streek.
In de verte glinsterden hem de schaarsche lichtstippen tegen van het dorp
Oisterwijc. Plotseling voelde hij zich levendig aangetrokken door het verlangen, om,
daar ter plaatse, in het Heiligdom van Maria, bij den vermaarden lindeboom, met zijn,
drie hoog, omgangen en paviljoenen, door natuur en kunst gevormd, de nacht door te
brengen.
Eene diepe wonde aan zijn hoofd was, door de vermoeyenissen van den dag,
gevoegd bij de aandoeningen van den terugkeer in het vaderland, weer opengegaan.
Zijn linker arm en been, waaraan hij jaren lang een zware keten had moeten
sleepen, bij den veldarbeid, waartoe hij met stokslagen door de Sarazijnen gedwongen
was, weigerden bijna hun dienst, en eene onrustbarende prikkeling vernieuwde er zich
meermalen des daags in. Met de uiterste moeite bereikte hij de rustplaats zijner
keuze. Aan eene put, nabij het bedehuis, leschte hij zijne dorst want eene koortshitte
wisselde zich onophoudelijk met doodskou bij hem af. Hij wiesch en verbond zich, zoo
goed hij kon, en trad het Heiligdom binnen.
De kapel bestond uit een portaal en twee vertrekken. Links, aan de achterhelft,
was een gerwekamer84 uitgebouwd. Het portaal was door een eiken beschot, met
klapdeur, van de voorkerk gescheiden. Als men, uit dat duistere, vochte portaal, in de
voorkerk of eigenlijk schip der kerk trad, scheen het geheimzinnig licht van de drie
hangende, met waskaarsen omringde lampen, die in de tweede helft of het choor des
Heiligdoms hingen, den bezoeker al met een dampkring van troost en versterking te
omzweven. Door een fijn bewerkt koperen hek, dat van den vloer opklom tot aan het
spitsche gewelf, en waarvan het middengedeelte zich tot eene deur kon openen, had
men het gezicht op het autaar. De muren onder de geschilderde vensters, die thands
hunne kleurenpracht niet konden afwerpen, waren met verschillende tafereelen uit de
kerkgeschiedenis keurig bemaald. Men zag en herkende daar alom Maria, die geleden
onrecht herstellen, wankelmoedigheid ondersteunen, tranen van rouwen liefde op de
aangezichten der zondaren ontvangen, zieken genezen, bedroefden vertroosten
kwam. De drie vensters (bij dag) gaven de Droeve, Blijde en Heerlijke mysteriën, uit
het leven van Maria, te beschouwen. Waren deze vensters thans blind, te glansrijker
kwam het beeld der, lieve Moedermaagd, met het Kind op den arm, de kroon op het
hoofd, de maan onder hare voeten, en de glorie van haar geheele persoon, uit, tegen
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den donkeren grond. Het stond op een kraagsteen boven den autaar, en scheen de
reliquien
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te bewaken, die in arkvormige metaalkassen, rijk versierd met gesmeed en gegoten
beeldwerk en kleurrijk gesteente, het autaar meubelden. Toch duidde Mariaas blik dat
niet aan. Het oog, waar een weerglans der luchters in viel, zag met zooveel zoetheid
vooruit, als of het eiken bezoeker der kerk had willen noodigen den gantschen dag en
nacht door de gesloten koperen deur te dringen, die zich slechts eenmaal opende, en
dat alleen voor den geestelijke, die het beneficie bediende, aldaar gesticht ter eere
van de HH. Antonius, Sebastiaen en Catharina. Deze drie Heiligen, benevens Sint
Joseph, schenen den hofstoet der zoete Koninginne uit te maken, en bekleedden de
dammen tusschen de choorvensters.
Aan weerszijden van de gesloten vlechtwerkdeur was tegen het hek een
doorloopende knielbank aangebracht, uitgehold door veelvuldig gebruik.
Toen Heer Aernout uit de portaaldeur trad, die achter hem dichtklepte, was hij
zoo getroffen bij den aanblik van dit kleine Paradijs, dat hij plat voorover ter aarde
viel, en niets voelde van de kou dier graauwe steenen, noch van de pijn zijner wonden
en verlammingen.
Luisteren wij, voor hetgeen hem verder overkwam, naar de woorden van een
ouden schrijver.
"Doe Here Aernouf aldus een amerijken85 vier, vijve, afgemat ende "als sinneloos
opten vloer van Onser Vrouwen Capelle gelegen had, wordt hy opgheroepen door eene
oversoete stemrne, die tot hem seyde:"Mijn kint!" - Heer Aernout sat toen over eynde,
op sijnen"knieen, en hy wist nauwelicx of hy droomde ofte waecte. Maria was "van
hare standtplaetse afghetreden ende stondt, bynae levensgroot, "in de gheopende
deure van den chore. Den appel, dien sy in hare handt plach te houden, gaf sy haren
Kindeken, en zachtkens, met ghestrekten arm op Here Aernout aentredende, sach sy
hem aen met eenen over soeten glimlach in de oogen, en sprack lieffelijck: "Mijn
trouwe dienaer, daer ghy my niet verlaet, so en sal, so en can ic u niet verlaten. Uw
lijden is ten eynde. Ende teffens raeckte sy sijn hooft aen, met hare sachte handt, en
legde hem het Kindeken in syne armen, ende boogh sich voor-over, ende beroerde
niet alleen synen lincker arm, maar oock syne verleemde linker dye en knie. Doe
ontnam sy hem het lieve Jesuken weder, en alles wert duyster voor 's Heren Aernouts
ooghen."
Tot hiertoe de woorden van den ouden schrijver. Hoe ’t Heer Aernout onmiddelijk
daarna verder gegaan zij, is onzeker; maar zoo veel staat vast, dat hij die zelfde nacht
nog eene tweede ontmoeting gehad heeft.
Hij kan ter-naauwer-nood een uur in de kapel zijn geweest, toen hij uit het gebed,
waarin hij op de voormelde knielbank verzonken lag,
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werd opgeschrikt, door een luid gedruisch buiten het kerkje. De portaaldeur werd
driftig geopend; verscheidene personen, wier gewaad hen als zeer aanzienlijk
herkennen deed, vertoonden zich, en onder deze de aanzienlijkste van het gantsche
land: Hertog jan, de beroemde Ridder en Minnezanger.
Hunne bonten en fluweelen mantels waren met sneeuw bedekt, en de wind huilde
woedend tegen de muren van het Heiligdom.
"Laat ons hier schuilen en bidden!" zeide de Hertog tot den jonker van Oisterwijc,
die aan zijne zijde binnentrad; en zich tot zijn gevolg wendende, zeide hij: "Dat men
met de paarden naar Berkel terug keere en ze daar stalle! Ik blijf met den jonker de
komst van den Priester Desservitor verbeiden. Misschien, dat onze smeekingen voor
den armen landzaat de verwoestingen voorkomen, waar deze geweldige hoos de
gantsche streek mee bedreigt."
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(Ave Marijken Wees gegroet)

Aan dit bevel werd gehoor gegeven. Heer Aernout lag geknield voor het hek, in
den hoek aan de Evangeliezijde, en buiten het gezicht der beide Heeren. De jonker
had zijn opgevouwen mantel in het midden van den vloer gelegd, en deed er den
Hertog op knielen; hij zelf knielde naast hem.
Nog altijd voer de wind bij groote vlagen om het kerkjen heen, deed de glasramen
rinkelen en haalde hooge tonen uit het klokje, op de kapel.
Binnen weinige minuten kwam de oude Priester; hij groette zedig den Hertog, en
ontsloot het koperen hek. Met de beide Heeren knielde hij nu op de treden van de
autaar.
De priester bad langzaam en overluid de groet des Engels: "Ave Maria, gratia
plena!" en daarna op plechtig-smeekenden toon het toen reeds beroemde gebed van
den H. Bernardus:
"Recordare, 0 piissima!"
En toen hij het geëindigd had, riepen er drie stemmen om strijd: “Amen!" De
beide Edelen huiverden lichtelijk niet wetend, dat er nog iemand in de kapel was.
Daarop trad Heer Aernout tot hen. Zij zagen een man, vergrijsd voor den
ouderdom, maar hoog en recht van leest en die meer het uiterlijk van een krijgsman
had dan van een pelgrim, waar hij het kleed van droeg. Zijn aangezicht was door den
blos der bezieling overdekt. Hij hief zijn rechter hand op, en zeide: "Heer Hertog, de
toevlucht der Christenen zal zich niet onbetuigd aan u laten. Ziet gij dit hoofd? Het
toont de sporen van veeljarig lijden; maar voor nog geen uur geleden bloedde het uit
eene diepe, ongeneeslijke wonde, Zie hier daarvan het litteeken. Ziet gij deze geheele
linker zijde? Voor geen uur nog geleden was zij met verlamdheid geslagen nu is zij zoo
krachtig, dat ik weer als van ouds te paard zou kunnen zitten, 10 uren lang, en dragen
zelf mijn schild. Dat heeft Maria gedaan, die daar voor u staat.
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In dat uur in die kapel bij dien storm met dien ernst, sprekend uit oog en gebaar,
maakten de woorden van den pelgrim een diepen indruk.
"Wie zijt gij vreemdeling?" vroeg de Hertog.
"Men noemde mij eens Heer Aernout van Berkele", was het antwoord: "wat ik
voortaan zal zijn, als ik nog te leven heb, hangt aan God en uwe liefde, Heer Hertog."
"Heer Aernout!" riep Hertog Jan, de zoon van den beroemden, al voor mijn tijd,
helaas gestorven, spreker en zanger! In welk een staat zie ik u voor mij!"
"Het is vreemd, merkte de Jonker van Oisterwijc op, dat niemant, sints zijn
kruisvaart, ooit meer iets van den jonkman gehoord had.
"Ik ben het, Jonker!" antwoordde Heer Aernout kalm; en "gij zijt de Jonker van
Oisterwijc, die op het Huis te Berkel woont: maar vrees niet: ik heb daar geen rechten
meer en zal U niet ten last zijn."
"Edele Heeren! sprak de Priester, blijft dit uur in vrede. Ik heb Heer Aernout
gekend, als kind en als jongeling, en ik zal u het kruiszwaard op den arm wijzen, dat
hij zich in liet branden, ten onderpand voor zijn moeder, dat hij een christen held zou
worden. Maar Mariazelve schijnt het verwonderlijk woord van dezen pelgrim te staven
want luistert: de storm drijft af; Gods toorn legt zich neer: laten wij te zamen haar
danken, wier machtige liefde zich deze nacht zoo treffend geopenbaard heeft."
Toen het gebed was geëindigd en de geheele natuur tot rust gekeerd, hoorde men
paardengetrappel en scheen er fakkellicht door de reten der portaaldeur.
"Jonker van Oisterwijk", zeide de Hertog, wij nemen voor deze nacht uwe verdere
herberging aan. Keeren wij naar Berkel terug. Ik wil er hem, die van morgen af, mijn
gast zal wezen, voor ditmaal nog eens binnenleiden. Heer Aernout, uw handslag!
Beloof me dat ge, vooreerst, rust gaat nemen. Ik behoef een wakkeren Schepen in
mijnen stede van den Bossche. Dien mij daar: en wilt gij later het zwaard weder
aangorden, ik zal het u niet beletten. Nog iets: ik ken de overlevering van uw
geslacht. Het was de droom uws vaders de drie Sterren van Cilley in zijn wapen te
herwinnen. Hij bracht het tot twee: die van Ridderoefening en Vrouwenliefde; gij hebt
er de derde bij gewonnen: die der moedigste Godsvrucht."
Tot zoover Thijm. Se non e vero, e bene trovato. In ieder geval aardig gevonden.

Moeten we dat nu allemaal zoo maar gelooven? Wel neen, 't is slechts een legende,
maar een fraaie, die we wel met smaak kunnen genieten. Eene variatie op een oud
thema, gelijk toon- en woord-kunstenaars plegen te maken.
Maar al wordt hier vaste historische grond gemist, toch hangt alles zoo maar niet
in de lucht, er moet aanleiding geweest zijn, en
86
deze was, zooals boven gezegd, een diepmiddeneeuwsche overlevering en een roep
van gebedsverhooring, uitgaande van die vermaarde kapel.
De eenig overlevende getuige konde hij spreken! uit dat dertiende-eeuwsch
tijdperk, is onze oude lindeboom bij het raadhuis.
Nog altijd, hoewel ineengekrompen en klein van stok-oudheid, staat hij daar te
geuren in de Meimaand, en strooit zijn groene bloesem blaadjes in het rond, ter eere
van de Koningin der lente, aan wie hij werd toegewijd.
Onze linde heeft betere dagen gekend! Het was een breede overoude boom, in
machtigen opgang, als in drie verdiepingen, omhoog rijzend, 17 meter in omtrek zijn
takken uitstrekkend.
Een oude chroniek86 teekent hem aardig: "Een schoone Lindenboom uytgebreidt
weesende in de ronten van 14 roeden en is dezen boom met drie rondeelen van
stellagien ondervaren en ondersteund en beneeden met zitbankjens, daer men de
merkt onder houdt van botter, vlas, eijeren ende diergelijken". Reeds in de XIVde
eeuw moet hij beduidend geweest zijn, daar Wichmans87 het de moeite waard acht
hem uitdrukkelijk te vernoemen, als sterk door den brand beschadigd, in den
Gelderschen roofoorlog.
Hoe moet Oisterwijk met zijn 12000 zielen88 destijds "de bloem der Vrijheden"
genoemd, hoe moet Oisterwijk en zijn Kapelle-plein in dat bloeiende tijdperk,
schilderachtig geweest zijn.
Middenin de lieve kapel, in schaduw der ruischende linde, wijd in het lange ronde
de huizen en huisjes met trap- en spitsgevels, en breede schoorsteenen, de kleine
vensterruitjes in lood gevat, met opengeslagen halfdeuren, waarover de vrouwen
geëlleboogd liggen te praten, of waaruit de welvarende wolwevers en brouwers89
stappen, in vromen opgang naar de lieve Vrouwe Ter Linde. Ziet daar gaan ook
Oisterwijks edelen, de mantel even opgetipt boven den vastgehouden degen, de
heeren van Veen en van Brederode uit Wijenbergh en Durendael, en hunne
edelvrouwen, vlugge pages aan den kleedzoom.
Ha, nu laat de Junizon schijnen en stralen door het wiegelende groen, zet het
feest in met uwe pijpers, met de ronde keteltrommen, komt, gildebroeders en laat de
vendels uitwaaien boven Brabantsche vrouwkens in fladderende kapmantels, de
vendels90 van Sint Sebastiaan,
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Sinte Cathrijn en Sint Joris, de Bourgondische kleuren van Sinte Barbara, komt naar
de linde! Hoort, de klokken van Sint Peter beginnen te brommen, duizenden ponden91
brons dreunen en galmen. Oisterwijksche "Kermisdach"! Uit de "Regtenstraet", onder
kleurige linten door, dwars van huis tot huis gespannen, dringt het lachende volk op
ter linde, naar de Capelle, de Capelle, rondom en nog eens rondom in reikhalzende
koppen gezet. Heil daarboven! houdt uw schuim-knabbelende paardjes in, vroolijke
schutters en gildedekens! Want nu gaan aller armen omhoog, nu barst het los rondom
de Capelle: "Salve Regina, mater misericordiae"!92 Zoo wordt hij geopend, de blijde
kermisdach,93 met, waarom niet, met een volkshulde aan Maria, de vreugderijke!
Och, oude lindeboom, wat zoudt gij ons nog veel kunnen vertellen!
Doch om niet in Thijm-phantasie weg te glijden, laat ons liever met beide voeten
op den bestaanden grond blijven en pater Wichmans, uit Tongerloo, onder den arm
nemen, die een veilige gids kan zijn in het Oisterwijk rond 1626, vermaard door
mirakelen, omstreeks dien tijd op Maria's voorbede geschied. Wichmans, de schrijver
van het bekende werk "Brabantia Mariana" is zelf op onderzoek uitgegaan en dus geen
vreemdeling in de Vrijheid.
We bevinden ons dus, met een grooten stap, in den tijd kort na het twaalfjarig
bestand met Spanje. Namelooze ellende is in dien verleden oorlogstijd over Oisterwijk
heengegaan: moord en brand, plundering en pest waren toen aan de orde van den
dag geweest. Oisterwijk was niet meer te herkennen: "eens de bloem der vrijheden,
moest het nu in vele opzichten onderdoen bij plaatsen vroeger aan zich onderhoorig,
echter in luisterrijken godsdienstzin, stond het nog altijd voor en bovenaan94.
Doch, er komt nu weer eens een tijdje rust, en het "verloopen, verbrande,
verblaakte, bedorven" Oisterwijk herstelt zich een weinigje. In de Kerkstaat en aan
"de Lijnde", ter plaatse van de weggebrande huizenrijen, verrijzen hier en daar weer
nieuwe woningen (in den stijl van het nog thans bestaande pand A 97), de puinhopen
van het ontzagwekkend kerkgevaarte zijn opgeruimd, gedeeltelijke herstellingen
aangebracht, en de pastorie der rijke kanunniken-abdij heeft weer haar gewoon
aanzien terug. Aan oorlogstoestand zou men niet meer zoo onmiddellijk denken, als
niet een enkele zwartoogige Spanjool; hier en daar aan een huisdeur neergezeten, de
herinnering vasthield.
Onze pater Wichmans wil ons eerst, even in het algemeen, op de hoogte brengen
van de Maria-vereering in Oisterwijk.
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Zoo gaan we in zijn gezelschap ter plaatse op inlichtingen uit, en richten als van zelf
onze eerste schreden naar de pastorie.
Wij laten den koperen klopper op de zware deur vallen, treden de holle hal binnen
van de pastorie der reguliere kanunniken van St. Augustinus, en komen in de
hoogbetimmerde gastenkamer, waar het kleurige licht, door gebrandschilderde glazen,
schuin neervalt over leeren behangsels en gebeeldhouwde meubels.
Daar wacht ons pastoor v. Rijckel, aristocratische figuur, in wit habijt, hoofd van
het convent, alwaar een 15 tal priesters thuis behooren.
Pastoor Josef Geld. v. Rijckel, oud-student van Leuven, is een hooggeacht man,
die tevens wel al zijne opvolgers zou kunnen jaloersch maken, met de mededeeling
"dat er slechts twee parochianen in de Vrijheid zich slecht gedroegen"95. Hij is ook
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Vrouwe. Wat men al niet uit een offerstok haalt.
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bekend als vereerder van Maria, en zou later o. a. een werkje over Maria's Naam
schrijven96.
Hier zitten wij dus tegenover de twee eenigen, die iets oorspronkelijks en
zelfstandigs over Maria's vereering in Oisterwijk geschreven hebben: den Augustijner
kanunnik van Oisterwijk en den Norbertijn uit de abdij Tongerloo. Zij kunnen ons
inlichten uit eigen omgeving en naaste overlevering. En hadde de pastoor ter deze
conferentie ook den Secretaris der gemeente, Lambregt van den Heuvel,
uitgenoodigd, dan was h.t heele drietal verslaggevers over Oisterwijk volledig
geweest. Maar neen, het is wellicht beter zoo, want de aanwezigheid van dezen
(overigens blijkbaar echten katholiek) zou misschien pater Wichmans een beetje
verlegen kunnen maken, daar Z. E. gemakshalve nog wel eens graag stilletjes een
stukje overschreef uit diens belangrijke chroniek97.
Pastoor van Rijckel, neergedoken in zijn schouderkraag aan bontvellen98, kan ons
heel wat mededeelen over Onze Lieve Vrouwe uit oud-Oisterwijk.
Behalve in de kapel ter linde, is immers ook in onze groote parochiekerk de
Mariavereering zeer oud en zeer opmerkelijk.
Onder de vele zij-kapellen dezer kerk was er altijd ééne, bizonder aan Haar
toegewijd, rijk begiftigd door stichtingen, tot viering der H. Mis, en tot versiering eener
aloude Maria-beeltenis, eeuwen lang door gebeden als geheiligd en gewijd.
Reeds vòòr 1400 groepeerde zich om die kapel eene aanzienlijke broederschap de
"Lieve-Vrouwe-Broederschap"99, op welks kosten
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Zaterdags altijd nog eene plechtige H. Mis met diaken en sub-diaken plaats hebben
moet, en dagelijks een Maria-lof, om welke plechtigheden aan te kondigen een
klokkenluier extra is aangesteld100.
In 1454 schonk paus Nicolaas V, op aanvrage, aflaten voor het dagelijksch
bijwonen van het Maria-lof101.
Nu zou pastoor v. Rijckel, deze "bewonderenswaardige vriend van Maria, die reeds
zooveel voor haar geijverd had en niet ophield te doen" 102, nu zou hij ons zeker wel
gaarne zijne, door de geuzen zoo jammerlijk misvormde ("hervormde !") kerk willen
binnenleiden, om ons aan te toonen "de aanzienlijke verfraaiïng en herbouwing van
het O. L. Vrouwe-koorke", het jaar vòòr zijne benoeming (1616) uitgevoerd, hij zou
ons kunnen laten bewondèren "het nieuwe schilderwerk van meester Hans van Oirt,
aangebracht aan dat L. Vrouwe-altaar, de "drie coperen kandelaars" aldaar, en nog
"eenen coperen arm ofte kandelaer voor den belt van Onze Lieve Vrouwe, gemaakt bij
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In de hoop, dat misschien uit de betreffende pauselijke aflaat-bulle, eenig licht, ware het ook
maar een zijdelingsch schemerlicht je, zou schijnen op de XVde eeuwsche O. L. Vrouw Ter
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archivaris van het Nederlandsch Historisch Instituut te Rome, antwoordde anno 1911: "Het
onderzoek naar de aflaat-bulle van Nicolaas V is geschied in het Vaticaansch archief. Maar,
helaas, zonder resultaat. Mijn zeer vertrouwbare helper moest ditmaal 44 lijvige registers
doorzoeken, om ten slotte niets te vinden. Is misschien het jaar 1454 onjuist opgegeven? Later bedacht ik, Wichmans herlezend, dat het bissch. archief van Luik ons de zaak wellicht
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forme va.n lelie"103, alles in zijn tijd tot stand gekomen.
Doch wij moeten vriendelijk opmerken, hierop later liever eens, terug te komen.
Natuurlijk mag de goede herder niet nalaten, tot zijn groote vreugde, te vertellen
hoe in zijnen tijd bizonder de godsvrucht tot Maria is toegenomen: ook de offerstok
van die dagen bewijst het buitengemeen104, maar nog meer de in 1617 opgerichte
nieuwe Broederschap van den Rozenkrans. In een paar jaar tijds telde deze reeds
ongeveer 3000 leden; bijna alle 800 communicanten van Udenhout werden
ingeschreven, en in Berkel een 300-tal, trouwens beide ook ware "Maria-plaatsen"105,
Maar, pastoor, zouden wij willen onderbreken, we zijn eigenlijk vooral gekomen
om inlichtingen aangaande de kapel ter linde.
0, zoo hooren we onzen kanunnik uitroepen, "de Capel van Onze Lieve Vrouw van
Mirakelen aen de Lind"!106
0, ja, natuurlijk, daar heeft heel Oisterwijk den mond vol van, bizonder juist
dezen laatsten tijd: de Linde is en blijft het groote
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middenpunt aller Maria-liefde en -hulde; ook van heel den omtrek, tot zelfs van onder
uit Brabant.
En ware Secretaris v. d. Heuvel van het gezelschap geweest, hij zou ons zeker
naar het venster getrokken hebben, en gewezen op den grooten weg "daer de
gemeyne passagie doorloopt van Antwerpen op den Bosch en alwaer ook transeert de
baene van Mastrigt op Holland."107
Maria, de "Vreugde rijke"!108
Gij moest dien toeloop van menschen zien, Zaterdags onder het octaaf van 's
Heeren Hemelvaart, als we het feest vieren der Zeven Vreugden van Maria. En dan die
beroemde lofzang op Maria, in een trant van een "Te Deum". Waar hoort men dat zoo
schoon en zoo dikwiils!109.
Vele Leuvensche prelaten onzer abdij St. Geertrui, hadden eene bizondere
voorliefde voor Haar, zooals mijn voorganger hier, Philippus van Hosden (1530-38) en
anderen, die haar beeld, hetzij met kostbare kleederen of gesteenten, vereerden.
Maar, zoo gaan wij thans met nog meer belangstelling vragen, hebben hier nu
inderdaad wonderbare gebedsverhooringen plaats gehad, bij uw weten?
Pater Wichmans begint voorzichtig in zijn mantel te tasten en haalt twee
opgerolde perkamentjes voor den dag, waaraan roode lakzegeltjes hangen te
bibberen.
Doch v. Rijckel blijve aan het woord: Om nu niet eens te spreken van zooveel
stillen troost en leed verzachting door zoovelen hier dagelijks ondervonden, ja, twee
wonderbare gevallen zijn mij van nabij bekend, en de personen leven nog.
Gij moet u echter eerst die tijdsomstandigheden indenken.
Omstreeks het midden der vorige (zestiende) eeuw kwamen de geuzen nu en dan
eens kennis maken met ons zuiden, en schenen wel een bizondere voorliefde te
hebben voor Oisterwijk. Die brave lieden waren al te bezorgd dat wij hier afgoderij
pleegden met beelden, zij zouden alles eens hervormen, maar maakten alles per
ongeluk kapot, en hielden zoo heelemaal geen "vorm" van godsdienst meer over. Ook
meenden zij goed te doen ons telkens opnieuw godzalig te herinneren dat alles
eigenlijk maar stof en as en is en dat men den Heere dienen moet in den geest.
Daarom hebben ze Oisterwijk tweemaal platgebrand en ten slotte, in vurigen ijver,
tegelijk met de groote kerk, ook de kapel ter linde in brand gestoken. Al bleven de
muren staan, de kapel brandde van binnen uit, en ook het oude beeld stond in de
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vlammen. Deze plechtigheid moet hebben plaats gehad onder leiding van den held92
haftigen graaf van Hohenlo, den tienden Juni 1587, terwijl hij terugtrok voor het leger
van den Heer Houtepenne110.
Och ja, zoo vervolgt hij weemoedig, de Spanjaarden hebben de Vrijheid ook niet
veel goed gedaan, maar toch geen kwaad uit boosaardigheid: het huis Gods hebben
zij altijd geëerbiedigd en ze zouden het niet gewaagd hebben de Moeder des Heeren
aan te schennen, neen, de Spanjaard houdt van Maria.
Telkens trokken de geuzen weer af, maar maakten telkens ook zoo veel stof, dat
in 1605 de pest uitbrak. 0 "Vrijheid"! Eerst de geuzen, toen de pest!
De pest in Oisterwijk!
Wij laten hier pastoor v. Rijckel naar zijne zware boekerij stappen, waar het goud
van letters en figuurtjes stippelt over bruine en kalfsleeren banden; sommige
kostbaarder exemplaren aan kettinkjes vastgelegd. Groote vellen worden nu uit een
koker getrokken en rollen over de eiken tafel.
Ziedaar een copie van v. d. Heuvel's handschrift, opgemaakt in 1609, op verzoek
van den Eerw. Heer Jan van Gramey. Het zijn letterlijk zijne woorden:
In het selven jaer (1603) is de pest te Oosterwijk gecoomen en aldari den
geheelen winter bleijven leggen ende is in den somer 1604 soo jammerlijck ende
dangereuselijk ende schromelijk gepasseerd en voortgegaan, dat die van de stadt van
den Bosch en de meestendeel van de omleggende dorpen geinterdiseert ende op
groote peene verboden hadden dat niemant in de nabueren van Oosterwijck, alwaert
dat sij ook gesont en niét - besmet waeren, en souden mogen logeeren. Sulks dat de
resteerende nabuuren in de velden, weijden en heijden hebben moeten onthouden,
uytgenomen dat eenigen bij den geheugte van Oosterwijck zijn ontfermt en ontvangen
geweest. En sijn alsdan binnen de voors. Vreijheijt over de 400 persoonen gestorven
geweest en souden wel altemael gestorven hebben, hadden sij hen niet gescheijden
en van den anderen geloopen. Want de lugt alsoo geweest was dat allen de geenen
die binnen de Vreijheijt waren gebleven en niet gevlugt al waeren gestorven ofte
besmet geweest, ende dat de vogelen over de Vreijheijt vliegende het vier ontvangen
en ter aarden vielen. Alsoo dat de gevlugten, sonderlinge de wethouderen en eenige
van de gequalificeerden in 22 weeken in de voors. Vreijheijt niet hebben dorsen
woonen of verkeeren.
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Aldus de chroniek. Dat tegelijk met de kerk ook de kapel werd in brand gestoken, is een
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Aldus onze oud-secretaris. Maar, om op de zaak terug te komen, daar stond dan de
uitgebrande kapel ter linde, zonder lieve-Vrouwe beeld in die verpeste omgeving.
Welnu, in 1604 werd de vrouw van Leonard Laurentsz.
"Hier heb ik het authentieke afschrift !111 onderbreekt Wichmans geestdriftig. Ja, laat
Wichmans ons zijn zegelstukjes voorlezen. De beëedigde verklaring van Theodorus
Gerardus van den Wiel, schepen, en Lambertus van den Heuvel, sectretaris der
gemeente Oisterwijk, eene notariëele acte onder getuigen opgemaakt!
Lees voor, Wichmans!
"Ondergeteekenden verklaren, onder eede, te weten:
dat Anna, huisvrouw van Leonardus Laurensz, gevaarlijk ziek en lijdend was aan de
pest, dat genoemde Leonardus, tot genezing zijner zieke echtgenoote, met luider stem
aan God en zijne H. Moeder de belofte deed, van een nieuw Moeder-Gods-beeld in de
kapel ter linde te zullen plaatsen, ter vervanging van de oude, door de geuzen
verbrande beeltenis, dat op hetzelfde uur, waarin die belofte werd uitgesproken,
genoemde Anna zich hersteld en genezen gevoelde, dat zij nadien dikwijls placht te
verklaren ten gevolge harer ziekte zoodanig van het gezicht beroofd te zijn geweest,
dat zij zelfs de middagzon niet kon onderscheiden, en niettemin terzelfder tijd voor
haar plotseling het licht doorbrak, alsof wel honderd toortsen tegelijk in hare kamer
ontstoken werden, en daarbij een zoete inspraak, als van hemelsche welluidendheid,
in haar binnenste vernomen werd, dat zij dit alles toeschrijft aan de tusschenkomst
der Moeder Gods112. Ziedaar! En wat dunkt u nu wel?
Duidelijk: men kan niet meer menschelijke zekerheid vorderen:
eene verklaring van Oisterwijk's meest aanzienlijke, in openbaar ambt gestelde
burgers, en dat beëedigd en schriftelijk.
Neen, maar wat dunkt u van zulk mirakel zonder beeld? Hoe rijmt dit wel met
onze beelden-aanbidding? En heeft Maria hare kleine belagers niet geestig verschalkt:
de vlammen lieten haar dus ongedeerd. Zij is en blijft wat en waar zij is: Onze Lieve
Vrouwe van Mirakelen te Oisterwijk!
"De vreugderijket! glimlacht v. Rijckel.
Onze jonge gids, de kanunnik van Tongerloo, zal gaarne nu zijn tweede perkament je
ontwikkelen, eveneens een authentiek afschrift, met dezelfde onderteekenaars als
boven, om ons te verbazen met een tweede Oisterwijksch Maria-wonder. Maar
evenzeer is hij onmiddellijk bereid, den ouderen pastoor v. Rijckel verder nu aan het
woord te laten, en zijn handen weer in de wijde witte mouwen te steken.
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Immers v. Rijckel moet wel oog- en oorgetuige geweest zijn van die treffende
gebedsverhooring, door Nicolaas Judocus de Beer ondervonden, in ditzelfde jaar 1626.
Heel Oisterwijk stond er van overeind! Nicolaas de Beer. Eenieder kent hem. Een
man van omtrent de zestig. Al vier jaar leed: hij aan verlamming in de voeten, en kon
nauwelijks van zijn bed tot den haard gaan, en dan no.g altUd steunend ~p een
armkruk.
Hij zelf zal u het een en ander desverkiezend onder eedel bevestigen. Maar, wat
gebeurt! De Beer doet een belofte aan Onze lieve Vrouw: drie achtereenvolgende
Vrijdagen wil hij naar de kapel strompelen, hoeveel moeite en inspanning het ook
koste, en dat blootvoets, slechts gekleed in een linnen gewaad, om in die kapel eene.
H. Mis bij te wonen, tot herstel zijner gezondheid, op voorbede van de Moeder Gods.
En zie: den tweeden Vrijdag komt er aanmerkelijke beterschap in zijne voeten; hij
richt zich op, en gaat, hoewel nog, steunend op de kruk, naar het altaar, om, zooals
gebruikelijk, met de anderen zijn offer te brengen. Welnu, vanaf dat oogenblik is hij
genezen en heeft de kruk niet meer noodig. (Deze hangt nu in de kapel; gij kunt gaan
zien.) Het H. Sacrificie is ten einde; daar bevangt hem de ontroering, en met luider
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stem heft hij aan: "Salve Regina''!
Priester en aanwezigen, allen opgetogen van dankbaarheid, zingen voort mee tot het
laatste woord der antiphoon.
De Beer is daarop gezond en wel naar huis teruggekeerd, zonder kruk. Veertien
dagen later gaat hij te voet naar 's Hertogen-Bossche (nota bene drie uur van hier)
om den jubilé-aflaat te verdienen van onzen H. Vader Urbanus VIII.
En sedert is hij volkomen hersteld. gebleven. Geen spöór meer van verlamming
of kreupel-loopen113.
Gij begrijpt hoe sinds die gebedsverhooringen vooral, den laatsten tijd, de kapel
ter linde in eere is.
In 1604 begon men het herstellingswerk, bij gelegenheid dat het beeld van
Laurentsz zou geplaatst worden: een nieuw dak, de muren terdege nagezien, enz.
Vooral van binnen is alles prachtig bewerkt, in den nieuwen stijl114. Geregeld leest een
onzer priesters de H. Mis op de Linde.
Och, als gij straks in de Capelle komt, bij onze lieve goede Moeder, onzen eenigen
troost in het arme Oisterwijk, bidt dan ook een "Ave Marijken" voor den pastoor, en
dat de lieve Vrouwe alle kreupele zieltjes in Oisterwijk, zoetjesaan weer moge
ophelpen, en zorgen dat ze niet meer omver vallen!
96
Dat beloven we graag. En als nu onze Wichmans zijn mooi en kanunniken-kraag heft
dichtgeknoopt, en het schouder-bont met al die afbengelende poesjes gladgetrokken,
nemen we hartelijk afscheid115.
Waar nu heen? - Nu, naar de Capelle, natuurlijk.
Maar, laten we eerst eens zoeken om het pelgrimspad te vinden!.
Dat moet loopen in de richting Tilborch.
We stappen thans door de weggebrande en -gebroken kerk, over gebarsten
zerken en blauwe steenen, waartusschen gras groeit. Zwaluwen gieren op en neer in
den mooien zomerdag, als zochten ze hun ouden trouwen toren terug. (Even de oogen
dichtnijpen om thans nog niet “den gruwel der verwoesting te overziet”.
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Wichmans, p 429.
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Met die pracht zouden we 'het heelemaal niet eens zijn, en kunnen ons dien
"nieuwen" stijl (der renaissance) goed voorstellen: naboots-marmeren pilastertjes op het altaar,
daarboven gipsen wolken met houten stralen waaruit bollige engeltjes rollen. Maar we zullen
ons wel wachten pastoor v. Rijckel hieromtrent tegen te spreken.
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De belangstellende lezer, wil, alvorens voor goed afscheId te nemen, wel even diens kort
levensbericht vernemen. Ik ontleen het aan Coppens. Nieuwe beschrijving van het Bisdom
van 's Hertogenbosch. 's Bosch 1843, 111, 291.
Van Rjicke1 is te Oirbeek bij Thienen geboren, en werd, nadat hij 10 jaren de pastoreele
zorg te Oosterwijk had waargenomen, in 1626, elfde en laatste ongemijterde prelaat van St,
Geertrui. Hij had te Leuven zijne studien met roem verrigt, en heeft een aantal werken van
godsvrucht, zedekunde en geschiedenis nagelaten. Zij zijn deze: I. Vita S. Beggae, in 1631
te Leuven in 4to gedrukt, Waarin de schrijver op het leven van de H. Begga eenige
aanmerkingen maakt, en tevens de begijnhoven in de Nederlanden beschrijft II. Ancile
sacrum pro animabus in purgatorio, Lov. 1632 in 12°. De sodalitiis in subsidium animarum
in purgatorio, Lov. 1633 in 12° en Justa funebria animabus fidelium defunctorum
persolvenda Lov. 1634 in 8o, welke drie werkjes over de hulp handelen, die men behoort
aan afgestorvene geloovigen te bewijzen. III. Hodoepoticon Marianum, en Diurnale
Marianum, Lov. 1634 in 8°, alsmede Nomen Mariae tetragrammaton, Lov. 1635 in 12°, tot
bevordering der eeredienst van O. L. Vrouw opgesteld. IV. Spelunca B. M. '
de Covadonga i.1 Asturiis, Brux. 1635 in 4°, in hetwelk de schrijver over de reis van den H.
apostel Jacobus naar Spanje en over den brief van den H. Paulus aan de Hebreeuwen handelt. V. Cultus sanctissimae Trinitatis Brux. 1639 in 12°. VI. Historia S. Gertrudis.
Nivellensis. Of levensgeschiedenis van de H. Gertrudis, abdis van Nyvel, Bruss. 1637
in 4°, waarin over de adellijke geslacten van België en van Luik, vele bijzonderheden te vinden
zijn, VII. Phylacterium ex reliquiiss s'acris Jesu, Mariae, Annae et Joseph, Brux. 1639 in 4° en
VIII, Pattiarchae familiarum religiosarum et suppares eorum, Brux. 1641 in 8o. Van Rijckel is
den 21 october 1642 overleden (Foppens Bibl. Belg. 11. 773).

Kijk, daar links het klooster Catharinenberg. De nonnen zijn in 1609, het eerste
jaar van het twaalfjarig bestand, uit 's Bosch teruggekomen, om hun oud klooster,
waarvan nog maar een poortje meer overeind stond116, opnieuw op te bouwen. Als de
geuzen nu maar niet meer terugkomen. Hoe vlamt de namiddagzon in de kleine
ruitjes van het vierkante gebouw, waarachter de kleine Aa uitkronkelt. De stille
nonnekes hebben ook groote liefde voor Maria, aan wie tegelijk met Sinte Catharina,
haar klooster werd toegewijd. Er moet daar ook nog een mooi oud beeld van de
Moeder Gods zijn117.
Wij wandelen nu recht door naar den Kloosterdijk.
En, daar, wat is dat, die toren en torentjes, uit die beukendreef omhoog stekend,
tegen den helderen hemel?
0, dat is het kasteel Durendaal, thans bewoond door Heet Henrick de la Rivière.
Men ziet vanhier de camelia's en oranjeboom en nu buitenstaan; die zullen nog al
eens dienst mogen doen in de kerk.
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Rechts houden. Even een schuinsche blik op dat krommende kerkpaadje voor de
Heukelummers.
Hé, wat een gezellige drukte hier. Vastgebonden paarden stampen en rillen in de
zonnige vliegenplaag. Vaatjes Oisterwijksch brouwsel waggelen, onder jongenshanden
het zijpoort je uit, den hoek om. Den hoek om! Neen, maar, zie dat uithangbord, 't is
waarachtig "den Hertog"! "In den ouden Hertog van Brabant" - Hertog Hendrik, aan
wien Oisterwijk zooveel privileges te danken heeft. Tinnen deksels klepperen,
dikbuikige kannetjes bonsen. Wijdbeens achter wijdpootige tafels zitten ze, de
blinkende bekers omhoog. Prosit! lachende ruiters. Schilderachtige kerels in pofbroek
en kantkraag, onder flaphoed met slingerveeren.
Neen, laten we maar liever doorgaan en het nageslacht niet ergeren118!
Dat heeft die ronde waard hier anders wel goed bedoeld; zoo op den draai naar het
kasteel, aan den grooten Bosschen weg119 en tevens aan het Pelgrimspad.
Het Pelgrimspad ?
Welzeker, zie, daar van Tilborch komt het af, en gaat hier een eindweegs samen
met den grooten Bosschen weg tot ginds aan den hoek van Carkhoven120.
Zoo wandelen wij het Pelgrimspad volgend, Lindewaarts, en zien nog juist de
Bossche huifkar vanuit Carkhoven, holderdebolder haar "jyeuse entrée" makend in de
Vrijheid. Daar zitten wel een paar pelgrims op.
Rustig voert onze weg langs den achterkant der Kerkstraatsche huizen, waarop de
hofjes uitkomen vol groote bladgroenten, naast foksia's, in bossen opschietend, en
violieren. Verwaarloosd hangen hier en daar de hekken bij wijde gapingen in het
huizenblok, en zijn de krakende branden nog niet vergeten. "Twaalf putten in de
Rechtenstraat121 schijnen niet genoeg geweest om het laaiende vuur te blusschen.
Langzaam voet voor voet verdwijnen nu aan onze linkerzijde de korenvelden van
Carkhoven, want ons Pelgrimspad loopt nu over in
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Chroniek, 1609.
Voor eenige jaren door Hermsen gerestaureerd.
118
Wie afkeurt dat wij hier even letten op dit wereldsch bedrijf moet nog meer verstoord zijn op
den Eerw. Heer Jan van Gramaye, die omstreeks denzelfden tijd, op zijn geschiedkundigen
verkenningstocht, te paard Oisterwijk binnenreed en afstapte om een kroesje te pooien. Gramaye. Antiquitates Brabantiae. Brussel 1708, 11, 35. - Zou die misschien ook in “den
Hertog" hebben aangelegd?
119
De oude voerweg 's Bosch-Antwerpen loopt door de Vughtsche hei, Helvoirt, Haaren door het
Holleneind over Kerkhoven, draait over het spoor met een rechten hoek op den Hertog aan, en
verder door de Lage Baan langs Durendaal naar Tilburg.
120
Nog heden bestaat. althans gedeeltelijk, het oude Pelgrimspad. Van Tilburg uitgaande loopt
het parallel met de spoorlijn tot wachtpost 24, en verdwijnt dan onder den aangelegden
spoordijk. Zou men niet redelijk mogen veronderstellen dat het bij wachtpost 25 weer onder
den spoordijk uitschiet over onzen Tilburgschen weg en de Hoogstraat naar de Linde?
121
Chroniek 1609.
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den "schoon cassij oft steenweg122, van bruin-witte rammelkeien, die Raadhuis en Kerk
verbindt.
De mannen groeten vriendelijk met hand of steek (het moest wel toevallig zijn als
we nu juist de twee ondeugden zouden ontmoeten !), en de vrouwen knikken lachend
in haar witte plooi-mutsjes. Ze schijnen voorliefde te hebben voor zwart en groen.
Zeker van de Spanjolen afgezien. Eveneens als die gewoonte om op bankjes
tegenover elkaar te zitten, tusschen gevel en huispalen.
Maar wat loopt het daar druk in dat slanke midden-laantje, en zie die meisjes in
wijde rokken tippelen, in en uit dat zijtuintje, waar razen in bedden droomen en
knikkebonen.
Wel, die gaan bloemen halen in het "Lieve-Vrouwe-Hofke123, en kijk dan, daar
boven de lindetoppen dat flikkerhaantje: we zijn hier in het "Lieve- Vrouwe-Laantje
"124 van de kapel.
Wees gegroet, gij vol van genade, hier onder de geurende linden. De kapel!
Klein, maar innig, in rooden baksteen, met schaduwhoeken van uitpuilende
steunbeeren, waartegen klimop omhoog trekt.
Ja, laat ons binnengaan het gebogen portaaltje, en de vingers steken in het ronde
wijwatervaatje125.
Inderdaad, Wichmans, teedere vriend van Maria, gij moogt wel spreken. vaneen
zoetgodvruchtige stemming, die den binnentredende hier tegemoet komt126.
Van de zoldering hangen roode olielampjes. De zon tintelt nog even in de bleeke
ramen en schemert over net beeld, gestoken in fluweel met zilverdraad doorstikt, en
bezet met steentjes in kroon en haarwrong.
De lieve Moeder des Heeren op ons nederziende, altoos het Kindje in de armen.
O huisje van Nazareth, hier genesteld onder de linden, hoe liefelijk klinkt hier dat
engelenwoord, duizendmaal herhaald, altoos welluidend en telkens weer frisch en
nieuw: Ave Maria, Ave Maria!
Wees gegroet, ook van ons, arme zondaars, die vertrouwelijk bij U nederknielen,
en wend uwe zachte blikken niet af en laat die glimlach niet verflauwen, als wij U
aanzien, 0 Toevlucht, 0 Troosteres, 0 Behoudenis. Neen, wij willen niet kinderachtig
zijn, en U telkens lastig vallen om wondere teekenen - het is alles immers genoeg, en
meer dan overvloedig en niet onverstandig zullen wij U vragen om verlost te worden
van alle droefheid, in dit dal van tranen; och neen, dat kan immers niet zijn en
behoeft ook niet. Maar kinderlijk komen wij tot U, o. Vreug99
derijke, die toch onze aangewezen Moeder zijt, veeg de tranen uit de oogen der
zielsbedroefd en, streel de hoofden der eenzamen en troosteloozen, laat uw adem
gaan over onze zielen, en maak ons rustig en blijmoedig door uwe genade, die toch op
den duur alleen en inderdaad gelukkig stemt.
0, gij, die ieder onzer kent en bemint, en alles zoo ongemerkt ten goede
verzorgen en schikken kunt, blijf altoos bij ons in het oude Oisterwijk, en bid voor ons.
- Tusschen ritselende bidsnoeren door, gaan wij naar buiten. . . .
Zie, de avond valt. Langs de balustraden en trappen van het
raadhuis daalt nog een getoogde schepen. . .. In de verte klotst de valbrug van
Weijenbergh, en rijdt ]oncker de Bever zijn hooge huizing binnen. "Angelus" klept. . ..
Chroniek 1609.
Oude Oisterwijkers zeggen: het moet gelegen hebben achter de tegenwoordige
sigarenfabriek "de Huifkar".
124
Het oude linden laantje voor het raadhuis eerst lieve-Vrouwe-Iaantje, daarna heeren-laantje,
tegenwoordig trouwlaantje genoemd.
125
Nog bestaand eenig en laatste overblijfsel der kapel, te zien op het raadhuis.
126
Wichmans, 430.
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De rector komt zijn kapelletje sluiten en tikt met de sleutels.
'Kanunnik Wichmans moet ons verlaten en terugkeeren naar zijne
geestenwereld.127 I) Ook voor ons wordt het tijd: we zijn zoo ongemerkt haast 300
jaar tenachter geraakt.
Nietwaar, nog even neerzitten op deze bank onder onzen Maria boom. Boven de
linden stijgt de maan met wassende horens.
0, alma Mater, 0 hooge Moeder, weer zien wij uw beeld te voeten uit, boven de
maan tegen de opduikende sterren, kringelend om uw hoofd.
Wat beduide het eigenlijk, dat wij uw lief kapelletje niet meer zullen terugzien,
waaraan onze kleine oogen en harten gehecht zijn.
Want uw hooge geest wordt toch niet overstulpt en vastgehouden onder het dakje
eener kapel, 0 Koningin des Hemels, wier glimlach bovenaardsch en onsterfelijk is.
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Wie den levensloop van onzen gezelligen gids wil kennen, leze het volgende, ontleend aan
Coppens, IV, 261.
Augustinus Wichmans, die, vóór zijne aanneming als lid der abdij, den naam van Franciscus
droeg, was omtrent het jaar 1595 te Antwerpen geboren. In 1630 werd hij pastoor te Mierio en
in die betrekking deken des dekanaats Helmond. Nadat hij omtrent drie jaren die gemeente
had bediend, werd hij, op het einde van 1632, naar Tilburg verplaatst en tot deken van het
dekanaat Hilvarenbeek aangesteld. Wichmans was bij den bisschop Ophovius hoog geacht,
wien hij menigwerf met goeden raad bijstond. In 1642 tot medehelper van den prelaat
Verbraecken gekozen, werd hij den 11 januarij 1643 in het opgedragen ambt bevestigd. Den 9
julii 1644, nam hij als prelaat bezit zijner abdij, en werd hij den volgenden dag door den
bisschop van 's Bosch de Bergaigne en de prelaten van St. Michiel en van Averbode gemijterd,
terwijl de abten van Park en van Postel de plegtigheid bijwoonden. Hij heeft zich door.
verscheidene werken beroemd gemaakt, die hij of in druk uitgegeven of in handschrift heeft
nagelaten. De gedrukte werken zijn deze: Rosa candida et rubicunda, waarin hij den
marteldood van den eerbiedwaàrdigen pastoor van Haren, Petrus van Calmpthout beschrift;
Apotheca spiritualium pharmacorum; - De origine et progressau caenobii Postulani; Sabbatismus Marianus : Brabantia Mariana. Eene levensbeschrijving van de H. Dympna, en een
werk getiteld: Syntagma pastorale, waarin over de pligten der geestelijke herders wordt
gehandeld, zijn door hem in handschrift nagelaten (Foppens Bib. Beid. I. 113). Men vindt ook
vermeld, dat deze kloostervoogd het werk van den kanunnik Groenenschilt, den lusthof der
godvruchtige meditatien voor titel voerende, verbeterd en vermeerderd heeft (Paquot VIII.
210). Nadat Wichmans vele verfraaijingen aan de abdij had laten bewerkstellen, is hij den 11
februarij 1661, te Mechelen, in het 66e jaar zijns levens, overleden en in de abdij Tongerloo
met een grafschrift begraven.
In een voet-nota geeft Coppens dit grafschrift.

Na 1648.
Zoo laten wij den nacht der geschiedenis over ons heengaan, om weer te
ontwaken in onzen eigen tijd, te midden van toetende auto's en tingelende fietsen,
waarop gezeten de achter-kleinkinderen van Van Rijckel's vrome parochianen.
Waar is de lieve kapel? Opgeruimd een modern raadhuis staat sinds 1900 in haar
plaats. Alleen de oude groene lindeboom leeft nog.
Wie zal ons nu verder inlichten omtrent de geschiedenis van Onze Lieve Vrouwe
Ter Linde, gedurende de zeventiende, achttiende en negentiende eeuw?
Snuffelen in oude boeken: Van Oudenhoven (1670), Coppens (1843), Schutjes
(1876).
We vinden nauwelijks iets, en dan nog meest bij herhaling hetzelfde. Het
bisschoppelijk archief hebben zij blijkbaar ingezien, ook hier en daar ons gemeentearchief, dat echter in hun tijd "slechts onvolledig geregeld was"128.
Intusschen moeten wij ons tevreden stellen met hetgeen er is, en luisteren haar
de mondelinge overleveringen van oude Oisterwijkers.
Redelijk mag worden aangenomen, dat de kapel voor Maria's kinderen is blijven
openstaan, tot aan het vertrek der Spaansche troepen uit noordelijk Brabant, d. i. tot
aan den vrede van Munster (1648).
Wel zal, evenmin als het overige platteland der Meierij, zoo ook de Vrijheid niet
vrij gebleven zijn van strooptochten en baldadigheden, bizonder sinds 1629, toen 's
Bosch, het Rome van ons zuiden, in handen der geuzen viel; maar toch werd de
eeredienst in Oisterwijk niet duurzaam verstoord.
Dit moge zijdelings blijken uit een rekening der L. V. Broederschap (1642-45), waar
een post genoteerd staat: "Aen cieraet van O. L. V. beelt ende van den altaer, soo aen
doecken bloempotten, sije bloemen, lijnwaet ende eene caste, om de ornamenten in
te bewaeren." (Bedoeld iseene zij-kapel in de parochie-kerk.)
Na 1648 begon de Hollandsch-protestantsche verdrukking van het roomsche
"wingewest" Noord-Brabant: kerken afgenomen, priesters ver101
jaagd, openbare eeredienst afgeschaft, zooals in een later artikel breedvoeriger zal
worden aangetoond.
Alle "paepsche stoutigheid" werd streng gestraft, en daaronder was natuurlijk ook
onze "afgoderij" met beelden begrepen!
Zoo zijn kerk en kapel gesloten geworden omstreeks dien tijd, d. i. sinds 1648.
In de papieren der Broederschap vinden we opgeteekend Ao 1651: De schepenen van
Oisterwijk verkoopen publiek het groot crucifix met de groote beelden van O. L.
Vrouwen St. Jan, die voorheen. in de kerk gestaan hebben. Item verkoopt de L. V.
Broederschap het L. V. altaar en het beeld (uit de kerk).
Over de kapel ter linde, noch over dat beeld vinden we ook maar een enkele
aanteekening, en zijn dus verder aangewezen op vergelijkende beschouwing of
algemeene gevolgtrekking, en op den mond der overlevering.
Alzoo moet te dien tijde ook onze kapel zonder beeld geweest zijn.
Hoe zal er in stilte getreurd zijn, door fijngevoelige zielen, toen de geuzentrawanten met harden lach, het dierbare portaaltje dichtklapten, grinnekend in hun
overmoed.
Hier mag de familie Van Roessel met eere vernoemd: zij, heeft zich het Mariabeeld aangetrokken, en een kamertje daarvoor ingericht, het "lieve-Vrouwekamerken” genoemd.
De familie-overlevering kan hieromtrent wel als vaststaande beschouwd, en
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Cleerdin. Inventaris van het oud-archief der gemeente Oisterwijk. 1917. Inleiding. Het
pastoors-archief is in deze minder dan onbeduidend. De abdij van Leuven bestaat niet meer. Bij
den tegenwoordigen pastoor der St. Gertrudis-kerk is tevergeefs aangeklopt. Waar is haar
archief? In het rijks-archief te Brussel? Zou er in het bisschoppelijk archief te Luik of te
Mechelen niets te vinden zijn?

wordt, behalve door oude geburen bevestigd, nog waarschijnlijker gemaakt door de
omstandigheid, dat v. Roessel's huis schuins tegenover de kapel gelegen was, met
daarin gevestigde kaarsenmakerij.
Intusschen bleef de kapel leeg en verlaten staan. Te veronderstellen dat zij
tijdelijk als protestantsch schoollokaal zou zijn ingericht, is geene te gewaagde
gissing: immers dit gebeurde op meer plaatsen met dergelijke gebouwtjes.
Zeker heeft de komst en het verblijf der Franschen129 in ons zuiden (sinds 1672),
evenals elders, zoo ook ten onzent, verzachtingen en mildere toestanden bewerkt voor
de katholieken (schuurkerken werden toegestaan); maar aan de weelde eener kapel
heeft zeker niemand durven denken.
Van eenige openbare Maria-vereering is wel nooit meer spraak geweest. En als de
acta der L Vr. Broederschap, ofschoon geen onmiddellijk verband houdend met de
kapel ter linde, toch eenigszins als maatstaf mogen dienen, dan is Maria's heerlijkheid
in Oisterwijk niet groot meer geweest.
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De oude papieren der Broederschap geven geen verheven dunk van den ijver der
broeders, tegen het einde der zeventiende eeuw, en gedurende het verloop der
achttiende.
Gilde-proosten werden wel is waar geregeld gekozen, maar die schijnen zich
voornamelijk verdienstelijk gemaakt te hebben als voorzitters van feestjes en
potverteringen, zooals wel blijkt uit diverse wijnrekeningen. En om ook de
godvruchtige huisvrouwen tevreden te stellen werd eindelijk het stichtelijk besluit
genomen, een weduwen-fonds op te richten, hetgeen echter al zeer weinig uit te staan
had met het doel der vereeniging130.
Intusschen geraakte de kapel ter linde meer en meer in verval, en werd in 1727
veranderd in een raadhuis, waar de protestantsche schout zetelde, en dito schepenen,
burgemeesters met trawanten in en uit liepen.
In 1795 komen de Franschen opnieuw terug, om tegenover de gewezen kapel,
hun vrijheidsboom te planten, en met het jonge volkje van Oisterwijk rondom te
dansen, zwaaiend en zwierend. dat de roode mutsen vasthaken in hangende
lindetakken. Pang!... Pang! . . . Vroolijk krult de kruitdamp: Vive la liberté! - Maar de
katholieken zullen nog wel even geduld willen hebben.
Op het bordes dierzelfde oud-kapel zien we een tijdje later den" maire
(burgemeester) deftig pronken met klapsteek en sjerp, hetzij om een Napoleon-dag te
vieren (sinds 1799 oppermachtig), hetzij om krakend te buigen, ter verwelkoming van
Louis-Napoleon (1806-10), in goud-galon en tressen, trap-op komend131.
En diezelfde angelus-klokjes van het oude gebouwtje hebben weer dienst moeten
doen, om Napoleon uit-, en Koning Willem I in te luiden (1815).
Een penteekening van voor 1836132, vertoont de raadhuis-kapel, met daarachter
den lindeboom, uit welks lage kroon nu een mast omhoogschiet. Onder den
vrijheidseik staan op wacht bij hun stukken twee "rijers", met kolbak, de lange
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Onze republiek is in haar glorie-tijdperk (1648-1713) driemaal in oorlog geweest met den
Franschen zonne-koning, Lodewijk XIV, telkens eindigend in eervollen vrede: 1672-78 (vrede
van Nijmegen), 1688-97 (vrede van Rijswijk), 1703-.:13 (vrede van Utrecht).
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Nog heden bestaan een proost en een paar broeders, met eenig eigendom. Jammer, om hare
oUdheid dat deze oude L. Vr. Gilde uitsterft. Zou het niet verstandig zijn alle zulke plaatse1ijke
vereenigingen (Kevelaar, L. Vr. Ter Linde, genoemde Broedershhap) zakelijk en degelijk te
vereenigen tot eene enkele, onder den oorspronkelijken naam van "Lieve-VrouweBroederschap" met, tot proost, den pastoor of een kapelaan, om kerkelijk verband te houden,
terwijl de bestaande broedermeesters konden aanblijven. - Als eenieder zijn gevoelerig
betweterig "ikje" ter zijde zet, tegelijk met spitsvondige schijnmoeilijkheden, och, dan is het
doel onmiddellijk bereikt: Het verband met oud-Oisterwijk en met de XIVde eeuw hersteld,
Onze lieve Vrouw groot er eer aangedaan, en tevens plaatselijk belang behartigd.
131
Naar oververteld wordt zou hij ten huize B 215 geluncht hebben.
132
Als bijlage verstrekt in de trommels beroemde Oisterwijksche-moppen.

kapotjas vastgeknoopt over gele "attila" .
Want van 1830-39 (Belgische opstand) had Oisterwijk weer eens inkwartiering, en
stonden rondom ons raadhuis aan rotten, de voorlaad-geweren, met haan en pan.
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In 1836 onderging het raadhuis nogmaals eenige verbouwing of wijziging. De
steunbeeren werden weggekapt, de muren in het vierkant afgeplat, en boven in den
gevel een wit driehoek-veld aangebracht: alles zoo ietwat in gewilden Napoleon-trant.
Volgt nu de tijd dat de prins van Oranje, onze sympathieke held van Quatrebras133
(16 Juni 1815), koning Willem II genoemd wordt (1840-49), liefst verblijf houdend in
zijn Tilburg.
Menigmaal zullen zijn grenadiers en groene jagers te paard Oisterwijk zijn
binnengehuppeld, de vangsnoeren schokkend langs hoofd en schouders om gestrekt
halt te houden voor ons raadhuis, terwijl de koning opging de hooge trappen.
En ten laatste hooren we nogmaals de kapelle-klokjes luiden over Willem III
(1849-90), en lezen eindelijk nog op dezelfde barstende muren aangeplakt, het
bericht der troonbestijging van de laatste Oranjetelg, Wilhelmina (31 Aug. 1898).
Zoo hebben deze muren alle tijdperken onzer geschiedenis meegeleefd, totçlat zij
ten langen leste in puin gekapt werden onder sloo.pershqnden (1899). Hadden de
steenen kunnen spreken, ze zouden die menschen verweten hebben, gebrek aan
eerbied voor het verleden.
Maar, wij hooren niets meer van Onze Lieve Vrouwe van Oisterwijk; is het verhaal
hiervan uit?
0, neen, maar dat wordt een stille geschiedenis, die niet afspeelt op open
marktplein.
De tijden der drukke bedevaarten zijn voorbij, toen duizenden134 hierheen
kwamen en zelfs België135 pelgrims leverde. Alles is nu stil rondom O. L. Vrouw van
Oisterwijk; alleen in het "kamerke" komen nog menschen bidden.
Doc gedurende den Belgischen opstand en de inkwartieringen albier (1830-39)
wegens de verdorvenheid van het noordelijk sloldatenvolk is het beeld verborgen
geweest in een zolderkast, ten huize van Van Roessel (ter plaatse van het
tegenwoordige B 126).
Daarna is het wederom neergezet in het L. V. kamerke (thans B127) en heeft
daar nog omstreeks veertig jaar gestaan.
Sinds den "soldatentijd" begon deze Maria-devotie aanmerkelijk te verflauwen,
doch verkwijnde nog niet geheel en al.
Zulks is mij overduidelijk gebleken uit herhaalde en besliste verklaringen van
geloofwaardige personen, die er destijds zelf nog bloemen of kaarsen geofferd
hadden, of het beeld omkleed, met uit Antwerpen toegezonden136 bekleedingen,
volgens toenmalig misbruik.
Tot omstreeks 60 of iets langer, kwamen nog vele menschen dikwijls bidden in dat
kamertje.
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Ook bizonder voor stervenden en moeders bij geboorte-gevallen, werd O. L. Vrouw
aangeroepen137.
Men moet spaarzaam zijn met het gebruik van sterke uitdrukkingen, en daarom
schud ik het woord "wonder" telkens weer uit de pen. God is immers meest
wonderbaar in zijne alledaagsche werking en leiding, en eene gezonde ziel heeft niet
133

Zou niet het snijpunt, Bossche weg - Udenhout, zoo heeten om hem?
Craandijk. Wandelingen door Nederrland, 118.
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Mededeelingen van den protestantschen gemeenteontvanger Rijpperda.
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In Antwerpen woonde een tante van Arnold van Roessel.
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Zegslieden van het een en ander Wed. Corn. van Selst-Elis. Oudens, geb. 1822, Wed. Willem
Borghaerts-Petr. van Drunen, geb. 1823, Piet van Roessel, geb. 1824.
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telkenmale opnieuw buitengewone prikkels noodig om opgewekt te blijven.
Niettemin behoeven opmerkelijke gebedsverhooringen niet doodgezwegen, en
kunnen zij nuttig zijn om verflauwden ijver weer aan te moedigen.
Althans het trof mij zeer eene hoogbejaarde moeder hare dankbaarheid te hooren
uiten over O. L. Vrouw. Het was al meer dan een halve eeuw geleden. Haar toestand
bij de geboorte eener dochter scheen hopeloos, men zou de gebeden der stervenden
gaan beginnen de geneesheer had alle hoop opgegeven. Een buurvrouw snelt vol
vertrouwen naar het L. Vr. kamerke en laat een kaars opsteken. En zie, plotseling is
alle gevaar geweken, het geval heeft een normaal verloop, tot groote verbazing van
den geneesheer, die inmiddels teruggekeerd, uitriep: hier lijkt wel een wonder
gebeurd. Honderden malen heeft zij met betraande oogen telkens hetzelfde opnieuw
verteld, hetgeen menigeen zich nog herinneren kan, en altijd heette het weer dat
heeft niemand anders als onze lieve Vrouw gedaan138.
Sedert 70 of daaromtrent, is het oude beeld "voor evenveel" behandeld en
geplaatst in een doorgang of keukentje nabij den werkwinkel (ververij). Van bidden
was natuurlijk geen sprake meer. De potverterende broeders van een of andere gilde
of muziekgezelschap zullen de laatste kaarsen wel hebben uitgeblazen! (in het
voorhuis werd herberg gehouden). Ik herinner mij het aldaar gezien te hebben: de
toenmalige eigenaar of bewaarde voelde er niet veel meer voor, maar op een
zinspeling, het beeld liever aan de kerk te geven, ging hij toch niet in: het had toch
nog zoo iets van familiestuk.
In 1908, bij het overlijden van bedoelden Arnoldus van Roessel, is het oude
beeld, na eerst nog een paar maanden gestaan te hebben. ter plaatse van het
tegenwoordige B 123, onder dak gebracht bij de familie Kluytmans-van Roessel, B
112, en aldaar op een bovenkamertje geplaatst.
Schijnbaar toevallig, beweegt en ontwikkelt zich alles, onder hooger vingerwijzing.
Op het feest van O. L. Vrouw-onbevlekt-ontvangen, 1909, bezoekt Dr. X. Smits
genoemde familie, en wordt opmerkzaam op het beeld.
105
De geschied- en kunstkenner, de liefdevolle vereerder van Maria, is bij, die
beschouwing ontroerd; hij ziet in verbeelding oud-Oisterwijk, en aller blikken op Haar
gevestigd; en thans . . . och!
Het een en ander wordt besproken met familie Van Roessel met pastoor en
kapelaans, met pater Kronenburg.
De electrische vonk spettert van ziel in ziel, de aanraking van boven wordt gevoeld, en
uit het geschokt gemoed straalt geestdriftige energie.
In 't kort. Op nieuwjaarsavond 1910 staat een rijtuig te wachten voor B 112.
Familieleden, talrijk aanwezig, nemen afscheid van het oude gedenkstuk, hetwelk nu
de pastorie zal worden binnengedragen.
Er zijn van die kleine oogenblikken, zonder woorden, die in het geheugen blijven.
Me dunkt, ik zie nog pastoor van der Meijden de deur openen; en het oude beeld in
ontvangst nemen, en daarna geknield met priesters en huisgenooten eenige "Weesgegroeten" bidden. - Och, wat kunnen wij anders en beter dan stamelen "Ave Maria".
Daar stond dan dfe dierbare herinnering aan Onze lieve Vrouw van Oisterwijk: het
beeld van Laurensz en de Beer, dat de liefde had van voorvaderen en voorgangers.
Maar in welken toestand. In gedachten beschouwde Dr. Smits het zoo beschadigde
stuk, en paste geestig toe den text van het Hooglied: "Wil er niet op letten, dat ik
bruin geworden ben. De kinderen mijner moeder hebben tegen mij gestreden" (bedoeld: de afvallige kinderen der moederkerk).
11 Februari, eigenaardig juist de feestdag der verschijning van O. L. Vr. van
Lourdes, werd het beeld naar Roermond vervoerd, om in de werkplaats van Dr.
Cuijpers, onder diens aanwijzing en inderdaad zorgzaam toezicht, gerestaureerd te
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Bedoelde persoon: Corn. van Selst-Elis. Oudens. Datum: 1 Aug. 1857. Geneesheer: J.
Bolsius.

worden139.
Intusschen werd bisschoppelijke goedkeuring tot openbare huldiging aangevraagd
en verkregen, en de dag der troonverheffing blijde verwacht, en wel voorbereid.
Zoo naderde de dag, 31 Juli. Het was een mooie stille zomeravond, die het feest
voorafging. Overal tusschen de linden hingen vlaggen, door heel de "regtenstraet". De
menschen hier en daar stonden aan de deur te luisteren, enkel maar te luisteren, te
luisteren naar de klokken, die 300 jaar lang gezwegen hadden en die nu opeens weer
begonnen te spreken, eerst met korte tongslagen, dan al luider en langer, totdat heel
Oisterwijk, alle straten en wegeri en huizen vol werden van hun geroep:
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hoort, hoort, wij kondigen u aan, morgen is het weer feest van Onze lieve Vrouw Ter
Linde.
Aan de noordzijde der kerk, stond voor haar een straalkapel en troon in
gereedheid en afwachting; geleliede tapijten waren gespreid, zeven roode lampjes
knetterden en flikkerden in gulden koperwerk, levend gebloemte ontvouwde geurenen kleurenweelde, zonder weerga, en, och ja, de oude lindeboom wilde ook meedoen,
en had eenige, jonge spruiten afgestaan, om hier en daar tusschen te steken.
Alles was schoon, niets banaal. Zoo behoort het ook ter eere van de Koningin der
schoonheid, de moeder van den Schoonste onder de kinderen der menschen, wier
witblauwe kleuren de kunst heeft overgenomen. Tota pulchra es, Maria.
De dag geopend met algemeene H. Communie, en allerplechtigste Hoogdienst,
waarin de koorknapen verdrongen werden door een aantal eigen priesters, onder stafleiding van den bisschoppelijken secretaris. Enz.
Maar toen dat Lof!
Een kerk vol menschen. In het hooge koor veertig priesters met wit overkleed en
brandende kaars. Hubert Cuipers, uit Amsterdam, aan het orgel. Een orde-genoot van
pater Kronenburg verkondigt luide den lof van de Moeder des Heeren, verhaalt hare
geschiedenis in oud Oisterwijk, roept haar aan uit naam van heel het volk, smeekt
haar zich eveneens te ontfermen over dit nieuwe geslacht.
Als over dons gaan nu de orgeltonen, als het beeld, in goud-gele sluiering,
gedragen door de vier oudste priesters van Oisterwijk, uit het priesterkoor afdaalt,
boven de menigte zich verheffend, langzaam voortschrijdend, duizenden oogen op
zich gevestigd. . . . Hoort nu het volk!
O Lieve Vrouw Ter Linde,
O Maagd van Oisterwijk,
Maria, welbeminde,
Genade- en neugderijk
Na eeuw aan eeuw van rouwe,
Ontwaakt Gij, stil en blij:
Dezelfde lieve Vrouwe,
O ja, dat weten wij.
Verheug U in ons midden
o Moeder wellekom,
Wij smeeken U en bidden:
Verheug U wederom:
Want onze vad'ren zeiden
En schreven op uw naam:
139

Het beeld, ter hoogte van 1.15 Meter, bleek van noten-, het kindje, van perenhout.
-- 'Meer dan gewenscht, voor onontwikkelden of buitenstaanders, is schrijver nu uitteraard
genoodzaakt druk te doen met het woord "beeld". Daarom zij ten overvloede opgemerkt dat
het beeld in zich voor ons niets is dan een dierbaar overblijfsel en gedenkstuk van oudmiddeneeuwsche, voorvaderlijke Maria-liefde.
Nog behoort hier vermeld. dat een verkleind beeld ontworpen is door Kusters, een medaille
geslagen door Brom. een prentje geteekend door Cuijpers.

"Een oorzaak van verblijden,
Zoo luidt haar vreugde-faam".
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Herkent Gij uwe kindren
Na zulk een langen tijd?
Hun liefde kan vermindren
Geen tijd, noch eeuwigheid;
Maar Gij, 0 Lieve Vrouwe,
De hoop van Oisterwijk,
Blijf Gij ons ook getrouwe,
0, blijf U zelv' gelijk.
Nu open hier ter stede
Uw oogen, zacht en goed,
Vol teederheid en vrede,
Nu glimlach weder zoet:
Nu open beide uw ooren
En heel uw moederhart,
Wil weer genadig hooren
Naar onze kindersmart.
Dan zal weer samenkomen
Het volk van heinde en veer,
Naar onze lindeboomen
De Lieve Vrouw ter eer,
De Lieve Vrouw ter Linde,
De roem van Oisterwijk,
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Inderdaad het heeft zoo moeten zijn. Heel de Lieve-Vrouwe-geschiedenis, ontwikkelt
zich eenvoudig, natuurlijk, als vanzelf, zonder reclame, zonder dwang141.
Want die oude liefde zat diep in de volksziel, in herinnering en verbeelding, en
wachtte nog slechts op eene gelegenheid, zich te uiten.
Neen, Onze Lieve Vrouw is in Oisterwijk nooit geheel verwaarloosd; is het
dagelijksch rozenkrans-gebed in October niet bizonder en kenmerkend?
En welk eene grage, drukke offervaardigheid bij het inrichten en sieren der
nieuwe Maria-kapel. De bereidwilligheid behoefde geen aansporing, en liep onze liefste
Nadat het beeld gedurende de "Reformatie" uit de kapel verwijderd was, en in de maand
Januari 1910 is teruggebracht, in een geschonden toestand, is het in de kunstwerkplaatsen van
de Heeren Cuypers & Co. te Roermond, onder leiding van den Heer Dr. Cuypers zorgvuldig
hersteld.
Handteekeningen.
Oisterwijk, 31 Juli
1910.
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"De Maasbode", in haar nummer van 28 Jan. 1911, rubriek "Geloofsverdediging", vestigde
eveneens de aandacht op de blijde gebeurtenis in Oisterwijk. Zulks naar aanleiding van
sympathieke informaties van nietkathoHeke zijde.

wenschen- vooruit142.
Zoo stond dan het beeld. Evenals vroeger komen jong en oud, arm en rijk weer
bidden, evenals vroeger hoort en verblijdt Maria hare kinderen143. Wichmans en Van
Rijckel moesten dat nog eens gezien hebben.
Doch er ontbrak nog iets: de openbare huldiging buiten het kerk gebouw, in de
volle straat.
Mocht dit wel, zou het gaan, als het zus of zoo eens, als dit of dat misschien soms
allerlei angst en weifeling, totdat opeens de volksdrang doorbreekt, voorbereid in
courant en vergadering, niet door de priesters, maar door de burgerij.
3 Mei 1913 gaan weer de klokken en de vlaggen. De menschen staan in menigte
op het Lindeind, alsof het weer een middeneeuwsche "kermisdach" was. Vandaar toch,
de plaats der vroegere kapel, zal de stoet uittrekken.
Onder de uitschietende Mei-takken van den ouden boom staat de leider, en
spreekt het luistergrage volk toe, dat het verbaasde Lindeind
109
ervan weerklinkt. Groot oogenblik, nu verleden en heden elkaar de hand reiken onder
de linde.
Na 300 jaar! Ziet daar trekt weer de stoet, langs huizen en boomen vrij
voortbewegend, openlijk hulde brengend aan de Moeder des Heeren, die uit lentewolken vriendelijk nederblikt.
De vendels van nieuwe en oude gilden waaien uit, langs het oude laantje, welks
takken omhoog krommen, als armige paasch-kaarsen. Alles herleeft en herrijst.
Tusschen rijen biddende mannen, enkel mannen, vier Bourgondische edelknapen, in
afhangende sluiermouwen, dragend de kerk van Oisterwijk, dat is de hulde der
bloeiende middeneeuwen daarachter witte meisjes, korven opeengetaste bloemen
omhoog-stekend: de hulde van den nieuwen tijd.
Uit kerkportaal en -plein treden tegemoet de priesters in gouden gewaad,
voorafgegaan door hoogglanzende koperstukken. Nu komt de hymne los:
Maria vreugderijk,
Zachtkens in Oisterwijk
Onder de bloeiende linden ontwaakt, Hier hebt gij allen,
Bij duizendtallen,
Dikwijls in stilte gelukkig gemaa.kt.
o blijde lieve Vrouw,
Met oogen hemelsblauw
Altoos op liefde en genade belust,
Wil niet verhindren
Dat wij, uw kindren,
Dankbaar U houden de handen gekust.
Moeder, verlaat ons niet,
Eenzaam en vol verdriet,
Waartoe versieren wij anders uw troon: Hoor naar ons bidden,
Zit in ons midden,
Vestig uw blikken op Jesus uw Zoon.
Om uwen zoeten lach,
Die toçh zooveel vermag,
142

Wij tellen aan bijeengebrachte gelden f 8000, hierbij niet inbegrepen de dagelijksche
kleingiften in de offerkist.
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Op den dag der troon verheffing, 31 Juli 1910, bad eene moeder voor haar ziek kind, lijdend
sinds een jaar aan voortdurende hoofdschuddingen. In eenvoud des harten bad zij vertrouwvol:
O. L. Vrouw, als gij dan zooveel kunt, dan kunt ge dàt ook wel. Thuis gekomen vindt ze haar
kindje hersteld, en voor goed. Nog twee sterk sprekende gevallen der laatste jaren zijn mij met
name en met zekerheid bekend. - En wie telt, of juister vertelt, de stille gebedsverhooringen op
zielsgebied ?

Zijt gij vol vreugd en genade genoemd; Blijf lieve Vrouwe,
Dien naam getrouwe:
Oisterwijk worde om uw gratie geroemd.
Hier zouden we gevoegelijk de eigenlijke geschiedenis van O. L. Vrouw van
Oisterwijk kunnen beëindigen, met de meest hoopvolle wenschen, dat ons Oisterwijk
een centraal punt moge worden van Maria-liefde en -hulde in wijden kring.
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En deze hoop heeft reden: het pelgrimsaantal vermenigvuldigde door deelname van
buitengemeenten, op 24 September 1917, tot rond de 5000; zoodat vanaf het
zangkoor gezien, heel de plattegrond der kerk een egale vlakte geleek van
menschenhoofden, dat de volksmassa het kerkportaal uitpuilde tot halverwege het
plein, en de Maria-hulde een aangroeiende storm geleek.
Maar laat mij eerst nog even in overpeinzing mogen stilstaan bij de openbare
processie, van 2 October 1916. Er waren toen circa 2500 militairen ingekwartierd in
Oisterwijk, meest Amsterdammers en Friezen. Verbaasd toekijkend stonden zij in twee
rijen opgesteld, van raadhuis tot kerk.
Wie zou niet vanzelf denken aan den tijd van 1587, toen eveneens "de soldaten
van Holland"144 de straten hier vulden, onder graaf Hohenlohe, - Laat de film van het
verleden afsnellen voor uw geest. Toen en thans!
't Is waar, de kapel ter linde is nog niet herbouwd; maar welk eene openbare
Maria-huldiging thans opnieuw; en zie, boven de linden der Kerkstraat verrijst
wederom op zijn oude plaats een nieuw kerkgevaarte, alsof er niets gebeurd was!
0, "soldaten van Holland", ziet, als een fenix uit zijn asch is katholiek. Oisterwijk
herrezen, met kerk en klooster, gasthuis en scholen, met een gebouw voor schoone
kunst en de Lieve Vrouwe zetelt weer op haren troon.
Daar staan ze langs den weg, in twee rijen zwijgend opgesteld, terwijl de stoet, in
stille pracht, midden-doortrekt. Arme kerels, daar staan ze nu, zelf op hun beurt
uitgeschud, geplunderd en beroofd van het beste wat ze hadden, van hun godsdienst.
Och, hadde mijn de Moeder Gods maar niet zoo beleedigd. Men trachtte het
Kindje Haar uit de armen te rukken, en de Moeder op zij te duwen, maar het Kindje
vastgeklemd aan de heilige Moeder, heeft een afwijzend gebaar gemaakt, en de
bliksem zijner oogen was vernietigend. Uitgeteerd en verpoeierd ligt nu heel dat
systheem: geen geloofsartikelen meer, geen geboden, geen sacramenten, geen offer,
geen priesterschap: een geloof zonder werken, zonder hoop, zonder liefde.
Ontzettende straf! Langs kale wanden murmelt nog een laatste mompelen van
psalmen, als het klaaglied der Joden onder den muren van Jeruzalem.
Onverantwoord en kleingeestig zou het zijn, om die schimmen van het verleden,
nog te toornen op tijdgenooten. Dat zijn onze middelen en manieren niet. Neen, maar
liefde en medelijden voegt ons tegenover die zoo lang reeds verwaarloosde en
verloopen kinderen der Moederkerk.
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En zulks gevoelden wij inderdaad dienzeIfden Mei-avond, toen; na preek en processie,
twee militairen zich aanmeldden ter pastorie, beiden toekomstige "zendelingen",
voornemens binnenkort naar Britsch-Indië te vertrekken. De menschen waren geheel
verontrust door de Maria-preek van dien avond, en wilden weten of men, volgens
katholieke opvatting, strikt genomen toch ook wel in den Hemel zou kunnen komen,
zonder Maria te vereeren. - Och, beste jongens, laat dat bijbeltje nu maar in den zak,
en spert die oogen niet zoo verschrikkelijk open, we kunnen dat wel heel gewoon en
gemakkelijk met ons gezond verstand af.
Maar wat een koude hartelooze vraag: En zoo te moeten vertrekken om het
144
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woord Gods te verkondigen, terwijl de mond stom en gesloten blijft over Haar, wie alle
geslachten moeten zalig prijzen. En welk eene klein-menschelijke opvatting omtrent
Christus, den hoogepriester aan het kruis, alsof deze in dat bovenaardsche oogenblik,
in die spannende stilte van Hemel, wereld en onderwereld, alsof Hij toen enkel slechts
eene huiselijke aangelegenheid zou geregeld hebben, met de woorden: "Vrouwe,
ziedaar uw zoon!"
Moge de Moeder van Barmhartigheid ook deze arme verblinden volgen met hare
liefdevolle oogen.
Gelukkig keerden er soms van die ingekwiertierden met zuivere bedoelingen,
terug tot dien "Zoon van Maria". En eigenaardig mag zeker genoemd, dat het dikwijls
godvruchtig hooren bidden van den rozenkrans in een echt katholiek gezin, daartoe
soms de aanleiding gaf. Wat hebben ze ons toch verkeerd ingelicht, was telkens de
opmerking. Een sergeant ontving met betraande oogen het doopsel en bracht daarna,
uit eigen beweging eene kleine bloemen-hulde in de Maria-kapel.
Alvorens voorgoed afscheid te nemen van O. L. Vrouw, kom mede, lezer, naar de
nieuwe kapel, en laat mij u uitleggen de beteekenis der voorstellingen en versieringen.
Uïtgangspunt en. loop der gedachte is: Onze lieve Vrouw – de Vreugderijke - Ter
Linde - te Oisterwijk.
Maria werd geboren in de stad Jeruzalem.
Bezie nu de schilderstukken (op het zoogenaamd monumentaal linnen), eerst dat
aan uw linkerzijde, voorstellend de stad Jeruzalem in feestvreugde, vlaggen uit de
torens, muziek op de bastions der muren. Onderschrift: "Gij de glorie van Jeruzalem!"
Maria heeft hare jeugd doorgebracht in Nazareth, gelegen in de joodsche
landstreek, die Israel genoemd was.
Vandaar het onderschrift: "Gij de blijdschap van Israël." En de voorstelling: het
gebergte van Israël met jubelende maagden in reidans, en fluitspelende knapen.
Maria is eene afstammeling van Abraham, den aartsvader van het uitverkoren
volk Gods, zij is de laatste teig uit de koningsvertakking van David-Nathan-Heli,
uitbloeiend in den Messias.
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Beschouw het raam, rechts: afbeelding van dien stamboom, waaruit, als uit een
nieuwen "boom des levens", ten laatste als een bloem Maria ontspruit, met de vrucht
haars lichaams jezus. In tegenstelling met deze moeder van genade, en nieuwe Eva,
wordt beneden afgebeeld de oude Eva, moeder der zonde, staande bij den "boom der
kennis van goed en kwaad", met de verderfelijke vrucht in handen. Daartusschen
eene ster; aanduiding der voorspelling: "Een ster zal opgaan uit jacob."
Maria is zonder erfzonde, onbevlekt ontvangen.
Zie, in het middenraam, hare heldere, doorschijnende gestalte, onder de voeten
tredend den helledraak, dat is de duivelsche zonde. Daaronder, als voorafbeelding, de
kuische judith, die Holofernes, den vijand van Gods volk, had overwonnen en zijn kop
neergelegd. Daartusschenin, de zon, zinnebeeld der zuiverheid (deze wordt eveneens
overvloedig aangeduid door lelie-ornamenten op muur- en tapijtwerk, alsnog door
denkbeeldige dieren, eenhoorns genaamd, uitgebeeld in het koperen hek, tusschen de
knielbanken).
Maria werd uitverkoren tot Moeder van den Verlosser.
Zie het linkerraam: de boodschap des engels. Daaronder als zwakke,
onbeduidende voorafbeelding, Esther, uitverkoren tot koningin. De maan,
daartusschen, die bescheiden haar licht ontleent aan de zon; is zinnebeeld der
nederigheid, waarin deze beide vrouwen hebben uitgemunt.
Maria wordt begroet als "dochter van God den Vader, moeder van God den Zoon,
en bruid van God den H. Geest".
Vandaar, in de spitsbogen der drie ramen, de drie goddelijke personen even
aangeduid: de Vader als een scheppende hand, de Zoon als mensch, de H. Geest in
gedaante van duif.
Maria is, om hare waardigheid van Moeder Gods, hoog verheven in den Hemel,

boven de engelen zelfs, wier koningin zij genoemd wordt.
Op den draagsteen onder de voeten van het beeld is daarom eene zinnebeeldige
engelen-groepeering aangebracht: gevleugelde raderen met gewiekte snelheid
dooreen wielend.
Zeven vreugdevolle tijden of oogenblikken worden in Maria's leven herdacht: de
boodschap des engels - haar bezoek aan Elizabeth - de geboorte van Christus - de
aanbidding der koningen - de vinding van Christus in den tempel - de verrijzenis van
Christus - hare opneming ten Hemel.
De vergulde kroonlamp, met zeven roode lichtjes, voor hare beeltenis brandend,
draagt dit rondschrift: Ardeo in honorem et in memoriam septem gaudiorum beatae
Mariae virginis. Dat is: Ik brand ter eere van, en ter herinnering aan de zeven
vreugden van Maria.
Maria's geestverrukking uitte zich bij haar bezoek aan nicht Elisabeth: Magnificat!
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Dat woord, als de vreugdekreet van het nieuwe Testament, is in randschrift naast
het beeld geschreven.
In Oisterwijk werd Maria geëerd, ter Linde. Deze plaatselijke omstandigheid wordt
aangeduid door de lelieblaren en -bloesems, tusschen het lijnenspel der koperen
afsluiting of knielbank.
Langen tijd als uitgestorven, het leeft thans de, vereering van Onze lieve Vrouw Ter
Linde.
De pauw wordt toegepast als zinnebeeld van schitterende herleving en herrijzenis.
Bemerk daarom de pauweveeren in de gestijlde lelievaasjes en in de
steenbeschildering onder het beeld.
0 Evenals oud-Oisterwijk, zoo stelt zich ook nieuw-Oisterwijk in dienst van Maria.
Daarom de betreffende wapens aangebracht in de koperen afsluiting der kapel.
Ziedaar de kapel in hare fraaie zinrijke versieringen. Nog is de kapel niet geheel
voltooid. Er behoort nog aangebracht een matige beschildering, om zachter
overgangen en verbinding van kleurenspel te bekomen.
De twee kruiswegstaties zijn geheel misplaatst en in tegenspraak met de
omgeving, zij brengen onrust en verwarring. Hiervoor in plaats dienden, aangebracht
kaarsenherzen, met afhangende schilden; waarop zinnebeelden of wapens van
vereenigingen of plaatsen, welke Maria met een offerkaars blijvend vereeren.
Eindelijk moet gedacht aan een vloerbekleeding in mozaiek of tegeltjes. Deze zou
kunnen voorstellen een veild van Mariabloemen, als rozen, mei-zoentjes, vergeet-mijnietjes, met, hier en daar in de hoeken, een wegschietende slang. Als randschrift:
Surge propera, amica mea, speciosa mea jam enim hiems transiit, flores apparuerunt
in terra nostra. Dat is: sta op, spoed u, mijne vriendin, mijne schoone, zie de winter is
voorbij, de bloemen zijn ontloken in onze landen. Terwijl, tusschen de knielbanken, de
Paasch-antiphoon naar voren kon geschoven: Laetare, alleluja! Dat is : Verheug u,
alleluja!
Over dit veld verdeeld (om de tijdvakken van geestelijk en wereldlijk beheer aan
te geven), de wapenborden: der abdij van Leuven, van het bisdom Luik en het bisdom
den Boseh, het hertogdom Brabant, het hertogdom Bourgondië, het koninkrijk Spanje,
en dat der Vereenigde Nederlanden. .
Zou er dan geen kloeke burger meer zijn, die de kapel geheel, of gedeeltelijk wil
voltooien? Zou de rijke met benepen gezicht voorbij schuiven, waar dagelijks "de
penningskens der weduwen" binnenrollen ? Schud een buidel leeg aan hare voeten, gij
die nog nooit iets geofferd hebt ter harer eere; gij die zegen en bescherming noodig
hebt voor uw huisgezin. Wie voelt er nog liefde voor Maria en voor Oisterwijk?
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Wie staat er op met blij hart en volle handen? Heerlijke Mariagunsten mogen zijn loon.
zijn.

En nu wij toch bezig zijn wenschen uit te spreken; ook nog deze: dat het oude
kerk-officie van Maria's vreugden, opnieuw worde ingevoerd, en, tegelijk met de
Lieve-Vrouwe-Broederschap, ook de broederschap van den Rozenkrans in eere
hersteld.
Zoo worde Maria in Oisterwijk geëerd door de zinnebeeldige taal van lijnen en
kleuren, door de eerbiedwaardige taal van Gabriël, van Elisabeth. en van de H. Kerk,
door de kinderlijke taal des harten vooral. Het "Salve Regina", de "Magnificat", het "Te
Oeum Mariale" krijgen weer burgerrecht als volkszang, gelijk in de dagen van
Laurentsz, de Beer eri van Rijckel. De oude gebeden, alsook de "rozenkrans der zeven
vreugden" mogen opnieuw gebruikelijk warden. Winter en zomer moeten levende
bloemen of takken voor haar beeld neergezet145. En, laat dan weer samenkomen het
volk van heinde en veer, naar onze lindeboomen, de lieve Vrouw ter eer.
En moge nu Maria over heel Oisterwijk haren mantel uitspreiden, met echt
middeneeuwsche weelde.
Maar heeft het dierbare verleden ons niets meer te zeggen over Haar, heeft het
dan nergens woorden nagelaten, die wij bewaren kunnen in den schrijn van ons hart,
als oude familie-juweelen, die nooit verouderen?
Ha, daar rijst hij op in wijden jesuitenmantel, de puntige boven flikkeroogen en
schalksche bonnet mondtrekken, onze goede pater Poirters146.
0, wanneer de bezieling hamerde in zijn binnenste, dan spetterden links en rechts
vonken, gelijk in de smidse zijns vaders en niet wel hem, die ze in het gezicht kreeg!
Maar als Mafia-dichter, dan wordt hij innig en stil, en zacht ontroerd en kinderlijk
vroom, de gezonde Oisterwijksche jongen, die de geur onzer bosschen menigmaal had
opgesnoven, of gedwaald langs boomgaarden, of stil gestaann onder de bloeiende
linden der kapel, altoos het ruischende groen in zijn ooren.
Lieve lezer, wees voorloopig bedankt voor uwe volgzaamheid, en laat mij nu
mogen neerknielen.
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Aanvaard, 0 heilige Maagd, ook deze kleine letter-hulde van wie tevreden is de
bloemen der geschiedenis voor U neer te zetten, en dan weer heen te gaan. Een
glimlach slechts, 0 Liefde. . . . Recordare.
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waarvan het latste (?) origineel berust in de stadsbibliotheek van Gent. Ons
tegenwoordig beeld (van Laurentsz; geplaatst anno 16J4), is dus ook door
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De familie Kluytmans A 79 maakt zich verdienstelijk met Zaterdags bloemen in ontvangst te
nemen, en deze voor de kapel te ordenen en te onderhouden.
146
den jongen Poirters gezien en geëerd geweest
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Volledigheidshalve moet ik nog aanhalen:
1e. Gumppenberg. Atlas Marianus 1653. (S. A. 12. c. 409.) - Volgens dezen zou, in de
veertiende eeuw, bij een brand, de linde midden in de vlammen, ongedeerd zijn gebleven,
omdat zij aan de Moeder Gods was toegewijd.
2e. Van der Aa. Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden. 1846. Gorcum in voce. Volgens dezen zou de kapel (niet in 1587 maar) in 1583 verbrand zijn.
3e. Darras. La Legende de Notre-Dame. Plancy 1852 - Deze beweert dat de kapel (niet in 1604
maar) in 1644 hersteld is.
4e. Holwek-Fasti Mariani-Freiburg 1892. p. 336.
En hiermede is, bij ons weten, wel alles aangehaald over O. L. Vrouw van Oisterwijk, wat ooit
bizonders over dit onderwerp geschreven is.

Derde Gedeelte.
Monumenten en Personen.
De Abdij te Leuven.
Het is allereerst van belang kennis te maken met de Leuvensche abdij der
Kanunniken van St. Augustinus, de abdij St. Geertrui, welke als eene moederkerk is
der parochie van Oisterwijk (1230-1648).
Te Leuven, even buiten den eersten ringmuur, in de straat leidende naar het
kasteel der Brabantsche hertogen, in de zoogenaamde Burchtstraat, daar stond reeds
in het begin der Xlde eeuw eene kapel; of bidplaats ter eere van St. Getrudis (Pepijn
van Landen's dochter + 659).
Hendrik I, hertog van Brabant, die in zijne hoofdstad gaarne eene nederzetting
verlangde van de beroemde Parijzer abdij St. Victor, bouwde in 1206 een klooster
naast bovengenoemde kapel, en wist gedaan te krijgen dat zich hier eenige
kloosterlingen van St. Victor verstigden. Deze kloosterlingen, die volgens zekere
regels van St. Augustinus leefden, heetten daarom Kanunniken van St. Augustinus.
(Canon beteekent regel, vandaar het woord kanunnik, in tegenstelling met wereldlijke
priesters, niet aan zulke bepaalde ordesregels gebonden.)
De kapel, weldra door een kerk vervangen, werd na eenigen tijd tevens
parochiekerk. Het klooster werd onafhankelijk van de andere kloosters dezer orde. In
lateren tijd waren enkel jongelieden van Brabantschen adel, ten slotte uitsluitend van
hoogeren adel, toegelaten, terwijl het getal kloosterlingen beperkt bleef tot twaalf, de
broeders niet medegerekend.1481.
De overste droeg oorspronkelijk den naam van proost, welke naam in het midden
der XIVde eeuw voor korten tijd veranderd werd in dien van abt, totdat in het midden
der volgende eeuw de titel van abt voor altijd werd aangehouden, en in de XVIIde
eeuw ook het dragen van den mijter toegestaan.
De abdij verkreeg geleidelijk het begevingsrecht (recht om pastoors te benoemen)
vereenigd met het recht van tiendheffing voor de navol117
gende plaatsen: Oosterwijk en Helvoirt (sinds 1560 onder het bisdom 's Bosch),
Betecom, Langdorp, Rillaer, Tielt O. L. Vrouw, Neerlanden, Dormael, Ottenberg, Weert
St. George, en Aarschot (thans alle onder het bisdom Mechelen).
Oorspronkelijk behoorde heel Noord en Zuid Brabant tot het bisdom Luik.
Van den beginne stond de abdij in hoog aanzien bij de hertogen van Brabant alsook bij
de latere Spaansche en Oostenrijksche bestuurders van België, die de, gewoonte
hadden daar hun intrek te nemen als zij Leuven bezochten.
Hare huizingen en terreinen, gelegen aan de Dyle waren zeer uitgestrekt. Van
omstreeks 1300 tot 1500 gebouwd daarna afgebrand, werd de
herbouw begonnen door abt de Hosden, later voortgezet en in hoofdzaak voltooid tot
rond 1600 in renaissance-stijl, door abt von Eynthouts (beiden oud-pastoors van
Oisterwijk).
Een monumentale poort, rechts van de kerk, vormde den ingang.
Men kwam daarna in den open cour d'honneur, welks vierkant grasperk met ijzeren
hekwerk omsloten was, en te midden waarvan een fontein klaterend in een bekken
met opgaande beeldjes in brons. Vervolgens het paleis van den abt, prachtig ingericht
en gemeubeld en de belendende gebouwen: vertrekken tot ontvangst en verblijf van
vreemdelingen en gasten. Hierachter moestuinen, schuren, brouwerij, koetshuis,
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Wie nauwkeuriger de geschiedenis dezer abdij wenscht te kennen leze de werken, ook door
ons geraadpleegd: Sanderus, Brabantia Sacra 's Hage, 1727, D 11 1-9; v. Rijkel, Vita S.
Oertrudis. Brux. 1637, 623-698: Louvain monumental 223-227; .Jacobs, l'Abbaye noble de
S.Gertruide à Louvain, Leuven 1874; v. Erven, Dietsche Warande 1881, 81-90 en 168-184;
Pelckmans, Lovensche Kronijke, D. XII.

stallingen, enz.
Het, eigenlijke klooster, met slaap- en eetzaal, boekerij, wandelgangen en
binnenplaatsen, hield verbindingen met het kerkgebouw.
Allerbelangrijkst was de kloosterbibliotheek, vooral ook door de zorgen en
schenkingen, der abten de Hosden en van Rijckel (twee oud Oisterwijksche pastoors).
Zeer bezienswaardig tevens de verzameling van schilderstukken, waaronder een
volgrij van portretten der abten.
De kerk was in laat-gothischen trant gebouwd met hoogen toren in open
gewerkre bekapping, door Jan van Ruysbroeck (1453). Vermaard, ja eenig in België,
haar koorgestoelten of kanunnikenbanken met wonderfraai snijwerk, tooneeltjes uit
het leven van Christus in den achterwand, en uit het leven van St. Augustinus en St.
Gertrudis aan leuningen en zitbankjes, alles van Mathias de Wayer (1550). Vermaard
ook haar beiaard of klokkenspel in twee en een half octaven, gegoten door Andreas
van Oheyn (1778).
De abt van St. Geertrui was een man van hoog aanzien: onder andere eerenamen
en waardigheden had hij den titel van "bewaarder der voorrechten van de
hoogeschool" te Leuven, en was rechtens lid der Staten van Brabant. Bij plechtige
gelegenheden zag men hem in een statiekoets, bespannen met vier paarden, door
Leuvens straten rijden, Enz.
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Doch door al die hoogheden en opstrevende titels begon de abdij topzwaar te worden:
verval dreigde en volgde. De weelde werd te zeer opgevoerd: de waardige ontvangst
van nu eens prinsen en ministers dan weer bisschoppen en gezanten kostte schatten
gelds. De schulden namen toe, het getal kloosterlingen verminderde. Soms tot een
zestal.
Onze Oisterwijksche Adriaan baron van Renesse van Baar, werd in 1765 tot abt
gekozen, niettegenstaande het nadeel zijner buiten Belgische afkomst. Hij was dan
ook een man van karakter en beteekenis, en slaagde er in het klooster uit zijne
ontreddering enigszins op te beuren.
De laatste abt baron de Woelmont koos niet ten onrechte tot wapenspreuk:
"Respice finem" (let op het einde!). Want tijdens zijn bestuur maakte de Fransche
Omwenteling een einde aan de abdij, welke trouwens om eigen wanbeheer vanzelf
niet ver meer van het einde was. In geen achttien jaar waren nieuwelingen
aangenomen; het kapittel bestond nog slechts uit zeven kloosterlingen.
Den 12 Januari 1797 verlieten deze vrijwillig hun huis, na de beste schilderijen
hunner verzameling, alsmede de portretten hunner abten in veiligheid gebracht te
hebben.
De kerk, die eene parochiekerk was, bleef als zoodanig behouden. Doch de abdij
werd, in drie perceelen verdeeld, den 21 Maart 1798 te Brussel openbaar verkocht
voor de totaalsom van 54360 franken. Er werden in gevestigd een katoendrukkerij,
een brouwerij en later een suikerraffinaderij.
Den 30 Juli 1798 werd door den ontvanger der nationale domeinen overgegaan
tot den verkoop van het meubilair der kerk. Brusselsche uitdragers, in menigte
opgekomen, kochten alle koperen en ijzeren voorwerpen weg. De parochianen
kochten de altaren aan. Toen zijn ook verdwenen de fraaie marmeren monumenten
der abten. v. Eijnthouts, v. Rijckel, v. Leefdaal en anderen.
De laatste kloosterling van St. Geertruide overleed in 1849. Vandaag bestaat nog de
parochiekerk St. Geertrui met hare oude kanunnîkenbanken. Ook de oude beiaard
hangt nog in den toren en is in 1851 vermeerderd met 8 klokken: hij telt thans 42
klokken of 31/2 octaven. De schilderstukken en portretten berusten thans bij
verschillende eigenaars, meest in België.
Sinds eenige jaren zijn de terreinen en overblijfselen der abdij aangekocht door
Thiery priester en professor te Leuven, en is op diens kosten de restauratie begonnen
en bijna voltooid149.
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Nog zij hier vermeld dat de abdij van Leuven een refugiehuis had te 's Bosch.
Men versta hieronder een succursaal- of bijhuis, waar alle reizende monniken der orde thuis
waren. Zulk een huis kan maar behoeft niet tevens studiehuis te zjjn. Het stond aan het einde
der St. Jorisstraat. In den gevel bevond zich het steen en wapen van den abt Petrus Was (+
1553 als pastoor van Oisterwijk) die het waarschijnlijk zal gebouwd hebben. Het is in 1767
verkocht door den abt van Renesse v. Baar. Gedeeltelijk bestaat het nog, en doet, meen ik,
dienst als gevangenis.

Kerkelijke Zaken.
Het kerkelijk Bestuur.
De parochie Oisterwijk behoorde van ouds onder het bisdom Luik en werd van 1230
tot 1648 geregeld bediend door de reguliere kanunniken van St. Augustinus uit de
abdij St. Geertrui te Leuven. Sinds 1559 werd Oisterwijk mede onder het bisdom 's
Bosch gebracht, en vanaf 1674 door wereldlijke priesters bediend.
Bij de dekenale indeeling in 1559 is Oisterwijk onder Hilvarenbeek gerekend,
in
1571 onder Orthen, en sinds 1854 onder Boxtel.
Het kerkgebouw.
Wanneer en waar het eerst in Oisterwijk een christenkerk gebouwd werd is ons
niet bekend. Ook kan tot nog toe niet met zekerheid bepaald wanneer onze groote
middeneeuwsche tempel, St. Petrus toegewijd, gebouwd is. Me dunkt, de
veronderstelling is niet te gewaagd, rond 1400, d. i. nadat de hertog van Gelder anno
1388 Oisterwijk in asch gelegd had.
Wij bezitten omtrent het middeneeuwsche kerkgebouw slechts deeltelijke, vage
gegevens, en een gebrekkige teekening 150 van plattengrond en opstand voor koor en
dwarsschip. Deze tempel "seer groot en verheven" moet een lengte-as gehad hebben
van 80 M., "terwijl de afmeting der breedte-as volgens Verhees bedroeg 39.50 M. De
kerk stond ter plaatse van het tegenwoordige kerkgebouw met kerkplein.
In de kerk waren circa 20 altaren, die buiten den Leuvenschen pastoor of diens
plaatsvervanger, door een 16-tal priesters altaristen of beneficianten genaamd,
bediend werden. Meldenswaardig vooral zijn het orgel en het oxaal, staande op zes
pilaren van marmer, alsook het uurwerk met een voorslag van zes klokjens. De groote
klok was zwaar

Ik bedoe! de teeketning van Verhees 10 October 1786 ter plaatse gemaakt,
berustend in het capucijnenkloster te Handel; handschrift B. 11. 6 fO 43. In
het Registrum Memoriale parochire de Oisterwijk vind ik aangetekend anno
1874: Door bemiddeling van den Eerw. Heer Bronsgeest, thans kapelaan te
Helvoirt, zijn ons eenige oude Stukken de kerk betreffende ter hand gesteld.
Deze waren afkomstig van advocaat Baste te Tilburg, zijnde administrator der
goederen van St. Geertrui ; na wiens dood ze gegaan zijn in handen van den
heer Verbunt, onderwijzer te Geertruidenberg, zijnde een neef van gemelden
Baste. Van Verbunt zijn ze gesteld in handen van gemelden kapelaan. Jammer
dat Verbunt eenige stukken heeft weggemaakt, zooals het primitief plan der
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kijken in dien bundel, helaas ook al weer weg! - lntusschen moeten we dankbaar zijn voor de
studie der heeren Bernard Vriens en Dr. X. Smits, die op het gegeven van Verhees een
reconstructie waagden onzer XIV de eeuwsche kerk.

tusschen 5-6000 pond, de tweede 3000 pond, en de andere naar evenredigheid151.
Deze grootsche kerk nu is door Hohenlohe in brand gestoken 11 Juni 1587;
daarna tusschen 1608-16 zijn koor en dwarsschip hersteld, terwijl toren en langschip
onherstelbaar instortten. Sinds 1648 door de geuzen schandelijk in gebruik genomen
en door dezen in 1795 "wegens bouwvalligheid" weer verlaten. Bij besluit van koning
Lodewijk Napoleon; 4 Mei 1809 aan de katholieken terug gegeven (mits aan de
protestanten tot belooning nog een uitkeering van 7000 gulden gedaan werde !!).
In 1823 bij den vernieuwden kerkbouw is ook het oude dwarsschip afgebroken;
en in 1895, bij den bouw der tegenwoordige kerk is ten laatste ook het oorspronkelijke
koor gesloopt.
De kapellen.
Er bestonden vier bijkerken of kapellen.
De kapel van O. L. Vrouw ter Linde, op het marktplein, is brand
gestoken anno 1587, hersteld in 1604, sinds 1648 gesloten, in 1727 veranderd in
raadhuis, en 1899 geheel gesloopt.
De kapel van den H. Lambertus in Udenhout, sinds 1648 in wederrechtelijk bezit
der protestanten, in 1787 herbouwd, later gesloopt. Udenhout werd in 1722
zelfstandige parochie, en bouwde schuins daartegenover een nieuwe kerk.
De kruiskapel van O. L. Vrouwen den H. Willibrordus te Berkel, sinds 1648
gesloten en vervallen, sinds 1852, toen Berkel zelfsfandige parochie werd, hersteld, in
1910 geheel afgebroken om plaats te maken voor de tegenwoordige kerk.
De kapel van O. L. Vrouw te Heukelum. Van deze kapel is verder niets bekend.
Haar bestaan is eerst sinds verleden jaar opnieuw bekend geworden152.
Het schoolgebouw.
De school voor de jongens moet gestaan hebben naast de kerk, wellicht ter plaatse
van de tegenwoordige "oude vereeniging", welke trouwens, nog in den
protestantschen tijd als schoollokaal dienst deed, en waarin tot nu toe catechismus
gegeven is. Ik leid haar oorspronkelijke standplaats af aan gegevens over het
Begijnenhof.
De meisjes zullen wel op Catharinenberg zoo'n beetje schoolgegaan zijn. Het
onderwijs was gebrekkig.
Het klooster Catherinenberg.
Dit klooster bewoond door nonnen van den derden regel van St. Franciscus, werd
gesticht in 1451. Het was gelegen aan den Voorsten
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stroom, ter plaatse van het tegenwoordige klooster, nog steeds Catherinenberg
geheeten. Uit het verslag eener visitatie anno 1570 blijkt dat het aantal zusters toen
28 bedroeg.
4 Februari 1574 is het oude klooster in brand gestoken door de geuzen van
Geertruidenberg, zoodat er nog slechts een klein poortje overeind bleef. De nonnen
vluchtten naar 's Bosch, en vestigden zich in het huis van Gosewinus van Hedel, nabij
het Minderbroedersklooster. Zij keerden terug tijdens het twaalfjarig bestand in 1609,
herbouwden haar klooster en bleven het bewonen tot 1731, in welk jaar het klooster
door de Staten geroofd is en verkocht, en de opnieuw verjaagde nonnen naar BaarleHertog (België) gevlucht zijn, alwaar ze in 1783 ten derde male verdreven zijn op last
van Joseph II, om ten slotte uit. te sterven, hier en daar verspreid, sommigen o.a. in
Moergestel153. Ziedaar de korte maar veelzeggende lijdensgeschiedenis van oud151

Zie Bijdragen en Mededeelingen van het Historisch Genootschap. Oisterwijksche Kroniek door
Pinkhof met aanteekeningen van Mr. Smit. Utrecht 1919. D X L, 122, 123, 165. - De klokken
zouden zich thans bevinden, volgens eene mondelinge overlevering, in Heusden of naar het
zeggen van anderen, te Mol in België.
152
Bijdragen Provinciaal Genootschaap. Beschrijving der Meierij door Philip van Leefdaal. 's
Bosch 1918, 8.
153
V. d. Eisen 321, 393-395, Coppens 111 283, Schutzes IV 458, 485, V 394, Pinkhof-Smits

Catherinenberg.
Het Begijnenhof.
Het Oisterwijksche Begijnenhof, genaamd het Maagdenhuis "Bethlehem" werd
omstreeks 1539 door Nicolaas van Esch gesticht. Zijn ligging wordt in een oude acte
aldus aangeduid: "omtrent der kercken aldaer, groot wesende seven ende vijftich
roeden van twintich voeten elcke roede"; elders nog juister: "after of tegen die
schoeledeser vryheyt tussen ertenisse des convents van Oesterwyck zuytwaert ende
tl1ssen die gemeyn straet oestwaert".
Het was bestemd om 9-12 arme vrome maagden te huisvesten, die door
"alderhande hantwerck als nayen, spinnen, kemmen kaerden ende dyergelycke in
lynwaet ende wolle" in hun onderhoud moesten voorzien. De tijdelijke pastoor van
Oisterwijk had het toezicht. Een eigenlijk gezegd klooster was het niet, meer een
inrichting van liefdadigheid; reden waarom het niet zooals andere zuiver geestelijke
instellingen, onmiddellijk bij de geuzen-dieverijen sinds 1648 ge- of bestolen is. Doch
in het beruchte jaar 1680 drong de protestantsche kliek in Oisterwijk (deze
heldenschaar telde zes leden) bij de Staten-Generaal aan, ook deze Roomsche
stichting te mogen inpalmen. Waarop deze besloten 10 Maart 1681 dat de portiën der
afgestorven en nog af te sterven maagden zouden vervallen, voor een derde aan de
tafel van den H. Geest, voor een derde aan de diaconie en voor het laatste derde aan
het armevrouwenhuis te Oisterwijk. 17 Juli 1722 gaven de Staten, wachtensmoe,
machtiging tot den roof over te gaan. Doch de laatste drie arme begijntjes wilden zoo
maar niet heengaan en zwichtten eerst voor de bedreiging met geweld 5 Mei 1725. De
zes bolsjewiki's die vroeger beweerd hadden het huis "ten hoogste noodig te hebben"
verkochten het echter 18 Dec. 1731 voor de som van . . . 262 gulden aan notarisprocureur Anthony Glaviman154. - Nicolaas van Esch moest het geweten hebben!
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De Broederschappen.
Er wordt gewag gemaakt van zeven oude broederschappen. De meest bekende
zijn: de broederschap van O. L. Vrouw omtrent 1400 opgericht, de broederschap van
het H. Sacrament in 1517, en die van O. L. Vrouw van den Rozenkrans in 1627
opgericht155.
De Tafel van den H. Geest.
Door deze, ook genoemd armentafel of "groote H. Geest-arme" wordt verstaan het
armengoed, de armenkas, d. i. het fonds of kapitaal ten behoeve der armenbedeeling,
beheerd door een bestuur van heilige Geest- of armmeesters.
Dit is de eerste der vele katholieke stichtingen van oud Oisterwijk, zoo overrijk
aan milddadigheid en Roomschen geest, leerzaam voorbeeld voor het nageslacht.
De oudste acte van dotatie vermeld in den ligger van het gemeentearchief
dagteekent van 1316. De vele losse aanteekeningen dezer hoogstbelangrijke
stichtingen zijn nog niet geordend en studierijp gemaakt en wachten nog steeds op
een welverdiende omschrijving156.
Onze liberale wetgeving, die zich over zoo vele katholieke instellingen de voogdij
aanmatigde, heeft toch bij koninklijk besluit van 1821 aan de katholieken het bestuur
gelaten over deze goederen157 bestaande uit huizen en landerijen in Oisterwijk en
Udenhout.
Van het tegenwoordige armbestuur zijn de heeren f. Paanakker, voorzitter, G.
166. De tegenwoordige Franciscanessen zijn van andere herkomst (Gent-Weert-Oirschot) en
hebben zich sinds 1844 in Oisterwijk gevestigd - Aan de achterzijde van van het oude
kloosterpand hetwelk sinds 1731 tot een fraaie buitenplaats verbouwd was, staat nog het
jaartal 1617 ingeankerd.
154
Bossche Bijdragen. Mr. Smit 1919.
155
Zie mijn artikel over O. L. Vrouw van Oisterwijk.
156

Zie o. a. Oud-Archief van Oisterwijk. Bescheiden betreffende de Armentafel; rekeningen met
bijlagen van 1747 tot 1818, een register der rouwen, renteboeken, proces-stukken, etc.
157
Er is in Oisterwijk nog een gemeente-arme en een protestantsche arme. Het zou wel aardig
zijn den oorsprong dezer dingen na te gaan, en wie de begiftigers hiervan geweest zijn.

Berkelmans, secretaris.
Het oude-Mannenhuis.
Dit nog bestaande fonds is mijns inziens in zijn tegenwoordigen toestand een
sameqvoeging van twee afzonderlijke stichtingen.
De eerste dato 1481, 17 December bij testament van Johannes Ghijsbertus
Corstiaens, meester in de vrije kunsten. In dit testament wordt o. a. vermaakt een
huis voor 5 oude arme mannen, te verzorgen en te bedienen door een oude sterke
vrouw; alles onder nauwkeurige bepalingen omtrent plaatsing, vervanging, bestuur en
onderhoud enz., waarbij o. a. dat bloedverwanten voorkeur hebben, dat, zoo de armmeesters deze administratie niet op zich nemen, de pastoor eq de zeven schepenen
iemand zullen aanstellen die hun verantwoordelijk is158.
125
Bedoeld huis was het woonhuis van den stichter en lag aan de Hoogstraat ter plaatse
van het tegenwoordige A 289 schuins voor de vroegere schuurkerk, naast het nog
bestaande slingerwegje (de oude toegang naar de schuurkerk). .
De tweede: dato 1564, 28 November bij testament van Andries Sgrooten,
priester, geboren en wonend te Oisterwijk, maar een altaar bedienend in Haaren. In
dit testament wordt een gasthuis gesticht te Haaren voor vier oude mannen. Vier jaar
nadien wordt deze stichting met toestemming der kerkelijke overheid overgebracht
naar Oisterwijk, en naar allen schijn vereenigd met de stichting van Corstiaens159.
Van deze vereenigde bezittingen staan f 13 000 ingeschreven in het Nederlandsch
Grootboek terwijl de waarde van landerijen circa 4000 gulden bedraagt; en de
gezamenlijke opbrengst omstreeks f 500 's jaars160.
Geheel tegen den geest en gedeeltelijk zelfs den text der godsdienstige erflaters,
is de medezeggingschap van den tijdelijken pastoor van Oisterwijk stilletjes
weggeknepen, en staan nu deze stichtingen, naar liberaal wetgeversprinciep, onder
toezicht van Gedeputeerde Staten en burgemeester en wethouders 161 die een
"beheerder" benoemen (thans de heer C. Verhoeven).
De uitkeering geschiedt aan "drie inboorlingen van Oisterwijk en drie inboorlingen
van Haaren . . . bij voorkeur allen oude of gebrekkige lieden en behoorende tot het
Roomsch Katholiek Kerkgenootschap".
Het Arme-Vrouwenhuis.
Ook deze, eveneens nog uitkeerende stichting, dagteekent van het einde der XV de
eeuw. Maar de stichter is niet bekend: De oorspronkelijke bestemming is voor vier
oude vrouwen.
Bedoeld huis bestaat nog: Kerkplein A 61-63, aan welks zijde eertijds het
Begijnenhof stond.
Van het kapitaal is f 20000 ingeschreven in het Nederlandsch Grootboek en circa f
4000 belegd in landerijen; jaarlijksche opbrengst gemiddeld f 650162.
Evenals voor het Oude-Mannenhuis is er voor het Arme-Vrouwenhuis een
"beheerder" aangesteld (thans de heer J. de Kroon).
De uitkeeringen geschieden aan "vier vrouwen, inboorlingen van Oisterwijk, bij
158

Typisch in dit testament is de bepaling dat den priester, die Corstiaens de H. Sacramenten
toedient I stuiver en den begeleidende koster 112 stuiver moet worden ter hand gesteld. Opmerkelijk ook nog dit: aan de kerk 9 Peters "tottertijd toe dat den gebueren van node sal
wesen hoeren kerckhof in den ban wesende weder te doen wijen, als wan 'leer deze 9 Peters
den geburen ten bate moeten komen voor hunne kosten." Oud-Archief, 4 in originalie.
159
Coppens IV. 263, Schutjes IV. 15. Pinkhof-Smit 166.
160

Nog bestaat, samengevoegd met de twee bovengenoemde, een derde kleine stichting voor
oude mannen; doch deze, zijnde van nieuwen datum, valt buiten Oud-Oisterwijk, dus ook
buiten bespreking en berekening.
161
Reglement houdende plaatselijke verordeningen nopens de Godshuizen in de gemeente
Oisterwijk, 15. Sept. 1856, vernieuwd 17 Oct 1913.
162
Zie verder Oud-Archief gem. Oisterwijk. Privilegiën en bijwndere stukken, 19. Een schenking
van f 200. 1750, Oct. 29; S. 7. Schepen schuldbrief 1719, Aug.31

voorkeur alle oude of gebrekkige lieden, en behoorend tot het Roomsch Katholieke
Kerkgenootschap"163.
Het Raboutsgasthuis.
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Het Raboutsgasthuis, ook Zenodochium genoemd is een stichting uit het laatst der
XIVde eeuw. De stichter is onbekend.
"Rabout" beteekent landlooper, passant, zwerver. Hel zal dus een huis geweest
zijn om rondtrekkende dakloozen tijdelijk een onderkomen te bezorgen.
Dit fonds is waarschijnlijk later ingebracht in de H. Geest-Tafel (waar zou het
anders gebleven zijn?) En daar nu het armbestuur in Kerkhoven twee huizingen onder
zich heeft (C 40 en C 62) en deze gelegen zijn aan den ouden grooten Bossche weg,
zoo is het m. i. redelijk te veronderstellen dat een dezer het Raboutsgasthuis moet
geweest zijn.
De Beurzen.
Zulke studie-fondsen zijn stichtingen meest van priesters ten voordeele van "Scemele
clercken", d. i. van studeerende jeugd zich voorbereidend tot het priesterschap, bij
voorkeur uit de bloedverwanten en dorpsgenooten. Deze fondsen bestaan nog164. De
tijdelijke pastoor van Oisterwijk is de collator of begever. Hieronder volgen namen der
stichters, jaartallen en jaarrenten.
1. Joannes Corstiaens, 1481, f 30.
2. Joannes v. Oeckel, 1513, f 50.
3. Woutherus Doremans, 1533, f 25.
4. Andreas Emmen, 1550, f 90.
5. Arnoldus de Beer, 1579, fr. 175.
6. Adrianus Appels, 1582, f 120.
7. Matheus Wals, 1600, f 36.50.
8. Joannes Beyhardts, 1616, f 110.
Omtrent de kapel van Udenhout behoort nog te worden aangeteekend het volgende:
De XIVde eeuwsche kapel van st. Lambertus te Udenhout stond naast het
tegenwoordige raadhuis, ter plaatse der muziektent. Oorspronkelijke afmeting en
vorm zijn niet met besliste zekerheid vast te stellen.
In 1648 is ook deze kapel gesloten, althans er hadden geene H. Diensten meer
plaats, al zullen de geloovigen, die naar Oisterwijk ter H. Mis gingen, de kapel nog wel
als bidplaats gebruikt hebben, zooals ook die van Berkel ongestoord in hunne
kruiskapel baden; want protestanten woonden er toen geene, of nauwelijks een.
Dat de inwoners van Udenhout zich voor hunne kapel bleven interesseeren, en
tevens dat deze meer en meer in verval raakte, blijkt uit herhaalde verzoeken aan den
abt van Leuven165 gericht om de kapel te onderhouden. Zoo behalve reeds in 1612,
nog in 1684 en in 1731166.
127

163

164
165

Over het arme vrouwenhuisje van Durendaal, zie mijn artikel over Durendaal.
Does de Willebois. Studiebeurzen 1905.

Ook van Udenhout hief Leuven de tienden. Nog is in leven iemand (C. Berten geb. 1838) die
jaarlijks twee vat rogge op den drempel der kapel moest afleveren, tot na het sloopen der kapel
in 1859, de cijns werd afgekocht.
166
Intusschen sinds 1722 is Udenhout zelfstandige parochie geworden met schuurkerk, anno
1741 in steen gezet, gelegen ongeveer ter plaatse der tegenwoordige R. K. Kerk.
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De oude kapel werd in 1787 hersteld, naar het schijnt, door den ijver van een
protestantsch kasteelheertje Willem van Dopf, die de Strijdhoef in 1760 had gebouwd.
Deze restauratie was als een geheele vernieuwing, althans er kwam nog een eerstesteen-Iegging bij te pas167. Het kapelletje had of kreeg toen een achthoekig grondplan
(circa 9 M. x 9 M.), en vertoonde de gebruikelijke renaissancevormen in het ronde
middentorentje, het driehoeksveld met zonnewijzer boven den gevel, en de
ruitvierkautjes der ramen.
In dit kapelletje of protestantsch kerkje is, voor zoover bekend, nagenoeg nooit
dienst gedaan, al stond er een preekstoel. Het verval begon opnieuw, totdat de
gemeente het kapelletje aankocht en liet sloopen en den afbraak verkoopen anno
1868, of daaromtrent168.
Over de kapel van Berkel het volgende:
De XIVde eeuwsche kapel van St. Willibrordus169 te Berkel stond ter plaatse van de
tegenwoordige kerk. Het was een mooie kruiskapel met angelustorentje boven den
ingang. Zij had drie altaren170. De afmeting van het langschip: 31 M. x 11 M., van het
dwarsschip: 20 M. x4 M.
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Ook deze kapel werd in 1648 officieel gesloten, d. i. er werd Zondags niet meer de
gebruikelijke H. Mis opgedragen door een kapelaan van Oisterwijk, maar men ging er
toch nog bidden. Na de komst der Franschen en het bouwen der schuurkerk in
Oisterwijk, circa 1674, konden die van Berkel naar Oisterwijk ter H. Mis gaan, en sinds
1722 hadden zij keus tusschen de Oisterwijksche en de Udenhoutsche schuurkerk.
Anno 1852 is Berkel zelfstandige parochie geworden.
De lieve kapel werd in 1857 geschonden door het aanbouwen van een te hoogen
toren, niet in den trant der oudheid: meer boersche bluf dan kunstzin. Nog erger is
dat men anno 1910 de aloude fraaie kruiskapel van St. Willibrordus heeft afgebroken,
167

In den gevelsteen met adellijk kroontje, (nog te vinden op de Strijdhoeve) het volgend
opschrift en rare dichtsel: "Gedachtenis dat de Hoog Edele Geboore Jonkvrouwe Eleora
Gabrielle Joana barones van Doft op den 10 October 1788 den eersten steen van deze kerk
heeft gelegd."
't Ontdekte Heilig Heim
Van Gods gekruisten Soon'
Te hooren op een Toon
Die 't Hart van God doet leven
Om hem te dienen
Die van Sijnen Glorietroon
Aan Zondaars 't Hoogste Heil
Voor 't Eeuwigheid wil geven,
Is 't Oogmerck van dit Huis
Geheyligd door Gebeen.
Een Edele telg van Doft (Dopf?)
Lag hier den eersten Steen
168
Zie de penteekeningen der "Nieuw Agtkante kerk in den Udenhout" (d. i. de in 1787
gerestaureerde) alsook der "oude kerk in den Udenhout" (d. i. de sinds 1741 in steen
herbouwde schuurkerk) welke beide teekeningen 10 Juli 1788 door den landmeter Verhees, ter
plaatse gemaakt zijn, en thans berusten in het capucijnenklooster te Handel: handschrift B. 11.
9.
169
Deze heilige is hier van oudsher bizonder vereerd. Er moet ook een Willibrordus-putje
geweest zijn; Willibrordus zou er gedoopt hebben. Vandaag nog bestaat het gebruik zakjes met
rogge te afteren bij het oude beeldje, welke offergave aan ouderwege behoort bijeengebedeld
te worden, hetzij in natura, hetzij in zilver. Rond 7 November (St. Willibrordus) is er veel
toeloop. Vooral bij kinder ziekten wordt de heilige aangeroepen.
170
De kerk van Oisterwijk had met hoofdaltaar een twintigtal altaren o. a.: H. Drievuldigheid.
H. Geest, H. Kruis, O. L. Vrouw, Chrispinus-Chrispinianus. Severus, Joannes, Hubertus-PetrusJacobus, Fabianus-Sebastianus, Nicolaus, Georgius, Christophorus-Lucia, Agatha, Margaretha,
Dymphna, Catharina. De kapel Ter Liqde éen: O. L. Vrouw. De kapel van Berkel drie: O. L.
Vrouw, Antonius-Sebastianus-Catharina en Willibrordus (?). De kapel van Udenhout een:
Lambertus-Nicolaus-O. L. Vrouw.

en daardoor tevens gebroken met een traditie van 600 jaren en met zooveel dierbare
herinneringen van voorgeslachten171.
Na het droevig verbranden en verbrokkelen der oorspronkelijke reuzen-kerk en
Linde-kapel van Oisterwijk en die van Udenhout, hadden wij vandaag nog ons hart
kunnen ophalen aan deze laatste herinnering der Leuvensche abdij, aan de kapel van
Berkel, die het knagen der eeuwen en het razen der ketters ontkomen was en nog zoo
sterk en onwrikbaar stond, maar nu is alles weg172. Resten enkel de twee oude klokken
van welluidend brons, die ook de vroegere ridders en boeren van Berckel ter kerke
hebben geroepen.
Over de kapel Ter Linde nog dit naschrift: De kapel was lang 10.25 M. en breed 6 M173.
Burgerlijke Zaken.
Het Burgerlijk bestuur.
Oisterwijk – in de eerste jaren der XIIIde eeuw als stad gesticht – was hoofdstad van
een der kwartieren der Bossche Meierij174, en omvatte 26 dorpen175.
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Oisterwijk was eene Vrijheid, d.i. vrij van eenigen "smallen" (kleinen) baron of
kasteelheer, en onmiddellijk onderhoorig aan den hertog van Brabant of diens Raad.
De regeering van Oisterwijk bestond uit den kwartierschout, zeven schepenen,
zeven gezworenen en een secretaris; het had eigen rechtbank en de "treffelijke
borgereij" genoot poortersvoorrechten als 'n stad. (Zie hieronder de Privilegiën.)
In een octrooi van Karel V in zake ons "begijnenhof anno 1549 worden magistraat
en notabelen van Oisterwijk aldus aangeduid: Schoutet schepenen, gesworen
raedsluyden, burgemeesteren, kerckmeesteren, heyligeestmeesteren, dekenen van
den ambachten, alsnog de persoon d. i. de persona oftewel pastoor176.
De schout was tevens officier van justitie. De schepenen eveneens wowel
regenten, als rechterlijke ambtenaren. Men kon zich van de vonnissen der
Oisterwijksche schepenbank op de schepenbank van den Bosch beroepen.
De schout, door de regeering van Brabant benoemd, trok salaris van zijne
kwartierdorpen en genoot bovendien nog veel van boeten en emolumenten.
De schepenen werden benoemd door den kwartierschout. v. d. Hoevel schrijft:
"de schepenen dienen over ander jaer, en worden altemet eenigen gecontinueert en
eenigen verandert." Zij waren behalve regenten en rechters, tevens de notarissen,
voor wie acten verleden werden.
Het secretarisambt was een zeer aanzienlijk ambt. De secretaris was de man die
de wet kende en het werk deed. De anderen geloofden het wel!
De burgemeesters waren de gemeenteontvangers (beurze-meester?).
171

Zeker de nieuwe kerk te Berkel is fraai van bouw-orde en schilderwerk, maar ze laat ons
koud, omdat de mystieke sfeer van het verleden weggeblazen is. - En in afmeting overtreft ze
de oude kapel zeer weinig!
172
Het eenige overgebleven bouwwerk, nog aan de Leuvensche abdij te danken, is de thans
protestantsche kerk van Helvoirt, merkwaardig om haar goed verantwoorden dorpseenvoud en
het sierlijke snijwerk der kapiteeltjes. Doch de ketterij heeft er op hare manier huisgehouden,
en het inwendige deels vertimmerd tot keuken- en slaapgelegenheid!
173
Overzicht afmetingen der Oisterwijksche kerkgebouwen: De kerk van Oisterwijk: 80 M. X 40
M. j de kapel ter Linde 10.25 X 6 M.; de kapel van Udenhout 9 M. x 9 M.; de kapel van Berkel
31 M. x 20 M.
174
De overige kwartieren: Peelland (St. Oedenrode), Kempenland (Oerle), Maasland (Osch)
Aldus v. d. Heuvel.
175
v. d. Heuvel telt: Oisterwijk, Haaren, Udenhout, Berkel, Heukelum, Enschot, Vught,
Cromvoirt, Helvoirt, St. Michiels-Gestel, Esch, Boxtel, Tilburg, Goirle, Loon op-Zand, Waalwijk.
Drunen, Gansooien, Moergestel, Hilvarenbeek, Riel, Diesen, Westerbeers, Hooge-Mierde, LageMierde, Hulsel.
176
In een resolutie der Staten in zake hetzelde begijnenhof, anno 1681 heet het: stadthouderscholt, schepenen alsnog de predicant ende ledematen van de geformeerde religie.
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De vorsters waren de deurwaarders der schepenbank, en deden tevens dienst
zoowat als veldwachters177.
Waar zich het raadhuis bevond is mij niet recht duidelijk. v.d. Heuvel zegt "aan de
Oist eynde een raathuijs oft Stadthuijs”. Men meent ter plaatse van B 121.
De Privilegiën178.
1230, 25 Nov. Hertog Hendrik I (1183-1235) verleent aan Oisterwijk "alle alsulcke
vrijheijt als die van den Bosch genoten behalve van vrijheijt van tol op den Rijn".
1292. Hertog Jan I (1267-94) bevestigt een vroegere vergunning van belasting te
mogen heffen op wijn en bier.
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1354. Hertog Jan III (1322-55) verleent aan de vrijheid Oisterwijk het recht tot
het houden van jaar- en weekmarkten, als: eene weekmarkt telken Woensdag, en
twee jaarmarkten, elk acht dagen durende; de eerste ingaande op 1 Mei, de tweede
(de koeien- of koumarkt) op 27 October, vigilie der apostelen Simon en Judas.
1387. Hertogin Joanna (1383-1406) bepaalt omtrent het poorterschap van
Oisterwijk: dat hiervoor bij vestiging in de gemeente twee oude schilden moeten
betaald worden, dat de poorters van krijgsdienst en belasting vrij zijn zolang ook die
van den Bosch hiertoe niet verplicht worden.
1414. Hertog Anthonis (1406-15) verleent zekere voorrechten aan de
Oisterwijksche lakenindustrie, genaamd het "wullen ambagt" oftewel "strijckambacht
van de lakenen"179.
1541. Keizer Karel V (1515-55) staat toe "galgen en geregten te mogen stellen op
de Creijten Heijden omtrent het radt"180.
Het zegel.
Het dertiende eeuwsche schepen- later gemeente-zegel genoemd, stelt voor een
drietorenige burcht, uit welks hoogeren middentoren twee staartsterren opspringen
die links en rechts neerbuigen; het veertiende eeuwsche zegel heeft een gekanteelden
muur- of stedevorm met dezefde drie torens, evenwel in plaats van de staartsterren,
zeven afhangende pauweveeren, doelende op afhankelijke buurtplaatsen. (Aldus
Gramaije.)
De Gilden en Schutterijen.
Deze gilden waren in de middeneeuwen vakvereenigingen, welke als zoodanig door de
resolutie en het liberalisme ontbonden zijn. Sommige hadden onder hunne leden
gewapende mannen, tevens dienst doende als beschutters van recht en orde, in den
geest van onze tegenwoordige burgerwachten.
Er waren in Oisterwijk vier zulke schutterijen: drie met den kruis
boog, de vierde met den handboog.
Wij moeten de Oisterwijksche gilden leeren kennen uit de nog overgebleven
brokstukken en uit losse aanteekeningen.
Zoo bestonden de gilden van: St. Severus, St. Chryspinus en Chryspinianus, St.
Barbara, St. George of St. Joris, St. Catharina, Sebastianus, St. Ambrosius van
Heukelum en St. Ambrosius van Oisterwijk.
Het gilde van St. Severus (dat evenals St. Chryspinus en Chryspinianus zelfs bij
name niet meer voortleeft) was voor de lieden van het wollen132
ambacht, St. Ambrosius of het Biegild (naar het schijnt van jongeren datum) voor de
willendheid van den kundigen heer Ouwerling.
Oud-Archief. Gem. Oisterwijk. Privilegiën. Pinkhof-Smit. 127-129, 171.
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Er was ook een zegelhuis. Het zegelen der lakens geschiedde van gemeentewege tot
waarmerking van herkomst en kwaliteit. Zie Pinkhof-Smit 130, 172. Dijksterhuis 118 144.
180
De verschillende privilegiën werden hernieuwd of bevestigd door opvolgende regeerders, als:
1434, 24 Juli door hertog Philips; 1SSS, 20 Dec door hertog Philips 11; 1613, 7 Aug. door de
aartshertogen Albertus en Isabella; 1649, 13 Maart door de Staten Generaal der Vereenigde
Nederlanden
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houders van bijen, de imkers.
Al deze gilden bezaten reglementen, ook nog na hunne ontaarding in
pleisiergezelschappen. Pastoor van Coll (1810-51) zou ze nog hebben goedgekeurd.
Ze waren meestal samengesteld uit: een hoofdman, een koning, twee of meer
ouderlingen, een standaard-drager of cornet, een vaandrig, twee of meer dekens, die
te zamen het bestuur vormden, en uit een bepaald aantal leden, welk getal niet mocht
worden te boven gegaan.
Ter gelegenheid hunner Teerdagen hadden zij eene gezongen en een gelezen H.
Mis, voor de levenden en overleden leden der gilde.
Teerdagen waren er meest twee in den winter en een zomers. Ze werden
gehouden in de teerzaal, en ontaardden meer en meer in misselijke drank- en
danspartijen; hetgeen aanleiding gaf tot verscherping der reglementen door pastoor v.
Beugen (1856-91) en onthouding der jaar-missen: alles natuurlijk te vergeefs.
Zomers trok het gilde uit met al zijn versierselen: vaandels, trommen, pieken,
geweren (oudtijds bogen); eenigen gekleed in witte broek met steek, omhangen met
sjerpen en overdekt met groote medailles181. Voor het huis van pastoor en
burgemeester werd gevendeld te voet en te paard (door den standaardrijder). En zoo
trok men naar een weiland waar de schutsboom stond, en de koningsvogel moest
geschoten worden.
Bij begrafenis van een lid der gilde volgden de broeders in rouwmantels,
voorafgegaan door omfloersde vaan en trom.
Onder de overblijfselen dezer gilden bevinden zich nog oude papieren en
perkamenten (niet ingezien) verfomfaaid en gescheurd; St. Barbara heeft de oudste
documenten.
Het Pesthuis,
Dit is in 1531 van overheidswege gesticht, "voor de zieken van de plage Gods oft de
pest".
Oorspronkelijk dus een gemeente-instelling, schijnt het huis later in bezit van het
armbestuur gekomen: althans de armbezitting huis 0 21, in de kleine Hei, heette
vroeger in den volksmond: het pesthuis.
Het Kasteel Durendaal.
Durendaal lag aan een kronkel van de Lei (kleine Aa) tusschen de Tilburgsche
Baan (Beukendreef) en den tegenwoordigen Moergestelschen weg.
De nog voortlevende naam van het landgoed, vierkant omslagen met breede
grachten, laat geen twijfel omtrent juiste ligging. Het terrein binnen zijn omwatering
heeft een lengte van 98 M. en eene breedte van 56 M.
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Jammer, dat niettegenstaande alle moeite, geen prentje of schetsje van het oude
kasteel kan gevonden worden.
In welken tijd en door wien Durendaal gebouwd is blijkt tot nog toe nergens uit.
De droomende sage laat reeds het ros Beyaert met de vier Heemskinderen over zijne
valbrug klotsen. Maar het zal toen nog wel een luchtkasteel geweest zijn, evenals de
legende luchtspiegeling.
Eerst in de XVIde eeuw worden de lijnen vaster. Althans vanaf het midden dier
eeuw kennen wij de families en personen, die het kasteel hetzij door erfenis, aankoop
of huur, in bezit gehad of bewoond hebben.
Een overzichtje der vroegere bezitters:
Bacx - Van Brederode - De la Rivière - De Merode - De Salm – Van Doerne - Van
Renesse - Bouwens - Van Grootvelt - Van Tengnagel.
Zeker reeds vanaf het midden der XVIde eeuw tot 1700 bleef het kasteel
standvastig eigendom der adellijke geslachten van Brederode en van Doerne, wier
erfdochters hier en daar schuilgaan onder de namen hunner echtgenooten. Na dezen
181

Vele dezer voorwerpen worden nog op het raadhuis bewaard.

werd het nog anderhalve eeuw onrustig bezit van allerlei kortstondige koopers. Totdat
anno 1780 slechting een einde maakt aan Durendaal182.
1. Johan Bac, ridder, heere van Asten, wordt 't eerst genoemd als bezitter van
"seeker eelmanshuys, ghenaemt Durendael". Zijne dochter Adriana huwt:
2. Wolfard van Brederode, heer van Cloetirigen. Deze overleed "op sijn. huys te
Oosterwijck in de Kempen (Durendaal) zijnde onlanx te voren van Brussel gekomen,
daar men meind dat hem vergift ingegeven was, anno 1548 en begraven te Vyanen".
3. Renier van Brederode, zijn zoon en erfgenaam, huwt. Margaretha van Doerne,
dochter van Everard, heer van Deurne en Liessel en hoogschout der Meijerij van den
Bosch; hij sterft in 1584, en wordt in Haarlem begraven. Mogelijk is het kasteel
sindsdien naar zijne vrouwe van Doerne "Durendaal" geheeten. (Maar wordt ook niet
ergens in "de Karelromans het woord "Durendaal" vernoemd?)
4. Adriana van Brederode, dochter van den vorige, erft Durendaal, en huwt in
1593 Hendrick de Rivière, heer van Iseren, kapitein der lanciers; zij sterft 24 Augustus
1619, haar echtgenoot volgt 26 December 1621. Beiden lagen in de kerk van
Oisterwijk voor het hoogaltaar" dat zij geschonken hadden, begraven onder eene
"verheeven tumbe van swarten marber", waarop zij in knielende houding waren
uitgebeeld183. In de kloosterkerk stond hun wapen in een der glasramen, met deze
kwartieren: Rivièrè - Merode (haar eerste mans naam) Merode - Brederode.
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In het mutuel testament van Hendrik van Rivieren en Adriana van Brederode van 1
Sept. 1818 staat: "En sullen de besitters van Durendael altijt het huysken aen den
kerkhof tot Oesterwijk onderhouden in dak, wenden en notelijke reperatie tot
bequame woninge. En dat de collatie van eene uytgestorve vrouwe van voorschreve
huyske sal blijve aan die het huys van Durendael ten tijde sal toekomen."
5. Catharina van Brederode, dochter des broeders van voornoemde Adriana, en
dus haar nicht. Deze Catharina erft van gezegde tante Adriana, op 1 Sept. 1818 bij
testament verleden voor de schepenen van Oisterwijk "het omwaterd steenen huis of
kasteel Durendaal met synen neerhoff, hoff, houtgewas, landeryen,. weyden,
bempden, torffmoeren, ende allen andere appendentien".
Catharina huwt Bernard de Merode, heer van Grambais. Zij verhuren Durendaal in
1622 voor den tijd van drie jaar aan Dierek, zoon van Mr. Jan de Roy (eene familie die
in de 16de en 17de eeuw in Oisterwijk woonde).
En 13 Oct. 1631 verkoopen zij Durendaal, met toestemming hunner andere
kinderen, aan hunne dochter Willemyne Agnes van Merode en haar echtgenoot
Walraven, vrijheer van Wittenhorst, keizerlijke krijgsraad en overste van duizend
curassiers. De kooper echter kwam te overlijden alvorens het gekochte op hem gevest
was, weshalve Catharina van Brederode, thans weduwe van Bernard de Merode, 22
Juni 1620 Durendaal laat transporteeren op hare dochter, thans weduwe van
Walraven van Wittenhorst.
6. Willemyne Agnes geb. van Merode weduwe van Walraven van Wittenhorst,
huwt ten tweede male met Jan de Malgré Salm "lieutenantcolonel d'un regiment des
haults Allemands pour le service de Sa Majesté" .
26. Juni 1641 geven genoemde echtelieden, voor de schepenen van Arlon,
volmacht om voor den Raad en Leenhof van Brabant over te dragen "certaines censes,
l'une nommée ten Eynden et l'autre nommée ten Bygaerden, assises soubs les
jurisdictions d'Oisterwyck, comme aussi le chasteau nommé Durendael, assis au
hameau de Heukelum soubs ledit Oisterwyck, avec toutes ses appartenances et
dependances venduez par les dit Seigneur et Dame au prouffit de Seigneur Henry de
182

Wij ontleenen het een en ander an Bijdragen Provo Gen. K. en W. in N.-Br. 1918, 11, 5;
Taxandrie IV, 192 vlg.; XXII 70 vgl. en 121 vgl.; XXlll39 en 167. Verder oorspronkelijke
stukken uit een familiearchief ons medegedeeld door Jhr Mr. A. van Sasse van Ysselt.
183

Op een andere plaats wordt gezegd dat deze tombe zou gestaan hebben in de kerk van
Catharinenberg, en weer elders lees ik: in het Begijnenhof te Oisterwijk.

Deurne (van Doerne), achapteur, comme le tout est plus amplement declaré au
contract de vente passé le 22 de Juin 1640 entre la susdite. dame Wilhelmine Agnes
de Merode et ledit Seigneur Henry de Deuren devant les Eschevins de la Séigneurie d'
Asten". Hierdoor gaat Durendaal over aan hunne zuster en schoonzuster:
7. Anna Magdalena de Merode, echtgenoote van Hendrik van Doerne. Hendrik van
Doerne koopt op 5 Januari 1647 van zijn zwager Charles van Vladeracken, heer van
de Nemelaer (Haaren) zijn jachtrecht d. i.
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"wiltbane, waranden, foretten, patriseren ende wes daeraen cleeft184. Dit alles voor
eene gratuiteyt oft herkentenisse van twee oxhooffden Franschen wijn".
Anna Magdalena de Merode en haar echtgenoot Henrick van Doerne, vermaken
het kasteel aan hunne dochter Antonetta. "Hendrick sterft op Durendaal 9 Juni 1654,
en laat enkel dochters na”.
8. Antonetta van Doerne huwt met Everard Baron van Doerne, heer van Asten.
Deze verkoopt 1 Oct. 1700 ten overstaan van Schepenen van Asten, zijne
"adelyke huysinge genaempt Durendael met gronden en landerijen, alsook de
grifstede met het recht tot deselve, voor sooveel den heere van dese huysinge daertoe
gerechtight soude sijn, in het Bagijneclooster tot Oisterwyck", - aan Joan Adriaen
Baron van Renesse van Baer.
9. Joan Adriaen Baron van Renesse van Baer, heer van Blijenburg, ten derde male
gehuwd met Elisabeth van Utrecht, heeft twee zoons: Jan Louis en Adriaan Willem
(geb. op D. 15 Mei 1709).
Hij draagt voor Schepenen van 's Bosch zijne goederen over aan zijn zoon Jhr.
Jan Louis, den 13 Juni 1703, en sterft op 't slot Durendaal 21 Oct. 1721. Zijne vrouw
sterft aldaar 18 Maart 1737. In den inventaris van zijne nalatenschap worden van. ln
het kasteel genoemd: de kleyne sael, de groote sael, het agter camerke, de eerste
keldercamer of mama's camer, de tweede keldercamer, de keuke kamer, of
soogenaamde groene kamer, de keuke.
10. Jan Louis de Renesse van Baar, oudste ZOGO van voorzegden baron.
Jan Louis, luitenant in het Regiment van den kolonel van Kinschot, in garnizoen te 's
Bosch; gaat in 1737, wellicht na overlijden zijner moeder, in Maart op Durendaal,
inwonen bij zijnen broeder Adriaan Willem pastoor te Neerlanden. (Deze was in de
hertogelijke abdij St. Geertrui te Leuven ingetreden in 1730, werd priester gewijd in
'34 en pastoor benoemd te Neerlanden in '37.) Hij verleent D. anno 1739 aan zijn
broeder Adriaan Willem, kanunnik van de Hertogelijke Abdij van St. Geertruid te
Leuven.
Anno 1747 wordt ten verzoeke van genoemden Jan eene schatting gemaakt van
Durendaal met toebehooren, welke 21.650 gulden beloopt.
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Hij is voornemens zijne Oisterwijksche goederen te verkoopen, en belast hiermede zijn
broeder, den pastoor185. De verkoop van D., sinds 1700 aan de Renesse's behoorend,
184

De heeren van de Nemelaer bezaten van oudsher het jachtrecht over Heucelum etc.
"uytwijsens de bescheiden van uytgifte bij Wenceslaus Hertoge van Brabant, hoogloffelijke
gedachte op den 22 Martij des jars 1357 verleent". Deze Jan Louis kocht 25 Jan. 1736 voor
Schepenen van Oisterwijk, bij verkoop ten laste van Berbera Smits, weduwe van Peter Trinen, eene stede, gelegen onder de Dingbank van Oisterwijk ter plaatse genaamd Heukelom, van
ouds genaamd "den Honsbergh", in gebruik bij Peter Smits. Zij was afkomstig van Johan Smits,
Roomsch pastoor te Oisterwijk (1718-1731).
185
In de akte van schattiag of in die van verkoop, zijner onroerende goederen, komt de
volgende Nota voor betreffende het jachtrecht:
"De jacht van Durendael is bij en simpel briefje van Charles van Vladerracken (zie sub 7) en
zijne naaste bloedverwanten verkocht vor en discretie en een oxhooft wijn. Bij sententie van de
Leen- en Tolkamer te 's Bosch van 1706 of 7 is zij aan mijnen vader toegewezen, hoewel mijn
vader of ik daarmede nooit zijn beleend geweest. De Heer van Asten, die Durendaal aan mijnen

geschiedt 19 April 1762 aan Pieter Bouwens, kolonel in Staatschen dienst.
11. Pieter Bouwens, kolonel in Staatschen dienst, eigenaar sinds 1762, verkoopt
anno 1773 aan den Weled, Heer Johan Baptist Verheijven, rentmeester van Zijne
Hoogvorstelijke Doorluchtigheid den Prins van Salm-Salm, als lasthebber van mr.
Gerbrand van Grootveld, wonende te Hoorn, ten overstaan van Anthony Glaviman,
notaris te Oisterwijk, "seeckere casteel of adelijcke huyzinge Durendael met derzelver
apen dependentien van dien, jagd en visserijen, gelegen onder Huycilom bij
Oisterwijk, hem aangekomen bij koop en opdragt van den Hoogwelgeboren Heere
Baron de Renesse".
12. Mr.Gerbrand van Grootveld, blijkbaar een goed katholiek, woonde meest te
Hoorn, en zal nu en dan met zijne vrouw een tijdje op Durendaal hebben
doorgebracht. Intusschen administeerde de Oisterwijksche pastoor, Johannes v. d.
Bruggen (1765-1810), het kasteel Durendaal.
J. Mastenbroek, president-schepen te Helvoirt, schreef 10 Jan. 1777 aan
genoemden Mr. G. v. Grootveld: "dat 't huis (Durendaal) considerabIe reparatien
noodig heeft als zijnde de buitenmuur aan de regtervleulgel van 't gebouw geheel
afgeweken, so dat men den dag er door siet; om sulks te herstellen sal nodig zijn van
de fundamenten af tot boven toe sulks te laeten inmetselen; 2. sijn er twee
binnenmuren van boven tot onder gescheurd, hoewel de eene, die van leem is, sou de
kunnen blijven sta en, de anderie, die van steen is, geheel sal moeten voorsien
worden ,waardoor de papiere behangsels geheel weg sullen sijn; 3. dat de muur
boven de linkervleugel op solder, die van boven tot onder swaar gereten is, sal
moeten weggenomen worden en latwerk in de plaats geset, omdat de balk, waerop
die gebouwt is, dien vragt niet houden kan; 4. dat de vloer in 't torentje vernieuwt en
't dak gerepareert sal moeten worden om de lekken weg te nemen, welk torentje ook
veel reeten heeft, mogelijk uyt versakking der fundamenten; 5. dat het huys van
onder tot boven geverfd moet worden; 6. dat hetselve seer vogtig is, gelijk men uyt
het beslaen der schilderijen kan opnemen; 7. dat er eene geheele versakking in de
solder van 't koetshuys is; 8. dat d'eene kamer nog moet behangen worden en het
latwerk van de menagerie geheel moet gerepareert worden." Enz. De rest al even
treurig186.
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Namens zijn principaal (baron van Tengnagell) bood hij daarom voor het goed
Durendaal, en voor de meubels zich daarop bevindende, met den stal, tuin en
vischgereedschap f 40.000. Mr. van Grootveld wilde het echter niet verkoopen dan
voor f 45.000, en met voorbehoud van de meubels en het vischgerei. Hij verloor dan
nog f 10.000 op de koopsom, die hij er voor had moeten betalen.
Pastoor J. v. d. Bruggen schreef 26 Januari 1777, over het bod, een brief aan Mr.
Grootveld en diens vrouw, uit welke brief ik als curiosum een paar regeltjes wel zal
mogen uittippen: "Maackt hem in godsnaam coopman, indien hij U. W. E. dat bod
doet. T'is zekerlijk, mijnheer en juffrouw, dat ik veel verliezen zal (bedoeld denkelijk:
door uw vertrek vanhier) en dat ik in sekere sin een ongeluckig man ben; ik hebbe
een groote lastige gemeente en weynige incomste, daar ik van leven moet en die nog
dagelijx verminderen. Ik oefene mij in 't Frans, want ik sal moeten parler français met
mejuffrouw (Grootveld's vrouw) als ik overkome."
Mr. van Grootveld eigenaar sinds 1773, verkocht Durendaal op 2 Juni 1777 aan:
13. Ludolf, Diederick, Willem, Carel, baron van Tengnagell tot Bronckhorst echtgenoot
van Charlotta Maria baronesse van Spaen.
Hij was geboren 17 Dec. 1740, geadmitteerd in de Ridderschap van Nijmegen 26
April 1765, ambtenaar van Bommelerwaard, ordinarisraad in den Hove provinciaal te
Arnhem187.
vader verkocht, wist niet dat de jacht aan het huis Durendael verknocht was."
186
Intusschen geeft het een en ander ons een kijkje op het kasteel, bij gebrek aan prent; nog
vind ik in een acte van Henrick van Deurne deze uitdrukking "gelegen tegenover de eerste poort
van het huis genaamd Durendaal".
187
Geldersche Volksalmanak 1883, p. 46.

Pastoor v. d. Bruggen schreef 3 Juli 1778 wederom aan zijne vrienden te Hoorn:
"Wij hebben jedenswoordig zooveel groote lieden in ons dorp, maar wie wij krijgen,
geen heer oft jufvrouw van Groowelt wederom. In 't huys, daar Anneke de Quesel
gewoont heeft; hebben wij 'n heer en juffrouw uyt Haarlem, die Roomsch catholyck
zijn, maar 't zijn geen heer oft juffrouw van Grootvelt; rien pour moi. In 't huys van
Bouwens (bedoeld zeker: Durendaal) hebben wij, gelijk U. W. E. weet, den heer
Blonket (bedoeld denkelijk: Bronckhorst), wiens vrouw Roomsch is; de liede zijn wel
voor mij, maar eventwel sij sijn mijnheer oft juffrouw van Grootvelt niet. Indien de
patorye van Lutjenbroek (kleine gemeente nabij Hoorn) vacant valt, zoo laat mij 't
weten dan kome ik daar om soliciteren188, maar mogelijk zoude die van Lutjebroek
niet grag een meyereyse Paep tot pastoor bebben."
.
Tijdens dezen baron van Tengnagell in 1780189 is het kasteel afgebroken. De
steenen zijn gebruikt om daarmede huisjes te bouwen in
de Verlengde Hoogstraat190.
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Hiermee eindigt de onbeduidende geschiedenis van het kasteel Durendaal. Zijn
baronnen, jonkers en ridders schermden wel met lange namen, maar hebben hier
anders voor zoover bekend, geen heldendaden verricht; alleen konden zij roemrijk
trouwen, en hertrouwen met nieuwen luister, hetgeen mogelijk reeds een dapper stuk
van hen geweest is. Een uitzondering voor de gebroeders Jan en Adriaan baronnen v.
Renesse v. Baer: zij hebben zich belangloos verdienstelijk gemaakt voor het
algemeene welzijn191.
Van baron van Tengnagell, die in 1809 kinderloos stierf te Arnhem, ging het
landgoed door erfenis over op zijn eerste vrouws (Charlotta Maria, baronnes van
Spaen + 1790) zuster: - Charlotta Francina Diederica Beata barones van Spaen. Zij
huwde met Jhr. Jan Hendrik van Lijnden, heer van Lunenburg. Hunne drie ongehuwde
dochters (Constantia Joanna, Elisabeth Joanna en Charlotta Sophea) werden
eigenaressen van den Hondsberg192 en van het toen daaronder behoorend landgoed
Durendaal. Laatstgenoemde langstlevende dezer drie, vermaakte het bij haar dood,
1860, aan hare nichten de jonkvrouwen Quirina Jacoba Joanna en Albertina Joanna
van Swinderen, welke laatste bij doode harer zuster eenige eigenares werd. Zij huwde
met Mr. Jacobus baron van der Feltz, lid van Ged. Staten van Gelderland, en stierf
1914, voorafgegaan door haren echtgenoot 1904.
Hun zoon en erfgenaam van het landgoed Hondsberg-Durendaal was Mr. Albertus
Constant baron van der Feltz.
Deze als gevolmachtigde der weduwe-moeder, verkocht het landgoed "Den
Hondsberg" aan de Mij "Waldemar" te Helden, op 4 Maart 1912, voor de som van;
f 250.000.
Deze verkocht in perceelen: De bouwhoeve "Durendaal", 2 Mei 1912, aan de Ver.
"De Boerenleenbank" te Oisterwijk (f 8020).
De arme-vrouwen-huisjes, 12 Maart 1913, aan W. v. d. Wiel, voor de som van f
500, welk bedrag door verkooper werd afgedragen aan het R. K. Kerkbestuur, ter
ondersteuning van twee oude vrouwen in het Gasthuis.
De dennenbosschen aan de "Ver. tot behoud van Natuurmonumenten" (f 16500).
Het landgoed "De Hondsberg" 1 Juli 1916, aan den heer A. H. Kleiweg de Zwaan (f
188

Dat zal wel gekheid geweest zijn; hoe 't zij, onze pastor heeft z’n zuren Oisterwijkschen
appel met schil en al toch maar langzaam opgepeuzeld, want na 4 jaar hier kapelaan gewest te
zijn, heeft hij nog 45 pastoorsjaren in Oisterwijk gezeten.
189
Aldus Craandijk, Wandelingen door Nederland, Vll p. 189. Hij had dit van den heer Rypperda
te Oisterwijk.
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De nog bestaande zoogenaamde "brakken". a 179-186.
Over Adriaan v. Renesse, later abt te Leuven, eene afzonderlijke levens geschiedenis hierna.
192
Het op het landgoed de Hondsberg staande heerenhuis werd gebouwd door Ihr. Gerard,
Reynier Gerlacius van Swinderen, als rentmeester der jonkvrouwen van Lynden van Lunenburg.
191

100.000 circa).
Ziedaar de finale uitverkoop.
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Van de oude heerlijkheid is niets meer over: geen historische herinnering of
volksoverlevering, geen legende of riddersage193.
Nu ja, er staat nog een verbouwd "neerhuisje" en een put, en tegenover de kerk
ziet men nog het arme-vrouwen-huisje, als 'n besje ineengedoken, wegkruipen. De
grachten liggen te vervuilen en verstinken van de Lei; rietpluimen suizen tegen
elkander, mollen woelen omhoog uit de groene wei. Dat is alles. Sic transit.
Andere voorname Huizen.
Behalve Durendaal zijn er in Oisterwijk nog een vier- of vijftal groote huizen
geweest, eveneens spoorloos verdwenen, en nauwelijks eenige herinnering
achterlatend.
Het Huis Ter Borcht.
Dit moet gestaan hebben ter plaatse van de tegenwoordige "Waterhoef" (B 193) zoo
genoemd wegens een watermolen, eertijds daaromtrent staande op de Lei194.
Ter Bocht zou van onnaspeurlijke oudheid zijn; en het wapen van OisterwijkTilburg (Ter Borcht?) wordt gezegd aan deze burcht ontleend195.,
In een oud leenregister wordt het aldus omschreven: ,,'t Goed ter borch met
woningen, molens, landen, cijnzen, enz. te leen gehouden van den Hertog van Brab.
door Godschalck Roesmont, en door dezen in 1443 verkocht aan Jan van Dongen en
zijn vrouw Margriet van Haren. Jacob van D. verkocht het in 1536 aan Com. Kievits 196.
In 1607 werd het door Mr. Jan Kievits verkocht aan Christiaan, zoon van wijlafiLaurens van Ravestein, en 1619 werd er mede beleend Godevaert Pijnappel, als
gehuwd met Aleyt van Ravestein".197.
Het Huis Weydenberch.
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Zeer waarschijnlijk ter plaatse van het tegenwoordig nog aldus genoemde
"Weijenberg" (B 211).
"Een huys geheeten Weijdenberg, omgraven, streckende metter vischereyen van
de brugge in de gemeijne dijck aldaar totten wattermoelen, geheeten ter Borcht."
Willem van Veen, raad-ordinaris van Brabant, had het in 1615 reeds vermaakt
aan Willem de Bever, zoon van Johan Cornelisz en Catharina Pelgrom de Bye, dochter
van Laurens en Maria van Veen.
Volgens de Brabantsche Leenregisters, berustend in het Rijksarchief te 's Bosch,
193

Toch nog iets: een paar adellijke namen leven voort, onopgemerkt. Althans ik meen dat
niemand er aan denkt en dat het niettemin hoogstwaarschijnlijk is de namen van het "Baksven"
en den "Baardijk" in verband te brengen met de geslachten Bac of Bacx en Renesse van Baer,
die Durendaal en dus ook deze plaatsen in eigendom gehad hebben. (Vergelijk sub 1 en 9.)
194

In het handschrift van A. C. Broek (geb. 1775) over de Meierij van 's Bosch, geschreven
omstreeks het jaar 1800, berustend inafschrift in de collectie van hat
Provo Gen, te 's Boseh, wordt '{ermeld dat de Burcht van Oisterwijk stond ter plaatse genaamd
de Hoogeberg, en dat hij er nog van had gezien de grondslagen (fundamenten) en het puin
195
Het dertiend' eeuwsche schepen- later gemeentezegel genoemd stelt voor een drie-torenige
burcht, uit welks hoogeren middentoren twee staartsterren opspringen die links en rechts
neerbuigen; het veertiend' eeuwsche zegel heeft een gekanteelden muur- of stedevorm met
dezelfde drie toren" evenwel in plaats van de staartsterren, zeven afhangende pauweveeren,
doelende op afhandelijke buurtplaatsen (Aldus Gramaije).
196
Zou niet de naam van het huis "Kievitsplek" onder Haaren (C 27) hiermede verband houden?
197

In de kerk te Berkel bevindt zich een klein oud Maria-beelje met rugschrift: Insignis imago B.
V. Marire Ter Borght. Solem. Colitur. Die 10 Decemb.

werden met Weijenberg beleend:
28 Oct. 1633. Willem de Bevere Johans zoon. - 30 Jan. 1654. Mr. Johan van
Pijnenburg als een der executeurs van het testament van genoemden de Bever, en
een der momboires over diens natuurlijke onmondige dochter en erfgename Joanna. 21 Maart 1691. Franciscus Lievens als zoon en erfgenaam van Johan Lievens en
Joanna voornoemd. 17 Maart 1695. Leonard van Eijs, presidentschepen van 's Bosch,
als kooper bij gerechtelijke uitminning. 1 Juni 1727. Diens kinderen. 22 Dec. 1733.
Jan van de Pas. 5 Julil 1769. Barbara Tijbosch. 7 Jan. 1783. Hendrick van Sprong. 3
Oct. 1796. Rogier van den Boer.
Het Huis Spreeuwenburg.
Een boerderij (C 37) op Kerkhoven, wordt nog aldus genoemd; en de eigenaardige
bodemglooiïng daar, doet wel aan gedempte grachten denken. Mogelijk houdt
hiermede verband "het adellijk Leenhof van Carkhoven"198.
In het Provo Genootschap te 's Bosch berusten oorkonden omtrent een huis en
heerlijkheid te Kerkhoven, waarvan ik verkorte inhoud laat vo 1gen :
17 Maart 1682. Maria van Bam,1992) wed. van Charles Antoni van Vladeracken,
verheft het leen van Carkhoven onder Oisterwijk voor den raad en leenhove van
Brabant te 's Hage.
3 April 1704. Johan Philips geb. Baron van Leefdael, als vader en voogd van
Cornelia Joanna, hem geschonken van zijne huisvrouw Henriette van Vladeracken,
draagt op aan den raad en leehhove van Brabant te 's Hage het goed genaamd het
Leenhof de Kerckhove onder Oisterwijk, ten behoeve van den prins de Corsvaren,
Graaf van Niel, kolonel te paard in Statendienst.
29 Nov. 1718. Isaac baron van Cromstrom, brigadier en kolonel, als vader en
voogd van Christina Elisabeth Cromstrom, verheft voor den raad en leenhove van
Brabant de achterleenen van Kerckhoven onder
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Oisterwijck, hem aangekomen bij koop van Comelia Johanna, baronesse van Leefdael,
markiezin van Assche.
22 Dec. 1719. Johan, baron van Echten, overste der infanterie, als vader en
voogd van zijne dochter, hem geschonken van zijne overleden vrouw Christina
Elisabeth baronesse van Cromstrom, doet opdracht en kwijtschelding voor den raad en
leenhove van Brabant te 's Hage, van zijn hof Kerckhove onder Oisterwijk, ten
behoeve van Isaac baron van Cromstrom, brigadier en Kommandant van Veurne en
Dixmuiden.
5 Dec. 1768. Dina Henriette baronesse van Cromstrom, douarière Deelen van
Schouenburgh, verheft voor den raad en leenhove van Brabant, het huis genaamd het
Leenhof van Kerckhove onder Oisterwijk, haar aangekomen bij doode van haren
broeder Isa.1c baron van Cromstrom.
Het Olivierhuis.
Dit lag eveneens onder Kerckhoven. Doch zelfs de naam is vandaag niet meer
genoemd.
Hiervan staat vermeld200, dat Henrick Oliviers van Berchuijsen en de kinderen van
zijn broeder Arnold, van hunne respectieve - ouders en grootouders (Willem Oliviers
van Berchuysen en Anna van Berghe, Diericks dr. erfden een steenen huis, omgeven
met een gracht, geheeten Oliviershuis, staande te Kerckhoven onder oisterwijk.
(Schepenregister van 's Bosch, No 325, f 322.)
Het Huis Zwanenhof.
De naam bestaat vandaag niet of nauwelijks meer. Als plaats wordt aangewezen een
stuk land, omwaterd en welig van riet omzoomd, in de Kleine Hei, naast "De Putten".
Verder niets bekend.
198

199
200

Oisterwijksch Archief S. 10, S. 12. (Nog niet nagezien.)
Zekere brug over de Lei (ik meen die bij Weijenberg) heette oudtijds de "Bambrugge".
Sasse van Ysselt. Voorname Bossche Huizen. 11, 28, noot 1.

In de "Beschrijving der Meierij van 's Hertogenbosch", door Philips baron van
Leefdael, in 1645 geschreven, wordt alleen melding gemaakt van Durendaal en
Weijenberg.
Daar ook Berkel-Udenhout eertijds onder Oisterwijk behoorden, noteer ik nog:
De Oude Schouwe.
"Huys ende schuere ende een hoeve lants van omtrent 12 boenderen, die oude
schouwe van Berckel, 4 mannen van leen, gelegen tot Berckel in de prochie van
Oesterwyc, die placht te zijne Diedeken Geerbrants ende Jan van Giessen". Hieraan
was het recht van schouwvoering verbonden. Stamvader van dat geslacht was Jr.
Arnoud van Berckel Gerardszoon, 1258 schepen te 's Bosch.
Het Kasteeltje De Strijdhoef.
Gelegen te Udenhout. In 1760 gebouwd door Willem Jacob Frederik van Dopf gehuwd
met Seyna Anna Elisabeth van Borselen van der
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Hooge. Hunne dochter Maria huwt met Jan Karel Frederik baron van Franckenberg en
Proschlitz. Eindelijk dezer dochter Guillemeste brengt de Strijdhoef in het bezit der
familie Lemire, door haar huwelijk in 1831 met Theophile Le Mire.
De oude Grafzerken.
De voornaamste grafschriften, welke te zien waren in de oude Katholieke Kerk
van Oisterwijk tot omstreeks den protenstantschen tijd (1648), staan vermeld in het
"Grafzerkenboekje der Meierij van 's Bosch", berustend in de verzameling
handschriften van het Provo Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in
Noordbrabant. Ik geef het overzicht201 letterlijk.
In de Kerck tot Oosterwijk:
Veen202
Berck.
van Veen X van Amerongen.
van Wijck.
Dickbier.
Hier leyt begraven jan van Veen Roberts, sterft 1540 den 3 Aug.ti
ende Jutte Sophia van Berck, fondateurs van dezen altaer, sijn huysvr., sterft 1529
den july ende jan haer broeder ende Jutte Maria van Amerongen, sijn leste
huysvrouw, die sterft 1534 den 20 junii.
Comans.
Hier leggen begraven Adriaen Comans, president dezer vrijheijd, sterft den 13
May 1519 ende Alyda Geraerds de Bont, sijn huisvr., sterft den 15 Juny 1625.
van Riviere x van Brederode.
Den WelEd. Hr Hendrick van Riviere, hr van Iseren ende Smayenburg ende
Schoonenberch, soon des Banderheere van Heers, eertijds Capn van een Compe
Lancen in dienst van sijn Coninklijke Majesteyt van van Spagne 1621, heeft met sijn
huysvr. den hoogen altaer doen maken203.
Nota: sij leggen beyden op haer knyen, uytgehouden in wit marmer204.
201

Volledig is het lijstje zeker niet. Zoo missen we den grafzerk van Poirters' eerste huisvrou
Jennecke Hixpoors, die starf 11 Februari anno 1604 (Handschrift B. 11. 6. fG 81,
Capucijnenklooster, Handel). Eveneens dat van pastoor Hieronymus van Berthem. die toch van
Helvoirt overgebracht, in onze kerk moet begraven zijn. (Zie kerk Rek. 1625 ft' 59.)
202
De namen links, zijn die der ouders van den man; rechts die der ouders van de vrouw.
203
Deze zerk ligt thans tegen de achterzijde der pastorie en doet dienst als trede.
204
Jhr. Mr. A. v. Sasse v. Ysselt, wien ik naast vele ander: gegevens, ook deze dank, merkt mij
het volgende op: In het Werk van Ph. van Leefdael, Beschrijving der Meierij van 's Bosch blz. 5
(Bijdragen Pl'. Oen. 1918) komt het volgende voor: "Hier is ook gheleegen een nonnencloster
van den derden regel van St. Franciscus alwaer begraeven liggen heer Henrick van Riviren,
heere van Iseren, ende vrouwe Adriana van Brederode, sijne huysvrou, onder eene verheeven
tumbe van swarten marber". - In het grafzerkenboekje staat echter dat dit grafmonument zich
in de parochiekerk bevond. Wie van beiden heeft nu gelijk? Ik zou denken van Leefdael, omdat
de heeren van Durendael hun graf in de kloosterkerk hadden.
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van den Hoevel.
sepulture.
Hier leyd begraven Thomas van den Hoevel, in sijn levê secrets der heerlijkheyd
Loon, sterft 9 Decemb. 1629 ende Margareta Panis, sijn huysvr., sterft den 14 Jan.
1662.
Olivier van Berghuysen x van den Berghe.
Begravenisse van Anna van den Berghe, huysvr. van Willem Olievier
van Berghuyse, raadschr te 's Hertogenbosch, sterft den 1 Jan. 1604205
van Gerwen.
Sepultura Dom. ac Mi Johannis van Gerwen religiosi Sctae Gertruidis Lovanii, S. T.
baccalaurei, hujus ecclesiae investiti, qui obiit 1597 den 3 Junii206.
In de kerk van het Klooster tot Oosterwijk.
D. O. M.
Comans x de Roy.
D. ac M. Adrianus Comans, religione eximius, jurisprudentia celebris, municipii et
territorii Osterwicani pro Rege Catholico satrapes, mnndo natus 1579 mense Januario,
coelo renatus 1551 uit. cal. Jan. et Domicella Johanna de Roy, uxor, vivere coepit
1588 14 Junio vivere desiit207
In een glas in de gem. Kloosterkerck.
Beyhard x van Esth.
.
Johan Beyard ende Agnes van van Esch, sijn huysvr. 1619.
Riviere. Merode. van Riviere. Merode: Brederode.
In een ander oud handschrift208 uit den protestanschen tijd komen voor;
Begraafplaats
heereninmeester
Joannes
van Gerwen, kloosterling
"Alle Vertaling:
de blazoenen,
die daerdes
hangen
de kerck
tot Oosterwijck,in
de meyerye
van 's Hertogenbossche, soo die gezien hebbe den 7 September 1723."
De navolgende families, met hunne familiebetrekkingen en heraldieke
omschrijvingen, worden aldaar genoemd:
Jan baron van Eghten tot Eghten en Hoogechtenveen, collonel over een regt
voetknechten ten dienste der vereende Nederlanden, x baronesse Christina Elisabeth
Cronstrom (+ 1719). Hij was buitengewoon gezant in dienst des franschen konings
aan het hof van Zweden
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en stierf te Cristiania 64 jaar oud; zijn gebalsemd lijk werd door zijm broeder naar
Oisterwijk vervoerd en daar in de kerk in het familiegraf bijgezet.
Daniel baron van Cronstrom (+ 1719):
Isaac baron van Cronstrom, heer tot Niquarn, Burtorff en Nemelaer, brigadier ten
diensten der vereenigde Nederlanden en gouverneur van Veurne, x Anna Elisabeth
Trajectina Thuyl van Serooskercke (+ 1720).
Frederick van Boymer gouverneur tot Glatz x Magdalena. Duckers (+ 1659).
Elisabeth Isabella de Boymer (+ 1664).
Joncker Willem de Bever (+ 1652) x Catharina Pelgrom.
Alsnog de families: Cannart van Dun209 van Dun Comans, Comans de Roy, Beyhart van
Riviere, Grahams Beyhart.
Waarom komen in dit laatste lijstje niet voor, de blazoenen der XVIde eeuwsche
205

Zie onder mijne vorige bijlagen "het Oliviershuis".
van St. Geertruide te Leuven, pastoor dezer parochie, overleden 3 Juni 1597. - Een stuk van
dezen grafzerk ligt nu onder een dakpijp in de Kleine Hei (D 20).
207
Vertaling: De heer meester Adrianus Comans, uitmuntende christen, beroemd rechtskundige,
bestuurder van het gebied der vrijheid van Oisterwijk namens den katholieken koning, voor de
wereld geboren in Januari 1597, voor den hemel herboren den laatsten Januari 1651, - en
vrouwe Joanna de Roy, zijne echtgenoote, geboren 14 Juni 1588. overleden.
208
Aangehaald door Aug. Sassen. N.-Br. Almanak 1892, blz. 770-73.
209
Afstammelingen hiervan leven onder Belgischen Adel nog voort.
206

personen, genoemd in het grafzerkenboekje? Omdat die Katholiek zijn, en men
misschien hunne zerken heeft omgekeerd of uitgelicht, en hunne blazoenen
Een allerzeldzaamst boekje in duodecimo, naar Estius met portret van Caspar
weggenomen?
Zulks is in het algemeen waarschijnlijk en wordt in het bizonder nog
aannemelijker gemaakt door het feit dat men in den beginne danig te keer gegaan is
tegen alle paapsigheden.
Uit feit moge zijdelings blijken uit een kerkelijke rekening210 van Oisterwijk:
"Door expresse ordre van heer Ho Mo van dato den 10 Febr. 1649 bij Missive aan
den Rendant (rentmeester voor de Leuvensche abdij) toe gesonden om de kercken te
visiteren deselve te suyveren desolaat sijnde door het affbreecken van de paepze
ornament ende deselve te doen rewareren. Adr. van Es en J. de Weir, schepenen,
Verster secret. "
Volgt hieruit nu met beslistheid dat alle personen in het laatste lijstje van 1723
genoemd, en waaronder vele echt oud-Oisterwijksche namen, dat deze allen
protestant geworden zijn, en enkel op dezen titel nog eene eereplaats in onze kerk
veroverd hebben?
Ik zou het niet zoo maar durven besluiten. Want uit een kerkelijke rekening211
blijkt 21 Jan. 1684 de heer Hendrick van de Graef, gewesene priester, alhier in het
coor begraven, ende van de gerechtigheid on!tvangen 6 gulden."
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H. Joannes van Oisterwijk.
Van het drietal beroemde Oisterwijkers, Joannes van Oisterwijk, Nicolaas van
Esch, Adriaan Poirters, is Joannes de eerste in jaren en in aanzien: martelaar!
Vreemd, dat ons Oisterwijksch volk weinig belang stelt in deze edele reine figuur.
Zijn feestdag wordt even gevierd, zijn beeltenis treft men in weinig huizen; en hoeveel
Oisterwijkers zijn in den Briel geweest? Ja ik heb hier vroeger zelfs eens de wijze
bemerking gehoord: of het niet voorzichtiger ware, die levensgeschiedenis maar
ongeschreven te laten, en zich uitsluitend te bepalen bij het mooie slottooneel: zijn
martelaarschap!
" Zoo kent en eert men de zijnen!
O Joannes, let even op mijn pen om goed over U te schrijven.
Maar laat mij eerst mogen copieeren den voorzang der "Heylighe vreugde-straelen uit
het leven van den saligen martelaar Joannes van Oosterwyck", waarin "den autheur
syn selve verweekt tot den loff van den H. Martelaer"212.
Nu myn penne, met uw straelen,
Gaet de deughden hier verhaelen,
Eenen martelaer geeft loff,
Die nu leeft int Hemelshof.
Pryst hier hooghe den Canoninck
Die te Rugge wierd een Moninck
Looft Johan van Oosterwyck,
Die nu is in glorie ryck.
In het heyligh bloet ons Heeren,
"Wiesch hy syn sneeuwitte cleeren
Binnen Hollandt, buyten Briel,
Gaf hy voor 't geloof syn ziel.
Naer dat hy langh was gevanghen,
Wierdt te Rugge opgehanghen.
210

211

K. R. 164S-58. fo 7v

K.. R. 1683-85. fo 2. - Deze de Graef werd volgens Schutjes anno 1674 pastoor in
Oisterwijk, en schijnt de eerste pastoor, niet meer door de abdij van Leuven, maar door en uit
het Bossche bisdom benoemd. Hij begint het doopregister 7 Januari 1674.
212
Bouttats. Uitgegeven tot Loven 1675. Schrijver onbekend: "P. V. A. W., priester regulier"?
Eigendom bibliotheek Redemptoristen Roermond.

Daer hy wierdt Religieus,
Doode hem den wreeden geus.
In de schure van de torven,
Is hy voor 't geloof ghestorven:
End' om dese prysbaer doodt,
Is hy in den Hemel groot.
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Nu dan penne gaet verhaelen
Hier wat van syn deughden straelen:
Brenght syn leven hier int licht,
Schryft hoe dat hy heeft ghesticht.
De H. Joannes werd te Oisterwijk (N.-Br.) geboren213!) omstreeks 1504. De datum
kan niet met juistheid worden aangegeven: onze doopboeken beginnen eerst in 1597.
Evenmin kan zijn geboortehuis of de plaats daarvan worden aangewezen. Er is wel
eens gezegd: ter plaatse van de tegenwoordige pastorie. Anderen hadden. zoo eens
hooren zeggen: aan den weg naar Boxtel (Boxtelsche baan), en in Udenhout wil men
graag: in den wegenhoek Udenhout - den Bosch, in een der neerhuizen van het
zoogenaamd "verzonken kasteeltje". Altegaar - beweringen, welke ik enkel
volledigheidshalve aanteekenen.
Maar gelukkig kennen we nu toch zijn eigenlijken naam. Deze is: Joannes
Lenartz.
Zulks blijkt uit een acte van 14 Juni 1544, voorkomend in een handschrift uit het
klooster te Rugge, thans berustend in het: gemeentearchief te Brielle; titel: "Origo,
fundatio. Monasterii Canonicorum Regularium St. Elisabethae in Rugge"214.
Antonius van Nieuwenhoven was toen pastoor in Oisterwijk, en kan den kleinen
Jan dus gedoopt hebben in onzen destijds zoo majestueusen tempel, een der grootste
en fraaiste der Meierij.
In die dagen was Oisterwijk, hoofdplaats van het vierde kwartier der Meierij,
volop in leven en beweging van handel en nijverheid. Ons Brabant stond destijds in
aanzien, zoo zelfs dat met de benaming Brabanters de gezamenlijke Nederduitschers
in den vreemde werden bedoeld. De verboersching, verarming en verslaving kwam
eerst later onder de tyrannie van het protestantsche Noorden.
Onze parochie werd indertijd bediend door de reguliere kanunniken van
Augustinus, uit de adellijke abdij te Leuven.
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Kleine Jan is zeker wel misdiener geweest bij pastoor v. Nieuwenhoven, den
lateren abt van Leuven. En het witte habijt met pelskraag van pastor, zal den
altaarlievenden jongen natuurlijkerwijze in de richting der reguliere kanunniken gelokt
hebben.
Bij dezen pastoor heeft de toekomstige martelaar van het H. Sacrament zijn
eerste H. Communie gedaan, eerbiedig schrijdend tusschen de pilasters van het
"marmeren oxaal", uit de vensters nagestaard door Oisterwijks lieve heiligen: Sinte
213

Estius. Hist. Mart. Gorcum. L. III. C. XXXVI.
De Franciscaan pater W. Neefjes. Weert. Sinds jaren bezig met een uitgebreide studie over de
Gorcomsche martelaars, heeft mij welwillend toegestaan gebruik te maken van zijne nog
onuitgegeven aanteekeningen over Joannes van Oisterwijk. Ik citeer dus uit de "Collectie van
prof. Smits, Warmond, verzameld door fr. W. Neefjes, O. F. M.
"De heer Coenen, burgemeester van Weert (L) wiens overleden vrouw van de familie des
heiligen was, beweert dat de H. Joannes geboren werd te Driel Bommeilerwaard. Geen anderen
grond werd voor dit gevoelen aangewezen dan familie-traditie".
Zoo heeft men ons ook pater Poirters willen ontfutselen!- En, nu verneem ik nog van eene
verontwaardigde pelgrim dat op het"martelveld" zelf onder zijn beeld staat: "Joannes van
Gorcum"! Dat is toch geschiedvervalsching bevorderen.
214
Collectie van prof. Smits Warmond verzameld door fr. W. Neefjes, O. F M.
Het citaat in een nota hieronder.

Lucij, Sint George, Sint Sebastiaan. En mogen we ons den kleine niet voorstellen in
allerzoetst gebed neergeknield en stilletjes opziende naar het beeld van onze lieve
Vrouwe ter Linde, hij wiens rozenkrans als laatst en kostbaarst familiesouvenir nog
langen tijd bewaard is.
Intusschen heeft de jongen een beetje leeren lezen, schrijven en zingen ter
plaatse van onze nog bestaande "oude school" nabij (de kerk, waar de twee priesterskosters (matricularii) schoolmeesterden; om daarna nog wat latijn te gaan leeren in
het fraterhuis te 's Bosch. Dat althans was de gewone weg, waarlangs ook onze
Nicolaas van Esch en pater Poirters gegaan zijn, om te beginnen.
Die twee, Jantje Lenaertsz en Klaasje van Esch, verschilden maar drie jaar en
hebben elkaar zeker gekend.
Overigens wat een verschil van kleine heiligen: Jan een vierkante stevige jongen
van aanpak, die zich wel liever met sneeuw dan met water waschte, al was het enkel
maar van spierenweelde ; en Klaasje een pensief geïsoleerd ventje, verfijnd en als
doorschijnend naar lichaam en ziel. Ik mag zoo iets wel afleiden uit een enkel
jeugdtrekje, uit beider latere zielsontwikkeling, en niet 't miinst ook uit de
beschouwing van een vijftal etsen nog bewaard.
Als Klaasje om zijn meisjesachtig gezicht en zachte manieren voor de heilige
Maagd215 moest spelen in het Oisterwijksche mysteriespel, dan kan Jan met z'n groote
oogen en dikke vuistjes wel voor koning Herodes gefigureerd hebben.
Vader van Esch was een rijke Oisterwijksche burger; van de Lenartzsen weten we
niets. Doch als Jan van hoogen huize geweest ware, dan zou pastoor v. Meerbeek hem
wel naar de adellijke abdij van Leuven verwezen hebben, waar enkel jongelingen van
edelen bloede werden toegelaten.
Verder kan ik tot mijn spijt geen Oisterwijksche opmerkingen of redelijke gissingen
meer maken over onzen heilige216.
Vanuit Oisterwijk is de jonge Lenaertsz vertrokken naar het Zuid Hollandsch eiland
Voorne, om zijne studies te voltooien in een klooster
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dier kanunniken, te Ten Rugge nabij den Briel, alwaar de Maas uitmondt in de
Noordzee.
"Naer dat, zoo keuvelt onze reguliere kanunnik P. V. A. W., naer dat hij de
latijnsche taele nu wel geleert hadde ende door jaeren bequaem was, tot verkiesinghe
van den staet, trock (hij) naer de uyterste paelen van Hollandt, naer een eylandeken
aen de zee gelegen, hebbende den Briel voor hooft-stadt, hier buyten in een dorp, ten
Rugge genaemt, was een klooster ofte vergaederinge van Reguliere Canonincken . . .
daer hy plaetse verzocht, ende verkreghen heeft: ende naer hy het h. habyt daer
ontvangen hadde, is hy vervolgens de leeringe van den H. Bernardus oock geworden:
aen Godt devoot, aen synen meester onderworpen, aen de ouderlinghen
onderdaenigh, aen de jongelinghen ghevoeghsaem, aen de engelen behaegelyck,
profytigh in woorden, oodtmoedigh van herten, sachtmoedigh tot een yghelyck.
Ende naer dese lesse heeft hy hem gevoeght, niet alleen in syn proef jaer; maer
oock naer syne professie, alle den tyt syns levens."
"Het was, zegt Estius, een clooster van de Orden van S. Augustijn, die men
ghemeynelyck noemt Regulieren. Daer hy beginsel ende voordt-gangh hadde
gecregen van een volmaeckt leven217.
Hij is priester gewijd waarschijnlijk onder het episcopaat van den Utrechtschen
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Prof. Smits teekent aan: "In het gemeente-archief te Oisterwijk heb ik persoonlijk, maar
zonder eenig gevolg, nasporingen gedaan; ook bij den Z. E. W. heer pastoor aldaar; maar in het
parochiaal-archief was niets betreffende den heilige, en er waren te Oisterwijk geen
overleveringen bekend; alleen meen ik mij te herinneren dat er eenige traditie bestond over de
plek, waar het huis, door den heilige aldaar met zijne ouders bewoond, gestaan had". Neefjes.
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bisschop Henricus II van Beieren, of diens opvolger kardinaal Willem van Enckevoort.
Twee bizonderheden zijn ons bekend uit zijn leven in ten Rugge.
Eerstens, hij werd pater oeconoom of procurator,218 d. i. belast met
het huishouden der gemeenschap: deze materiëele aangelegenheid was hem
toevertrouwd. Zeker een postje van vertrouwen, en zeker ook menschkundig
begrepen van den overste: Want pater Jan maakt zoo uitals inwendig op ons den
indruk iemand geweest te zijn van: practisch en kijk, gemoedelijk en gemakkelijk in
handel en wandel, maar tevens
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wetend wat hij wil, aan wien het verkeer met de buitenwereld wel mocht
toevertrouwd, en wien men geen knollen voor citroenen zou verkoopen. En dat was
ook noodig, want zoo'n beste lieve menschen schijnen: of blijken die Briellenaars niet
geweest.
Nog eene opmerkelijke omstandigheid is zijne verhouding tot den schoutrentmeester der stad, Jan van Duvenvordt.
"Een van syne beste vrienden aldus weer P. V. A. W., ter wylen hy noch te Rugge
woonde: want hy seer dickwils daer quamp eten."
Maar geen oprechte sterke vriendschap die van v. Duvenvordt.
Zijn lach en hartelijkheid duurden ook al niet langer dan het geflikker en de klinkklank
der tafelroemers, zooals later zal blijken.
Denk daarom echter vooral niet aan een "patertje-goedleven". Neen "seer sober
wesende in het voetsel van syn lichaam, met cleyne portien, ende slechte spyse
tevreden. Ende het welcke van hem hier noch" niet alleen vertellens weerdigh, maer
ook prysbaar is, al ist dat hy; in een koudt ende ongesondt eylandeken woonden aen
de zee ,en quamp nochtans noyt by het vier om sich te wermen: oft hy; wel ofte
qualijck te passe was, gelijck geloofweerdighe borghers van den Briel van hem
vertelt hebben, die groote gemeynschap met hem gehouden hebben."
Intusschen is het voor den Oisterwijkschen pelgrim van bizondere herinnering en
overpeinzing, dat onze pater Jan door diezelfde straten en over dezen dijkweg zoo
menigmaal moet gegaan zijn, de oogen gevestigd op diezelfde machtige
Catharinakerk. En op het "martelveld" is niet enkel de plek der turfschuur voor ons
van beteekenis, maar ook de oude vijver of vischput, ja heel het terrein waar de
kloostergangen en wandeldreven zich bevonden, want daar heeft onze Joannes van
Oisterwijk zijne eerste priesterjaren doorgebracht en zoo menigen voetstap gezet. En
bij het ruischen der zee dacht hij wellicht nog eens terug aan de suisende
naaldenbosschen met de wijde waterkommen van zijn Oisterwijk.
Hoeveel jaren Joannes in den Briel heeft doorgebracht blijkt nergens uit; in alle
geval tot zijn 41ste jaar is hij zeker daar geweest, getuige de bovengenoemde acte
van 1545. Van hieruit is hij vertrokken als rector der Augustinessen in Gorcum.
Wij volgen thans verder onzen heilige over Oude Maas en Merwede, tot aan het
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Uit de Brielsche acte van 14 Juni 1544, hierboven reeds aangeduid, blijkt behalve zijn
familie-naam tevens ook het feit dat hij procurator in temporalibus geweest is. Ziehier den text:
"Wij Jan Huyhensz, meester Cornelis Florisz en Frans Cornelisz, Scepenen binnen der
heerlycheit van Heenvliet, kennende alsdat op heden datum van desen brieve, voer ons
compareerde in sijnen properen persdene Adriaen Willen sz. onsen mede inwoenenden buerman
mits volcoemmen procuratie ende gem acht toennende, upten ban van Heenvliet voer ons ende
die andere ghemeen scepenen op deser tijd van Heenvliet van Joncvrou Jacobmijne van
Crunyngen. Ende heeft mits desen uyt hoeren noeme en van hoerent tweghen, enne vrye gifte
van drie meten lants gegeven, den eersamen ende discrete heeren Jan Lenartsz. van
Oesterwcyk Procurator van dat Covent van Rugghe, legghende buyten den Brielle, tot profite
van den ghemeen convente, welcke drie gemeten lants gelegen syn binnen den ban ne van
Heenvliet bij die cleyne watermoele" enz. De rest gaat over dat stuk gronds. Titel van het
handschrift: .,Litterae Scabinorum de Heenvliet de tribus mensuris, ab Jacobmyna, Domicella a
Cruninghen, vidua, emptis, sitis in de Schoenmakerswye Ao XVc XLIII". Uit een andere acte van
3 Mei 1545 blijkt ten overvloede nogmaals zijn procuratorschap. - "Collectie van prof. Smit
Warmond, verzameld door fr. W. Neefjes, O. F. M.

oude stadje "Gorcum met zijn muren en molens en ,blauwe toren" spiegelend in de
zalmrijke samenstrooming van Maas en Waal.
In dit Gorcum of Gorinchem219 zou hij de tweede helft van zijn priesterleven
slijten, en van daaruit opgaan ter martelie.
Gorcum, zoo schilderachtig door z'n oud-Hollandsche geveltjes, was rijk aan kerken en
kloosters. Om niet te spreken van het Agniten150
klooster, was daar de parochie-kerk, sinds 1558 bediend door pastoor Leonardus
Veghel en kapelaan Nicolaas Janssen (Poppel), het Franciscanessen-klooster, alwaar
rond denzelfden tijd Nicolaas Pieck een twaalftal paters met zes broeders bestuurde,
en verder het Augustinessenklooster, genaamd Oud Begijnenhof. Dit laatste alleen
heeft nu onze aandacht.
"Het was gelegen, zegt van Zomeren, aan de zuyd-zyde van het kerkhoff der
groote kerke, op den hoek van de Crytstraat, naast het erf van den heer Jan
Gerardyn, deken en proost van het Kanonnikale Capittel welk erf met het huis van
dien deken daarna bij confiscatie aan dit zusterhuys werd gevoegt220.
Oorspronkelijk was het een Begijnenhof, welke Begijnen later den regel van St.
Augustinus hadden aangenomen.
Doch laat ons liever het weinigje zeventiend' eeuwschen text over onzen heilige
ongeschonden weergeven, en de oude schrijvers in hun typische taal aan het woord
laten. .
De reguliere kanunnik P. V. A. W. zegt:
"In de stadt Oorcum in Hollandt was hier voortyts oock alsoo een Beggyn-hof
gefondeert: maer by lanckheyt van tyde, de Beggyntiens van het selve Hof trachtende
naer meerdere volmaecktheyt, ende tot een strenger leven. Overcomende ondereen,
ende hunne goederen gemeyn maeckende, hebben hun Hof in een besloten Clooster
verandert, aanveerende den regel der Regulieressen van St. Augustyn, ende hun
stellende onder het Capittel van Windesheym, ende sonderlingh onder de bestieringhe
van den eerweerdighen Heer Prior van 't Clooster te Rugghe. Behoudende alleen den
naem van het "Oudt Beggyn-hof”, ende veel jaeren is hier, door den iver der
Religieusen ende den Oversten goede discipline onderhouden, met goede bewaeringe
der gemeyne goederen; maar gelijck den iver van alle oversten niet altyt even groot
is, noch de administratie der tydelijcke goederen, altyt even profytelijck. Soo is het
hier geschiedt, dat naer veel jaeren dit clooster van het Out Beggyn Hof, binnen
Gorcum is verachtert geworden, niet alleen in de cloosterlijcke discipline, maer oock in
levensmiddelen, soo dat een stercken hersteller van beyde daer van noode was: waer
over de overste raemende met malkanderen, in het capittel, hebben onsen H.
Joannem van Oosterwyck daer toe verkoren ende bequaem gevonden, om het selve
uyt te wercken hem stellende, als herder, herstichter ende biechtvader, over het
voorseyde clooster”. (IV, 12.)
En Estius heeft het volgende:
Van daer dan was dese H. Jan deur ghehoorsaemheydt van syne oversten ghesonden
naer Gorcom om aldaer pater te syn over een nonnen-clooster vander selver Orden.
Het welck eer-tijdts gheweest hebbende een huysinghe, van, vrije Begijnkens, ghelijck
se by ons ghe151
noemt worden, daer naer verandert en een besloten clooster, hadde noch blijven
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Voor oude afbeeldingen van Brielle, Gorcum, Oord, zie: Bral:'n. en Hogenberg, Civitates orbis
terrarum" 1572. - Alsnog voor Brielle, de zeer fraaIe.. ets van Quack omstreeks 1650; voor
Gorcum de leelijke maar curieuse prent van N. Weydtmans 1600 en voor Dordrecht het tamelijk
onbeduideed prentje van Caspar Bouttats naar Joh. Peeters van omtrent 1675. 's Rijks
prentenkabinet, Amsterdam
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Van Zomeren. Beschrijving der Staat Gorinchem, blz: 34. Gorcum 1755.

houden den naem van het oudt Begyn-hof. Hij heeft in dit clooster ghevonden groote
armoede: want deur de onachtsaeinheydt oft overdaedt van eenighe veurgaende
paters wast ghebeurt, dat het cIooster hebbende moeten vele landts vercoopen,
allenghskens is ghecomen tot grooter armoede. Hoe wel dat de veranderinghe deur de
ordonantie Godts dese vergaderinghe der maeghden heeft ghegheven oorsaacke van
grooter deughdt. Want sedert dat sy aldus arm zijn gheworden, hebben sy hen vele
hertelyker begheven tot Godt-vruchtigheydt, ende deur heure soberheydt, suyverheidt
ende handt-werck hen selven ghewillighlijck reformeerende, zyn Gode en den
menschen vele aengenaemer gheworden. Welcke gheschiktheydt hebben sij deur het
regeren ende vermanen van H. Jan, daer wij nu af spreken, seer wel oniderhouden.
Ick hebbe nog bij mij sijn sermoone totte nonneckens ghedaen die hij met sijne
eyghene hand gheschreven heeft, m,et slechten stijle ghemaeckt, maer vol
gheschickte ende Christelijcke leeringhen. Hij en heeft dan het onghemack der
armoeden ghemeijn met sijne religieusen niet wederieght, maer met cleijne portie
tevreden wesende heeft het patientelickende blijdelijck verdraghen, hoewel dat hij
oudt van jaeren, ende ghemeynelijck van den camergangh sieck was." (XXXVI.)
"De verdere omstandigheden, zegt van Zomeren, van dit nonnenklooster schuijlt
agter het gordijn der oudheid en is niet denkelijk dat zij ooit zullen ontdekt worden."
Doch we weten nu wel genoeg. Want indien het waar is wat dezelfde schrijver
verder beweert, dat namelijk het getal nonnen soms over de 500 beliep, 221 en indien
daarbij de voorstelling van P. V. A. W. juist is, als zou de nieuwe rector te midden van
financieele en moreele verwarring222 gewerkt hebben met goed resultaat, ja, dan is dit
steeds meer dan voldoende om onzen Joannes onmiddellijk te stellen en aan te roepen
als voorbeeld en patroon voor alle heeren rectoren: hij heeft Augiaswerk verricht:
500!, en daarbij die "cleijne porties", zonder vuur, en nog zoo ziek zijn! Inderdaad,
welke rector…
Zeker echter overdrijft Pontus Heuterus niet met te rijmelen:
Heer Jan Regulier van Rugghe vol loff,
Gesonden voor Pater tot Gorcom opt Begijnhoff223
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Intusschen, 1 April 1572, waren de watergeuzen den Briel binnengebroken en begon
stelselmatig het plunderen en priestermoorden. Het klooster der reguliere kanunniken
te Rugge werd 't eerst in een puinhoop veranderd.
Teekenend voor rector Lenartsz is de indruk, welke het bericht daarvan op hem
maakte. Wij laten hier Estius weder aan het woord:
"Ten tijde als het eylandt van den Briel van de geusen was inneghenomen, soo is
oock terstondt sijn klooster van henverstroyt, berooft, ende omverre ghesmeten
gheweest.
"Alsdoen dan wierdt onder andere aen desen weerdighen man sekere tijdinghe
ghebracht, dat daer een van sijne medebroeders een schoon martyrie badde
ontfanghen: want alsoo" hy noch deur dreyghementen noch deur slaghen en conste
soo verre ghebraght worden, dat hy der geusen bedrijf soude gheluck toewenschen
segghende: vive les Geux, hebben die wreede menschen hem levende neuse ende
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Natuurlijk iets ondenkbaars. Zoo heette het ook bij alle mogelijke oude schrijvers en
overschrijvers, dat er in Oisterwijk een begijnenhof was met zegge 300 begijntjes totdat dezer
dagen de rijksarchivaris Mr. Smit in een officieelle acte van het Oisterwijksch gemeentearchief
las, dat haar aantal hoogstens 12 geweest is
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Estius echter, die het goed kon weten, schetst, zooals boven gezien, den toestand meer
gematigd; terwijl v. Zomeren (blz. 39) schrijft: Het is redelijk wel van inkomste voorzien
geweest maar in latere tijden door ongevallen veel verminderd, den kloosterregel, wierd in het
zelve zeer stipt onderhouden, zo dat veele brave maagden en burgers dogters daar in woonden
en het getal somtijds over de vijfhondert was." - We houden ons liefst uitsluitend aart den
geheel vertrouwbaren Estius, en vinden dan nog stof genoeg Joannes te bewonderen.
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en Gorcum?

ooren afghesneden, die sij daer naer aende porten vande stadtende kercke, als: een
lieflijek vertoonsel hebben ghehanghen, ghelijck wij op een ander plaetse hierveuren
hebben gheroert. Ende als sij hem voordts vele verdrietelijckheydt ende slaghen
hadden aenghedaen, hebben hem achternaer deurschoten.
"Dit ghehoort hebbende dese devote man, is van dien tijdt af ontsteken gheweest
met een groote begheerte totte martyrie, soo dat hij dickwils met dusdanighe woorden
uytgeborsten is: Och oft my Godt alsulcken gracie wilde gunnen, dat hy my oock
alsulcke doodt liet sterven!
"Oese sijne woorden hoorende een oudt suste reken die hem diende, Ursula
genoemt, heeft gheseght: Pater verre zij dat van u, Godt behoede u dat ghij sukke
sware ende grouwelycke doodt niet en lijdt, Godt behoede u dat ghy oock niet
gehanghen en worde, want al is dat een saechter doodt, sy is te seer schandelijek.
"Maer hy noch schandelijckheydt noch grouwelijckheyt vreesende, bleve inde
selfste vierighe begeerte persisterende, ende herhalende seer dickwils: Och oft my
Godt dese gracie gave!"
In Gorcum bleef het schijnbaar nog rustig. Schijnbaar: want die rust was geen
kalmte maar spanning. Gorcum deugde niet, niettegenstaande zijn eminente priesters.
Reeds in 1566, sinds de komst van een groot aantal Fransche en Brabantsche
Calvinisten, had de beeldstorm er ongestoord huisgehouden. Alles was valsch en
onbetrouwbaar: in de vroedschap van het stedeke zaten heimelijke judassen, de
stadsbevelhebber wist altoos een vondje om ketters vrij te pleiten, en het volkje op
straat, van een hagepreek afkomend, mocht de priesters gerust zijdelings zoo'n beetje
geniepig sarren. Enkel de oogen van Alva hielden het uitwendig nog eenigszins in
bedwang.
Rector Lenartsz heeft dus in Gorcum angstige tijden doorleefd; niet om zich
zelven maar om zijne kloosterlingen, want de geuzen waren beesten.
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Ter conferentie met zijne stadsgenooten, pastoor Veggel, gardiaan Pieck, rector
Janssen, is menigmaal schrikkelijk nieuws besproken. En wien hunner kan de tijding,
door pastoors zuster uit den Bosch meegebracht, meer ontroerd hebben dan onzen
Oisterwijker? De tijding, zoo ontzettend, dat in den nacht van 25 April de pastoor van
Haaren, vlak bij zijn geboorteplaats Oisterwijk, door de geuzen in stukken gesneden
was224.
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In den nacht van 25 April zijn de Geusen binnengedrongen in de pastorie van den
eerwaardigen Petrus Jansens, Norbertijn van Tongerloo en pastoor van Haaren bij Oisterwijk.
Zij boeiden eerst zijne nicht Elisabeth Teunissen en andere huisgenooten. Nadat hem neus en
rechteroor afgesneden en de oogen uitgestoken waren, bleef de held aldoor maar roepen dat
hij den katholieken godsdienst niet wilde verzaken; daarna hebben zij hem het hoofd
afgehouwen op een voetenbank. De moordenaars lieten een stuk papier achter, met de
woorden: Dit hebben de Geusen van den Briel ghedaen. Dertien jaar later was het bloed op
den vloer nog zichtbaar. v. d. Eisen. De Katholiek O. 88, blz. 59.

Joannes van Oisterwijk 1504-1572.
27 Juni 1572. Door overmacht, verraad en meineed moest ook Gorcum vallen in
handen der geuzen, onder aanvoering van Marinus Brant, namens zijn meester Willem
van der Marck, graaf van Lumey.
Het is wel niet noodig de bekende geschiedenis te herhalen, te minder omdat onze
Joannes van Oisterwijk hierin geen bizonder naar voren komende persoonlijkheid
geweest is.
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Met de andere geestelijken van Gorcum zat hij gevangen in den stadsburcht "den
blauwen toren", van Zaterdag 28 Juni tot Zondagnacht 6 Juli, overgeleverd aan "de
meeste ongerechtigheden ende grootste pynelijckheden, die menschen van menschen
konden aengedaen worden". Zoo hebben de martelaars van Christus' stedehouder het
octaaf van Petrus en Paulus gevierd225
Honger, dorst, bedreigingen, slagen, spot, vervloeking, van dronken soldaten en
van den afvalligen kanunnik Jan van Omal, ze zijn den rector evenmin gespaard als
den anderen. Doch op den voorgrond treedt hij slechts even:
"Soo doen sy tot hen comen, den Pater oft biechtvader van het nonnenclooster
der regularissen van S. Augustijn, eenen ouden treffelijcken man. Sy vraghen hem
naer den schat van 't clooster. Maer hy hen overleverende alle 't geldt dat hy over
hem hadde, verclaerde dat hij van anders gheenen schat en wieste. Dan die boose
menschen en zijn niet alleen tevreden geweest met 't ghene dat sy over hem vonden,
maar daerdeur noch meerder begheerlijckheydt crijghende, hebben met
dreyghementen willen uytperssen dat hy hen eenighen meerderen schat soude wijsen.
Ende om heril mette doodt vervaert te macken, soo stellen sy op hem een pistolet oft
handtroer, alsoft sy hem terstondt souden deursçhjeten, ten ware dat hy hen den
verborghenen schat toonde. Maer hy en heeft niet connen ghegheven dat hy niet en
hadde, noch oock connen verraden dat hy niet en wieste, ghemerckt datter
nergheringhs iet en was dat hy soude connen verraden toebehoorende sijn arm
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Wij weten niet of ook de Augitstinessenbinnen den burcht gevlucht geweest zijn, doch
zouden redelijk willen veronderstellen dat deze, daags voor de inneming, evenals anderen de
poort uitgelaten. en b.v. naar den Bosch geleid zijn; anders toch ware de toestand nog
duivelscher geweest.

clooster, daer hy een arm overste van was." (Estius I 17.)
Van dezen stillen lijder worden overigens geen bizondere dingen vermeld: maar
wij kunnen ons voorstellen hoe menige priestermartelaar zijn laatste biecht nog eens
en weder zal hebben toevertrouwd aan dezen "goeden ouden man" (Estius), in die
lange nachten op den "blauwen toren" van Gorcum.
In den nacht van Zaterdag op Zondag, 5-6 Juli, zijn de heilige mannen in een
schip verpakt en daarna weer overgeladen in een stinkende mosselschuit en wederom
opnieuw in een vrachtschip, en zoo vervoerd naar Brielle, de slachtplaats.
Zondags van negen tot drie uur te Oord voor wal, achter een uitgespannen zeil
ter bezichtiging gelegen, tegen betaling van een cent. 0 Oisterwijker, wat hadden wij
niet willen geven, om u te zien en te omhelzen dien hals, bereid voor het martelkoord.
Tegen den avond op een mijl afstands van den Briel het anker geworpen. Reeds
vier en twintig uur op het water, half gekleed,
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verkild, verhongerd, en nu nog eens overnachten in het gezicht van den Briel.
Onafgewend hield onze Joannes z'n oogen, vol jeugdphantasie, gevestigd op dien
machtigen St. Catharina-toren.
De zomersche sterrenhemel lachend en lokkend omhoog met een uitkijk van
engelen, en eindelijk ten langen leste, boven de mistige weiden en glanzende
morgenwateren de bloedroode zon.
O Brielle, stedeke van schande, ontvangt gij zoo deze hemelburgers, och
menschen, kent gij hem niet terug pater Lenartsz van St. Elizabeth, die vroeger door
deze straten liep, en u, nog kind, me( "beeldekens" blij maakte?
.
O jawel, of ze hem nog kenden de oudere kerels en vischwijven: Weg met de
papisten en afgodisten, naar de galg met die bedriegers! Zie ze krijschen en klauwen,
spuwen en met takjes slaan, terwijl de gedwongen spotprocessie van geestelijken
rondtrekt, eindigend voor het stadhuis in een hymne aan de Koningin der martelaren:
Salve Regina226.
Het was Maandag 7 Juli, acht uur 's morgens: toen opeengepakt in een walgelijk
kerkerkot, de dievenput, tot volgenden nacht elf uur, met onderbreking tweemaal
wegens een schijnverhoor.
Daar zetelde bij het verhoor, tusscheri eenige deftige schurken, ook pe schout en
rentmeester der stad, de vroegere gastvriend van te Rugge, terwijl pater Lenartsz de
gastheer voor hem stond. Hunne blikken zullen elkaar toen niet geraakt hebben, maar
wel hun gedachten. Jan van Duvenvordt, trouwelooze vriend, gij zijt evenzeer een
ellendige als die afvallige priesters naast u.
's Nachts elf uur het vonnis en de voltrekking zonder uitstel. In een
dronkenmansnacht, omhuild van bloedhonden, beschenen van helsch fakkellicht, gaan
de martelaars twee aan twee gebonden naar de turfschuur van het oude
kanunnikenklooster, eenige minuten loopens van het stadhuis.
Pater Jan kende dien weg zoo goed en die schuur, waar: hij als oeconoom dikwijls
had moeten regelen en ordenen... en thans te worden opgehangen aan dien ouden
balk! Het was zijn klooster die ruïne.
"Van den Heere isset geschiedt (aldus P. V. W.), dat hy hier oudt van jaeren,
heylighlyck soude sterven die paer jonck van jaeren was gekomen om heilighlyck te
leven. Hier hadde hy van syn selven Oodt belofte gedaen door een H. Professie. Hier
moest hy dan aen Oodt oock syn selven leveren. Hier hadde hy syn eerste Misse ofte
Offerhande gedaen van het H. Vleesch ende Bloedt Christi, hier moest syne
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Wie Oud-Oisterwijk kent met z'n groote liefde tot Haar, en zich herinnert dat juist de "Salve
Regina" het Oisterwijksche kerklied was, die kan zich voorstellen welke gedachten en gevoelens
hier Jan Lenartsz door hoofd en hart gegaan zijn. En dan in het gezicht van het stadhuis, welks
trappen hij zoo dikwijls beklommen had om den vriend schout te spreken.

vleesch ende bloedt oock eyndelyck aen God geoffert wo relen tot bevestinge van het
ouwt Roomsch Catholijck Oeloove".
Hier had de oude oeconoom zoo menigen priester aan de gastentafel ontvangen,
en thans zou hij deze uitgelezen schaar van martelaren als het ware voorgaan in zijn
klooster om ze binnen te leiden tot het gastmaal des Hemels227.
9 Juli, 's morgens vier uur, zag een godvruchtige Gorcummer in visioen de
martelaren stralend van hemelsche glorie.
Den volgenden nacht zijn de verminkte lichamen door geuzensoldaten in twee
kuilen onder de balken begraven.
Opgravingen hebben plaats gehad voornamelijk in 1593, 1615, 1617, 1619; de
beenderen zijn grootendeels vervoerd naar de Franciscanenkerk te Brussel, en aldaar
vereerd en door wonderen bevestigd.
24 Nov. 1675 had hunne zaligverklaring228 plaats door Clemens X, en 27 Juni 1867
de heiligverklaring229 door Pius IX.
Van Joannes van Oisterwijk bestaan vier of vijf afbeeldingen. Eerstens en tweedens de
kopergravure begin zeventiende eeuw, gegraveerd230 door Jacobus Matham (Haarlem
1571-1623) naar het geschilderd portret anno 1573 vervaardigd door den Oorcummer
Jan Tibaut Dierckx.
Ten derde de koperets van den Antwerpenaar Aelraen Lommelin (1636-. . .). Ten
vierde de koperets van den Antwerpenaar Caspar Bouttats (1640-1703). Prof. Smit
teekent aan: "Eene nicht van den heilige, Bertha genaamd, is gehüwd geweest met
een geneesheer, genaamd Von Klein. Haar afstammelingen zijn (omstreeks 1875) te
Dieren woonachtig; een dezer, een dame, woont te Oberwesel: deze moet den
rozenkrans vein den heilige in bezit hebben, en, naar prof. Prenger meent te hebben
vernomen, ook papieren op den heilige of zijne familie betrekkelijk."
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Evenwel onze herhaalde nasporingen zoo te Dieren ais te Oberwesel zijn tot nog toe
helaas vergeefsch geweest.
Schutjes zegt dat van onzen heilige de preeken (door Estius gelezen) alsook
het Manuale religiosorum in handschrift bewaard zijn231.
P. V. A. W. eindigt 1675 het werkje over zijn ordebroeder Joannes met deze
regels:
o heylighen johan!
Van Oosterwyck gheboren:
227

De overlevering omtrent de juiste plaats der marteling was in het begin der negentiende
eeuw op een dwaalspoor geraakt, doch sinds 1845 is door den Warmondschen prof. J. Smit de
plek van turfschuur en klooster met zekerheid aangewezen, welke in 1865 eigendom werd van
het bisdom Haarlem.
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Volgens het werkje van Bremerus, niet meer te vinden, doch door de Bollandisten geciteerd
(Acta S.S. 11, 9. Juli, blz. 751-752) vierden na de zaligverklaring de Kannuniken-Augustijnen
van Lateranen, te Bologna in generaal-kapittel vergaderd, luisterrijk het feest van hun zaligen
medebroeder Joannes, en eenigen tijd later vierde men te Bologna met grooten toeloop het
feest der H. Martelaren van Gorcum cum octava. - Neefjes, co!lectie prof. Smit.
229
Dien dag stond ook onder den koepel van Sint Pieter, tusschen de saamgedrongen menigte
Herman van Beugen, pastoor van het kleine Oisterwijk, omringd van vijf Oisterwijksche
zouaven, luisterend met betraande oogen naar de heiligverklaring van hun nederigen
dorpsgenoot Joannes Lenartz.
230
De reproductie hiervan - zij het dus een tweedehandsche en minderwaardige, wellicht door
een leerling van den beroemden Matham - komt voor en het boekje van den Franciscaan Jan
Bonerus "Levende figuren van de H Martelaars van Gorcum", 's Hertogenbossche, by anthonius
Scheffer gehsworen boekdrukker int missae!. 1623. Zoo is deze reproductie dan het vijfde
portret.
231
Maar hij zegt niet waar. Te Brussel bij de franciscanen, noch op het Rijksarchief aldaar iets te
vinden.

Van Godt naer uwen wensch,
Tot Martelaer vercoren.
Weert syt ghy nu gheeert,
By Godt syt ghy nu groot,
Om dat ghy voor hem stierft
Die kostelijcke doodt.
O stercken Martelaer!
Roose der Regulieren.
Sterre van Oosterwyck. Met recht wy u nu vieren
Uw Regulieren helpt,
Uw vaderlandt staet by:
Door uw gebedt by Godt,
Maeckt ons van plaegen vry.
In het priesterkoor te Oisterwijk staat zijn beeld, slecht getroffen met gebruikelijk
Jeremias-gezicht, en in den kooromgang eene beter geslaagde afbeelding,
gebrandschilderd naar Lommelin.
9 juli wordt in zijne geboorteplaats gevierd met H. Missen als op Zondag, Lof en lied,
voor het beeld, gezet in licht en leliën:
O Martelaar van 't Sacrament,
Joannes, nauwelijks gekend,
Van eigen Oisterwijk vergeten,
Toen gij reeds hoog ten Hemel stondt,
En Gods bazuin in englenmond
U luide heilig had geheeten.
Joannes, edel van gemoed,
Getuige wel uw martelbloed.
Gij zult uw broeders niet vergeten,
Nu gij omhoog zoo glorierijk.
Den liefde-apostel als gelijk,
Aan 's Heeren Disch zijt aangezeten.
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O mogen vonken van uw gloed
Ons overspringen in 't gemoed,
Ons wuft van geest en aardsch van zinnen,
Dat Jezus' liefde worde erkend
Zijn heilig Hart en Sacrament,
Dat wij Hem vuriger beminnen.

Joannes van Oisterwijk 1504- 1572.
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Nicolaas van Esch.
Wij geven Esschius' levensbeeld slechts in hoofdlijnen, naar de uitvoeriger schets
van zijn kapelaan en opvolger den Oisterwijker Arnoldus Janssen; hier en daar eenige
trekken en stippeltjes toevoegend ontleend aan de welgedocumenteerde voorrede van
De Ram of afgeleid uit plaatselijke gegevens232.
Nicolaas van Esch werd geboren te Oisterwijk N.-Br., in het jaar 1507, dus in
dezelfde tijdsomstandigheden als zijn dorpsgenoot Jan Lenartz (H. Joannes van
Oisterwijk). Beiden kleine heiligen en beiden bestemd om het grootste deel huns leven
te besteden aan de zielzorg van kloosterzusters.
Zijn vader was een tamelijk rijk fabrikant en handelaar in wollen stoffen, op en
top zakenman in het nijvere Oisterwijk, waar destijds 500 weefgetouwen snorden. Met
zijn lakens trok hij nu en dan naar Holland en verdiende goed geld, want wat de keur
droeg van het Oisterwijksche Zegelhuis was wel gewild.
Af te leiden, uit het testament van Nicolaas, moeten er in; het huisgezin van Esch
zeker vier jongens en een dochtertje geweest zijn, onder toezicht van de kindermeid
Jutta, later klooster-overste van Uilenburg, te Den Bosch.
De familie van Esch was van godsdienstigen aard, getuigen alleen reeds de
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Het Leven van Nicolaas van Esch, beschreven in de Latijnsche taal door Arnoldus Janssen
(anno 1580), in het Duyts overgeset door G. Gijbels, Leuven 1713. - Nicolai Eschii Vita et
opuscula ascetica, Commentario praevio et notis, P. F. X. de Ram. Leuven 1858.

voortreffelijke priesters en kloosterlingen te dien tijde dienzelfden naam dragend233.
Doch hoe godsdienstig ook, de verfijnde hemelzin van den kleinen Nicolaas ging
soms het begrip of den wensch van vader en moeder te boven.
Oisterwijk, destijds eene aanzienlijke parochie, bediend door de adellijke
kanunniken van St. Geertrui,234 had een hoog voornamen tempel235, een der zeven
schoonste van de Meierij. Een kerk van 80 M. bij 50 M. met machtig klokkenspel, van
zeven klokken wegende duizenden ponden brons: 5 a 6000, voorts 3000 en de
anderen naer: advenandt 236.
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Het marmeren oxaal trok aller vreemdelingen aandacht en verbazing, zoo ook de
meesterstukken van schilderkunst op een twintigtal altaren. Want de adellijke
pastoors spaarden moeite noch kosten om met majesteit en pompa heel den omtrek
te overdonderen.
Doch het was niet deze uiterlijke luxe, welke den kleinen Nicolaas zoo verliefd
maakte op het huis Gods. Neen, maar de inwerking des H. Geestes, die hier zijne
zuivere ziel binnentrok en doorstraalde, doorsidderde, zoodat het bleeke lieve lijfje
scheen te vervluchtigen en te verijlen geschikt om weg te vlinderen naarboven.
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Zoo vind ik:. Joannes van Esch. Norbertijn, werd in 1530 zesde proost van S. Sulpice te
Diest, t 1541. Schutjes I 266. - Honesta virgo Anna van Esche, beggina curiae Diestensis. De
Ram blz. LXXV (4). - Walterus Esschius pastoir van S. Martens Kerke in Wyck tot Maestricht.
die voor zijn alderliefsten oom Nicolaas het grafmonument te Diest deed stellen. Gybels, 134. Adrianus v. Esch, subdiaken. Gybels 122. - In de oude Kerkelijke Rekeningen van Oisterwijk
leest man nog al eens handteekeningen van schepenkerkmeesters en burgermeesters, van
Esch zich noemend; en dezelfde familienaam komt hier in den omtrek nog veel voor. Ik
herinner tevens aan het mooiste der Oisterwijksche vennen, het "Van-Esscheven", en aan het
naburige dorp van dien naam Esch bij Boxtel.
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De abdij St. Geertrui te Leuven verzorgde deze parochie van 1230 tot 1648.
235
"Templum nobilissimum" v. Ryckel Nomen Mariae Tetragrammaton. Leuven 1635. blz. 252.
- v. Oudenhoven. Meyerye, blz. 70.
236
Oisterwijksche Kroniek Handschrift 1609.

Nicolaas van Esch 1507-1578.
0, Esschius wie benadert u om de mystiek te ontvouwen uwer binnenste
verborgenheid.
We lezen het volgende eigenaardig gebeuren uit zijne jeugdjaren: "Desen besonderen
iever, ende devotie (gelijck ick uyt sijnen eygen mondt verstaen hebbe) is in hem
eerst begonst in den tyde van den Advent alsmen de Gulde Misse gewoon is te singen,
alswanneer door de schoolkinderen van Oisterwijk publijckelijk verthoont woordende
de
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Boodschappe des Engels tot Maria, in welcke actie gethoont, en afgebeeld wiert het
verlangen der Outvaders, om de komste Cristi, aen Nicolaus (als zijnde teer, ende witt
van aensicht) is bevallen te verthoonen de Allerheyligste, ende Suyvere Maget Maria,
in haere contemplatie ontfangende de groetenisse des Aers-Engel Gabriel: Weest
gegroet Ohy vol van gratie, den Heere is met U: In welcke gedachten onsen Nicolaus
sich alsdan oeffenende, en met veel soetigheidt des herten alles overwegende, is het
geschiet dat hy als buiten zijn selven geraeckende, heeft gevoelt in sijn hert storten
een groot inwendig licht des H. Geestes, een uytmuntende gratie, ende een
ongemetene blijschap des gemoedts, soo dat hy nu oudt zijnde, ende my dat
verhalende in myne jonge jaeren, my dickwils heeft geseyt, dat waert dat hem de
geheele werelt toequam, hy de selve geerne geheel soude geven, om noch eens dese

soetigheyt ende devotie te gevoelen ende te smaecken. Dese soetigheyt Godts dan
eens beproeft hebbende, heeft, van dien dag af, sich uyt geheel sijn krachten gekeert
tot Godt, en alsoo sijn leven aangestelt, dat een ieder daer in de volmaecktheyt koste
lesen."
Reeds van jongsaf is in hem opmerkelijk onthechting van het aardsche, in- en
uitwendige verstorvenheid, waardoor in de hoogstrevende ziel qe contactvonken met
den Hemel al lichter en dichter samenstralen, tot die helderheid des geestes en gloed
van gebed en beschouwing ontstaat: een vergoddelijking der ziel, als weifelende
overgang tusschen gratie en glorie.
Wij moeten ons gewoonweg bepalen bij uiterlijke dingen, en geven eenige
voorbeelden van zijn verstorvenheid.
's Nachts liever bidden dan slapen, een steen in het hoofdkussen verbergen, voor
dag en dauw op het kerkhof237 of bij de kerkdeur plat ter aarde liggen, dikwijls vleesch
derven, geld en mooie kleeren voor niets achten.
Eigenaardig ook, dat dit bizondere kind, hetwelk zeker het pikant jongensachtige
miste, toch zeer gewild was bij de schoolkameraadjes, en zedelijken invloed in zijn
kringetje uitoefende, zonder te mishagen. Die evenwichtigheid des gemoeds, of hoe
zulks te noemen, is hem altoos ingebleven, waardoor zijne, indien de uitdrukking
gepast is hoogideale uitzinnigheden samengingen met de meest practische
bezinningen en daden.
Zoo, als student in het Bossche Fraterhuis, muntte hij uit in de dorre thema en
tegelijk in de "veersen". Zoo wenschte hij van harte zich terug te trekken in een
woestijn, en toch ontmoeten wij hem te Leuven in het gejuich van wetenschap en
hartstocht. Zich opsluiten in een Karthuizer-cel was daarna inderdaad zijn ernstig en
herhaald ver162
langen. En niettemin, te Keulen komt hij te staan in een kring van beroemde
leerlingen en in het volle gewoel der groote geesten van die dagen. Geld heeft en wil
hij niet maar het wordt hem toegeworpen: hij moet en zal kloosters, kerken,
studiehuizen bouwen, dan hier dan daar. Wie ontleedt deze psyche, of beter, wie
bemerkt niet den vingerdruk Gods?
Doch volgen wij hem liever op den voet.
Toen hij zijne lagere studies in Den Bosch voltooid had, meende vader van Esch hem
voor den handel in te rekenen; doch dat kwam niet uit, de slotsom was: Nicolaas wilde
priester worden. Hij nam afscheid van Oisterwijk om te gaan studeeren aan de
Leuvensche hoogeschool.
De universiteitstad verzwakte hem niet, maar oefende zijne zelfbeheersching in
nederigheid en kuischheid: geen doctorstitel hoe welverdiend ook, kon hem bekoren,
en de verleiding des vleezes spuwde hij van zich af als een andere Thomas.
Priester gewijd door Petrus de Fine, wijbisschop van Erardus van der Mark,
kardinaal-bisschop van Luik, droeg hij zijne eerste H. Mis op in de Allerheiligen-kapel
ergens in Diest. Wellicht wegens daar wonende vrienden of bloedverwanten, die
mogelijk tevens aanleiding geweest zijn tot zijn latere betrekking met Diest. En
spoedig daarop reisde hij af naar Keulen, om ten huize van Andreas Herll van
Baardwijk zich mede bezig te houden met de opvoeding van studenten.
Deze Andreas was leeraar aan de hoogeschool geweest en thans kanunnik van de
St. Gereonskerk. Te zijnent hield hij een klein, studenten-kosthuis. Het toezicht over
dit jonge volkje was toevertrouwd aan onzen Nicolaas van Esch. Terzelfder tijd als de
vermaarde Surius van Lubeck, werd ook de later zoo beroemende Nijmegenaar Petrus
Canisius daar onder gebracht238.
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Onze pater Poirters, die heelemaal schijnt vergeten dat hij een Oisterwijksche jongen is, en
nooit ergens met een woord van zijne geboorteplaats rept, maakt een uitzondering voor zijn
dorpsgenoot Esschius en spreekt van dezen in: Het Leven van den H. Franciscus de Borgia.
Antwerpen 1671, blz. 29, 30.
238
Nog eenige zijner leerlingen van naam, hier of later in Diest: Joannes Molanus, Jan Frederik
van Lummen, Hieronymus Swimmen van Heusden. Zie Paquot in voce.

Petrus Canisius (Piet de Hondt) kwam 18 Januari 1536 aan de hoogeschool van
Keulen. Het burgemeesterszoontje was nog al lustig aangelegd en leefde soms met
zijne vrienden zoo, dat men destijds nog niet den toekomstigen heilige erin geroken
zou hebben!
Merkwaardig nu is het getuigenis van Petrus Canisius in zijne Belijdenissen, over
Nicolaas van Esch. Aldus ongeveer: "Hij was een priester van niet alledaagsche
vroomheid, hij was mijn opvoeder, ja mijn vader. Nicolaas van Esch, zoo heette hij.
"Prijs mijne ziel den Heer, en gedenk trouw al het goede dat Hij U bewezen heeft. Hij
gaf mij dien leeraar der vroomheid en dagelijkschen vermaner. Hem was het niet om
mijn goed te doen; hij zocht enkel mij en het heil mijner ziel. Onder zijne leiding
begon ik van mij zelven een walg te krijgen, om U, mijn God, meer te behagen. Zijne
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raadgevingen en zijn voorbeeld waren iets heel ongewoons voor mijne oogen en
ooren. Op zijn woord brak ik mijne omstuimigheid, doofde ik den gloed mijner
jeugdige driften. Kon ik met hem voortdurend omgaan, dan telde ik voor niets het
verkeer met anderen of andere betrekkingen. Niet alleen in de biecht en ik biechtte
dikwijls bij hem ontsloot ik hem mijn binnenste, ook voor het naar bed gaan legde ik
in vertrouwelijk onderhoud de misgrepen en tekortkomingen van den vervlogen dag,
en alle andere vlekken mijner ziel aan hem bloot. Hem wilde ik rekenschap geven, hij
moest mijn rechter zijn; als hij mij een straf wilde opleggen was ik bereid die te
ondergaan.
"Altijd was deze man voor mij bezorgd; hij bad, weende, zegende, vermaande, drong
aan, schreef. Eens was ik naar huis afgereisd239 en bleef langer dan gewoonlijk van
hem weg, en leefde zooal henen. Het kreeg den schijn alsof ik mij aan een vrij leven
wilde overgeven. Toen kwam hij zelf mij opzoeken, wekte mij op uit mijn slaap,
berispte mij om mijne nalatigheid, richtte mij op, daar ik dreigde te vallen en voerde
mij weer op Gods paden terug."
Verder verhaalt Canisius, dat Esschius zijnen leerlingen diep indrukte bepaalde
levensregels, als: "God dienen is heerschen. Eene zaak alleen brengt heil aan: God
dienen en al het overige is bedrog.
Als gij Christus goed begrijpt, is alles goed, al verstaat gij het overige niet." Dagelijks
moest Canisius een hoofdstuk uit de vier evangeliën lezen, daaruit een spreuk, die
bizonderen indruk op hem gemaakt had, kiezen, in 't geheugen prenten en door den
dag dikwijls overwegen. Dikwijls en met groot nut ook levens van heiligen lezen.
Canisius besluit met God te bidden, dat Hij aan de jeugd vele dergelijke spele en
vrome leeraars schenke, die door woord en voorbeeld hunne leerlingen ertoe brengen
eene fout op zedelijk gebied meer te verafschuwen dan een fout tegen de spraakleer
of scheeve uitdrukking in 'n thema240.
Ik heb het citaat wat langer getrokken, omdat het is de getuigenis van een heilige
over een heilige.
Uit hetzelfde geschrift bemerken wij, dat Esschius daar in Keulen voeling hield met
alle groote mannen, die destijds aan het hoofd stonden der katholieke beweging, en
dat hij ook zijne leerlingen met hen in aanraking bracht. Zoo werden genoemd:
Joannes Stumpel, prior der Dominicanen, Eberhard Steinberger, provinciaal der
Karmelieten, meer bekend onder den naam van Everard Billick, den wijbisschop van
Keulen, Joannes Nöpel,241 Johan Gropper, scholaster van het Sint Gereons164
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Canisius schrijft ook dat hij als knaap somtijds in Oisterwijk kwam: "Apud Oistervicanos".
Maar daar zal hij wel geen kwaad geleerd hebben. Hij had er een tante in het klooster, en
bezocht denkelijk en passant de familie van Esch.
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Stimmen aus Maria Laach 1913. Band 85, blz. 41-44.
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De aartsbisschop van Keulen zelf, Herman von Wied maakte een treurig figuur aan zijn
vicaris en wijbisschop Nöpels was het vooral te danken, dat de ketterij buiten Keulen gehouden
werd. Schutjes I 210.

kapittel, dien Paulus IV Kardinaal maakte, Georg von Skodborg, aartsbisschop van
Lund en primaat van Denemarken en Zweden, die den koning het kerkelijk goed niet
had willen uitleveren en nu te Keulen in ballingschap leefde.
Intusschen stond van Esch in nauwe betrekking met de Karthuizers van het St.
Barbara-klooster te Keulen, onder den voortreffelijken prior Pieter Bloemenvenne van
Leiden242.
Deze Karthuizers hadden een geestelijk verbond met den H. Ignatius tijdens diens
leven gesloten en met zijne pas opgerichte Sociëteit van Jezus. Zij hadden o.a. den
gelukzaligen Petrus Faber, een der eerste volgelingen van Ignatius, naar Keulen
uitgenoodigd en hem gedurende zijn verblijf aldaar met allen eerbied binnen hun
muren geherbergd243.
Bij deze monniken nu betrok Esschius een cel, en hunne eigenaardige ascese is
wellicht van invloed geweest op zijne niet minder bizondere ascese. En zeker hadde hij
hun regel aangenomen, indien niet zijn zwak gestel een beletsel ware geweest. God
toch scheen er geen behagen in te hebben hem in een Karthuizer-cel als een
uitheemsche kasplant te zien bloeien, maar wilde dat Esschius vruchten dragen zou
naar buiten en onder de zijnen.
Zoo liet Esschius zich verbidden door de vier "hofmeesteressen" van het oude groote
begijnenhof te Diest, St. Catherina-dal genaamd, en werd op haar wettige voordracht,
12 November 1538 door Luik benoemd tot rector of pastoor aldaar, bijgestaan door
twee kapelaans.
De nieuwe rector, opvolger van Aerdt van Bruegel, tippelde vol ijver rond in den
Kring van trapgevelige huisjes, de kerk omringend, en klopte van deurtje op deurtje
om de wijze en bizonder de dwaze maagden te onderrichten. Helaas, de meeste
zwarte nonnekens of begijntjes zagen vah binnen even donker als van buiten. En
Esschius gevoelde zich meer en meer benauwd in dat wespennest van stekelige
moeilijkheden en geniepige zorgen, zoo financiëel als moreel. Hij was dan heimelijk
ook niet weinig tevreden, na verloop van een jaar een zijner kapelaans, Gaspar Heens
uit Malle, overgehaald te hebben deze zaak van hem over te nemen, om zelf met
verruimd gemoed weg te schuiven naar zijne zoete celleke in Keulen.
Maar na een paar maanden tikte O. L. Heer hem weer op de schouders: terug
naar Diest. De kapelaan had er eveneens genoeg van, en de hofmeesteressen lieten
niet los: alleen van hem was nog heil te verwachten.
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Esschius, den vinger Gods gevoelend, kwam weer te voorschijn uit zijn cel, dicht bij de
boekerij, en nam afscheid van zijne Keulsche vrienden, echter niet voor goed; want nu
en dan zien we hem daar weer terugkeeren, om, als in geestelijke vacantie z'n ziel te
verkwikken in de ideale sfeer van een Gerard van Hamont, den prior, en zijn oudleerling thans Karthuizer, den doorluchten Laurentius Surius, of om geestelijke
verbonden van gebeden te sluiten en hernieuwen tusschen dit Karthuizer-klooster en
zijn Begijnenhof.
Het is verwonderlijk met welk een toeleg en gevolg, deze geheel in zich zelf
gekeerde man thans naar buiten begon te werken en in te grijpen.
Eerst moest de geestelijke nood in Diest verholpen door gebed, voorbeeld en
vermaning. Inderdaad iets bovenmenschelijks, zulk een wemelend en onrustig
vrouwen hof in korten tijd zoo te kalmeeren en te verinnigen, dat de lampen weer vol
olie brandden in maagdelijke handen rondom den Bruidegom der zielen, in het
midden-hof verblijvend.
Altijd practisch: De open straat, die dwars over het begijnhof naar de stadswal
voerde, werd afgemuurd en een nieuwe openbare weg achter het hof om aangelegd,
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Onder de uitmuntende mannen van dit klooster worden nog genoemd: Gerard Kalckbrenner
van Hamont, later prior, de gebroeders Theodor en Bruno Loër van Hoogstraten, Jan Justus van
Landsperg. in Beieren. Ook Laurens Surius werd daar Karthuizer.
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met duizenden guldens onkosten. De poort van het begijnenhof zal voortaan
zorgvuldig gegrendeld geweest zijn, en de burgers van Diest op bezoek, zullen eerst
netjes hebben moeten, aankloppen en voor het tralie-luikje kijken alvorens toegelaten
te worden.
Maar Esschius' heilige ijver bleef niet binnen dit klooster samengeperst. En dit is
een sympathieke trek in hem, dat hij zijne geboorteplaats niet vergat, maar ook daar
voor een begijnhof zorgde, met welks stichting reeds in 1539 een begin schijnt
gemaakt. Het Maagdenhuis "Bethlehem", gelegen nabij de kerk, bestemd voor 9 tot
12 tal arme maagden, die door spinnen en naaien haar brood verdienden, en naar uit
Kerk-Rekeningen blijkt, ook belast waren met het schonhouden der kerk, etc. Zij
stonden onder geestelijk toezicht van den tijdelijken pastoor, toen Philips van Hosden.
"Heer ende meester Claes van Esch", zooals hij in een acte van overdracht genoemd
wordt244, zorgde er voor ook hier een geestelijk verbond met Keulen te sluiten.
Eerste overste van dit huis was de zoo verdiept-heilige, mystieke en extatische
maagd Maria van Hout, bijgenaamd van Oisterwijk, die later naar Keulen trok, door de
Jezuieten aldaar hunne "moeder" genoemd werd, en 30 Sept 1547 in het Keulsche
Karthuizerklooster begraven is245. Nog een zevental buitengewoon heilige of verlichte
zusters uit dit huis bespreekt pastoor van Rijckel, vooral ook de geheimzinnige
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ongenoemde maagd "Anonyma" (t. 27 Jan. 1540, zeventig jaar oud) die een boek
schreef "uit ingheven des heylighen Geests" namelijk "Die grote Evangelische Peerle"
door Esschius vertaald.
Esschius, zijne volle aandacht opnieuw wijdend aan het Diestsche begijnhof,
vormde daar groepjes of kringen van weer volmaakter levende maagden, in
afzonderlijke behuizingen als: het convent van den H. Geest, het convent der engelen.
Daarna in hetzelfde Diest twee studiehuizen opgericht, een nabij zijn pastorie, het
collegium van St. Salvator, naar 't schijnt om eigen rectoren te kweeken, en een
ander verderop in de stad, het Persoons college, voor wereldlijke priesters.
Zijn kerk geheel als vernieuwd, nieuwe pastorie, een vreemdelingenonderdak, de
huizenrij van het begijnenhof aaneengebouwd binnen verlegde rooilijn. Enz.
Hoe hij dit alles en zooveel meer tot stand bracht; daarbij nog het klooster-inkomen
vergrootend, een welgevulde bibliotheek inrichtend, beurzen stichtend voor arme
studenten en fondsen voor opvolgers, waar hij het geld vandaan haaide deze
geldverachter, is een raadsel enkel oplosbaar door het besef van zijn mateloos
Godsbetrouwen. Het geld, schrijft Janssen, werd hem soms door onbekenden
thuisgebracht, op het oogenblik, dat het hem te pas kwam.
Als merkwaardigheid kan hier vermeld, dat hij en zijne begijnen bedacht werden in het
testament van Dirk Hezius, gewezen geheimsecretaris van Adriaan VI, gestorven als
kanunnik van Luik, een man naar het hart van dezen heiligen paus, die niet dan aan.
zeer waardigen legaten zal vermaakt hebben.
Een nuttig werk deed hij in 1553. Naast het begijnhof stond een klein klooster van
Franciscanessen of grauwe zusters bestemd tot verpleging aan huis v.an vrouwen in
besmettelijke ziekte. Maar het klooster was geheel in verval zoo materiëel als moreel.
Esschius trok zich de zaak aan uit naastenliefde. Hij deed het huis afbreken,
verplaatsen, vergrooten, ommuren, voorzien van kapel en aansluiting met zijn begijnhof, veranderde niet slechts den naam in St. Anna-dal, maar vernieuwde bizonder den
geest van het huis, door een vijftiental zijner volmaakste begijntjes te bewegen het
kleed en het liefdewerk van St. Franciscus hier over te nemen, tot groote vreugde,
troost en zaligheid van heel Diest.
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Zie de uitgebreide studie over ,.Het Begijnhof van Oisterwijk" door Mr. Smit, Bossche
Bijdragen III 40-55.
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Zoo, zegt zijn kapelaan, werkte hij "in veel andere cloosters ende geestelijcke
plaetsen, daer hij als visitator van de bisschoppen is naer toegesonden geweest, alles
met voorzichtigen raede, ende vlijtig gemoet aenvatteride, 't gene tot reforme, en
goede regelinge noode was".
De lieve lezer droome evenwel niet, dat hem alles zoo maar zonder tegenspraak
en tegenstand van zelf gelukte. Ook Esschius had zijne
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benijders, die hem zelfs bij de inquisitie van onrechtzinnigheid durfden aanklagen. Dat
komt zoo van zelf, als luizen op bloeiende rozen. Edoch de heeren inquisiteurs, Ruard
Tapper, deken van Leuven, en Michel Drusius, afgevaardïgde uit Luik, gingen van hem
heen vol lof en bewondering.
Maar te midden van beslommeringen verwikkeling straalde Esschius' geest rustig
in wisselwerking met God, en schreef de verfijnde pen boeken vol lichtende regels
over christelijke volmaaktheid246. Op ongewone wijze innerlijk vervuld van de zalving
des H. Geestes, zegt een Keulsch handschrift was hem de geestverrukking
gemeenzaam als een vingerbeweging247.
En hoe deze bovenaardsche man daarbij in allen eenvoud practisch persoonlijk de
deugd beoefende, blijkt uit de laatste hoofdstukken van Janssen, typisch daaraan
gewijd.
Zoo leefde en arbeidde Esschius ten tijde dat allerwegen zedenbederf en ketterij 's
Heeren gaarden overwoekerden, als ijverig hovenier geen onkruid duldend binnen
zijne hofjes.
Veertig jaar is hij pastoor of rector in Diest geweest. Kardinaal de. Granvelle,
aartsbisschop van Mechelen (waartoe ook Diest sinds 1590 behoorde) benoemde hem
1 October 1569 tot landdeken over een veertigtal pastoors; doch wegens ouderdom
heeft hij dezen eervollen post niet lang willen waarnemen.
Zooals hij leefde zoo stierf hij ook: voorbeeldig. Daags voor zijn dood bezocht
hem Metsius, tweede bisschop van den Bosch (toentertijd naar Diest uitgeweken,
wegens zijn trouw aan Spanje). Heete pestkoorts maakte zijn ziekte kort. Hij stierf 19
Juni 1578.
Arnoldus Janssen, gedurende 30 jaar zijn leerling of kapelaan, eindigt voelbaar
ontroerd het levensverhaal van zijn "alderliefsten vader". Hij werd begraven in het
koor zijner kerk St. Catharina op het begijnenhof, in het midden vast voor den voet
van het hoogaltaar onder een blauwen steen, met dit ingekapte opschrift:
Hic requiescit Venerabilis Dominus Nicolaus Esschius, Oosterwycanus, hujus loci
Reformator et Pastor annis quadraginta, qui obiit anno 1578, die 19 Julii.248.
Bezijden den hoogen altaar hangt zijn portret, aldaar in 1608 geplaatst door zijn neef
Walter Esschius, pastoor van S. Martinuskerk te Wijck bij Maastricht.
168
Wij geven hiertij een ets van J Berterham, voorkomende in Foppens, Bibliotheca
Belgica IJ 905, alsook in De Ram, tegenover titelblad. Het vierregelig onderschrift
luidt:
Temporibus nostris vere admirabilis Eschii Sal terrae, coeli volucris, fax aurea
mundi, Belgarum columen, Begginarumque sequester, Cujus vita velut fulgur
resplenduit orbi249.
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Siet Vader Eschius: ghy sult in heel syn wesen Den regel van uw doen en uw professie lesen:
Soo was syn mont en oogh als hij tot Diest met lof Den tyd van veertigh jaer herstelde Begga's

Zijn "signet" is een schildje van blauw met zeven vlammen van zilver, drie, drie,
een, de punten nederwaarts, ter beduiding van de zeven gaven des H. Geestes, wien
hij altoos zeer bizonder vereerde.

Nicoaas van Esch 1507-1578.
Nog na zijn dood ondervondt Catherinadal den gezegenden invloed van dezen
heiligen man. Want terwijl in Diest en rondom in de nabuurschap, in Mechelen,
Aerschot, Leeuwen, HerenthaIs, de Calvijners- schandalig te werk gingen, liefst in
nonnenkloosters, bleef zijn begijnenhof geheel bevrijd van dit gespuis. Esschius had
zulks voorspeld en zeker ook afgebeden.
Het schilderachtige stadje Diest aan de Demer, met z'n merkwaardig verleden en
geboorteplaats van St. Joannes Berchmans, bewaart nog
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steeds het oude begijnhof, verbouwd of hersteld in den stijl van opvolgende tijden250.
Er zijn heden nog drie begijntjes. . ,
Maar welke saam voelende groep of ideale combinatie zou er zich nog zakelijk aan
geven om zulk Romeinsch proces los te krijgen, nog wel voor een geheel onbekenden
wereldgeestelijke en rector van een uitstervend begijnensoort! Wij willen zoo maar
bescheiden wenschen dat Esschius' leven en werken niet langer voor eenieder
gesloten boeken blijven. Want al lezende zal menige priester nog heden zachtkens zijn
wonderlijken invloed gevoelen en zoo van zelf wederom toenadering met hem zoeken
in de gemeenschap der Heiligen.
Adriaan Poirters.
Wat eenmaal in druk uitgegeven is, behoeft niet telkens weer opnieuw gezet. Voor
volledige Poirters-studie verwijs ik eenvoudig naar de Historisch-letterkundige schets
hof. Pastoor Polydore Daniels, oud-begijnenhof Hasselt, bezit nog een weinig bekende ets van
Esschius, alsook zijn fraai groot portret op paneel geschilderd.
250
Philippen. De Begijnenhoven. Antwerpen 1918. Raymakers. Kerkelijk Diest.

van H. J. Allard251.
Wij bepalen ons nu meer bizon der tot den jongen Poirters in zijne tijds- en
familieomstandigheden onder Oisterwijksche belichting, en hopen zoo nog iets te
kunnen opmerken waaraan nog geen aandacht geschonken is.
Vader Jan Adriaan Poirters is, zooals bekend, tweemaal getrouwd geweest.
Eerst met Jenneke Hixpoors. Uit welk huwelijk geboren zijn minstens drie kinderen:
Cornelis en Laurens, beiden priester geworden en Jan, vroeg gestorven252. Zijn vrouw
Jenneke overleed 11253 Februari 1604. Dat is dus in het Oisterwijksche pest jaar.
"In het selven jaar is de pest tot Oosterwijk gecoomen en aldaer den geheelen
winter bleijven leggen ende is in den somer 1604 soo jaamerlijk ende dangereuselijk
ende schroomeIijk gepasseerd en voortgegaan, dat die van de stad van den Bosch
ende meestendeel van de omleggende dorpen geinterdiseert en op grooten peenen
verbooden hadden, dat niemant eenigen nabeuren van Oosterwijk - alwaart dat sij ook
gezont en niet besmet waeren- en souden mogen logeeren, sulkx, dat de resteerende
nabeuren in de velden, weijden en heijden hen hebben moeten onthouden,
uijtgenoomen dat eenigen bij een geheugten van Oosterwijck zijn ontfermt en
ontfangen geweest; en sijn als doen binnen
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de voorz. vreijhijet over de 400 persoonen gestorfen geweest en souden wel altemaal
gestorfen' hebben, hadden sij hen niet gescheijden en van den anderen geloopen;
want de lugt alsoo gevel~d (?) was, dat allen degeenen, die binnen de vreijheijt
waeren gebleeven en niet gevlugt, al waren gestorfen oft besmet geweest en dat de
voogelen over de vreijheijt vliegende het vier ontfangen en ter aarden vielen; alsoo
dat de gevlugten - in sonderlingen de wethouderen en eenigen van de gequalifiseerden - in 22 weeken in de voorz. vreijheijt niet hebben dorfeh woonen of
verkeeren"254.l} j'
Ten tweede male huwde Poirters in dat zelfde jaar, 20 Juni 1604,
met Wilhelmina Verhoelink.
. Uit dit huwelijk was het eerste kind onze Adriaan geboren Augustus
1605, eerst gedoopt 2 November.
Die heel kleine Adriaan zal wel een baby geweest zooals alle.anderen; er staan
ten minste geen fabelachtige rariteiten van opgeteekend. Daarom doen we best nu de
aandacht te vestigen op oud -Oisterwijk en op vader Poirters. Want de
omstandigheden maken soms den menseh.
De nijvere hoofdplaats van het Meierijsche kwartier Oisterwijk, zag er in die dagen
maar treurig uit. De huizen lagen ineengerommeId en verkoold even als de mooie
lindenlanen, en ook de ontzagwekkende tf.mpel was niets meer dan een prachtige
ruïne: daklooze muren met afbrokkelende raamgaten en gierende scheuren.
Herinneringen aan de veelvuldige geuzen-bezoeken, vooral aan Hohenlohe in 1587.
Rond 1600 echter kwam er een beetje verademing; men begon weer te
"timmeren", hoognoodig ook, er waren slechts 22 huizen overeind gebleven uit dep
.brand. Totdat in den winter van 1603 to~ laat in den zomer van het volgend jaar, de
adem opnieuw afgesneden werd door
~e verstikkende pest, die Oisterwijk op de vlucht of ter dood joeg. Een half jaar lang'
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was de vrijheid slechts bewoon'd' door "de .:wethouderen eneenigen van de
gequalifiseerden".
Uit deze omstandigheid volgt reeds, dat vader Poirters een man van
qualiteit moet geweest zijn, want hij is heel den pesttijd door in Oisterwijk gebleven:
immers 20 Februari 1604 werd zijn vrouw begraven, en 20 Juni van hetzelfde jaar zijn
tweede huwelijk ingezegend door pastoor Hieronymus van Berthem.
En niet alleen een man van qualiteit, maar ook iemand vol durf en levenslust
moet hij geweest zijn, om in zulke omstandigheden nog aan trouwen te denken!
Doch wellicht ook heeft Onze Lieve Vrouw ter Linde den vromen man (later vader
van drie priester-zonen) moed gegeven om te blijven, door de miraculeuze
opzienbarende genezing der pestlijdster Anna, huis vrouw van Leonard Laurentsz.
anno 1604255.
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Inderdaad iemand van beteekenis de oude heer Poirters; en wel: schepenkerkmeester in de Vrijheid Oisterwijk. Kerkmeester? Waarachtig; dat is nu eens een
ontdekking uit de oude kerkerekeningen, die pater Allard jaloersch gemaakt zou
hebben. Een kerkmeester, die mede een voorname rol gespeeld heeft in de zorgzame
kerkelijke aangelegenheden destijds, zooals blijken zal uit het vervolg dierzelfde
rekeningen256. Niet 't minst pleit voor hemen genoeg reeds zegt het, dat hij juist van
pastoor H. v. Berthem en van diens opvolger J. O. v. Rijckel de vertrouwensman257
geweest is. Want van Berthem een "hoogst eerbiedwaardige" persoonlijkheid werd in
1607 voorgedragen voor de eerste klas waardigheid van abt van. Leuven (de
benoeming is echter niet doorgegaan); en van Rijckel, de latere abt en bekende
schrijver, is wel de meest vermaarde pastoor geweest, dien Oisterwijk ooit gehad
heeft.
Toen middelerwijl onze Adriaan zijn hartverscheurend krijten en krijschen zoowat
gestaakt had en de traantjes waren opgedroogd, begon tegelijk ook de liefelijke vrede
te glimlachen.
Want "op den vijfde dag Maij 1609 soo is de trefves ende bestand (het twaalfjarig
bestand) binnen dezen vreijheijt voor den raathuijzen aldaer gepubliseerd en savonds
met vier en branden van pecktonnen, schieten met roers en bussen gesolmeneseerd
en dat men eerst behoorden te seggen voor noen sacrefisien en aanhoorige van
solmineelen missen en begankenissen van ginderaalen prosessie".
Waaraan ook de schepenkerkmeester Poirters zal hebben deelgenomen naast o.
a. van den Wiel, Peijnenburgh, van Weir258.
Onze Oisterwijksche gemeente-secretaris Lambrecht van den Heuvel zette zich er
voor, om de lijdensgeschiedenis van Oisterwijk te schrijven, pastoor v. Berthem hield
kerkvergaderingen, en heel het Kerkeind klapperde van hamer- en zweepslagen in het
volle restauratiewerk van kerkgevaarte en franciscanessen-klooster.
Waar eigenlijk het huis van onzen kerkmeester stond, en tot welk gilde hij
behoorde?
Poirters heeft bepaald aan het Kerkeind gewoond, want daar huis den toen alle
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Wichmans. Brabantia Mariana p. 428.
En behalve onder die kerkerekeningen vinden wij zelfs zijn handteekening geplaatst naast die
van een paar Oisterwijksche kasteelheertjes; wegens een contract tusschen den abt van Leuven
en oisterwijk. Het betreft een hernieuwde erkenning van het tiendrecht over Oisterwijk hetwelk
de abt van St. Geertrui te Leuven genoot. Welk recht "solennelyck gepasseert onder de vrijheits
contrasegel op den 16. Juny 1545 gegeven, item bij accoord van dato den 28. April 1608
tusschen den eerw. here Lovis van Eijnatten, als abt van Ste Geertruyen binnen Loven ter eenre
ende Jonker Jan Bever et Sr (seigneur) Guiliam Olivers ende Jan Andriaen Poirters
gedeputeerdens ter andere syde". - Oud Archief Gemeente Oisterwijk No 33 Exploit.
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De parochie Oisterwijk werd van 1230 tot 1648 bediend door de reguliere kanunniken van
St. Augustinus, uit de adellijke abdij St. Geertrui te Leuven, die zelve het jus patronatus bezat
voor Oisterwijk en Helvoirt
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Namen van mede-onderteekenaars der kerkerekeningen, tevens familienamen van de
getuigen bij Poirters tweede huwelijk.
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menschen "van qualiteit". Het Lindeind was niet meer
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in aanzien. Bij de gemeente-collecte voor den herbouw, bracht het Kerckeynde 1054
gulden op, het Lijndeeinde slechts 165259.
Daarenboven waren 1609-10 bij Jan Adriaen Poirters in den kost, de metselaars
en voerlui, werkzaam voor het herstel der kerk. (K. R. no 2 fo 16.) Reden genoeg om
zijn woonhuis nabij de kerk te denken.
Zou hij mogelijk tevens logementhouder geweest zijn?260. Te meer omdat hij er ook
een "karre" d.i. gerij op nahield261.

Grafzerk van Poirters' eerste Vrouw.
Intusschen laat kleinen Adriaan maar fiksch opgroeien, oogen en ooren wijd
openzetten voor die beweging en volks drukte van ambachtslui en reizigers rond de
kerk en thuis; stuur hem met broertje Joseph naar onze bosschen en vennen naar den
"Heykant" opdat de "mens sana
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in corpore sano” tot ontwikkeling kome. Vader en moeder Poirters, gezegend met
zooveel kinders hebben gelukkig geen tijd of lust zei een voor een te vertroetelen.
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"Uit devotien tot tymmeringe der voirscreven kerke" liet ook de familie Poirters zich niet
onbetuigd. Zoo o.a. gaf Lyske de maerte d. i. de dienstmaagd van Jan Poirters = X stuvers, en
een Anneke Peter Poirters = VI gulden.
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Dan ware de gissing niet roekeloos dat het tegenwoordige "Kerkzicht" hem tot huizing
gediend heeft. Sinds eeuwen is dit de eenige herberg nabij de kerke geweest. - Maar hoe
hiermede nu weer te rijmen dat J. Poirters anno 1620 twee nieuwe blauwe altaarsteen en
geleverd heeft (fO 39v).
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preeken; kosten = 3 stuvers! (fO 36)

Daarbij, behalve zijn eigen zaken en huishouden, ook de kerkrestauratie en
meubileering met gepaard gaande financiëele beslommeringen, blijven Poirters'
aandacht vragen; en dat hij er een belangrijk deel in had en zelfs verre reizen voor
gemaakt heeft, blijkt telkens weer uit die oude kerkerekeningen.
Adriaantje, zoo dicht bij de kerk wonend, is zeker ook misdiener geweest bij
pastoor van Berthem en ook nog bij van Rijckel, die in 1616 pastoor in Oisterwijk
werd. Beiden uitgelezen priesters en de dichterlijke aanleg van den eerste 262 meer nog
het bekende schrijverstalent en de boekenlust van den laatste 263 kunnen mogelijk
indirect een tikje hebben toegevoegd aan de ontbolstering van den kleinen dichter in
dop. Het ligt in alle geval voor de, hand, dat pastoor van Rijckel zich moet
geïnteresseerd hebben voor het kerkmeesterszoontje met z'n twee heer-broers, jaren
lang.
In 1612 werden de kinderen blij gemaakt met den eersten "Catechismus voor de
Catholycke jonckheyt des bisdoms van 's Hertogenbossche", en zien we Poirterske
mede aanschuiven op de banken der oude school, gelegen vlak naast de kerk ten Z.
W. Hier heeft hij zijn eerste wijsheid moeten opdoen bij de twee priester-kosters
(matricularii) die na hun vroegmis daar schoolmeesterden.
Het onderwijs (lezen, schrijven, zingen, rekenen) zal er wel niet slechter geweest
zijn dan elders. Want een oude schrijver beweert dat de ingezetenen der Vrijheid altijd
zeer genegen waren voor de studie de reeds genoemde kroniekschrijver van 1609
getuigt, dat uit deezen vreijheijt zijn gesprooten veelen en geleerde mannen, soo
gëtfstelijken als weerreldlijken"; alsook mag opgemerkt, dat er in Oisterwijk een
zevental studiebeurzen gesticht zijn, en dat sommige onzer Leuvensche pastoors aan
de universiteit gestudeerd hebben. Redenen te over om eenige belangstelling voor het
plaatselijk onderwijs te vermoeden.
Maar Adriaan moest hooger op, toonde roeping voor het priesterschap, en werd
anno 1617 naar het Jezuieten-college in den Bosch gebracht (zeker met de "karre"
van vader; en nadat moeder hem juist nog heeft kunnen laten inschrijven in de anno
1617 nieuw opgerichte broederschap van den Rozenkrans).
Hoe komt de oude Poirters er op, zijn jongen naar de Jezuieten te sturen?
Dat is toch heel goed verklaarbaar. In het studie huis van St. Geertrui te Leuven was
nu noch later plaats voor een burgerjongen zonder gekwartierd wapent je en de
adellijke kanunniken schenen vooral
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in de XVIIde eeuw zeer kieskeurig geworden264. Dus naar de Jezuieten in den Bosch;
want het bekende Fratershuis aldaar was in verval geraakt, en sinds October 1610
hadden de Jezuieten een college geopend in het gewezen klooster der Bogarden,
Verwerstraat ingang Waterstraat.
Daarbij, niet vergeten, sinds jaren had de Societeit hier al eenigszins sfeer gemaakt.
De Oisterwijker Nikolaas van Esch265 was een bizondere vriend der Jezuieten; zijn
leerling Petrus Canisius kwam Oisterwijk nog al eens bezoeken en de eerste moeder
van het Oisterwijksche begijnhof, de extatische maagd Maria Lignana had van de
Keulsche Jezuieten den eerenaam van "onze moeder".
Nu eenmaal onze jonge Poirteors aan de Jezuieten is overgeleverd, zullen wij hem
maar loslaten, en zal Pater Allard wel verder buiten Oisterwijk zijne gangen bespieden.
In het toen rustige Oisterwijk zien we hem enkel onder de vacantie terug, op bezoek
bij pastoor v. Rijckel, en in bewondering voor de nieuwe stukken, waarmede jaar op
jaar de gerestaureerde kerk verrijkt werd of neergeknield in de kapel van Onze lieve
Vrouw ter Linde, en verder maar den heelen dag de bosschen in, zooals hier van ouds
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gebruikelijk.
Sinds hij in 1622 den Bosch verliet om verder in Douai, de wijs-geerte te studeeren,
zal hij Oisterwijk niet of zelden nog bezocht hebben.
Intusschen zou ik graag weer eens een kleine digressie maken naar den ouden heer
Poirters, maar vrees hierdoor eenigszins tegen de regels der rhetorica aan te loopen.
Evenwel "filius imago patris" en zoo kunnen soms uit trekken des vaders
karakterlijnen van den zoon te scherper uitkomen.
Welnu, dat die oude heer Poirters heel wat mans was en voor vol werd aangezien,
blijkt uit de verdere afwikkelingen der kerkerekeningen toen hij tot tweemaal toe naar
Brussel en Leuven werd afgevaardigd om den raad van Brabant en speciaal den abt,
Louis van Eynatten van Lichtenborg, aan het verstand te brengen, dat de door Z. E.
gestorte bijdragen voor de kerkrestauratie onvoldoende gebleken waren. Vader abt
trok de tienden, en niet zuinig, dus moest hij ook maar voor (het tekort gespannen,
zoo dacht men in Oisterwijk.
"Item alsoe de penninge byden here prelaet van Ste Gertruden tot Loven
gecontribueert totden nyeuwe timmeringe der voirs, kercke achtervolgende
(overeenkomstig) den accoirde van den jaere 1608266 nyet en waren genoech, soe
hebben die representanten deser prochien henne gecommitteerde nae Looven
gesonden om aenden here prelaet voirs. naerder supplement totte voirs. timmeringe
in regarde vande thiende
175
die syn Ew. over de gehele prochie is treckende te versuecken ende anderssins met
syn Ew. waer 't doenlijck te accordeeren. "
Wel een vereerende opdracht, maar geen gemakkelijke aangename
taak, waarmee die heeren in Sept. 1623 belast werden. De prelaat toonde zich niet
zoo toeschietelijk, en wilde eerst een gespecificeerde nota eens grondig bestudeeren,
terwijl de heeren naar Oisterwijk konden terugkeeren.
Maar Poirters c.s. liet den moed niet zakken, en 16 Januari 1624 begaven de
gecommitteerden zich opnieuw naar Brussel en Leuven. Dit is gauw gezegd. Doch men
moet weten, dat de winter van 1624 in de geschiedenis berucht is om zijn ijselijke
koude. Dan te paard van toren tot toren trekken (over Baarle-Nassau, Hoogstraten,
Antwerpen) langs ongebaande hardbevroren wegen en krakende moerasvelden, langs
sneeuwstuivende heideplassen en naaldenbosschen, met zulk een boodschap op de
maag, en het vooruitzicht op ontmoetingen met rondzwervend soldaten-geboefte.
Waarlijk menige moderne kerkmeester zou tegen zulk een onderneming opzien.
Niettemin "Item opten 16 dag January 1624, sijn de gecommitteerde, by name
Mr. Adriaen Comans, Jan Adriaen Laureyssen, Jan Adriaen Poirters en Jan Cornelius
van Esch voir de tweede reyse nae Loven ende Bruessel gereyst om het supplement,
hiervoir verhaelt, alnoch, naerder te vervolgen.
Bij Hoogstraten begon het romantisch te worden: aangehouden door een partij
soldaten van Bergen, en later nog weer door "sess ruyters", allen met hetzelfde
voorstel: je geld of je leven!
Ze zullen dan ook blij geweest zijn toen ze rustig buiten Antwerpen in het
"Oildebroershuysken" zaten hun verteyringen te maffen, terwijl "Jan Poirters knecht
metten perde In de drye Snoecken" zijn dorst mocht laven; om daarna ook nog even
uitgeschud te worden van zijn tyergeld door "item alsoo die soldaten".
En na een rillerige tocht per trekschuit van Antwerpen naar Brussel werden zij ook
daar nog maar zeer koel ontvangen, zoo niet ijskoud afgewezen. Want "item alsoe die
here prelaet alsdoen in vergaderinge der heren staten, was aldair met syn eerweerden
'den here van' Perck gebesoigneert" .
Doch "Mr. Comans ende Jan Adriaen" waren genoeg diplomaat om zulke
besoignes niet al te zeer au serieux te nemen, en organiseerden midderwijl "Inden
Engel een wijngelach met eenen persoon geadviseert inde voirs. sake tegen den voirs.
here prelaet". Bij welke gelegenheid zij zich met dien advocaat zeer warm en sterk
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tegen den prelaet gemaakt moeten hebben, te oordeelen althans naar de betaalde
wijnrekening. Of het nu te danken geweest is aan de welsprekendheid van advocaet
Oetelaer, dan wel aan de energie onzer gecommitteerden, in alle geval niet lang
daarna was het "accoirdt metten here prelaet gemaeckt".
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Intusschen de oude heer Poirters scheen het te kwaad te krijgen, of ten minste er
genoeg van te hebben. Dat was na het oversteken van de Schelde bij Antwerpen, in
den akeligen nacht van 26 op 27 Januari. ,,Item inde veirschuyt snachts van brant
ende bier met vijf st." van by 't tolhuvs opt Schelt over te setten midts den stercken
ysganck".
Althans te Antwerpen in de herberg "Int Gulden Perdeken" is hij achtergebleven
en heeft, zich door Frans Jan Appels deftig jaar Oisterwyk laten vue ren voor item 35
stuvers267.
Vader Poirters ineengedoken voor den vlammenden haard "Int Gulden Perdeken"
is wellicht in gedachten afgedwaald naar zijn zoon Adriaen, toen nog op studie in
Douay, college Marchiennes.
Of hij hem bezocht heeft wilden zij elkaar nog eens zien, dan mocht zeker niet te
lang meer uitgesteld. Want na den val van den Bosch in 1629 zou het reizen in het
Zuiden steeds moeilijker worden.
En een jonge Jezuiet ware in de Meierij-woestijn zeker wel verscheurd geworden door
Staatsche wolven268.
Na van 1628 tot 34 de letteren onderwezen te hebben in de Jezuietencolleges van
Mechelen en Maastricht, studeerde hij de theologie in Leuven van 1634 tot 37, het
jaar zijner priesterwijding.
In dezelfde stad nu, zetelde destijds (1626-41) als abt van St. Geertruide,
Josephus Geldolphus van Rijckel, oud-pastoor van Oisterwijk, sinds 1626 tot deze
hooge waardigheid verheven ( +1641).
Ongetwijfeld heeft de schrijver van Rijckel zich in Leuven vaderlijk geïnteresseerd
voor den eminenten zoon Van zijn voortreffelijken Oisterwijkschen kerkmeester, te
meet om diens letterkundigen aanleg.
Zoo is het niet ondenkbaar, dat Poirters hier nog een of andere Oisterwijksche
herinnering in zijn binnenste heeft, opgenomen en gekoesterd om tot pennevrucht te
rijpen. Zou b.v. de Maria-lievende, van Rijckel zijn oud-misdienaar niet in geuren en
kleuren verteld hebben van dat laatste groote wonder269, op voorbede van 0. L.
Vrouwe Ter Linde?270 .
Doch, waarom zoo lang en breed uitgemeten de omstandigheden, waarin de jonge
Poirters geleefd heeft?
Omdat Oisterwijk bepaald van invloed geweest is op zijn geest en geschriften, en
daarom van belang voor wie belang in hem stelt.
Vader Poirters, een degelijke ouderwetsche burgerman die, bij practischen kijk op
menschen en zaken, tevens oog had voor ideale dingen, want de luister van Godshuis
is hem blijkbaar lief geweest.
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Godsdienstig: anders hadde hij geen drie priester-zonen opgekweekt; kloek: denk
aan zijn Leuvensche zending, waarbij toch te voorzien was dat "de vonken om de
ooren" zouden vliegen.
Een man geoefend en gemakkelijk in den omgang, die zoowel met de
Oisterwijksche seigneurs en adellijke pastoors, als met leidekkers en allerlei slag
reizigers wist te praten.
Natuurlijk ook doorprikkeld van dien goedig en esprit, ons volkje vandaag nog zoo
eigen: onvermoeid gespitst om den leuken lachkant der dingen te belichten, vlug met
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De omstandigheid dat hij het geuzen-geweld in O. niet heeft meegemaakt en bijtijds naar
België geëclipseert was toen de herrie, na 1629 opnieuw begon, schijnt mij de meest redelijke
verklaring voor zijne verdraagzaamheid in deze.
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rake woorden en zetten, 'n geest die luchtig en vluchtig schijnt, maar die toch gewillig
en warm aan- en meevoelen kan het lenige midden tusschen noordsche
vormenvastheid en zuidelijker vormenspel. Immers hij was volop Brabanter in het
hartje der Meierij, en stond midden in de beweging.
Al dat vaderlijke en Brabantsche zien we in onzen dichter reflecteeren, te heller nog
door veelzijdiger praktijk en beleving.
Ja, deze omstandigheden kunnen zeker den scherpen opmerker en vriendelijken
zedenmeester beïnvloed hebben om lachend de waarheid te zeggen, maar zij
ontvonken toch geen dichterlijken aanleg.
't is waar, doch er is nog iets: Oisterwijk is altijd mooi geweest.
Kom zien en weer eens zien naar bosschen en vennen, met hun tintelende of
gesluierde schoonheid, altoos nieuw en verrassend en wonderbaar als een eeuwige
glimlach en verademing, nog niet weggevaagd door paradijsvloek.
In deze bosschen heeft de kleine Poirters als kind geloopen om eekhoorntjes of
nestjes of waterlelies, als jongeling en student gewandeld en getoefd, in velerlei
stemming maar hoe ook wisselend van ernst en luim, toch zijn deze licht-indrukken
blijven nawerken en phosphoriseeren; vandaar zijn frissche dichterbloei met voorliefde
voor natuur in vergelijking en zinspeling.
Onze bosch-vennen zijn niets bij woudmeeren en onze mosheuvelen worden niet
vergeleken met gebergte zoo geen Poirters met Vondel. Toch is ook onze
Oisterwijksche natuur aangenaam en verkwikkend; evenals de Oisterwijksche dichter
Een portret van Poirters werd tot nog toe niet gevonden. Zijn ideale uitbeelding in
brons, is thans onder handen van den Vlaamschen kunstenaar A. de Beule, bekend om
zielkundige opvatting en uitvoering.
In Oisterwijk waar zijn monument wordt geplaatst, is thans ook een Poirtersstraat
in aanleg.
Ter dienstige herinnering een kort overzicht van zijn leven en werken:
Zijn leven: 1605, geboren te Oisterwijk. 1617-22, studeert humaniora in den
Bosch. 1622-25, studeert wijsbegeerte in Douai, college Marchiennes. 1625, noviciaat
te Mechelen. 1628-34, onder179
wijst humaniora in de jezuieten-colleges te Mechelen en Maastricht.1634-37, studeert
theologie in Leuven. - 1637, priester gewijd.
1638, op missie ter zee in Duinkerken. - 1639-40, schrijft "Afbeeldinge van d'eerste
eeuwe der Societeyt jesu". - 1641-46, studie -prefect college Roermond. - 1646-62,
preekt in Lier en in Antwerpen - 1662-74, preekt in Mechelen. - 1674, sterft aldaar 4
juli.
Zijne werken: Het Masker van de Wereldt 1644, Den alderhey lichten naem j. H. S.
voor een nieu-jaergift 1647, Het Pelgrimken van Kevelaer en De Pelgrim van Halle
1656-57, Duyfken in de Steenrotse 1657, Rosalia, patronesse tegen de peste 1658,
Het heylig Herte 1659, Suffragiën der Heyligen 1662, Nieuwe afbeeldinge van de vier
uytersten 1662, Het leven van den H. Franciscus de Borgia 1671, Spiegel van Philagie
1673, Het heylig Hof van Keyser Theodosius271.
Maria-Dichter.
Tevergeefs zoeken wij in de werken van pater Poirters naar Oisterwijksche
herinneringen. Toch is iets speciaal oud-Oisterwijksch hem levenslang bijgebleven:
zijne kinderlijke liefde voor de Moeder des Heeren.
Wij plaatsen hier eenige stukjes uit zijn Maria-gedichten, die wel bewijzen dat hij den
toon der eenvoudigen van harte te treffen weet.
Te meer dunkt ons het afdrukken hier verantwoord en belangrijk, omdat van deze
uitgave, voor zoover ons bekend nog slechts een gedrukt exemplaar bestaat,
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berustend in de stadsbibliotheek van Gent, waar wij het, niet zonder moeite, ter
inzage ontvingen.
De titel is: Het Pelgrimken van Kevelaar. Inhoudende de litaniën, hymni, liedekens,
herdersdicht jens en reysgebeden voor de processie naar Kevelaar. Door den Eerw.
Pater A. P., priester der Societeit jesu. - Te koop tot Kevelaar en gedruckt volgens
approbatie van Roermond, den 8 Juny 1655.
Reysgebeden en liedekens.
Als gy de Reysgebeden gelesen sult hebben, ende u bevolen in de bescherminge van
Godt almachtigh, ende Voorspraeke van de H. Maget Maria, moogt gy dit naer
volgende versken lesen, en daer naer de volgende Lof-sangen op den wegh van
Kevelaer gebruycken.
Sa Pelgrimken wacker aen,
't Is meer dan tijdt om voort te gaen,
Siet gij niet dat den daegeraet,
Van nu af voor de venster staet,
De ander gaen al even sterck
En loopen spoedigh naer de kerck,
En wachten op haer knien neer
Den zegen van den Opper Heer,
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Sa spoeyt u ras 't is meer dan tijdt,
Anders zijt gij dien zegen quyt,
Sa 't Calabasken op u zij
En neemt u stockjen oock daer bij:
AJopt voor u borst, en roept tot de Maeght,
Dat zij dogh voor u sorgedraeght,
Roept Heer, siet m'armen sondaer aen,
Wilt de ongelucken van mij slaen,
Opdat wij met geluck te gaer
Mogen komen tot Kevelaer.
Het Pelgrimken singht voor, en verweekt zijne Medegesellen tot de Pelgrimagie.
Komt Pelgrims, komt volgt mij naer,
Wij sullen onse reys beginnen,
Wij sullen gaen groeten Kevelaer,
De soete Koninginne.
Komt volgt mij naer met kloecken moet,
En neemt van daegh een goey couragie,
Op dat wij altemael te voet,
Voldoen ons Pelgrimagie.
Wij zijn doch Pelgrims allegaer,
Wij hebben hier geen vaste steden,
't Is hier al droefheyt voor en naer,
Soo lang wij zijn beneden.
Hoe menigh Son is opgestaen,
Die mij met droefheyt sagh bevangen,
Hoe dickwijls vont de bleecke Maen,
Doch tranen op mijn wangen.
Dat is het leven van ons al,
Dan hier eens komen, en weer scheijden,
Den wegh loopt door het tranendal
Die ons naar huys sal leijden.
o Vaderlandt ! 0 Vaderlandt,

Wanneer sult gij mij eens ontfangen,
Tot u is mijn heele brant,
En sucht met groot verlangen.
Och, dat er eenen Engel waer,
Die mijne stappen wilde schrijven,
Al viel de reijs mij noch soo swaer,
Het sou mijn swackheit stijven.
Welaen dan Pelgrims kloeck met moet,
Sa altemael goede couragie,
Op dat wij al gelijck te voet
Voldoen ons Pelgrimagie.
181
Ach! wat sal ik beginnen, Waertoe sal ick mijn sinnen,
Begeven eerst voor al?
't Is nacht voor mijne oogen, 'k En kan mijn tongh niet boogen,
Den voet staet naar den val.
Den nacht komt voor mijn sonden, Die mijn gesicht verbonden,
Als ick mij Gods aen haer:
Mijn tongh die versteven, Als ich mij heb begeven,
Te wesen leugenaer.
Denck ik nu mij te rechten, Stracks wijcken mijn gevrechten,
'k En kan niet blijven staan.
'k Val stracks al weer daeronder, 't Is wonder boven wonder,
Dat ick niet ben vergaen.
Wie mag mij dan ontwecken, En als van binnen trecken,
En roepen, sa ras, ras,
Ontweckt u oogen 't slapen, Wilt met ons troost gaen rapen,
Wij geven ons op 't pas.
Ack! soo ick mede sou gaen reysen, Soo vallen mijn gepeysen
In veelderley bestel:
Wie sal mijn slapheijt stijven, Mijn oogen open vrijven,
't Is sints met mij niet wel.
Mij dunckt ik heb vernomen, Dat is noch te bekomen,
Te Kevelaer bij die Maeght.
Maria, die aen allen, Die haer te voeten vallen,
Verleent al wat men vraeght.
Dat wij dan al te samen, Nu dese Reys aennamen,
En gaen gelijcker handt,
Versoecken ende vragen, In dese lange dagen,
Den nood geen onderstant.
Sij is die schoone Sterre, Die als den Schipper verre,
Verseylt is van de straet:
Door Winden en Tempeesten, Afleydigh van quay Geesten,
Hem treckt uyt alle quaet.
Dit licht moet hij aenschouwen, Dan heeft hij vast vertrouwen,
Dat hij geraecken sal
Tot 't Landt daer hij wilt komen, Dat hij hat voor-genomen,
Te vinden eerst vooral.
Verleent mij licht van binnen, Op dat mijn duyster sinnen,
Van duysternis ontslaen,
Van sonden hun bekeeren, Tot uwer grooter Eeren
En wandelen 's Hemels baen,
Daertoe zijn ons gesangen, En ons reys aengevangen
Naer u in Kevelaer.
Maria hoort ons allen, Die u te voete vallen,.
Alhier van Jaer tot Jaer.
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Het Pelgrim ken scheydende van Kevelaer; beveeldt sigh in de be scherminge van de
heylige Maget.
Adjeu, adjeu wij scheijden
Al trecken wij ter Heijden,
Adjeu ô maget soet.
Wij sullen ons gesellen,
Tot uwen lof vertellen,
Adjeu ô Maget soet.
Die aen de Schamber woonèn
Om eer aen U te toonen,
Adjeu ô Maget soet.
Adjeu, adjeu wij scheijden
Adjeu wij gaen ter heijden,
Adjeu ô Maget soet.
Adjeu ô Kevelaer,
Wij laeten 't herte daer,
Die ons bewaeren moet.
Als wij zijn weer gekeert.
Hoe gij hier wordt ge-eert.
Die ons bewaeren moet.
En die aen Kempen-Iant,'
Zijn daer gelycker hant,
Die ons be wa eren moet.
Adjeu dan Kevelaer,
Maer laeten 't herte daer.
Herdersdichtjen.
Den herder bemerckende de godtvruchtigheyt van Phylis zijn liefste Susterken,
ende" niet willende wycken, aen haere liefde, gaet dichten ter eeren van de H. Maget,
ende mits daer nogh geen boeckjens, Vaentjen ofte Medalien en waeren, daer Mariam
in geteeckent was, gaet haeren Naem snyden in de schorsen Vérn de boomen.
Al ben ick maer een herdersknecht,
Al schijn ick vrij al wat te slecht,
Al draegh iek maer een groven rock,
Al draegh iek maer een eijcken stock,
Al heb ick oock een plomp verstant,
Gelijck men buijten vint op 't landt,
Al heb ick in geen school verkeert,
De liefde die maeckt ons geleert,
De liefde scherpt den slechten bloedt,
Veel beter als den meester doet,
Terwijl sij dan van haeren brandt,
In mijnen. boesem heeft geplant,
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Zoo wil ick dese Coningin,
Verkondigen ten Boschwaert in:
Ick wil gaen drucken in het wout,
Den Naem Maria op het hout,
Ick wil die in het groen,
Dat plachten Minnaers al te doen;
Koos Paris niet den Pope lier,
En schreef daer op sijn eerste vier,

En schreef daer des en heelen sin,
Genono is 't die ick bemin;
Een ander schrijft op een Meloen,
Een landtsman snijt in een Pompoen,
Ofte in een Kalabas die wies
Een Prins graveert hem op 't servies,
Hij seyt: dat smaeckt anders soet,
De spijs maeckt dat alles beter bloedt;
Een ander acht het meeste pant,
Den Naem geschreven met haer handt,
't Schijnt dat hij naer geen doodt en vraeght.
Als hij dees hooge Namen draeght;
Maer wie op sulcke liefde blijft,
't Is water-verwe die hij schrijft;
Geen vlam en wordt soo ras geblust,
Gelijck de vlam van quaden lust,
Die flackert eens gelijck het vlas,
En wordt terstont maer stof en as;
Maer mijne diepe minne schicht,
En komt niet van vrouw Venus wicht;
Het is een ander schoon Godin,
Die mij ontsteckt in haere min,
En die mij altijdt branden doet,
En staet gedrukt in mijn gemoedt,
Het is die alder-schoonste maeght.
Die gij noch opdt u leven saeght,
Veel soeter als den honinck-raet,
Die midden in den Thymus staet;
Veel soeter als den Rijnschen Wijn,
Oock als hij mogt gesuijckert zijn,
Veel soeter als de muscadel,
Al smaeckten sij noch eens soo wel,
Veel soeter als den Spaenschen most,
Die om zijn weerde sooveel kost,
Veel soeter als Kaneel en reys,
Al quam hij oock uijt 't Paradijs,
184
Veel soeter als een heel bancket,
Daer al het soetste is geset,
En is 't dan wonder dat ick min,
Oees aldersoetste Koningin,
Ick kan, ick wil, ick sal, ick moet,
Verheffen haer op sta enden voet,
Gij lieden gaet naer Kevelaer,
Ick volgh met er herten naer,
Ick sou wel willen mede gaen,
Maer moet mijn Schaepkens gaede slaer.
Ick heb hier nogh al menigh boom,
Die staen omtrent den waeterstroom,
En dat ick daer met u sou doen,
Gaen ick verbeIden in dit groen,
Ick schreef Maria in mijn hert,
Gelijck ick nu doen in dit bert,
Opdat sij wies in elcken Mensch,
Gelijck ick in dees Boomen wensch,
Nu wild' ick wel dat elcken Tack.

Niet anders als Mariasprack,
Nu wild' ick dat haeren Naem.
Op elcken Loof gewasschen quam,
En dat m'hier suIcke Vruchten vont,
Op weIckers schel Maria stont,
Dat ieder kern een herte was,
Waer in men oock Maria las,
De Boomen waeren nogh soa schoon,
De Tacken hadden beter toon,
Het jeugdigh Loof stont noch soo dicht,
De schel had eens soo blij gesicht,
Al was de Kern dan noch soo kleijn,
Men souse prijsen soo ick meijn;
Oe vruchten smolten in den mondt
En waeren noch soo seer gesondt,.
Jck quam noch eens soo lief in 't wout,
Ick waeckte snachts noch eens soo stout
Als ick sou slapen op dit loof,
Dan vreesde ick geen wolven roof,
De Tacken die daer boven staen,
En souden dan geen Blixem slaen;
Te mogen eten van dees vrucht,
Waer mijnen wensch en mijnen sucht,
En van de kernen die sij gaf,
Daer trock ick jonge boomtjes af,
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Soo dat gij haest in het wout,
Niet als Maria vinden soudt,
Dan waer Maria's Naem bekent,
Dan sou ick leven sonder ent,
Dan wild' ick als ick sterven sou,
Dat sij mijn graf vereeren wou,
En wiert daer nevens mij geplant,
Van daer het loof rees in het sant,
Ick sey, soo menigh loof je viel,
Maria helpt mijn arme ziel.
Dit waren de Minne-suchten die speelden in 't gemoedt van eenen herder, die
soght den Naem van de H. Maget Maria te verbreyden.
Tot verwervinge van een langh gewensten peys.
O Kevelaer, 0 Heylig landt,
Waer dat de Maget wort gevonden,
Die met haer Moederlycke handt,
Eens sal versoeten alle wonden;
Wij hebben nu soo menigh jaer;
Om eenen vasten peys gebeden,
Tot vreughden van ons allegaer,
Tot baet en voorspoedt van de steden,
Slaet dan ô Maeght! u oogen neer,
Acnsiet ons op-geheven handen;
Geeft ons dogh eens den Vrede weer,
En jaegt den oorlogh uyt ons lan'den,
Gij hebt den peys ons voort-gebracht
Die in den peys oock is geboren;

Geeft gij den peys niet door u macht,
Zoo blijft den peys verloren.

Meerkwaardige personen.
Leonhardus Buck.
Geboren te Oisterwijk omstreeks 1430. Werd kanunnik regulier in de priorie van
Corsendonk bij Turnhout en deed er zijn plechtige beloften in 1452. Om zijn kennis en
godsvrucht stond hij bij zijne orde in hoogachting. Stierf in roem van heiligheid anno
1488. Hij schreef: "
1. Exercitia spiritualia. Manusscript in folio van de hand des schrijvers te
Corsendonck. Het is een verzameling van godvruchtige verhandelingen.
2. Normuia vitae religiosae. Handschrift in vorm van samen spraken272.
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Antonius Sgrooten.
Geboren te Oisterwijk in 1461. Werd in 1487 proost der proostdij St. Sulpitius te
Diest, en rond 1504 prelaat van Tongerloo.
Tijdens den Gelderschen oorlog toonden de Vlamingen zich onwillig om in de
oorlogskostenbij te dragen; waarom men in 1511 den prelaat om zijn uitmuntende
bekwaamheid als gezant en bemiddelaar naar Vlaanderen afvaardigde. Sgrooten,
licentiaat in het kerkelijk recht, stond hoog aangeschreven bij keizer Karel V, en
genoot om zijne diepe geleerdheid en trouwe onderhouding der kloostertucht het
grootst vertrouwen van den generalen overste van Premonstreit, die hem herhaaldelijk tot gevolmachtigde aanstelde in het behandelen der kloosterbelangen. Onder
zijn bestuur kreeg het dorp Tongerloo in den omvang der abdij een nieuwe kerk; ook
liet hij een nieuwe eetzaal en een nieuwe bibliotheek voor de kanunniken bouwen. Het
plan tot het aanbrengen van een nieuw koor aan de abdijkerk was gereed, zelfs legde
hij deels den grondslag, toen de dood hem overviel 14 April 1530. Hij is in het koor
voor het hoogaltaar begraven, en in hef latijnsche grafschrift wordt gezegd, dat hij
zeer milddadig was voor de armen en 69 oud is overleden273.
Maria van Oisterwijk.
Haar eigen lijke uaam is Maria van Hout (Lignana) haar meer bekende bijnaam:
van Oisterwijk.
Zij was de eerste moeder overste van het Oisterwijksche Maagdenhuis
"Bethlehem”, door Nicolaas van Esch anno 1539 gesticht voor een twaalftal
begijntjes274.
De Oisterwijker Arnoldus Jansen275, tweede rector van het begijnenhof te Diest,
opvolger van Esschius, schrijft van haar:
"In het eerste van dese fundatie is aldaar moeder geweest Maria van Hout,
dewelcke seer verlicht van geest, ende hoog geoeffent in het aanschouwende leven,
tot verscheyde vrienden Godts eenige Brieven heeft geschreven vol van wonderlijcke
hemelsche wysheyt, de welcke sonder haren name tot Colen gedruckt zijn. Dese heeft
naer langen tydt 't voorschreven Huys ge regeert te hebben, sich daer naer begeven
naer Colen, alwaer de Eerw. Paters Carthuysers haer hebben onderhouden. Sij was
van een groote volmaecktheyt, alhoewel kleyn, ende kranck van lichaem, ende hadde
eene wondere gave van een ieder, geestelyck ende weerlijck, te trecken tot de waere
Godtsdienstigheyt, soo veer, dat veele getrouwde persoonen door hare aen-maningen
leefden gelijck als in een klooster."
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Sanderi Bibliotheca Belgca II 58, Val. Andrè 624. Paquot 111 588.

Schutjes I 253. Vergelijk ook Schutjes IV 15, en Oisterwijksche Kroniek 1566-1609 door
Pinkho en Smit (20)
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Mr. Smit. Het Oisterwijksche Begijnenhof. Bossche Bijdragen 1919.
275
Het Leven van Nicolaus van Esch. Leuven 1713, blz. 60.
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Zij vertrok naar Keulen in 1545276. Ten tijde van den Karthuyzerprior Gerard
Kaltbrenner aldaar leed zij naar 't schijnt gebrek. De prior ondersteunde haar277.
De eerste Jezuieten te Keulen, noemden haar: hunne moeder 278. Deze mystieke
maagd overleed aldaar en werd in het Karthuyzer klooster begraven 30 Sept. 1557279.
Adriaan Laurentz.
Hij was bijgenaamd: van Oisterwijk. Behoorde tot de orde der Dominicanen,
doctoreerde in de Theologie aan de universiteit van Leuven, werd provinciaal van de
Hollandsche Congregatie dezer orde.
De congregaties in de Dominicaner-orde waren vereenigingen van kloosters, die
ten tijde van verval der regeltucht zich verbonden den regel in zijne oorspronkelijke
gestrengheid te onderhouden. Een daarvan, niet de minst beroemde, was de
Hollandsche Congregatie280. Adriaan Laurentsz van Oisterwijk overleed 21 Januari
1559281.
Hiermede zijn de beroemde of vermaarde personen van Oud-Oisterwijk
afgehandeld.
Opmerkelijk is wel dat alle bizondere persoonlijkheden - en dat zijn er zeven - tot
den geestelijken stand behooren: het is mij niet mogelijk geweest nog iemand anders
van beteekenis te ontdekken.
Niet minder opmerkelijk dat sinds het protestantsche tijdvak (1648) geen
belangwekkende Oisterwijkers geboren zijn. Oisterwijk was inderdaad kapot,
financieel, moreel, intellectueel.
Enkel de abt baron van Renesse kan nadien nog genoend worden. En daar hij op
het oude Durendaal geboren is, en ik vrees dat anders zijn gedachtenis verloren gaat,
wil ik zijn levensschets hierbij voegen; zij is ontleend aan Ouwerling: Bibliographisch
Woordenboek IV.
Renesse van Baar.
Adriaan Willem baron van Renesse van Baar geboren te Oisterwijk op het kasteel
Durendaal 10 Mei 1709, overleden in de adellijke abdij St. Geertrui te Leuven 8 Maart
1785. Zoon van Johan Adriaan, heer van Blijenburg, trad in 1730 in de abdij van
Leuven, werd in 1734 priester gewijd en in 1739 tot pastoor te Neerlanden benoemd,
waar zijn broeder Jan Louis, die over aanzienlijke geldmiddelen beschikte bij hem
kwam inwonen. In 1763 werd van Renesse benoemd tot pastoor van Helvoirt,
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v. Ryckel. Vita S. Beggae 277-278.
Stimmen der Zeit. 1917-1918. Band 94, blz. 145.
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Stimmen aus Maria Lach. 1913 1914 Band 87, blz. 416.
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v. Ryckel Vita S. Beggae 277-278.
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Bijdragen voor de Geschiedenis van het Bisdom van Haarlem. Deel 33. 1911. blz. 388.
Bernardus de Jonghe. Desolata Batavia Dominicana. Gent 1717, blz. 107.
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maar voor hij bezit van zijn nieuwe parochie kon nemen werd mij tot abt van St.
Geertrui gekozen.
Als zoo danig had hij zitting in de Staten van Brabant. Hij was een man van
aanzien en vermogen, doch te midden van den luister zijner waardigheid wist hij de
nederigheid des gemoeds te bewaren. Hij was een minnaar van kunst en een groot
weldoener den armen.
Meer uitgebreide gegevens over hem in De Dietsche Warande, 1881.
Naamlijsten van Bestuurders.
We zouden, voor het doel van dit werk, kunnen volstaan met de naamlijsten af te
ronden tot 1648, het jaar waarin de kanunniken en pastoors der Leuvensche Abdij
gedwongen werden Oisterwijk voorgoed te verlaten. Daar echter de "Bijlagen" deels
eene voortzetting zijn van Oud-Oisterwijk in zijne overblijvende monumenten of
stichtingen, en dus de opvolgende geestelijke en wereldlijke bestuurders hiermede nu
en dan gemoeid raken, zoo kan het dienstig zijn hierom, en ook volledigheidshalve, de
naamlijsten tot aan onzen tijd door te trekken.
Bisschoppen van Luik.
Hugo II de Pièrepont 1200-29.
Joannes II d'Eppes 1229-38.
Wilhelmus van Savoye 1238-39.
Robertus I 1239-46.
Hendrik III van Geldre 1247-74.
Joannes III van Enghien 1274-81.
Joannes IV van Vlaanderen 1282-92.
Hugo III van Auvergne 1296-1301.
Adolphus I van Waldeck 1301-02.
Theobaldus van Barr 1303-12.
Adolphus II van der Mark 1313-44.
Engelbertus van der Mark 1345-64.
Joannes V van Arkel 1364-78.
Arnoldus van Hom 1379-89.
Joannes VI van Beieren 1389-1418.
Joannes VII van Walenrode 1418-19.
Joannes VIII van Heinsberg 1419-55.
Ludovicus van Bourbàn 1456-82.
Joannes IX van Hom 1484-1506.
Erardus van der Mark 1506-38.
Comelius van Berghen 1538-44.
Georgius van Oostenrijk 1544-57.
Robertus 11 van Berghen 1557-64.
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Bisschoppen van 's Bosch.
Franciscus van de Velde282 1560-69.
Laurentius Mets 1570-80.
Clemens Crabeels 1584-92.
Ghisbertus Maes 1594-1614.
Nicolaus Zoës 1615-25.
Michäel van Ophoven 1627-37.
Josephus Bergaigne 1641-47.
Vicarissen van 's Bosch.
Henricus van den Leemputte 1647-57.
282

Sonnius.

(Nicolaus van Broekhoven 1657-58.)
Judocus Houbraken 1658-62.
Jacobus de la Torre 1657-61.
Eugenius Albertus d'Allamont 1661-66.
Joannes Hubens 1666-77.
Judocus Houbraken 1677-81.
Guilielmus Basserij 1681-91.
Martinus Steyaert 1691-1701.
Petrus Govarts 1701-26.
(Schorsing benoeming 1726-31.)
Gisbertus van der Asdonck 1731-42.
Martinus van Litsenborgh 1742-56.
(Belemmering benoeming 1756-63.)
Andreas Aerts 1763-90.
Antonius van Alphen 1760-1831.
Henricus den Dubbelden 1831-51.
Joannes Zwijsen 1851-68.
Bisschoppen van 's Bosch.
Joannes Zwijsen 1868-77.
Adrianus Godschalk 1877-92.
Wilhelmus van de Ven 1892-19] 9.
Arnold Frans Diepen 1919
Hertogen van Brabant.
Hendrik I de strijdlustige 1183-1235.
Hendrik 11 de edelmoedige 1235-47.
Hendrik III 1247-61.
Voogdij der Staten 1261-67.
Jan I de overwinnaar 1267-94.
Jan II 1294-1322.
Jan III 1322-55.
Wenzei van Luxemburg283 1555-83.
Joanna284 1383-1406.
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Antoine van Bourgondië 1406-15.
Jan IV 1415-27.
Philippe 1427-30.
Bourgondische Vorsten285.
Philips de goede286 1430-67.
Karel de stoute 1467-77.
Maria van Bourgondië287 1477-82.
Philips de schoone288 1482-1506.
Voogdij van Maximiliaan 1506-15:
Karel V289 1515-55.
Philips II290 1555-81.
283

X Joanna, dochter van Jan III
Hertogin-weduwe, laatste Brabantsche.
285
Tevens hertogen van Brabant.
286
Verkrijgt ook het graafschap Holland in 1433.
287
X Maximiliaan van Oostenrijk.
288
X Joanna. Spaansche prinses. Hij erft in 1504 Spanje.
289
Zoon van Philips den goeJe, volgt vader op als Koning van Spanje, groot
vader als Keizer van Duitschland, verkrijgt in 1528 het Sticht en Oversticht van Utrecht, en in
1543 het hertogdom Gelderland.
290
Erft de Nederlanden en Spanje.
284

Philips III 1581-1621.
Philips IV 1621-65.
Spaansche Landvoogden.
Margaretha van Parma 1559-67.
Alva291 1567-73.
Louis de Requesens 1573-76.
Jan van Oostenrijk 1576-78.
Alexander Farnese292 1578-92.
Pieter van Mansvelt 1592-94.
Ernst van Oostenrijk 1594-95.
Fuentes293 1595-96.
Albertus van Oostenrijk 1596-98.
Isabella van Spanje 1598-1633.
Ferdinand van Oostenrijk 1633-41.
Francisco de Melo 1641-44.
Manuel de Maure 1644-47.
Leopold van Oostenrijk 1647-48.
Oranje Vorsten.
Willem I294 1581-83.
Maurits295 1583-1625.
Frederik Hendrik 1625-47.
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Willem 11 1647-50.
Willem III 1650-1702.
Willem IV296 1702-51.
Willem V l751-95.
(Bataafsche Republiek 1795-1806.)
(Lodewijk Napoleon 1806-10.)
(Napoleon I 1810-13.)
Willem I297 1813-43.
Willem II 1843-49.
Willem III 1849-90.
Wilhelmina 1890.
Abten van Leuven.
Franco I 12 . . .-19.
Franco II 1219-23.
Libertus 1223-30.
Adamus de Bruxella 1230-48.
Gosvinus de Straden 1248-89.
Henricus de Hoensbeeck 1289-96.
Arnoldus van der Borcht 1296-1307.
Godefridus van Udekem 1307-20.
Wilhelmus de Wilre 1320-25.
291

292

Alverez de Toledo, hertog van Alva.
Alexander Farnese. hertog van Parma,

293

Pedro Enrique de Azeve-do, graaf van Fuentes.

294

Willem. prins van Oranje. bijgenaamd ,.de Zwijger", stadhouder van Holland Zeeland en
Utrecht namens de Staten evenals zijne opvolgende afstammelingen
295
Tevens stadhouder van Gelderland en Overijsel.
296

Jan Willem friso, stadhouder van Friesland en Groningen, opvolger van den kinderloozen
Willem III.
297
Eerste koning der Nederlanden.

Joannes Jolys 1325-27.
Henricus de Fura298 1327-47.
Henricus de Rode 1347-79.
Livinius de Erpe 1379-1402.
Conrardus van der Ba1ckt 1402-20.
Walterus Moillaert299 1420-67.
Theodoricus de Brakel 1467-88.
Joannes van der Moere 1488-1514.
Antonius de Nieuwenhoven300 1514-26.
Petrus Was301 1526-46.
Philippus de Hosden302 1546-69.
Joannes van der Linden303 1569-82.
Adrianus de Beaufort 1582-93.
Arnoldus Eynthouts304 1593-1607.
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Ludovicus van Eynatten305 1607-26.
Josephus Oeldolphus van Ryckel306 1626-41
Winandus de Marquelle 1641-64.
Maximilianus van Leefdaal 1664-68.
Claudius de la Vieuville 1668-97.
Antonius de fourneau 1698-99.
Alexander Carolus de Pallant 1699-1720.
Guilielmus Philippus de Herzelles 1722-42
Ludovicus Ernest van Leefdale 1743-65.
Adr. Ouilielmus v. Renesse v. Baar307 1765-85.
Josephus franciscus de Woelmont 1788-98
Pastoors van Oisterwijk308.
Henricus de Roede + 1368.
Belduinus de Hontheverle + 1373.
Waltherus Heyme + 1419.
Theodorus Boest + 1420.
Henricus Poell + 1434.
Wilhelmus Lonis + 1466.
Joannes de Cuyck + 1469.
Waltherus de Wesele + 1468.
Ludovicus Meerbeeck + 14 . . .
Joannes de Graetshoven + 1497.
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Deze nam in 1347 den titel aan van abt. Zijn opvolger echter niet.
Nam in 1449 weder den titel aan van abt, en al zijne opvolgers deden sedert insgelijks.
300
Oud-pastoor van Oisterwijk.
301
In welk jaar hij pastor van Oisterwijk wordt.
302
Oud-pastoor van Oisterwijk.
303
Was lid van den Raad van Staten van Brabant.
304
Oud-pastoor van Oisterwijk.
305
van Lictenborch.
306
Oud-pastoor van Oisterwijk.
307
Oisterwijker van geboorte.
308
Bovenstaande lijst is van den abt Claudius de Viefville (Vieuville), anno 1674, die zich bezig
hield "de mestre en lumiëre ses predecesseurs abbés et religieux de votre venerabIe abbaye".
Dit merkwaardige handschrift bevat tevens hunne wapens. Thans is het document eigendom
van den heer architect C. franssen, Roermond. Deze Oisterwijksche priesterlijst zal wel volledig
zijn doch de onoplosbare vraag is, althans voor vele namen, wie zijn de pastoors, wie de
kapelaans of plaats vervangende priesters. De gelijktijdigheid van sommige jaartallen sluit van
zelf het pastoorschap uit.
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Joannes de Cuyck + 1498.
Ludovicus Gielis + 1497.
Joannes de Gruter + 1498.
Joannes de Woelmont + 1516.
Antonius de Nieuwenhoven + 1526.
Godefridus Boest + 1536.
Petrus Was + 1553.
Conrardus Was + 1579.
Waltherus de Berthem + 1546.
Jacobus de Dongelberghe + 1565.
Arnoldus Eynthous + 1607.
Joannes van Oerwen + 1597.
Philip de Hosden + 1569.
Hieronymus de Berthem + 1625.
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Jos. Geld. de Rijckele + 1642.
Reyner Oraeck + 1667.
Franciscus Fourneau + 1699.
Pastoors van Oisterwijk309.
Henricus de Palude 1320-68.
Balduinus Belle 1368-73.
Joannes de Woelmont ~ 373-1400.
Joannes de Gruytere 1400-20.
Theodoricus Boest 1420-33.
Joannes van Raetsi1o~en 1433-60.
Joannes van Cuyk 1460-98.
Ant. van Nieuwenhoven 1498-1514.
Ludov. van Meerbeek 1514-30.
Philipp. de Hosden 1530-38.
Godefridus Boest 1538-51.
Petrus Was 1551-53.
Conradus Was 1553-79.
Arnoldus Eynthouts 1579-93.
Joannes van Gerwen 1593-98.
Hieron. van Berthem 1598-1616.
Jos. Geld. van Rykel 1616-26.
Reinerus Draek 1626-38.
Maxim. van Leefdaal 1638-48.
(Protestantsche priesterverbanning310 1648-74.)
309

Deze pastoorslijst is naar Coppens. Wij hebben ons hieraan gehouden omdat zij naar
waarschijnlijkheid enkel pastoorsnamen bevat en geen van hulppriesters. Of de lijst echter juist
is met betrekking tot het jaartal van de Woelmont en den persoon van v. Leefdaal moet
betwijfeld. Viefville en, Sanderus hebben hierin
meer gezag.
310
Van 1648 tot na de komst der Franschen in 1672 was ook Oisterwijk als een missie-gebied,
en werd nu en dan in 't geheim bediend door monniken uit het klooster van Corsendonck,
hetwelk aan Oisterwijk meerdere en aanzienlijke priesterzonen, alsook schenkingen te danken
had. Daarna, sinds 1648 is de kerk van Oisterwijk bediend door wereldlijke priesters benoemt
door het bisdom van 's Bosch.
Wij laten hier volgen een lijstje predikanten in Oisterwijk, van 1648 tot den tijd van LodewijkNapoleon. Zulks curiositeitshalve, en omdat zij met het oude kerkgebouw de betrekking
vasthielden tot aan deszelf teruggave in 1809.
Predikanten te Oisterwijk
Jodocus Wiely (Wylichius) 1648-72.
Jakobus de Lange 1673-96.

Henricus de Graef 1674-82.
Franc. Ransecremers 1682-89.
Adrianus Roymans 1689-1718.
Joannes Smits 1718-31.
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Ignatius van Dooren 1731-63.
Nic. Franc. du Messi 1763-65.
Joannes van der Bruggen 1765-1810.
Arnoldus van Coll 1810-51.
Henricus de Wit 1851-56.
Herm. Jos. van Beugen 1856-91.
Hub. Nic. van Heesbeen 1891-1903.
Joannes van der Meijden 1903.

Petrus de Lange 1696-1736.
Laurentius Verster de Balbian 1736-76.
Jean Duymaer van Twist 1778-82.
Cornelis van Stryen 1787-1826.
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