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De Diva Virgo Oirschottana van Petrus Vladeraccus (1571-1618) 
Door dr. M. Verweij 
 
 
Er is in Oirschot geen humanist of neo-Latijns auteur van enig belang geboren en de bloei van de 
Latijnse school in het tweede kwart van de 17e eeuw was niet zozeer aan de faam of de kwaliteit van 
het Oirschotse onderwijs te danken, alswel aan het feit dat de voornaamste inrichtingen van Latijns 
onderwijs van katholieke signatuur na 1629 gesloten waren. Toen Oirschot in 1648 net als de rest van 
de Meierij aan de Republiek der Verenigde Nederlanden werd toegewezen, was het met deze 
kortstondige bloei snel gedaan. 
Ondanks dit alles heeft er in het begin van de 17e eeuw toch in Oirschot een auteur verbleven, die zijn 
sporen in het Humanisme van die dagen heeft verdiend. Deze auteur, Petrus Vladeraccus of -in het 
Nederlands- Petrus van Vladeracken, was in 1571 te 's-Hertogenbosch geboren als het zesde kind van 
Christoffel van Vladeracken en Christina Bellaert 1). Zijn vader, geboren in Geffen, conrector van de 
Latijnse school van Amersfoort in 1551, leraar aan de Latijnse school van 's-Hertogenbosch in 1559 of 
1561, rector aldaar in 1591, + 15 juli 1601 2), had zich voor het onderwijs verdienstelijk gemaakt door 
het samenstellen van enkele werken als de Polyonyma ciceroniana, de Selectissimae Latini sermonis 
phrases, - in welke werken Cicero als model voor de Latijnse taalstudie werd gesteld -, Plauti flores en 
de Dialectices epitome. Petrus werd frater bij de Broeders des gemenen levens en leraar aan de 
Bossche Latijnse school. De Biografen uit de 17e, 18e en 19e eeuw laten hem ook rector van die 
school worden na het overlijden van zijn vader in 1601. Bewijzen hiervoor ontbreken echter. Tijdens 
zijn Bossche tijd schreef hij enkele werken die niet als schoolboek bestemd zijn in de zin van de 
werken van zijn vader, maar die ten dele wel uit het schoolmilieu voortkomen, ten dele echter ook 
aansluiten bij de actualiteit: Tobias (1598) 3), een bijbels drama, in de enige editie gevolgd door een 
Congratulatio aan de schepenen van 's-Hertogenbosch, Exsequiarum funebrium Philippo II 
Hispaniarum Regi Sylvaeducis exhibitarum brevis et extemporalis quaedam descriptio (1600) 4), een 
beschrijving van de uitvaartplechtigheden voor Filips II die in Den Bosch werden gehouden, een 
Carmen scholasticum seu natalitium pro anno Jubilari 1600 5), verloren gegaan, en een Diarium rerum 
per singulos dies in obsidione Silvaeducensi per principem Mauritium Nassovium gestarum (1602) 6), 
een beschrijving van het beleg van 's-Hertogenbosch door prins Maurits in 1601. Verder bleef er nog 
een gedicht van hem bewaard op de dood van Christoffel Plantin in een handschrift van het Antwerpse 
Plantin - Moretusmuseum naast gedichten van zijn vader en zijn broer Joannes bij dezelfde 
gelegenheid 7). Dit laatste gedicht wijst op de contacten tussen de familie Vladeraccus en de bekende 
Antwerpse drukkerij, contacten die ook voor de Diva Virgo Oirschottana van belang zullen blijken te 
zijn. In al deze werken betoont Petrus Vladeraccus zich een overtuigd aanhanger van de katholieke 
contrareformatie en een fervent tegenstander van het calvinisme en van de daaruit voortgekomen 
Republiek der Verenigde Nederlanden. 
 
In 1603 of 1604 verlaat Petrus Vladeraccus 's-Hertogenbosch en wordt pastoor van Oirschot. De 
motieven voor deze overgang zijn niet duidelijk. Alle auteurs die over Vladeraccus geschreven hebben 
in biografische lexica e.d. vermelden hem als lid van het kapittel, hij wordt echter in de bronnen, zoals 
de visitaties van 1608 en 1615, nooit als zodanig genoemd, maar enkel als "pastor". Vladeraccus kon 
echter in Oirschot het onderwijs niet vergeten. Bij de visitatie van bisschop Zoes in 1615 klaagde dan 
ook een van de betrokkenen dat de pastoor de school moest verlaten: "debere etiam pastorem 
relinquere scholam". Wat de aard van zijn schoolse activiteiten is geweest, is ons niet duidelijk. Het 
kan zijn dat hij binnen de school les gaf, mogelijk ook heeft hij de beste studenten uit de school 
gehaald en dan zelf onder zijn hoede genomen. Hij was in ieder geval geen scholaster van het kapittel. 
Vladeraccus stierf op 6 januari 1618 en werd in de St. Petruskerk begraven waar zijn zerk nog ligt. 
 
Tijdens zijn verblijf in Oirschot schreef hij ook een boekje over O.L.V. van den H. Eik de Diva Virgo 
Oirschottana ad sacram quercum, opgedragen aan Aartshertog Albrecht van Oostenrijk die in die tijd 
het gezag voerde over de (Spaanse) Nederlanden, waar Oirschot op dat moment toe behoorde. Hoewel 
het werkje in 1612 voltooid werd en vervolgens naar de Antwerpse drukkersfirma PlantinMoretus 
werd gestuurd om het te publiceren, is het daar ondanks de goedkeuring van Gijsbert Coeverinx, 
Librorum censor, nooit gedrukt. I.v.m. deze poging om het gedrukt te krijgen zijn twee brieven van 
Vladeraccus aan het drukkershuis bewaard 8). De eerste brief, gedateerd 7 november 1612, bevat 
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buiten het verzoek het werkje in kwestie te drukken tevens de bestelling van een aantal liturgische 
boeken voor het kapittel dat de overgang van Luikse naar Romeinse ritus wilde maken. In deze brief 
maakt Vladeraccus melding van "alias tum nostras tum etiam parentis nostri lucubrationes, ad 
exercitia scholastica spectantes, quae (si aliquando videbitur) impressa facilius distrahentur" (andere 
werken zowel van ons als van onze vader met betrekking op de oefeningen in de school, die (als het 
ooit zal blijken) gedrukt gemakkelijker verspreid (lett. verscheurd) worden). Ons is niet bekend om 
welke werkjes het gaat; gedrukt zijn ze in ieder geval niet. De tweede brief, gedateerd 1 augustus 
1614, bevat het verzoek het manuscript "uti a me scriptus est" (zoals het door mij geschreven is) terug 
te sturen, omdat Vladeraccus het een en ander wilde toevoegen en wijzigen. 
 
Wat er verder met het manuscript gebeurd is, is onbekend op één belangrijk feit na: Augustinus 
Wichmans heeft het bij het samenstellen van zijn Brabantia Mariana gebruikt en er zelfs een passage 
uit het begin uit geciteerd. Deze Augustinus Wichmans 9) (1596-1661) trad in 1613 in de abdij van 
Tongerlo in, werd in 1630 pastoor van Mierlo en 1632 pastoor van Tilburg waaruit hij in 1634 
verdreven werd. Tot 1642 bleef hij in ballingschap deze functie waarnemen, toen hij coadjutor van 
Tongerlo werd. Op 22 juni 1644 volgde hij Theodorus Verbraecken op als abt van Tongerlo. Uit deze 
levensloop blijkt dat we één hypothese over de lotgevallen van dit werk kunnen uitsluiten, n.l. dat 
Vladeraccus het manuscript terugvroeg op aanvraag van Wichmans. 
Dientengevolge blijven voor dit verzoek om terugzending slechts twee motieven over, n.l. het motief 
dat Vladeraccus zelf in zijn brief noemt, in welk geval we dit serieus en oprecht verstaan, of een 
misschien zelfs wat geergerde uiting van ongeduld van Vladeraccus, in welk geval het in de brief 
genoemde motief als beleefde inkleding dient. Of het manuscript daadwerkelijk teruggestuurd is, is 
eveneens onbekend, al neemt Nauwelaerts aan dat het inderdaad naar Oirschot is teruggekeerd, 
waarbij hij geen verklaring weet voor het feit dat Wichmans het in handen heeft gekregen 10). We 
zouden voor dit gedeelte van de geschiedenis van de Diva Virgo twee scenario's kunnen opstellen. 
Ofwel is het handschrift teruggestuurd, waarvoor geen bewijzen zijn, maar wat op zich toch de 
redelijkste hypothese lijkt, ofwel is het toch in Antwerpen gebleven. Als het naar Oirschot is gekomen, 
kon Wichmans die in de buurt pastoor was, het werk raadplegen tussen 1630 en 1632 (datum van het 
verschijnen van de Brabantia Mariana). Indien het manuscript in Antwerpen gebleven is, kon hij het 
daar raadplegen. In beide gevallen is het ook nog mogelijk dat hij het handschrift in zijn bezit heeft 
gekregen en dat het later in Tongerlo verzeild raakte. Verwant aan de laatste hypothese is de theorie 
dat Wichmans bij zijn onderzoek inlichtingen vroeg bij de pastoor van de diverse parochies en dat de 
pastoor van Oirschot hem toen het handschrift van de Diva Virgo toestuurde. Als men nu de diverse 
mogelijkheden overloopt en toetst, komt o.i. de "Antwerpse" theorie als de minst waarschijnlijke naar 
voren. Immers, op de eerste plaats is er geen reden (voor zover wij weten tenminste) waarom Moretus 
het handschrift niet zou terugsturen; op de tweede plaats is raadpleging ter plaatse gemakkelijker voor 
te stellen in Oirschot dan in Antwerpen: men kan geen duidelijke periode aanwijzen waarin Wichmans 
te Antwerpen onderzoek kan hebben gedaan, aangezien hij in 1628 novicenmeester in Tongerlo werd 
(tot 1630) en daarvoor bezig was met verschillende andere historische en theologische werken; op de 
derde plaats is het gemakkelijk zich voor te stellen dat Wichmans bij zijn onderzoek naar Maria-
heiligdommen bij de verschillende parochies inlichtingen inwon, waarbij hij in Oirschot, zoals we 
boven al hebben gesuggereerd, gewezen kon worden op het handschrift van Vladeraccus, terwijl het 
minder gemakkelijk is aan te nemen dat het handschrift door Wichmans ontdekt zou zijn, als het bij 
een drukkerij lag. Dientengevolge zouden we uit onze scenario's de volgende hypothese willen 
voorstellen: het handschrift werd door Moretus teruggestuurd en werd bij het onderzoek van 
Wichmans door de toenmalige pastoor van Oirschot boven gehaald, mogelijk zelfs naar Wichmans 
toegestuurd. Indien Wichmans het in Oirschot heeft geraadpleegd, is het na de overgang tot de 
Republiek in 1648 verloren gegaan. Indien hij het manuscript toegezonden kreeg, heeft hij het ofwel in 
1634, toen hij uit Tilburg verdreven werd, verloren ofwel meegebracht naar Tongerlo, waar het dan 
later verloren is geraakt bij de Franse revolutie 11). 
 
Hoe dit ook zij, dat Wichmans het handschrift voor zich had, blijkt uit zijn eigen commentaar: "Habeo 
ipsum autographum m.s. penes me, ex quo sequentie haec desumpsi" (Ik heb het eigenhandig 
geschreven manuscript voor me, waaruit ik het volgende genomen heb), de zin waarmee hij zijn citaat 
begint, en "Hactenus de verbo ad verbum ex praedicto Vladeracci libello" (Tot hier woord voor woord 
uit het bovengenoemde boekje van Vladeraccus), de zin waarmee hij de geciteerde passage afsluit. Op 
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grond van de afsluitende zin zouden we mogen concluderen dat de passus getrouw is overgenomen 
zonder inkrimpingen, weglatingen of toevoegingen. Toch is er wellicht één nota toegevoegd en wel 
dat de toren van Oirschot waar Vladeraccus even over spreekt, kort voor het publiceren van de 
Brabantia Mariana door bliksem is getroffen en zo lager is dan voorheen. Deze verwijzing naar de 
blikseminslag van 1627 is echter cursief gedrukt en als zodanig duidelijk als latere toevoeging te 
herkennen. Dat de geciteerde passage het begin van het werkje vormt, is zeer aannemelijk, aangezien 
de tekst begint met een algemene beschrijving van Oirschot, wat wellicht als inleiding bedoeld is. 
 
De ons bekende passage begint met een algemene schets van Oirschot, vooral vanuit religieus 
oogpunt. Vladeraccus noemt Odulphus, de St. Petruskerk, het kapittel, de St. Odulphuskerk (in Best), 
de kapel van St. Joris en de twee Mariakapellen. Van de laatste noemt hij eerst het Boterkerkje, om 
dan over te gaan tot een beschrijving van de kapel van de H. Eik. Hij geeft beknopt de geschiedenis 
van het vinden van het beeld weer, tegelijk met het ontstaan van een verering. Vervolgens beschrijft 
hij de jaarlijkse bedevaart, de geschiedenis van het gebouw als zodanig en met name de rol die 
kanunnik Joannes Daems daarin gespeeld heeft. Deze Joannes Daems had zelf meermalen genezing 
gevonden na aanroeping van Maria, waarvoor hij een grotere kapel liet bouwen in 1605 of 1606. 
Voor het vervolg zijn we aangewezen op een samenvattend overzicht dat Wichmans ervan geeft. Deze 
deelt mede dat in het derde hoofdstuk wordt verteld dat Vladeraccus zelf in 1606 een onderzoek heeft 
ingesteld naar de genezingen. Hij vroeg toen aan ieder die genezing had ondervonden, dat te getuigen, 
wat door verscheidenen inderdaad gedaan werd ten overstaan van vertegenwoordigers van wereldlijk 
en geestelijk gezag. 
Vladeraccus komt tot een elftal echte ("authentica") genezingen: hernia, een zeer zware hoofdpijn van 
tien jaar, doofheid, onafgebroken koorts, een mank en kruipend meisje dat weer kon lopen, blindheid, 
een gevaarlijk abces of gezwel, een vrijwel zekere dood die afgewend was, een slapheid of matheid 
("languor") van drie jaar, die verdween, en de "cephalalgia" of hoofdpijn van een vrouw uit Berchem 
bij Antwerpen die na van deze kapel gehoord te hebben, vijftien sacra (missen?) liet houden en van 
alle pijn genezen werd, terwijl tegelijk haar stoelgang die drie weken lang verhinderd was, weer 
mogelijk werd. De laatstgenoemde dubbele genezing geschiedde in 1611. Of de opmerking van 
Wichmans dat de meesten die baat vonden, drie zaterdagen achtereen deze plaats bezochten, ook nog 
uit Vladeraccus stamt, is niet met zekerheid te zeggen. Of er na de beschrijving van deze genezingen 
nog iets volgde in de Diva Virgo is evenmin bekend. Men kan aannemen dat het werkje na de 
beschrijving van geschiedenis, plechtigheden en wonderbaarlijke genezingen eindigde. 
 
De stijl van het bewaarde fragment is het best te betitelen als geleerd. Daarvan getuigen de 
ingewikkelde zinnen, de Griekse woorden die gebruikt worden en de citaten. Voor concrete 
opmerkingen aangaande deze aspecten verwijzen we naar de noten bij de tekst. 
 
Voor de totstandkoming van dit geschrift zijn twee zaken van kapitaal belang. Ten eerste was 
Vladeraccus o.i. actief betrokken bij de contrareformatie. In zijn werken treft men zowel polemische 
trekken als duidelijk opbouwende kenmerken aan. De vernieuwing van binnenuit die een essentieel 
onderdeel van de contrareformatie was, blijkt in Oirschot o.m. uit de overgang van Luikse naar 
Romeinse ritus, welke juist plaats vond toen Vladeraccus pastoor was. Hij schreef zelf in naam van het 
kapittel de bestelling voor de boeken volgens de nieuwe ritus (cf supra). Ook de Diva Virgo, de bouw 
van de nieuwe kapel in 1605 of 1606 door Joannes Daems en het onderzoek van Vladeraccus uit 1606 
vinden hun plaats in de interne versterking die o.m. door de grotere aandacht voor de Mariaverering 
werd beoogd. Van deze vernieuwde Mariacultus is het bedevaartscentrum van Scherpenheuvel in de 
Nederlanden de belangrijkste exponent. Scherpenheuvel genoot de speciale bescherming van de 
aartshertogen Albrecht en Isabella, die het in 1605 stadsrechten hadden verleend en die de bouw van 
een nieuwe kerk hadden laten beginnen in 1609. Scherpenheuvel ook is het object van een werk van 
de befaamde Zuidnederlandse filoloog Justus Lipsius, de Diva Sichemiensis sive Aspricollis, nova 
eius beneficia et admiranda (1605) 12) . Eerder, in 1604, had Lipsius al een Diva Virgo Hallensis 
geschreven. De Scherpenheuvelse Diva Virgo is het tweede gegeven dat voor onze Oirschotse Diva 
Virgo van groot belang is geweest. Vladeraccus heeft dit werk ongetwijfeld gekend: hij verwijst in de 
ons bekende passage naar Lipsius (zie de noot bij de tekst). Bovendien vertonen structuur van de twee 
werken een grote gelijkenis: eerst beschrijving, dan wonderen, al gaat bij Lipsius nog een overweging 
over het nut van het werk vooraf. Misschien reden om te veronderstellen dat zulks ook bij Vladeraccus 
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het geval was? Tot slot zijn er ook frappante overeenkomsten tussen de verschillende genezingen, 
waarvan de meest treffende zeker de genezing van "cephalalgia" is (bij Lipsius hoofdstuk 33). Op dit 
moment lijkt het veilig de volgende gang van zaken te veronderstellen. Kort na 1605, d.w.z. na het 
verschijnen van het werk van Lipsius krijgt Vladeraccus dit boek in handen. In dezelfde tijd, 
misschien zelfs onder invloed van dit boek, bouwt Joannes Daems de vergrote kapel. Vladeraccus stelt 
vervolgens zijn onderzoek in, dat definitief wordt afgesloten in 1611 of 1612, waarna hij zijn tekst 
voltooit, laat censureren en naar de drukker stuurt in 1612. Aldus ontstaat in het kader van de 
contrareformatie en onder directe invloed of zelfs in navolging van Lipsius, die uiteindelijke ook met 
de drukkerij van Plantin en Moretus in nauw contact stond, het werk waarvan wij de lezer het enig 
bekende fragment hieronder aanbieden. 
 
Onze tekstuitgave bestaat uit twee delen. Ten eerste geven we de Latijnse tekst van het bij Wichmans 
geciteerde fragment, waarbij de interpunctie aan het hedendaags gebruik werd aangepast en eventuele 
fouten werden hersteld. Bij de tekst zijn enkele kritische noten gevoegd i.v.m. de bovengenoemde 
interpolatie van Wichmans en de Griekse citaten. Na de tekst bieden we een vertaling die enkel 
bedoeld is als werkvertaling bij de Latijnse tekst. 
 
Noten 

1. Men zie over het leven van Petrus Vladeraccus M.A. Nauwelaerts, Latijnse school en 
onderwijs te 's-Hertogenbosch tot 1629, Tilburg, p. 179-183, in Nationaal biografisch 
woordenboek, 8, Brussel, 1979, k. 859-861, beide met opgave van oudere literatuur 
(hoofdzakelijk artikelen in biografische woordenboeken en in werken over het bisdom 's-
Hertogenbosch). 

2. Men zie over Christoffel van Vladeracken eveneens de twee hierboven genoemde bijdragen 
van M.A. Nauwelaerts, resp. p. 157-162 en k. 856-858. 

3. Van de Tobias is één exemplaar bekend en wel in de bibliotheek van het Provinciaal 
Genootschap voor Kunsten en Wetenschappen van Noord-Brabant in Tilburg. Een editie van 
dit stuk wordt door ons in Leuven voorbereid, samen met het thematisch verwante stuk 
Tobaeus van Cornelius Schonaeus (1540-1611). 

4. Het enig bekende exemplaar bevindt zich in de Bibliotheca Regia te Brussel. De tekst werd 
door L.J.W. Smit gepubliceerd in de Handelingen van het Provinciaal Genootschap over 
1903-1909, p. 239-251. 

5. Deze tekst schijnt samen met de Exsequiae in één band te hebben gezeten. Het Brusselse 
exemplaar van de Exsequiae bezit het Carmen echter niet meer. 

6. Het Diarium, in tegenstelling tot de andere werken die in 's-Hertogenbosch verschenen, is in 
Leuven uitgegeven. Ook hier is slechts één exemplaar bekend, opnieuw in de bibliotheek van 
het Provinciaal Genootschap, tegenwoordig in Tilburg. Van de tekst gaf L.J.W. Smit een 
Nederlandse vertaling in bovengenoemde handelingen, p. 215-238. 

7. Hs. 202, bl 25 b-26a. Nauwelaerts vermeldt in het Nationaal biografisch woordenboek, dat 
deze gedichten zijn uitgegeven door M. Sabbe. Of dit zo is en waar dit dan gebeurd is, is ons 
nog niet bekend. 

8. Deze brieven zijn uitgegeven door M.A. Nauwelaerts, Quatre lettres de Petrus Vladeraccus 
(1570-1618), in: Humanistica Lovaniensia, 20 (1971), p. 255-266, als nr. 3 en 4, p. 264-266. 

9. Men zie over Wichmans het artikel van N.J. Weyns in het Nationaal biografisch 
woordenboek, 5, Brussel, 1972, k. 1003-1009. 

10. Zie zijn voetnoot 1 bij brief 4 in zijn bovengenoemde editie in Humanistica Lovaniensia p. 
266: "sans doute le manuscrit a-t-il été renvoyé par Moretus; on ignore comment ce manuscrit 
est venu entre les mains de Wichmans". 

11. Archivaris Rogier van Oirschot heeft al in 1963 geïnformeerd of dit manuscript in Tongerlo 
was, hetgeen negatief werd beantwoord door de toenmalige archivaris aldaar. 

12. Men zie over Lipsius het artikel van M.A. Nauwelaerts in het Nationaal biografisch 
woordenboek, 10, Brussel, 1983, k. 403-416. Wij raadpleegden de tekst van de Diva 
Sichemiensis in de editie van de Opera omnia, te Antwerpen bij Plantin verschenen in 1637, 
deel 3, p. 721-748. De Diva Virgo Hallensis is in hetzelfde deel te vinden op p. 687-720. 

 
Tekst 
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Oirschottum municipium est Campiniae sive,- ut Lipsius indigetat 1)-, Campaniae, peramplum, D. 
Odulphi Confessoris (uti Laurentius Surius non obscure testatur 2) natali solo clarissimum, turris 
altitudine 3) conspicuum, templi - Beet ex opere lateritio - elegantia et amplitudine non ignobile, 
collegii canonicorum officiique divini, -musicam praesertim si quis spectare velit-, celebritate adeo 
laudabile ut etiam diversis non obscuri nominis civitatibus hoc encomio palmam praeferat. Duas habet 
parochias, alteram D. Petro (quae collegialis est ecclesia), alteram S. Oduipho (qui eodem quo ipsius 
templum aedificatum est loco, natus est) sacram. Sacella ibidem conspiciuntur tria, unum D. Georgio 
dedicatum, cui adstructum est ex toparcharum gentis Merodae munificentia xenodochium, 
pauperculorum viatorum azylum. Reliqua duo Deiparae Virginis hyperduliae sacrata sunt, quorum 
maius visendae suspiciendaeque est antiquitatis, non procul a D. Petri basilica, sed aliud versus 
Zephyrum recenter extructum est in erica, loco prorsus solitario et ab hominum cultura vicinaque 
cohabitatione remoto. 
Hic fama est bubulcos ante duo circiter saecula in arena ripae ad fluvium Alpha sive Aa 4) casu 
invenisse imagunculam Deiparae Virginis eamque quercui fluvio adiactum lapidis vicinae (cui iam 
sacellum aedificatum est contiguum) adligasse, deinde subplices ad genua provolutos Deiparam 
Virginem in ea honorasse. Fertur etiam eamdem imaginem a Beersianis inde ablatam summo mane 
postero die loco ubi primum deposita erat, fuisse deprehensam. Hinc locus ille religiosa coli coepit 
reverentia ab Oirschottanis nostris idque eo proclivius quod prima etiam visitatione diversi febribus 
levarentur. 
Instituta deinde fuit eius et imaginis et loci ab ecclesiastici ordinis proceribus solennis frequentatio, 
quae Sabbathi die proximo ante festum D. Ioannis Baptistae vel alterius iam currentis saeculi memoria 
hoc modo servata fuit ut in praesentia etiam celebratur, ut pastor cum suo acolytho hora octava 
matutina parochiali adornatus habitu ex D. Petri prodiens insideat currui ad hoc ex onere certi 
cuiusdam arvi et domicilii ab inhabitante colono ad utrumque vehendum destinato comitantibus tum 
carrucis tum pedestri itinere diversis utriusque sexus hominibus. Ubi ad locum hunc Virgini-Matri 
sacrum perventum est, fit concio sub dio, postea laudes decantantur Deiparae Matri. Quod quidem 
multis annis ita fuit observatum dum nulla ibidem constructa esset aedicula. Tandem ex maiori 
numero ob quotidianam quasi medelam eo confluentium oblationibus lignea primum fuit extructa 
domuncula. Quae licet horrenda ista bellorum tempestate aliquantisper fuerit eversa, adservata tamen 
in D. Petri templo primum, deinde Silvaeducis fuit imago nec minus locus singulis diebus Sabbatinis 
ab adversa adfectis valetudine desiit cum praesenti etiam relevamine frequentari.  
 Dominus autem Ioannes Daems Nunensis, scholarcha sive, ut vulgus adpellat, scholaster 
Oirschottanus, cum post devastatam aediculam, uti supra memoravimus, ligneam, extructam videret a 
nostris demunculam lateritiam ita angustam ut nullum altare et praeter imaginem vix quatuor flexis 
sendentes genibus posset homines capere cumque frequentiorem quotidie multitudinis non iam ex 
vicinis dumtaxat, red etiam remotioribus undique locis videret confluxum, ob benificam Matris 
misericordiae in adflictum genus humanum (ut i.icl)ce.roccb-rao dicam) Otkocrroey(a v huic quod iam 
conspicitur sacello quadrigentos cis florenos inpendit extruendo, praecipuam materie partem ipse 
Republica Oirschottana subpeditante. Singulari siquidem bonus iste vir zelo et devotione hunc erga 
locum adficitur, quod et antea semel et postea, veluti adfirmat, saepius divinam in se opem ibi sit 
expertus. Nam ante sacelli extructionem memoriam qua diuturno tempore destitutus in universum 
prope erat -nescio an kt;i9aQ-yo v hoc malum Cel-sus 1.3c.20 intelligat 5)-, recuperavit anno 1605. 
Deinde sequenti anno sacello iam recens extructo ex gravissimo lapsu pridie Adsumptionis Deiparae 
Virginis brachio graviter luxato invocata D. Virgine subito sese restitutum adseverat. Anno deinde 
sequenti, nimirum 1607, proxime circa dominicam Palmarum, non tantum molesto, verum etiam 
periculoso gutturis dolore ibidem sacrificans relevatur. 

1. lustus Lipsius, Diva Sichemiensis sive Aspricollis, 8 (Opera omnia, 1637, deel 3, p. 729): 
"Campaniam tractum Brabantiae dicimus latum vastum". 

2. Laurentius Surius, De probatis sanctorum historiis, Coloniae Agrippinae, 1579, deel 3, p. 710-
713. 

3. Na "altitudine" volgt de volgende interpolatie van Wichmans cursief gedrukt: "at haec nuper 
de coelo tacta, supremo vertice inminuta est". 

4. Aa (= "water") blijkt een oude naam van de Beerze te zijn geweest; Alpha (de Griekse naam 
voor de letter A) staat misschien eenvoudigweg voor A. 

5. Celsus, De medicina, 3, 20, 1: "Lethargum Graeci nominarunt." Als men het Grieks uitspreekt 
volgen de regels van het itacisme, klinkt kvjgawyog als kínkeyog. 
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Vertaling 
Oirschot is een vrijheid in de Kempen (Campinia) of, zoals Lipsius zegt, Campania, zeer uitgestrekt, 
befaamd als geboorteplaats van de H. belijder Odulphus (zoals Laurentius Surius duidelijk getuigt), 
merkwaardig door de hoogte van zijn toren, niet gering door de elegantie en grootte van zijn kerk, ook 
al is deze van baksteen, zo lofwaardig door de befaamdheid van zijn kapittel en kerkelijke dienst, 
vooral als men op de muziek let, dat het zelfs boven verscheidene steden van niet geringe naam de 
overwinningspalm wegdraagt. Oirschot heeft twee parochiekerken, de een gewijd aan St. Petrus, 
welke de kapittelkerk is, de andere gewijd aan St. Odulphus die op dezelfde plaats waar zijn kerk is 
gebouwd, geboren is. Men ziet er eveneens drie kapellen, een aan St. Joris toegewijd, waarbij door de 
mildheid van de heren uit het geslacht Merode een gasthuis is gebouwd, een toevluchtsoord voor 
armoedige reizigers. De twee andere zijn toegewijd aan de dienst van de H. Maagd, Moeder van God, 
waarvan de grootste van een bewonderenswaardige ouderdom is, niet ver van de St. Petruskerk, maar 
de andere onlangs ten westen van het dorp is gebouwd op de hei, op een volkomen eenzame plaats, 
verwijderd van menselijke activiteit en naburige bebouwing. Het verhaal gaat dat hier herders 
ongeveer twee eeuwen geleden op het zand van de oever bij de rivier de Aa bij toeval een beeldje van 
de H. Maagd, Moeder van God, vonden, dat in een naburige eik op een steenworp afstand van de rivier 
plaatsten (waar nu dichtbij de kapel is gebouwd), vervolgens dat zij zich als smekelingen op hun 
knieën wierpen en in dat beeld de H. Maagd, Moeder van God, vereerden. Men zegt ook dat hetzelfde 
beeld door de Beersenaren vandaar werd weggehaald, maar de volgende dag 's ochtends op de plaats 
waar het aanvankelijk neergezet was, werd gevonden. Vanaf toen begonnen onze Oirschottenaren die 
plaats met godsdienstige eerbied te bezoeken en dat nog met meer inzet, omdat al bij het eerste bezoek 
verscheidenen van hun koorts werden verlicht. 
Vervolgens werd door de geestelijkheid een plechtige bedevaart naar beeld en plaats ingesteld, die op 
zaterdag dichtst bij St. Jan de Doper volgens de traditie al twee eeuwen op dezelfde wijze wordt 
gehouden als op dit moment. De pastoor komt met zijn acolyth om acht uur 's ochtends in zijn 
priesterlijk gewaad uit de St. Petruskerk en gaat op een wagen zitten, daartoe ten laste van een bepaald 
stuk land en huis door de boer die het bewoont, bestemd om hen beiden te vervoeren, waarbij ze 
vergezeld worden door diverse mensen van beider kunne zowel in wagens als te voet. Wanneer men 
bij deze aan de Moedermaagd gewijde plek is gekomen, vindt er onder de open hemel een preek plaats 
en zingt men daarna lofgezangen. Dit werd al vele jaren zo gedaan, toen er geen kapelletje was 
gebouwd. Eindelijk werd uit de geschenken van de in groten getale door de vrijwel dagelijkse 
genezing, daarheen samenstromenden voor het eerst een houten gebouwtje neergezet. 
Hoewel dit in die afschuwelijke oorlogstijd voor een tijdje verwoest was, bleef het beeld echter 
bewaard, eerst in de St. Petruskerk, later te 's-Hertogenbosch, en hielden degenen die door ziekte 
getroffen waren, niet minder op op elke zaterdag, ook in de hedendaagse verlichting (van 
krijgsrumoer) de plaats te bezoeken. 
Toen de eerwaarde heer Joannes Daems van Nuenen, scholarch of, zoals het volk hem noemt, 
scholaster van Oirschot, na de verwoesting van het houten gebouwtje, zoals we boven vermeldden, 
zag dat de onzen een bakstenen huisje hadden opgetrokken, zo klein dat het geen altaar en buiten het 
beeld nauwelijks vier man op hun knieën kon bevatten, en toen hij de grote toeloop van volk niet 
alleen uit de buurt, maar ook uit allerlei verder gelegen plaatsen zag, schonk hij vanwege de weldadige 
liefde (om het duidelijk te zeggen) van de Moeder van barmhartigheid jegens het ellendig menselijk 
geslacht tegen de 400 gulden om de kapel te bouwen die men nu ziet, terwijl het Oirschotse bestuur 
het grootste deel van het materiaal ervoor verschafte. Die man wordt immers toch door een 
buitengewone ijver en toewijding tegenover die plaats bewogen, omdat hij vroeger eenmaal en later 
(na zijn schenking), zoals hij zegt, regelmatig daar goddelijke hulp ondervond. Want vóór de bouw 
van de kapel kreeg hij in 1605 zijn geheugen terug, waarvan hij langdurig bijna geheel verstoken was 
(ik weet niet of Celsus, 3,20, deze ziekte met "lethargos" bedoelt). Hij verzekert verder dat hij toen hij 
het jaar daarop, toen de nieuwe kapel al gebouwd was, na een zware val op de vooravond van O.L.V. 
Hemelvaart zijn arm ernstig ontwrichtte, de H. Maagd aanriep en plotseling hersteld was. Het 
daaropvolgend jaar, dus in 1607, rond Palmzondag, werd hij, nadat hij daar gebeden had, van een niet 
alleen pijnlijke, maar ook gevaarlijke keelpijn genezen. 
 
 


