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ALTAREN IN DE KERKEN VAN OIRSCHOT 

 

Bij het doorlezen van de regesten, die Jan Toirkens heeft gemaakt 

van de Rechterlijke Archieven van Oirschot (RAO) van 1463 tot en 

met 1640, viel me op dat er zoveel verschillende heiligen werden 

genoemd met een altaar in de O.L.Vrouwekerk, destijds ook wel 

O.L.Vrouwekapel genoemd, of in de St. Petruskerk. 

Aan de hand van deze bron heb ik een inventarisatie van deze altaren 

gemaakt. Er bleken ongeveer 20 verschillende heiligen een eigen 

altaar te hebben gehad. Deze altaren worden door mij behandeld in 

volgorde van hun verschijning in die regesten. 

Na een korte levensbeschrijving van de betreffende heilige volgen de 

gevonden bijzonderheden over het altaar. 

 

1. Heilige Lucia of Lucie[n].  

Er zouden wel 24 heiligen met deze naam zijn, maar de in onze stre-

ken populaire Lucia werd volgens de legende geboren als adellijke 

dame in Syracuse. Omdat zij 

de door haar ouders gekozen 

heidense verloofde afwees, 

gaf deze haar als christin aan 

bij de consul. Nadat haar 

ogen werden uitgestoken en 

zij tevergeefs op de brandsta-

pel werd gebracht (het vuur 

doofde), bleef zij standvastig 

in haar geloof tot zij in 303 

met een dolk werd gedood. 

Zij wordt daarom afgebeeld 

met een dolk door haar keel 

en/of met een schaal waarop 

twee ogen liggen. Zoals de 

attributen doen vermoeden, 

werd ze  aangeroepen bij 

keelpijn, brand, vrouwenziek-

ten en oogziekten.  
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Heilige Lucia 

Haar naam is afgeleid van het latijnse lux (= licht) en/of het licht, 

gedoofd in haar gemartelde ogen. Mede daarom wordt zij ook wel 

een lichtheilige genoemd.  

Op haar feestdag op 13 december geldt nog altijd het versje: ‘Lucia 

laat de dagen dijen, Lucia maakt de langste nacht’. 

 

Al in 1463 wordt in Oirschot een akte opgemaakt, waarin iemand 

verplicht is een deel van een jaarlijkse pacht rogge te betalen aan 

haar altaar in de O.L.Vrouwekapel. Als heer Jan de Cort rector van 

het Lucia-altaar is (1540), moet hij uit een erfpacht met de erfkape-

lanen zorgen voor de jaargetijden. In 1593 moest de mud rogge, die 

tot dan was betaald aan het altaar in de O.L.Vrouwekapel, voortaan 

afgedragen worden aan de pastorie van Oirschot. Waarom en wan-

neer deze omzetting heeft plaatsgehad is onduidelijk, want in ieder 

geval tot 1625 (laatste vermelding) blijft er een altaar aan haar ge-

wijd in de O.L.Vrouwekapel, terwijl er tot 1640 geen enkele keer 

sprake is van een Lucia-altaar in de St. Petruskerk. 

 

2. St. Brigida/Brigiden/Brigitte/Brigitta. 

Aangenomen dat de verschillend voorkomende schrijfwijzen wel 

dezelfde vrouw betreffen, blijkt uit de teksten nergens van welke van 

de twee bekende heiligen met deze naam het altaar was: ofwel Bri-

gitta van Zweden of die van Kildare. Afbeeldingen waaraan zij te 

herkennen zouden zijn, hebben we niet uit onze kerken van die tijd, 

maar dat zou ons toch niet veel verder brengen, want beiden worden 

afgebeeld in hun functie als abdis. 

Birgitta van Zweden (1303-1373)  werd in Uppsala geboren. Nog 

maar 7 jaar oud kreeg zij al visioenen. Nadat ze slechts enkele jaren 

later trouw-de, kreeg ze 8 kinderen, waarvan een dochter later be-

kend werd als H.Catharina van Zweden. Nadat ze ook al jong we-

duwe werd, wijdde zij haar leven aan ascese en contemplatie. Haar 

visioenen, waarin ze verscheen als de bruid van Christus, werden al 

in haar tijd veel gelezen. Na een reis naar Rome stichtte zij een eigen 

kloosterorde, waarvan nu nog een klooster in Uden is. Op afbeeldin-

gen draagt zij op haar hoofd een Birgittinessenkruis. Haar vaste at-
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tributen zijn de symbolen van een schrijfster: schrijfveer, inktkoker 

of papierrol en/of die van een pelgrim: staf en tas. 

Beschermheilige van pelgrims en reizigers. Feestdag volgens de ene 

bron op 8 oktober, volgens een andere 23 juli. 

De andere Birgitta werd omstreeks 453 geboren in Ierland. In Kil-

dare, (afgeleid van 

celldara = kerk van de 

eik) stichtte zij de eer-

ste van verschillende 

kloosters voor vrou-

wen, die zich toelegden 

op de verspreiding van 

het geloof. Ierse mon-

niken brachten haar 

devotie mee op hun 

kersteningstochten 

door Europa.  

Zij wordt aangeroepen 

als patrones van het 

vee en in het bijzonder 

van paarden, soms ook 

tegen oogkwalen. 

Feestdag 1 februari.  

 

De eerste vermelding 

in RAO is in 1468: uit 

een beemd
1
, genoemd 

de Loobosch, moet een jaarlijkse pacht worden  

betaald aan het altaar          Brigida von Kildare 

van St. Brigiden. Aan de  

Papenvoort in herdgang de Kerkhof is sprake van een stuk land, dat 

eigendom is ofwel van het altaar zelf, ofwel van heer Henrick Vos, 

priester en rector van het altaar (1498). 

                                                           
1
 was destijds de benaming voor een ontoegankelijk hooiland 
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In 1530 komt heer Joost van Herzele als rector van het altaar, samen 

met de gemachtigde van zijn voorganger heer Pauwels Verbeeck, 

voor schout en schepenen om zich te beklagen over een betalings-

achterstand van een jaarlijkse roggepacht aan het altaar. Deze lopen 

rogge had Jan van Doorn van Aerschot vermaakt aan het St. Brigide 

altaar. In de jaren 1550 is meerdere malen sprake van een erf van het 

altaar aan de Heuvel en de rector heeft bezittingen zowel aan den 

Heuvel als in Spoordonk. Pas in 1611 is voor het eerst sprake van 

een jaarpacht aan het Brigitta-altaar in de St.Petruskerk, maar ook tot 

1640 blijft het altaar in de O.L.Vrouwekerk veel vaker in de stukken 

voorkomen als begunstigde. In 1638 blijkt het ‘beneficie’ van St. 

Brigitta in de O.L.Vrouwekerk een beemd te hebben in de Lubber-

straat in Spoordonk. De heer Adriaen van der Achter, rector en be-

heerder, moet het schoor
2
 dat voor de beemd ligt, onderhouden en 

mag het voorerf ‘aanplanten zoals daar van oudsher gewoonte is’. 

 

3. St. Joris ofwel Gregorius werd beroemd vanwege zijn strijd met 

de draak. Hij leefde omstreeks 300 en werd onder keizer Diocleti-

anus als martelaar vermoord omdat hij zich tot het christendom be-

keerde. Hoewel al vanaf de 6
e
 eeuw twijfel werd geuit over zijn hel-

dendaden, raakten deze vooral door en tijdens de kruistochten alom 

bekend en werd hij een van de meest vereerde heiligen. 

Een vreselijke draak zou van een stad menselijke offers hebben ge-

vraagd onder het dreigement dat hij hen anders met zijn giftige adem 

zou uitroeien. De slachtoffers werden door het lot aangewezen en 

toen de koningsdochter dit trof, verscheen een ridder uit (volgens de 

verschillende versies:) Rome, Griekenland of Cappadocië op het 

toneel en bedwong de draak. Vastgebonden aan de riem van de prin-

ses bracht Joris de draak naar de stad met de mededeling dat hij de 

overwinning had behaald op voorwaarde dat de stedelingen zich 

zouden bekeren. 

Hij wordt afgebeeld als ridder in volle wapenuitrusting te paard, die 

de draak aan zijn voeten bedwingt. Soms is ook de geredde prinses 

aanwe-zig.  

                                                           
2
 een smalle brug voor één persoon om drassig achterland te kunnen betreden 
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Het zal niet verbazen dat hij de patroon is van de ‘ridderstand’, van 

militairen en later van padvinders, schutters en schermers, van Enge-

land en van echtgenoten. Door boeren werd hij aangeroepen tegen 

huidziekten bij paarden, maar ook lijders aan oorziekten konden een 

beroep op hem doen. Door de heilzame werking van de valeriaan 

kreeg deze als bijnaam St.Joriskruid.  

Vanwege zijn onverschrokkenheid en heldhaftige prestaties werd 

Sint Joris de patroonheilige en naamgever van de meeste gilden in 

Nederland. 

Zijn feestdag is 23 april en deze regenrijke tijd komt ook tot uitdruk-

king in de weerspreuken ‘Sint Joris die de draak overwon, houdt 

meer van regen dan van zon’ en ‘het liefst rijdt er langs de wegen 

Sint Joris in de regen’. Hier speelt mogelijk mee dat zijn naam is 

afgeleid van het griekse ‘georgyios’, wat boer of landbouwer bete-

kent en dat deze beroepsgroep in deze periode van het jaar veel ge-

baat is met regen.  

 

Sint Joris is ook in het Middeleeuwse Oirschot een geliefde heilige 

geweest met vanaf de beginperiode vermeldingen van altaren, zowel 

in de O.L.Vrouwekapel als in de St. Petruskerk, maar ook als enige 

heilige met een altaar in het gasthuis. 

Opmerkelijk is dat in de eerste zoenaccoorden sprake is van offers, 

die gebracht moeten worden naar het altaar van St. Joris, terwijl late-

re offers altijd op het Sacramentsaltaar moesten worden gebracht. 

Mogelijk speelt het St.Joris-gilde hierin een rol. 
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St. Joris en de draak 

 

Waarschijnlijk vanwege oorlogsschermutselingen is in 1539 het 

charter van het St. Joris-gilde in het ongerede geraakt en wordt voor 

stadhouder, schout en schepenen, zijne Keizerlijke Majesteit en Hen-

rick Goijaerts als schout van heer Ricalt van Merode, als heer van 

Oirschot een nieuw exemplaar gemaakt. Als eerste wordt hierin be-

paald dat wie van nu af aan in het gilde en de schutterij wordt opge-

nomen als entree voor het onderhoud van het St. Jorisaltaar een pond 

was moet geven en elke deken nog een halve stuiver en moet ook 

meebetalen in alle onkosten die in dat jaar zijn gemaakt. In de 21ste 

plaats werd bepaald dat alle 'keuren en breuken’
3
 zullen toekomen 

aan het gilde samen, waarvan de helft toevalt aan het altaar van St. 

Joris en de andere helft aan de gezamenlijke gildebroeders.  

In 1542 wordt er weer een nieuwe versie gemaakt, waarbij nu ge-

zegd wordt dat het voor het St.Jorisschutters van Straten is. Daarin 

wordt op de vierde plaats bepaald dat ‘tot troost van het zieleheil van 

de overleden gildebroeders er elk jaar een zingende mis moet wor-

                                                           
3
 opbrengsten van opgelegde boetes, JT 



______________________________________________________________ 

den gedaan, de andere dag na de schuttersdag, waarbij elke gilde-

broeder voor zijn verteer een oortstuiver moet geven en als iemand 

van de gildebroeders komt te overlijden dan zijn diens erfgenamen 

verplicht aan de deken 7 stuivers te betalen waarvoor de dekens 

weer verplicht zijn voor het St. Jorisaltaar een gezongen mis op te 

laten dragen voor het zieleheil van de overledene, de dag na dat hij 

is begraven. Alle gildebroeders moeten deze mis bijwonen zoals 

hiervoor en voor zover ze in Oirschot aanwezig zijn maar anders 

niet en daarvan zal afkondiging vanaf de preekstoel plaatsvinden.’ 

 

In de St.Petruskerk is al in 1509 sprake van een tweede fundatie van 

het St. Jorisaltaar. Niet bekend is of de eerste fundatie ook in deze 

kerk was, of dat dat het altaar van de O.L.Vrouwekapel gold. 

Van de rectoren zijn bekend: meester Dirck de Crom voor de 

O.L.Vrouwe-kapel en heer Joerden Ansems van het altaar in de de 

St. Petruskerk. Deze laatste vocht in 1468 krijgshaftig een betalings-

achterstand aan het altaar aan, welke pacht al in 1439 werd beschre-

ven, en onverschrokken als zijn patroonheilige liet hij het huis, dat 

de schuldenaar als onderpand had, verkopen. 

Heer Pauwels Verbeeck, die eerst rector van het St.Brigida-altaar 

was, is in 1539 ‘tegenwoordig’ rector van het St.Jorisaltaar, maar 

twee jaar later is dit heer Dielis Henrick Dielissen, die dan een zaak 

(niet bekend welke) vanwege het altaar heeft lopen.  

 

In de 16
e
 eeuw had het altaar een beemd, deels houtveld en deels 

weiland, genoemd het Popelbos in herdgang Hedel. Heer Dirck de 

Metser, priester en beheerder van het St. Jorisaltaar in de St. Peters-

kerk in 1621 verkoopt, op grond van een speciale toestemming ge-

geven door het kapittel, dit stuk land, nu het Popenbosch genoemd, 

na een openbare veiling aan Jan Jan Goossens. In de marge van de 

acte staat: ‘De grondchijns is maar ca. twee blanken min een negen-

menneken’.  

De rector van het altaar in de kerk beheerde een erf, ook in Hedel, 

maar dit blijkt al in 1616 verkocht, aan dezelfde man die 5 jaar later 

de beemd kocht.  
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Margriet, wettige dochter van wijlen Henrick Lebbens wed.v. Gijs-

brecht de Cremer, legt in haar testament vast (1538) dat ze wil wor-

den begraven voor het St.Jorisaltaar in de St.Petruskerk bij wijlen 

haar man. Ze betaalt voor dit graf aan de fabriek van St. Peter 6 gul-

den eens. 

 

Waar het altaar van St. Joris was, is onbekend maar in een zoenak-

koord (1599) wordt bepaald dat de misdadiger ’s morgens vroeg de 

kerk ‘via de deur van St. Joris [moet] binnengaan en daarna zijn 

plaats innemen achter het hoge koor, en als hij de preek wil horen 

dat moet hij een plaats op het koor nemen nabij het St. Jorisaltaar’. 

 

Dat er een St. Jorisaltaar is in het gasthuis met die naam zal geen 

verbazing wekken. Dit gasthuis werd gesticht door Rogier van 

Leefdaal. Vanaf 1455 trad de familie De Merode aan als heren van 

Oirschot. We kennen twee telgen uit dit geslacht die rector werden 

van het St. Joris altaar in het gelijknamige gasthuis. Willem de bas-

taardzoon van wijlen heer Jan van Merode, heer van Petershem etc., 

geeft in 1501 machtiging aan heer Willem van Petershem, priester en 

aan Melis Peters, vorster van Oirschot om voor hem in rechte op te 

treden inzake alle chijnsen, pachten etc. die hij vanwege zijn altaar 

in het gasthuis van Oirschot heeft te vorderen. Als 35 jaar later een 

ander telg van dit geslacht van Merode, heer Jan, rector is van het 

altaar, machtigt ook hij iemand om al zijn inkomsten en aanspraken 

te innen vanwege dit 'beneficie' van het altaar en dat eventueel met 

rechtsmiddelen in te vorderen. 

 

4. H.Kruisaltaar  

Hoewel vanaf 1466 regelmatig sprake is van een H. Kruisaltaar in de 

St. Petruskerk, lezen we in 1511: ‘Als het zou gebeuren dat er geen 

altaar van het H. Kruis wordt gesticht, of als die Vrijdagse mis voor 

het H. Kruis niet wordt gecontinueerd maar komt te stoppen, dan 

komt dat pond paijment weer toe aan genoemde Dirck, die de rente 

dan weer naar eigen keuze kan ontvangen’. 

Mogelijk slaat dit op de stichting van een nieuw altaar in de weder-

opgebouwde kerk na de brand in 1462. Dit lijkt lang daarna, maar de 
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kerk kampte voortdurend met financiële problemen. Al in 1503 lie-

ten de schepenen weten dat de gemeente Oirschot ‘ tegenwoordig 

grote problemen heeft over haar parochiekerk die is gevallen en zeer 

woestelijk leegt en dat de geburen de reparaties nauwelijks kunnen 

opbrengen omdat de kerk slechts kleine inkomsten heeft’.  Ook pas 

in 1510 werd opdracht gegeven aan de beeldsnijder voor het maken 

van de koor-banken, dus dan pas is men aan de herinrichting toe. 

In ieder geval blijft het altaar in de belangstelling van de gelovigen 

staan.  

Voor een H. Kruismis, die gewoonlijk gehouden werd in de St. Pe-

terskerk, nam Henrick Claes Goessens (1527) in zijn testament de 

bepaling op, dat er jaarlijkse een rente van 10 stuivers hiervoor 

moest worden betaald. Deze gezongen mis werd iedere vrijdag op-

gedragen. Ook anderen schenkingen van geld of goederen voor dit 

altaar of deze mis kwamen regelmatig voor. 

Tijdens zijn rectoraat had heer Willem Vos een pacht gekregen van 

een mud rogge per jaar ten behoeve van dit altaar. Zijn opvolger, 

heer Thomas van den Ven, constateert in 1535 een betalingsachter-

stand van 4½ mud en 4 lopen en roept de schepenen te hulp om deze 

te innen. Dit zal zonder succes gebleven zijn, want hij laat het on-

derpand voor deze pacht, een weiland aan de Papenvoort, in 1545 

openbaar veilen.  

 

Bij de uitvoering van zoenakkoorden was het H. Kruisaltaar de aan-

ge-wezen plaats waar de wassen kaarsen moesten worden geofferd. 

Meestal betrof het dan twee kaarsen, waarvan de andere op het later 

te bespreken altaar van het H. Sacrament moest komen. 

 

Waarom in 1588 sprake is van ‘het St. Huibrechtsaltaar, genoemd 

het H. Kruisaltaar’, is mij  onduidelijk. Hoewel St. Hubertus een 

kruis zag tussen het gewei van het hert dat hij wilde schieten, is het 

H. Kruisaltaar naar hem vernoemen zeer ongebruikelijk. 

 
(Artikel: Van den Herd, jaargang 17, nr. 1, februari 2010, pag. 28-35)
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ALTAREN IN DE KERKEN VAN OIRSCHOT (VERVOLG) 

 

5. O.L.Vrouwe-altaar: O.L.Vrouw Presentatie en Maria der 

Smarten. 

In de archieven worden weliswaar twee aspecten uit het leven van 

Maria genoemd, die via een altaar herdacht werden, maar de presen-

tatie van Maria was verreweg het voornaamste (feestdag op 21 nov.). 

Slechts twee keer, in 1558 en 1560, wordt melding gemaakt van een 

altaar van Maria der Smarten, waaraan dan een pacht moet worden 

betaald.  

Het feest van Maria’s Presentatie in de tempel steunt op apocriefe 

gegevens en is uit het oosten overgenomen. Het feest van de 7 smar-

ten van Maria  kent merkwaardigerwijze in de Romeinse liturgie 

twee vieringen: van Keulse oorsprong is de viering in de vasten, en 

van de Servieten op 15 september (de dag na het feest van de kruis-

verheffing)
1
. 

 

In 1468 is de rector van de O.L.Vrouwkapel tevens rector van het 

O.L.Vrouwe-altaar in de St. Petruskerk (en het St. Jorisaltaar daar). 

Dit ene Maria-altaar is echter voor de in 1463 opgerichte Broeder-

schap van O.L.Vrouw niet voldoende, want in 1512 verkoopt Jacob 

Wouters van den Dijck een mud rogge aan de Broederschap om daar 

een nieuwe fundatie mee te stichten voor een nieuw altaar in de St. 

Petruskerk. In 1518 is deze stichting echter nog niet opgericht, maar 

een jaar later is er wel sprake van een ‘tweede fundatie van het 

O.L.Vrouwe-altaar aan de noordzijde in de St. Petruskerk’, waarvan 

heer Lucas van den Horenvenne de rector is. In datzelfde jaar wordt 

heer Andries Coremans genoemd als rector van het altaar van 

O.l.Vrouw Presentatie in dezelfde kerk. Het altaar aan de noordzijde 

wordt echter vernield, want in 1541 wordt een bedrag van 7 gulden 

en 14 stuivers vermaakt t.b.v. een tafel voor het altaar aan de noord-

zijde en nog eens een gulden, maar dat mag pas worden uitbetaald 

als men die tafel begint te maken ‘en niet eerder’. In de jaren daarna 

worden nog zeer regelmatig verschillende schenkingen gedaan voor 

                                                           
1 Encyclopedie van het Katholicisme 
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de reparatie van een O.L. Vrouwe-altaar, tot in 1567 toe. De oorzaak 

van de vernieling is niet aangegeven, maar regelmatig wordt in die 

tijd melding gemaakt van vernielingen door oorlogsgeweld. Boven-

dien was in 1566 de grote beeldenstorm in Vlaanderen en Brabant.  

 

Het altaar wordt verschillende keren in legaten bedacht, ook met 

giften in natura. In 1534 vermaken schepen Peter van der Ameijden 

en diens wettige vrouw Beate aan de fabriek van de St. Peterskerk 

hun beste hamelschaap ter reparatie van de O.L. Vrouwekapel. In 

1549 schenkt Elisabet wed. Wouter Janszoon van Gerwen aan het 

altaar van de noordzijde in haar testament haar ‘Kamerijkse hoofd-

doek’. Twee jaar later krijgt het altaar, samen met die van het H. 

Sacrament en St. Sebastiaan voor de versiering van die altaren, elk 

12 stuivers. Een jaar later wordt bij testament het respectabele be-

drag van 25 gulden t.b.v. het onderhoud van het O.L. Vrouwe-altaar 

vermaakt. 

 

In 1519 wordt de heer Andries Coremans (soms ook Joost geheten) 

voor het eerst genoemd als rector van het altaar van O.L.Vrouwe 

Presentatie. Onder zijn ‘bewind’ worden veel pachten aan het altaar 

beschreven. Onduidelijk is, of dit te danken is aan een actief beleid 

of vanwege het feit dat hij lange tijd rector blijft. Pas in 1552 belooft 

hij aan een niet genoemde (nieuwe) rector een jaarlijkse rente van 

een gulden te gaan betalen. In 1578 wordt heer Eijmbrechten Hop-

penbrouwers als rector genoemd, maar heer Andries is dan nog niet 

overleden en heeft zijn oude functie nog niet helemaal afgelegd. In 

1581 schrijft hij een brief aan de heren schepenen en de Raad van de 

stad Den Bosch in naam van de Koning. Hij dient een beleefd ver-

zoek in als inwoner van Oirschot en eenvoudig burger in zijn functie 

van rector van het O.L. Vrouwe-altaar Presentatie en dat van het St. 

Willibrordusaltaar in de St. Peterskerk. Het gaat over een jaarlijkse 

pacht van 15 lopen rogge aan het altaar op een onderpand dat eigen-

dom was van het gasthuis, het Oerschore, waarvan hij de papieren is 

kwijtgeraakt. Hij schrijft dat hij eerder al in de gebannen vierschaar 

is geweest om een nieuwe brief hierover te krijgen, zonder succes. 

De afloop is mij helaas onbekend. 
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In 1632 wordt heer Adriaen Verachter als rector en beheerder van 

het altaar genoemd. 

 

6. Sint Dymphna, Dijmphna, Dingena of Dingen. 

Deze heilige werd waarschijnlijk in de zevende eeuw geboren als 

prinses in Ierland. Op circa 12-jarige leeftijd overleed haar moeder. 

Toen haar vader, de koning, geen geschikte vervanging voor zijn 

vrouw kon vinden, viel vanwege de sprekende gelijkenis zijn oog op 

hun dochter Dymphna. Toen de keuze van haar eigen vader haar ter 

ore kwam, vluchtte de inmiddels bekeerde Dymphna met Gereber-

nus, een priester en haar vertrouweling. Hoewel zij terecht kwamen 

in de buurt van Geel in België, kwam haar vader hen op het spoor en 

onthoofdde eerst Gerebernus. Dit sterkte zijn dochter in haar weige-

ring om het bed met hem te delen, waarop de koning ook zijn eigen 

dochter het hoofd afsloeg en beide lichamen in de buurt van Wester-

lo in het open veld achterliet. Toen hun lichamen daar na enige tijd 

ontdekt werden, had tot verbazing van iedereen die het zag, geen 

enkel dier hen aangeraakt. Nadat ze in Geel waren begraven gebeur-

den er nog veel wonderen op hun graf en het stadje werd een bede-

vaartsplaats en toevluchtsoord voor vooral geesteszieken. Deze kre-

gen een tegel omgehangen met de naam Dymphna erop. Als de zieke 

ondanks de vele gebeden hierna nog niet genezen was, werd die door 

de bewoners van Geel in hun huis opgenomen. Geel geniet nu nog 

grote bekendheid vanwege deze nog steeds 

voortdurende thuisverpleging. 

Dymphna wordt afgebeeld met haar martel-

instrument: een zwaard, en een geboeide 

duivel aan haar voeten. Haar feestdag is 15 

mei. 

 

In 1469 wordt een pacht van een halve mud 

rogge aan het altaar vastgelegd. Deze klei-

ne pacht is een beetje tekenend voor dit 

altaar, hoewel de bedragen incidenteel ook 

wel eens hoger waren. Typerend voor dit 

altaar is: geen bijzondere gebeurtenissen, 
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constant de hele periode door kleine bedragen. Er is geen aanwijzing 

dat er een ander St.Dingen-altaar is geweest dan in de St. Petruskerk. 

Over de rectoren is ook niet veel bekend: heer Daniden van den 

Broeck is dat in de jaren 1540 tot hij in 1549 zijn zaken overdraagt 

aan Peter Willems van Brogel als zijn zaakwaarnemer. Deze Peter 

kreeg een machtiging om de pachten en rentes voor het altaar in te 

vorderen, ‘daarvoor kwijting te geven en al het andere te doen wat 

nodig is’. In 1615 is Arien van Coll genoemd als beheerder van het 

altaar. 

 

7. Het altaar van de H. Drievuldigheid of de Drie-eenheid.  

Drievuldigheid, Drie-eenheid of Triniteit slaat op het éne Goddelijke 

wezen, dat drievoudig aanwezig is in de personen van de Vader, de 

Zoon en de heilige Geest. Drievuldigheidsdag wordt gevierd op de 

zondag na Pinksteren. Waarschijnlijk is het feest al ontstaan in de 

10
e
 eeuw, maar in de 14

e
 eeuw voor de hele kerk ingevoerd door de 

toenmalige paus
2
. 

 

Het altaar stond in de St. Petruskerk. 

De eerste vermelding is in 1469 als heer Jan Rolofs, als rector van 

het Altaar van de H. Drie-eenheid, de toezegging krijgt van Dirck 

Andries Smollers, Daniel die Crom, Dirck Meeus en Gijsbrecht …
3
 

Gijben dat deze heren voortaan 7 mud rogge gaan betalen, Oirschot-

se maat, vanwege het onderpand dat ze in gebruik hebben van dat 

altaar. De rector woont of heeft een stuk grond naast een beemd ge-

noemd de Cluijse, gelegen in Oirschot onder Ameijden. 

 

1528: heer Henrick Dirck Corstiaens van de Velde en heer Willem 

van Petershem, rectors van het altaar, verkopen met instemming van 

het kapittel een huis met grond, genoemd ‘de Oude Kapelle’ in 

herdgang Straten. 

1535: Gijsbrecht Thomas Hoppenbrouwers, ‘beneficiant en rector 

van een deel van het inkomen van het altaar van de 

H.Drievuldigheid’, machtigt twee procureurs verbonden aan de Raad 

                                                           
2 Encyclopedie van het Katholicisme 
3 is onleesbaar 
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van Brabant, en zijn vader Thomas Hoppenbrouwers om namens 

hem al zijn zaken te behartigen en processen te voeren die hij als 

opdrachtgever heeft lopen voor de kanselier en Raad van Brabant 

dan wel in de toekomst zal hebben en wel speciaal in de kwestie 

tegen meester Peter van Keersp en meester Peter Simons etc. Of de-

ze rechtszaken met het altaar te maken hebben, wordt niet vermeld, 

maar de namen van de tegenpartij ben ik niet eerder tegengekomen. 

1583: Op de molen onder Straten staan o.a. de volgende lasten: aan 

heer Melchior als rector van het H. Drievuldigheidsaltaar anderhalve 

mudde rogge per jaar, Oirschotse maat. Aan dezelfde persoon nog 3 

lopen rogge p.j., zelfde maat. 

Het altaar heeft in ieder geval ook inkomsten uit bezittingen in He-

del. 

 

8. Maria Magdalena 

In de geschiedschrijving zou de figuur van Maria, afkomstig uit 

Magdala aan het meer van Genesareth, een samenvoeging zijn van 

twee vrouwen die in één persoon wordt voorgesteld als een van de 

duivel bezeten zondares, die door Jezus hiervan werd genezen. Als 

dank volgde zij hem haar verdere leven en was bij Zijn kruisiging, 

graflegging en verrijzenis. Zij wordt in de kunst vaak afgebeeld als 

een aantrekkelijke vrouw, die als boetedoening voor haar zonden de 

voeten van Jezus zalft of onder het kruis staat. 

Het zal dan ook niet verbazen dat zij de 

patroonheilige (feestdag 22 juli) is van 

de kappers, parfumeurs, prostituees en 

boetelingen. 

 

Haar doelgroep zal waarschijnlijk klein 

geweest zijn in Oirschot want zij is de 

enige heilige, die slechts eenmaal in 

deze archieven wordt vernoemd: in 

1469 moet 25 rijnguldens worden be-

taald aan heer Henrick van Berse, dan 

rector van haar altaar. Niet vermeld is 

of dat altaar in de O.L.Vrouwekapel of de St. Petruskerk was. 
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9. H.Geest-altaar 

Geest (latijn:spiritus) betekent oorspronkelijk ‘bewogen licht’, bron 

van leven en gevoelens. 

Uit verschillende teksten in het N.T. blijkt dat Christus en de 

H.Geest met God op één lijn worden gesteld, terwijl ook meer dan 

eens het werk van Christus op één lijn wordt gesteld met dat van de 

H.Geest
4
. 

 

In 1499 is heer Frank Haesten rector van het altaar. In die hoedanig-

heid kaart hij bij de schepenen een achterstallige vordering aan van 4 

jaar inzake een rente van een pond paijment, welke rente Jan Haij-

aert eerder had beloofd aan zijn zwager heer Willem van der Meer 

en aan de erfkapelaans van het H. Geestaltaar, steeds te betalen op 

St. Hubrechtsdag op onderpand van een huis, tuin etc., gelegen onder 

Erdbruggen en ook op onderpand van zijn erfdeel dat Jan nog van-

wege diens moeder zou erven. 

Schepenen bepaalden bij vonnis dat heer Frank zijn vordering op het 

bezit mocht verhalen en Melis (de vorster) heeft daarvoor de uitwin-

ning verzorgd. De koop is in eerste instantie gegund aan heer Wil-

lem. Daarna hebben heer Frank en heer Willem het bezit in herberg 

de Leeuw geveild. Ene Joerden van der Vloet heeft het bod toen ver-

hoogd met een lopen rogge en kreeg dus de koop definitief toegewe-

zen. 

 

Door de jaren heen worden kleine verplichtingen in de vorm van 

roggepachten of rentes in geldbedragen aan dit altaar beschreven, dat 

in de St. Petruskerk was.  

In 1624 is heer Dirk de Metser rector van het H. Geest altaar. Het 

altaar heeft dan een beemd in eigendom, de Papenbeemd genoemd. 

Erbij staat dat die in de buurt van de H. Eik ligt. De beemd wordt 

met directe ingang voor 4 jaar verhuurd met de bepaling dat die aan 

het einde van de huurperiode per medio maart weer verlaten moet 

worden. De huurders mogen geen nadeel aan de grond toebrengen 

door plaggen te steken of houtopstand te kappen of zij moeten de 

                                                           
4 Encyclopedie van het Katholicisme., p. 333 en 381.      
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eventuele schade vergoeden. De huurders moeten per jaar aan heer 

Dirk de Metser het niet geringe bedrag van 28 gulden betalen op St. 

Andriesdag, waarvan het eerste jaar nu direct. Een jaar later verklaart 

heer Dirk de Metser dat de erfgenamen van wijlen Denis Gijsberts 

van Engeland met goedkeuring van de heren van het kapittel aan 

hem een pacht van 5 lopen roggen per jaar hebben afgelost. Deze 

pacht werd door de erfgenamen aan het H.Geest altaar betaald uit 

een stuk land, genoemd de Schoot onder Aerle, en is nu met f. 60.-- 

afgelost samen met twee jaar achterstallige termijnen. 

In 1632 heeft heer Frans Aelbrechts de functie van rector overgeno-

men. Hij moet dan een jaarlijkse renteschuld van 3 gulden en 10 

stuivers gaan betalen, die betrekking heeft op een jaarpacht van 5 

lopen rogge die werd afgelost aan heer Dirck de Metser, de voorgan-

ger in de functie van beheerder van het H. Geestaltaar. 

 
(Artikel: Van den Herd, jaargang 17, nr. 2, juni 2010, pag. 33-38) 



______________________________________________________________ 

ALTAREN IN DE KERKEN VAN OIRSCHOT (VERVOLG) 

 

10. H.Catharina/Cathalijnen/Katalijn/Katrien, het altaar en het 

gilde. 

Naast de vele andere heiligen met dezelfde voornaam zijn Catharina 

van Siena en Catharina van Alexandrië bij ons de meest bekende. 

Deze laatste wordt vaak afgebeeld met o.a. een rad. Hoewel dat ner-

gens expliciet beschreven staat, is zij waarschijnlijk de heilige waar-

aan het altaar is gewijd. Dit temeer, omdat haar naam vaak genoemd 

is in combinatie met die van de 

H.Barbara. Zij, de H.Magdalena 

en Catharina van Alexandrië, 

zijn de drie vrouwelijke verte-

genwoordigers van de groep van 

veertien zogenoemde ‘noodhel-

pers’, een selecte groep heiligen 

in de top van de hemelhierarchie. 

Deze drie heilige vrouwen ver-

persoonlijken ook geloof, hoop 

en liefde.  

Catharina van Alexandrië was 

volgens de legendes een Egypti-

sche prinses, die zich tot het 

christendom had bekeerd en 

daarom niet met de heidense 

keizer wilde trouwen. Boos van-

wege deze afwijzing riep haar keizerlijke vader 50 geleerden naar 

het hof om haar over te halen voor de goden te offeren, maar het 

tegengestelde gebeurde: Catharina wist hen te bekeren tot het chris-

tendom. Daarop liet keizer Maxentius hen verbranden en zijn doch-

ter Catharina gegeseld in de gevangenis zetten, maar ook daar ging 

zij onverdroten door met het bekeren van haar omgeving. Nadat zij 

aan haar volgende straf: de hongerdood,  was ontsnapt doordat een 

duif haar voedsel bracht, zou zij worden omgebracht op een wiel met 

scherpe punten. Toen ook het wiel op onverklaarbare wijze brak, 

werd zij tenslotte onthoofd. Als teken van haar maagdelijke zuiver-
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heid stroomde er uit haar wond geen bloed, maar melk. Ook haar 

naam betekent in het grieks: zuiver, puur (katharos). 

Vanwege haar overtuigingskracht is zij de patrones van de filosofen, 

notarissen en studenten, maar om waarschijnlijk andere redenen ook 

van wagenmakers, naaisters, spinsters en hoedenmaaksters.  

Haar verering gaat terug tot de negende eeuw, toen men ervan over-

tuigd raakte dat engelen haar stoffelijk overschot naar de berg Sinaï 

hadden overgebracht. Nadat op die plaats een klooster werd gesticht, 

vond dit navolging over de hele wereld en ook veel kerken werden 

aan haar gewijd. Haar grote populariteit is ook af te lezen aan de vele 

gilden, die naar haar zijn vernoemd.  

In 1466 is voor het eerst sprake van een altaar van St. Kathelijn. 

Hierbij staat niet vermeld in welke kerk het altaar was, maar bij late-

re schenkingen is duidelijk dat het altaar van het gilde in de St. Pe-

truskerk was. Daarvóór was er in ieder geval ook een altaar aan haar 

gewijd in de O.L.Vrouwekapel.   

Als rectoren van het altaar worden genoemd in: 1509: heer Willem 

van Geldrop; 1534 heer Jan van der Haegen; 1549: heer Henrick van 

Esch; 1570 heer en meester Jan Haecks; 1586 heer Antonis; 1591en 

1608 heer Antonis Janssn. van Haren, rector van de tweede fundatie 

in de kerk; 1628 heer Aert Snellaerts 

 

Het altaar van de H. Catharina werd in vergelijking met dat van de 

andere heiligen vaak in testamenten genoemd.  

In haar testament, opgemaakt op Maria Presentatiedag (Maria Bood-

schapsdag op 25 maart) in 1526, droeg  Elisabeth Henricks ‘die men 

meestal Lijsken Skedens noemt’ aan heer Jan Pierna en aan Adriaen 

Vos als fabriekmeesters van de St. Peterskerk te Oirschot ten behoe-

ve ook van die fabriek een huis met tuin etc. over, gelegen in 

herdgang de Kerkhof. De fabriekmeesters verplichten zich om Elisa-

beth zolang ze leeft in dat huis te onderhouden en moeten aan het 

huis ook een nieuwe tuin maken. Als voorwaarde stelde Lijsken ver-

der dat de fabriekmeesters haar na haar overlijden in de parochiekerk 

zullen begraven nabij het St. Katalijnenaltaar en men moet zorgen 

voor een betamelijke uitvaart. Elisabeth, die op dat moment in haar 

ziekbed lag, wenste zulks zo uitgevoerd te hebben en laat bij dit tes-
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tament alle eerdere wilsbeschikkingen vervallen die ze eerder heeft 

gemaakt, want ‘in al die legaten is dat nooit met haar toestemming 

gedaan’.  

In 1534 werden 3 testamenten opgemaakt met ongeveer dezelfde 

structuur:  

- de namen van de testateurs en hun geestelijke of lichamelijke toe-

stand werden beschreven. 

- standaard is dan de volgende tekst: ‘Ze bevelen hun ziel, zodra ze 

zijn komen te overlijden aan bij de almachtige God en diens moeder 

Maria en willen hun lichamen in gewijde grond hebben begraven en 

willen dat de uitvaart uit hun meest courante middelen wordt be-

taald. Voor begane onrechtvaardigheden vermaken ze aan de fabriek 

van St. Lambrecht te Luik (Oirschot valt in die tijd onder dit bis-

dom!) die (meestal) een stuiver eens na hun beider dood, verder 

krijgt de fabriek van de St. Peterskerk een bepaald bedrag, de O.L. 

Vrouwekapel te Oirschot of St. Odulphuskapel te Best en het altaar 

van St.Barbara en dat van St. Katharina krijgen elk een stuiver eens.  

Uiteraard was de keuze vrij of en aan welk altaar men iets schonk. 

Met deze giften voor de beoogde veiligstelling van het geestelijke 

welzijn voor de eeuwigheid volgenden de beschrijvingen van de 

verdeling van stoffelijke bezittingen aan verwanten. 

Vanaf 1535  (tot 1552)worden diverse donaties gedaan met de op-

merking dat het geld besteed moet worden aan de reparatie van het 

altaar, vaak samen met dat van St. Barbara. 

Voor haar zielheil vermaakt Elsbene Engelberts in 1547 voor begane 

zonden o.a. aan (het altaar van??) de H. Katarina in Oirschot haar 

zwarte ongevoerde tabbert en nog een el camelotstof waarvan men 

een kazuifel moet maken op haar kosten en dat door Anna Henrick 

Lambrechts vervaardigd zal moeten worden. 

 

Vanaf 1571 is sprake van een Catharina-altaar van de tweede funda-

tie. Voor dit altaar heeft twintig jaar later de toenmalige rector, heer 

Antonis Janssn. van Haren, een jaarlijkse pacht van een mud rogge 

geheven op een huis ‘genoemd den Bonten Os’. Nadat dit huis af-

brand in 1591, is door het Hof van Brabant toestemming gegeven dat 

de gemeente deze pacht voortaan zal betalen of aflossen en daarom 
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heeft Gijsbrecht van den Heuvel aan heer Antonis een bedrag van 55 

gulden betaald. Kennelijk is het nodig dit deugdelijk vast te leggen, 

want ‘om hierover in de toekomst geen proces over te laten ontstaan 

is daarom verschenen deze heer Antonis’ en heeft verklaard dat de 

kinderen en erfgenamen van Gijsbrecht van den Hovel aan hem 55 

gulden hebben betaald om daarmee schuld en de achterstand af te 

lossen. Heer Antonis beloofde dat hij deze 55 gulden weer opnieuw 

zal beleggen t.b.v. het beneficie van het altaar. Mogelijk door het 

afbranden van Den Bonten Os en daarmee het verlies van het onder-

pand, bleef de rector van het altaar bang voor uitbetaling van de 

schuld: in 1608 moest Henrick, de zoon van wijlen Gijsbrecht van 

den Heuvel komen verklaren dat hij de schuld zou overnemen en na 

hem zijn erfgenamen met als nieuw onderpand een akker, genoemd 

de Kemmer.  

In 1628 speelt een soortgelijke kwestie: heer Aert Snellaerts is dan 

rector van het altaar en verklaard dat hij een roggepacht tegoed heeft 

uit een huis dat in 1623 tegelijk met de singel rondom de kerk is af-

gebrand. De afgebrande hofstad was eigendom van Marchelis Wal-

ravens en deze heeft nu een schuld aan het altaar van 3 mud rogge 

omdat hij niet tijdig aan zijn verplichtingen heeft kunnen voldoen. Er 

wordt zelfs een brief over geschreven aan de Raad van Brabant in 

Brussel: (..) ‘Omdat de genoemde hofstad en het onderpand van deze 

jaarlijkse lasten slechts ongeveer 6 gulden opbrengt en thans 6 gul-

den, 7 stuivers en 2 oort, en dat er dus geen schijn van kans is om uit 

die jaarlijkse opbrengst de genoemde achterstand te kunnen betalen, 

en dat men van plan is de genoemde hofstad weer opnieuw te be-

bouwen, zouden wij het wenselijk achten om tot een overeenkomst 

te komen en tot uitwinning zoals in de Meijerij van de stad Den 

Bosch gebruikelijk is (..)’.    

Of de uitwinning ook daadwerkelijk heeft plaatsgehad, wordt niet 

meer vermeld. Van soortgelijke situaties weten we dat een onder-

pand (schijnbaar) zonder pardon werd geveild en verkocht. 

 

HET GILDE ST. CATHARINA 

Oirschot had al in 1466 een Catharina-gilde met een eigen altaar. 

Jacop Jan Mercelis van Vessem belooft dan ‘aan de rentmeester van 
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het altaar van St. Kathelijn die voortaan jaarlijks twee Bossche pon-

den payment te gaan betalen, aan te wenden voor de versiering van 

het beeld en in het algemeen te beleggen voor het gilde’.  

In 1501 belooft Willem Henrick van Berse jaarlijks een rente te gaan 

betalen van een pond om daarmee missen op te dragen op de feest-

dag van Catharina op 25 november.  

In 1508 wordt  een rente van een pond paijment verkocht om daar-

mee het ´hemelsel en het glas´ boven het  altaar te betalen door de 

dekens van het gilde Jacop Henricks, Thomas Goossens van Ouden-

hoven, Aert Mengelen en Henrick Janssen van Kuijck. Als aanwezi-

ge gildebroeders worden genoemd o.a. Henrick Goijaerts van den 

Laeck, Simon Dirck Cortten en Dirck Jan Speecks en Margriet Be-

laerts als lichtmeesteres van het St. Katarinagilde.  

In 1592 wordt in een zoenovereenkomst de volgende, vrij ongebrui-

kelijke bepaling opgenomen: ‘de misdadiger zal voor het zieleheil 

van de vermoorde alle kerkelijke rechten en de kosten van de uit-

vaart betalen en nog twee wassen kaarsen zetten of laten zetten op 

het altaar van de Maagd St. Cathalijn in de St. Peterskerk, per kaars 

een pond gewicht en deze kaarsen moeten op a.s. St. Cathelijnendag 

worden aangestoken’. Dit naar aanleiding van de manslag, die 

Ghijsbrecht zoon Wouter Dielis Snellaerts heeft gepleegd op Andries 

zoon Henrick Anthonis van Ginnoven, waarbij deze laatste is ge-

dood.  

Ongebruikelijk is, dat de kaars niet op het altaar van Maria of een 

andere ‘neutrale’ heilige moest worden gezet, maar op dat van de H. 

Catharina. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat het hier gaat om 

een vergrijp door of op een lid van het St. Catharina-gilde. 

 

Dat het niet zo heel erg rustig is in het gilde blijkt ook het verslag in 

de kroniek van het jaar daarop: ‘het gilde van St. Catherijn heeft in 3 

groepen gefeest, de oude leden bij Sijmon Theuwens in de Wilde-

man, de jonge leden enkele daarvan bij Jan int Ekerschot op het 

Raadhuis, waar Niclaes Herberts het vaandel als vaandrig heeft gaan 

halen, maar niet zonder enige moeite en de anderen waren bij Lijn 

Huibers in de Raven, het is overal ruzie’.  
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Op 31 juli 1595 werd een nieuwe ‘Kaart van de schutterij van Sint 

Catrien’ ingeschreven:  ‘Voor ons schepenen zijn verschenen de ko-

ning, de dekens en verder het grootste deel van de gildebroeders en 

de gezellen van de schutterij van de H. Maagd St. Caterijn in Oir-

schot, die verklaarden dat ze al sinds mensenheugenis een kaart en 

reglementen hebben gehad, waaraan zij en hun voorouders zich heb-

ben gehouden. Deze kaart is nu door de oorlogstroebelen in het on-

gerede geraakt en men wil ze nu vernieuwen ter ere Gods en de 

maagd van Sint Catharina. Daarbij hebben zij beloofd de volgende 

voorschriften na te zullen komen. 

Hun hoofdman zal worden aangesteld door de dekens met een advies 

terzake van de schutterij naar alle redelijkheid. Er zullen steeds 4 

goede mannen tot deken worden benoemd die elk jaar aftreden en 

waarvoor dan nieuwe worden benoemd en wel op St. Catharinadag 

en deze moeten rekening en verantwoording van hun bestuur afleg-

gen. Twee van deze dekens dienen voort te komen uit het gilde zelf 

en twee zullen worden benoemd uit de schutterij. Iemand die lid wil 

worden van de schutterij zal een verzoek daartoe moeten indienen bij 

de hoofdman, de koning en de dekens die ook aan de medeleden 

voorgedragen zullen worden. Als deze dan wordt ontvangen moet 

het nieuwe lid op St. Catharinadag of op de schuttersdag in handen 

van de hoofdman op eed van de schutsboog beloven dat hij deze en 

de volgende voorwaarden zal nakomen. Indien een van de schutters-

leden wil aftreden dat moet dat steeds op St. Catharinadag gebeuren 

of op de schuttersdag en deze zal dan 3 pond was betalen ofwel 12 

stuivers t.b.v. de schutterij. Indien een van de leden zich oneerlijk 

zou gedragen, dan wel ruzie heeft gemaakt dan moet deze een ne-

genmenneken of twee hollandse penningen betalen, hetgeen ook het 

geval is als men zich niet aan de gilderegels houdt en deze boete 

moet worden betaald op de schuttersdag als men de vogel schiet en 

welke dag altijd op zondag na St. Jacopsdag. Daarbij zullen zij ge-

zamenlijk op de molenroede schieten op de vogel of de papegaai, 

volgens oude gewoontes, waarbij het oudste lid voorrang zal hebben 

te schieten. Op de zelfde dag zal er dan worden geteerd, en die daar-

bij niet aanwezig zal zijn, verbeurt een boete daarvoor van 4 stuivers 

en dit lid zal dan ook op de maandag daarop in de kerk moeten ko-
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men en daar de mis te zingen op het St. Catharina altaar om daar 

voor de overleden leden te bidden en de offerande doen naar oud 

gebruik met een boete zoals boven. Als de gildebroeders etc. na de 

middag weer bij elkaar zijn om te gaan teren, waarbij ze eerst bij de 

deken op bezoek zijn geweest en nadat ze de dag daarvoor hebben 

geteerd, dan moeten ze weer bij elkaar komen (onleesbaar…) en de 

waardin in alles betalen. Als de vogel of de papegaai wordt gescho-

ten zal niemand daarna nog mogen schieten of hij of zij, arm of rijk, 

... de medebroeders ontvangen .. op verbeurte van een boete van een 

halve ton bier die meteen zal worden aangesproken. Degene die de 

vogel schiet, ofwel het rijtje, zal de zilveren vogel van de oude ko-

ning ontvangen en daarvoor borg moeten staan of stellen die vol-

doende geld heeft en in Oirschot woonachtig is. En indien iemand 

afschiet en buiten Oirschot woont, mag die de vogel niet buiten Oir-

schot dragen maar moet die bij de binnenborgen brengen en deze 

moet dan eventueel op verzoek van de hoofdman weer worden te-

ruggegeven en hij moet dan binnen een jaar een gift doen ter waarde 

van een spaanse reaal of meer al naar zijn keuze. En dan zal zijn ko-

ningin een geheel jaar vrij zijn van alle verteer. En indien er na het 

schieten een meningsverschil mocht zijn en niet naar ... huis 

...brengen maar de dag daarna zijnde een maandag na de maaltijd... 

dan zal men de koning niet thuisbrengen maar pas de volgende dag 

na de maaltijd en dan een goede maaltijd verstrekken en een halve 

ton bier danwel een gulden. Indien het mocht gebeuren dat de schut-

terij of de gildebroeders om enige redenen zouden moeten vergade-

ren, dan moeten ze samenkomen als ze daarvoor worden uitgenodigd 

op straffe van een boete van 2 stuivers t.b.v. de gildebroeders. De 

hoofdman, koning, dekens en de gildebroeders moeten ook altijd bij 

processies deelnemen en op Sacramentsdag en Kerstdag met hun 

schuttersbogen present zijn waarbij de koning de vogel om zijn hals 

moet dragen en indien er enig lid zonder boog is, dan moet die een ( 

bout ) in zijn handen dragen en in gelid lopen, op boete van 2 stui-

vers, met uitzondering indien er een wettige reden is voor absentie. 

Op St. Catharinadag zullen de schutters en de gildebroeders ook ge-

zamenlijk een maaltijd nuttigen zoals dat door de deken is afgespro-

ken, naast dus de reeds eerder genoemde teerdagen, onder beding 
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van dezelfde boete bij afwezigheid. Indien een medelid overlijdt, dan 

moeten de leden, nadat ze hiertoe zijn verzocht, mee ter begrafenis 

gaan zoals de vrienden en familie van de overledene, op straffe van 

een boete van een stuiver en het kleed op de baar leggen en volgens 

oud gebruik 2 wassen kaarsen geven, die zijn vervaardigd vanaf de 

dertiende dag tot aan de uitvaart, en wel t.b.v. de eredienst. De schut-

tersleden en de gildebroeders zullen namens de overledene voor de 

eerste teerdag een ton bier krijgen of 2 gulden daarvoor. Indien er 

enige ruzie zou zijn of ontstaan tussen de gildebroeders en de leden 

van de schutterij, dan moet dat door de hoofdman, de koning en de 

dekens samen worden bijgelegd en degene die oorzaak van de ruzie 

is, zal een ton bier moeten geven voor zijn medebroeders en zal ook 

door dezelfde medebroeders worden gecorrigeerd, met uitzondering 

van de rechten die de heer van Oirschot daarbij aangaan. Indien er 

thans enige punten zouden zijn vergeten dan zullen die artikelen al-

tijd later kunnen worden toegevoegd, door de hoofdman, koning, 

dekens en medebroeders. Deze beloven thans om alle genoemde 

punten en voorschriften altijd na te zullen komen. De tenuitvoerleg-

ging van de voorschriften zal in handen worden gesteld van de de-

kens en de gemeenschappelijke schuttersknecht, eventueel als zulks 

nodig is met assistentie van de vorster, waarbij de koning, dekens en 

de schuttersleden nu verklaren dat deze kaart thans wordt vernieuwd 

tot erkenning van onze moeder de Heilige Katholieke Kerk, de heer 

koning als hertog van Brabant, ook nog vanwege de heer of vrouwe 

van Oirschot en zij hebben ons schepenen verzocht om deze opstel-

ling en overeenkomst met het schependomszegel van Oirschot te 

zegelen hetgeen wij hebben gedaan, onder voorbehoud dat de schut-

ters of gildebroeders geen uitstap mogen maken de... opsmuk van 

veren, trommen, pijpen en .. en ook de vogel of papegaai schieten 

zonder de uitdrukkelijke goedkeuring van de officier en de magi-

straat van Oirschot ... ter gestelde gelegenheid en tijd..... . hetgeen 

deze thans beloofd hebben.  

(…. Is onleesbare tekst) 

 
(Artikel: Van den Herd, jaargang 17, nr. 3, oktober 2010, pag. 36-43) 
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ALTAREN IN DE KERKEN VAN OIRSCHOT (VERVOLG) 

 

11. H.Barbara of Berbel  
 

Ook van Barbara zijn geen historische feiten bekend. Waarschijnlijk 

was zij in de 3
e
 of  4

e
 eeuw de knappe dochter van de koning van 

Nicomedië in het huidige Turkije. Vanwege haar geloof zat zij als 

kluizenares opgesloten in een toren, waarin op haar verzoek een der-

de raam werd gemaakt als symbool van de H.Drieëenheid. Haar va-

der was zo 

woedend over 

haar bekering 

dat hij haar 

eigenhandig 

onthoofdde. 

Als straf werd 

hij door de 

bliksem ge-

troffen en ver-

ging tot as. 

 

Vanwege de 

toren is ze 

patrones van 

klokkenluiders 

en -gieters, 

van architecten 

en metselaars, 

maar ook van 

de mensen met 

gevaarlijke 

beroepen, zo-

als brandweer-

lieden en 

mijnwerkers. Dit vanwege de verdedigende functie die een toren 

vroeger had. Zij wordt vooral aangeroepen tegen een plotselinge 
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dood als verwijzing naar de blikseminslag in haar levensbeschrij-

ving. 

Op haar feestdag op 4 december begint het weer winterse vormen 

aan te nemen. Er zijn dan ook verschillende weerspreuken in ver-

band met haar en de patroonsdag, zoals bijvoorbeeld het gezegde 

‘Op Sint Barbara is het weer soms barbarabaars’.  

 

Er zijn twee altaren ter ere van de H.Barbara geweest. De eerste 

vermelding uit 1474 over betaling van 1 lopen rogge aan het altaar 

van Barbara betreft waarschijnlijk een altaar in de O.L.Vrouwekapel. 

Volgens Frenken en Schutjes werd het St. Barbaragilde in 1481 op-

gericht. 

De dekens van het Barbara-gilde Jan Janssen van Hersel, Augustijn 

Mengelen en Rutger van de Velde en als vertegenwoordigers van de 

andere gildebroeders heer Henrick van Esch priester, heer Jan de 

Ronde priester, meester Aert van der Meijden, Aert van der Meijden 

en Bertelmeeus Jacop Cuijpers van der Oerschoren verkopen in 1493 

aan de kanunnik meester Ricalt van Merode t.b.v. de fabriek en de 

O.L. Vrouwekapel ‘een rente van een half pond paijment uit een 

rente van 3 pond paijment’ om op hun altaar jaarlijks missen voor 

het gilde op te dragen. De gildebroeders hadden hiervoor een nieuwe 

tafel verkocht, die eigendom was van het gilde.  

 

Op 23 januari 1490 of 1491 twee beneficies ter ere van St.Barbara 

op een van de altaren gevestigd ten  overstaan van notaris Martinus 

Vleminx
5
. De stichter hiervan was Daniël van der Meyden/van der 

Ameyden, weduwnaar van Aleidis Back. Het altaar stond bij haar 

graf. Zijn wettige zoon Johannes van der Ameijden was rector van 

het altaar. Op zijn sterfbed bepaalde Daniël dat beide beneficiën 

door twee kapelanen of rectoren bediend moesten worden. Iedere 

dag moest een mis op het altaar worden gelezen: ’s maandag een 

requimmis voor de stichter en zijn familieleden, op donderdagen een 

mis van het H. Sacrament en op de zaterdagen een voor de H.Maagd 

                                                           
5
 A.M.Frenken, pr. Documenten betreffende de kapittels van Hilvarenbeek,  St. 

Oedenrode en Oirschot, 1956 p.185 e.v. 
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Maria. Ten eeuwigen dage moesten jaargetijden worden gehouden 

voor hem en zijn familie en in het bijzonder voor Ludovicus van 

Bourbon, de bisschop van Luik waarbij hij in dienst was geweest. De 

beide rectoren kregen voor deze diensten jaarlijks 30 mud roggen 

toe; voor het gebruik van brood, wijn en kaarsen tijdens deze missen 

werd 1 mud rogge aan de kerk vermaakt. Beide kapelanieën kregen 

bovendien een fraaie nieuwe kelk, twee kasuifels en nog andere mis-

benodigheden. Zijn jongste wettige zoon Arnoldus van der Ameyden 

kreeg het recht van collatie (= het recht van verlening van een kerke-

lijk ambt) en na zijn dood zou dit recht overgaan op de oudste ka-

nunnik en een van de oudste kerkmeesters. Indien beschikbaar en 

bekwaam, kwamen priesters uit de bloedverwantschap van het ge-

slacht Van der Ameyden als eerste in aanmerking voor de functies. 

Met Kerstmis en Pasen moesten de rectoren aan bepaalde kerkelijke 

dienstverleners jaarlijks aan elk van deze personen een kwart rijnse 

wijn schenken, zoals o.a. aan de oudste H.Geestmeester en aan de 

koster voor zijn toezicht op de uitvoering van de missen. Om de 

twee rectoren passende huisvesting te verschaffen, schonk hij hun 

een huis, hofstede en akker in de Nieuwstraat op voorwaarde dat ze 

altijd ‘s zondags voor de zielenrust van hem, zijn ouders en echtge-

noten de vigiliën met negen lessen, verzen, oraties en de gebruikelij-

ke collecten zullen houden.  

 

Het beneficie viel onder de belastingwet van Karel V, volgens welke 

alle beneficies die na de dood van Karel de Stoute in 1477 waren 

gesticht, door de Kamer van Financiën werden geconfisceerd. Om 

toch de vruchten ervan terug te krijgen, moest de renteopbrengst van 

2 of 3 jaren betaald worden. De beneficianten van het Barbara altaar 

hadden echter bij hun sollicitatie bedongen dat ze maar de opbrengst 

van één jaar hoefden te betalen. Om ook hun opvolgers in dit voor-

deel te laten delen, stond het kapittel toe dat ze een deel van de in-

komsten erfelijk mochten verkopen onder bepaalde voorwaarden. In 

1516 werd deze regeling toegepast en kregen de twee toen in functie 

zijnde priesterrectoren, te weten Petrus Petrus Daniels gezegd Laa-

nen en Daniel, natuurlijke zoon van heer en meester Christiaan van 
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der Ameyden, van het kapittel toestemming om 20 vaten roggen van 

de inkomsten uit hun beneficie erfelijk te verkopen.
6
 

 

In  1571 deelden Bernardus van der Ameyden, clericus, en Arnoldus 

van Breugel, clericus en kanunnik, het tweevoudig beneficie en ieder 

deed de helft van de verplichtte missen. Maar omdat de kosten voor 

levensonderhoud in de circa 80 jaar sinds de stichting waren opgelo-

pen, leverde het beneficie geen behoorlijk bestaan voor twee recto-

ren meer op. Familieleden van de stichter verzochten daarom aan de 

Bossche bisschop Mesius om van de twee beneficies één te maken. 

Hoewel de bisschop het voorstel goedkeurde, moest het eerst vanaf 

de preekstoel In Oirschot worden voorgelezen om bezwaarmakers de 

kans te geven hiertegen te opponeren. Hoewel sommige familieleden 

inderdaad het hiermee niet eens waren, zorgde hun bezwaar slechts 

voor uitstel. Op 27 oktober 1571 ging de bisschop tot uniëring over 

en deed Arnoldus van Breugel vrijwillig afstand van zijn functie.
7
  

.  

In 1519 betaalde Jan van Dormalen aan de St. Petruskerk 9 stuivers 

voor een vigiliemis of  een jaargetijde voor zijn ziel of die van zijn 

vrouw. Pas in 1527 is officieel sprake van het altaar van de Eerste 

Fundatie. Het wordt dan ook de oude fundatie genoemd, wat bete-

kent dat er dan al een tweede altaar voor Barbara was.  

Gevaert Janssen van Ostaden en zijn wettige vrouw Elisabeth laten 

in 1529 in hun testament opnemen dat ze t.z.t. hun lichaam in gewij-

de grond willen laten begraven in ‘onze parochiekerk ’ nabij het St. 

Barbara-altaar. Ze schenken daarvoor 10 stuivers aan het altaar (plus 

10 stuivers aan het altaar van Katharina).  

In 1538 werd geld belegd t.b.v. de stichting
8
 en het altaar van St. 

Barbara in de St. Peterskerk [afkomstig van Henrick Janssen van der 

Hoeven]. Daarom verschenen voor schepenen Wouter Toirkens als 

koning van het gilde en de schutterij van St. Barbara, heer Corstiaen 

van der Ameijden als kapelaan en Henrick Willems van der 

Hamsvoort, Jan Dielis, Jan Gijskens jr. en Henrick Sgraets als de-

                                                           
6
 idem 

7
 idem 

8
 waarschijnlijk is hiermee het gilde bedoeld 
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kens. Deze beloofden het geld, t.w. 18 stuivers per jaar, zodanig te 

beleggen dat Henrick Janssen van der Hoeven daarvoor gevrijwaard 

bleef. Ze verbonden daartoe allen hun persoon en bezit, maar Hen-

rick Verhoeven moest wel zelf jaarlijks zijn gedeelte aflossen, zoals 

elk ander lid van de gilde.  

  

De twee altaren functioneren kennelijk probleemloos naast elkaar: in 

eenzelfde jaar worden zowel schulden als schenkingen voor beide 

altaren beschreven. Ook werd in eenzelfde jaar (1534) zowel geld 

beschikbaar gesteld voor de versiering als voor de reparatie van het 

altaar van St. Barbara (vaak tegelijk met dat van St. Katharina, zie 

vorige aflevering).  

 

Als bijzondere schenkingen kreeg het altaar in de loop der jaren: 

- zeven en een halve kromstaart
9
 

- werd bij testament een rozenhoedje
10

 van koraal vermaakt  

- 3 gulden voor ‘de schilderijen van de tafel van het St. Barbara-

altaar’. 

Vermeldenswaard is ook de laatste wil van Jan Janssen van Beren-

donck. In 1628 liet hij zijn testament beschrijven. Zoals gebruikelijk 

vermaakte hij ‘vanwege door hem begane zonden [….] en ter versie-

ring van het altaar van St. Barbara een bedrag van 16 gulden eens’. 

Tot zover niets bijzonders, maar hij wijzigde dit testament maar 

liefst 7 keer! Wel blijft hij in alle aflevering trouw aan dít besluit. In 

de mij laatst bekende herziening van 1638 vermaakte hij aan zijn 

patroonheilige en voor zijn begrafenis aan de kerk na zijn dood 50 

gulden om de kerk te repareren en te versieren. De f 16.- hiervan 

voor het altaar van Barbara moest worden uitgereikt aan de 'maagde-

kens'
11

 die de genoemde versiering aanbrengen. 

 

Het altaar had in herdgang de Kerkhof een akker in bezit, genoemd 

de Helle. Zo’n naam vraagt natuurlijk in kerkelijke kringen om 

                                                           
9
 Is een kleine zilveren munt met afbeelding van een leeuw met een naar binnen 

krullende staart . 
10

 rozenkrans 
11

 begijntjes?  
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moeilijkheden. In 1639 is er een groot geschil gerezen over de belas-

ting over de akker.   

Hester Niclaes Segers, weduwe van Jasper Janssen van Esch, oud ca. 

58 jaar,  legt op verzoek van de heren kanuniken van het kapittel van 

de St. Peterskerk de volgende verklaring af.  

‘Ze verklaart dat ze weet dat ca. 20 jaar geleden zij en haar man 

zaliger een bepaalde dries hebben gehuurd die eigendom was van 

het beneficie van het St. Barbara altaar in de St. Peterskerk  en dat 

ze die akker toen omgeploegd hadden en tot land gemaakt en ver-

schillende jaren hebben bewerkt gehad en dat toen de tiende van 

haver en rogge die daar toen op groeide, is opgehaald door de pach-

ters van de tienden van de heren kanuniken, zonder dat enige andere 

tiendenaars zulks ooit getiend hebben’.  

Ook Jan Jan Simons van Aelst, oud ca. 44 jaar werd opgeroepen: 

‘Hij verklaart naar eer en geweten, waarbij hij later alsnog bereid is 

zulks onder ede te bevestigen, dat hij ermee bekend is dat ongeveer 6 

jaar geleden, hij een stuk land heeft gehuurd gehad, dat tegenwoor-

dig akkerland is en eigendom van het beneficie van het St. Barbara 

altaar (..) en dat de pachters van de tienden van de eerwaarde heren 

kanunniken de oogst op die akker altijd hebben getiend gehad en 

Henricus Bartels van Gestel als pachter van de tiende die men de 

Grevie noemt en die eigendom is van de heer markies van Deinze en 

de heer van Geul e.a., in het vorige jaar echter ook de oogst van die 

akker hebben getiend, en wel nadat de pachters van de heren kanun-

niken zulks ook al hadden gedaan. En omdat hij zulks toen gewaar 

werd heeft hij Henrick van Gestel daarover toen aangesproken en 

dat ze daarna de tiende weer op de akker hadden teruggebracht en 

dat hij nu heeft gehoord dat de zelfde Henricus van Gestel nu voor 

dit jaar opnieuw haver van de akker heeft afgehaald en dat de rogge 

die er groeide daarvoor al was getiend geweest door Joorden Meeus 

en door Wouter Peters als pachters van de tienden van de heren ka-

nunniken. 

Wouter Peters van de Venne, in zijn tijd schepen van Oirschot en nu 

raadsman, oud ca. 52 jaar en  Joorden Herman Stockelmans, belas-

tingheffer in Oirschot en ca. 51 jaar oud verklaren ‘dat zij en hun 

ouders wel meer dan 50 jaar lang de tiende in pacht hebben gehad 
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van de heren kanunniken genoemd het Cleijn Grevie, en dat ze altijd 

de akker hebben getiend die eigendom is van het beneficie van St. 

Barbara in de St. Peterskerk zonder dat ze daarbij ooit door iemand 

zijn lastiggevallen, behalve dat nu Henrick van Gestel, als pachter 

van de klamptiende die eigendom is van de heer van Geul en de zij-

nen, in dit tegenwoordige jaar van deze akker drie en een halve 

'gaste' gerst heeft weggevoerd zoals zij daarvoor de rogge op deze 

genoemde akker al hadden getiend en weggebracht. Verder verkla-

ren ze nog, dat ze hun ouders hebben horen zeggen dat de akker in 

kwestie behoorde onder de tienden van de heren kanunniken en niet 

onder de tienden van de heer van Geul en zijnen, zoals ook het geval 

is met de landerijen die er omheen liggen, die ook tot de tienden van 

de heren kanunniken horen. Als oorkonde opgemaakt.’  

Helaas kan ik (nog) niet vertellen hoe dit is afgelopen. 

 

Voor zover bekend had het St.Barbara-altaar als enige, naast een 

rector, ook de dekens van het gilde, die zorg droegen voor het altaar.  

In 1554 was heer en meester Henrick die Mesmaker rector van het 

altaar, maar waren de dekens van het St. Barbara altaar verplicht ‘elk 

jaar een zingende mis te laten houden op St. Apoloniadag en als deze 

rente wordt afgelost, dan moeten deze dekens dat geld opnieuw met 

het zelfde doel beleggen voor deze mis en als deze dekens zich daar 

niet aan houden, dan moet het geld worden aangewend ter reparatie 

van het altaar van het H. Sacrament in de zelfde kerk.’  

 

Toen in 1612 clericus Johannes Henricus de Louw rector van de 

eerste stichting was, waren de inkomsten weer erg teruggelopen. Dit 

o.a. als gevolg van verloren gegane gronden vanwege oorlogshande-

lingen. Bovendien waren de inkomsten van zijn beneficie onderhe-

vig aan het koninklijk ‘placet der reductie’, een soort extra belasting, 

terwijl een mud rogge toen nog maar ongeveer f 2,50 opbracht. Een 

andere oorzaak was dat hij nog niet gewijd was en daarom aan de 

celebrant voor de op te dragen missen jaarlijks ruim 12 gulden moest 

betalen en aan het kapittel nog eens jaarlijks 3 gulden. Daarom ver-

zocht hij bisschop Masius toestemming om de twee wekelijkse mis-

sen te mogen terugbrengen tot één.  
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Zes jaar later was het altaar van de tweede fundatie in ieder geval 

belast met één mis, waarvoor de toenmalige rector, subdiaken Gil-

bertus van der Ameyden en onwettige zoon van Arnt, 30 mudden 

rogge kreeg. Dit werd gedeeltelijk voldaan in graan, maar een deel 

viel onder het placet der reductie. Bovendien was de rectorswoning 

als gevolg van de oorlog al geruime tijd geleden afgebrand. Deze 

oorzaken, en de waardevermindering van het graan, hadden tot ge-

volg dat de inkomsten lang niet meer voldoende waren voor de las-

ten van het beneficie. Omdat aan hetzelfde altaar nog een ander eer-

ste beneficie onder verplichting van twee missen verbonden was, 

verzocht hij bisschop Zoes om de gezamenlijke negen missen tot vijf 

te mogen terugbrengen. De bisschop wilde eerst een specificatie van 

de inkomsten en uitgaven en een opgave van de beschikkingen van 

zijn voorganger. Of de bisschop daarna toestemming gegeven heeft, 

is niet bekend
12

. 

 

Als rectoren werden genoemd: 

1534 Henrick van der Ameijden van het altaar van de Tweede Fun-

datie 

1554 heer en meester Henrick die Mesmeker  

1571 en 1593 meester Bernaert van der Ameijden rector va.d. Twee-

de Fundatie 

1609 meester Dirk van der Ameijden. 

1621 Jan Henricks de Louw, clericus en beneficiant van het St. Bar-

bara altaar van de eerste fundatie in de St. Peterskerk 

1618 Gilbertis van der Ameyden 

 
(Artikel: Van den Herd, jaargang 18, nr. 1, februari 2011, pag. 22-29) 
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 Frenken 
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ALTAREN IN DE KERKEN VAN OIRSCHOT (VERVOLG) 

 

12. Sacramentsaltaar 

 

Volgens de heersende voorschriften mocht het H. Sacrament niet op 

het hoogaltaar in kathedralen en kapittelkerken bewaard worden. 

Vandaar dat onze St. Petrus als kapittelkerk, naast een hoogaltaar 

ook een sacramentsaltaar, had.  

Het sacramentsaltaar is tot nu toe het enige altaar, behalve het hoog-

altaar, waarvan we weten waar het gestaan heeft, namelijk in het 

koor. Hier werden iedere donderdag 3 gezongen missen gevierd. 

Merkwaardig is dat alleen in de jaren 1560 het sacramentsaltaar di-

verse keren steeds tegelijk met het St. Hubertusaltaar werd genoemd. 

In 1586 werd dat kennelijk zelfs één en hetzelfde altaar. Er werd 

toen geschreven over ‘het St. Huibrechtsaltaar, genoemd het 

H.Sacramentsaltaar’. Later werd Hubertus niet meer vernoemd.  

Op Sacramentsdag wordt het feest van de instelling van de H. Eu-

charistie op de donderdag na Drievuldigheidszondag (= zondag na 

Pinksteren) gevierd.  

 

In 1536 wenst in zijn testament heer en meester Jan de Crom, pries-

ter en rector van het Sacramentsaltaar, dat hij voor zijn altaar wordt 

begraven. 

Elisabeth, natuurlijke dochter van wijlen meester Henrick van Lot-

tum, vermaakte in 1539 ‘voor begane zonden en anderszins voor 

haar graf aan de fabriek van de St. Peterskerk een bedrag van 10 

gulden eens om daarmee een nieuw sacramentshuis te kunnen maken 

zodra men dat nieuwe altaar zal bouwen en die krijgen ook haar tab-

berd van half 'werscijn' om daarmee een kazuifel te laten maken. 

Verder krijgt deze fabriek haar zijden 'faelgie' om daar een kap van 

te maken om daarmee op donderdag het H. Sacrament naar het altaar 

te dragen’. 

Ermgaerd Dirck Hanscoemakers schenkt in 1542 een pellen ge-

streepte dwaaldoek. 
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Als rector van het sacramentsaltaar werden genoemd: 

1545 + 1552 heer Dirck de Crom 

1553 + 1555 mr. Henrick die Mesmaker 

1602 Andriessen Huijbrechts 

1610 heer Henrick Goossen Goijaerts 

 

Dat een verheven klinkende functie niet altijd een garantie is voor 

goed gedrag, bewees Aert Joost de Leeuw. Hij verwierf in 1587 een 

hoge functie bij het beneficie van het H. Sacrament als opvolger van 

heer Sebastiaens (rector). Vervolgens leerde hij een jongedochter 

kennen en is met haar in ondertrouw gegaan. Het gezelschap kwam 

terecht ten huize van Jan Stockelmans op het Raadhuis (dat tevens 

een herberg was) en heeft daar wijn en bier gedronken en goede sier 

gemaakt, maar niets betaald. Heer Sebastiaen als rector van het H. 

Sacramentsaltaar en Aert Sgraets als secretaris hebben het gelag 

moeten betalen. Hoe lang hij nog in functie is gebleven, staat niet in 

de archieven vermeld. 

 

In geval van zoenakkoorden nam het Sacramentsaltaar altijd een 

belangrijke plaats in met vrij vaste voorschriften. Zo werd bijvoor-

beeld de dader van een moord door de pastoor bij de ingang van de 

kerk bij de hand genomen en naar het H. Sacramentaltaar geleid. Als 

uiterlijk teken van zijn leedwezen moest hij daar een kaars offeren 

tijdens de hoogmis. Deze kaars moest hij voor de gelegenheid laten 

maken met een voorgeschreven gewicht aan was. Vervolgens moest 

hij daar zijn gebed doen voor de dode en de kaars laten branden tot 

‘lafenis van de ziel van de vermoorde’. 

 

13. St. Jan Evangelist/Johannes de Evangelist 
 

Johannes, broer van Jacobus, en beide zonen van Zebedeus, gaat 

door voor de jongste en tevens lievelingsapostel van Jezus. Hij was 

bij veel belangrijke gebeurtenissen aanwezig en de enige apostel die 

Jezus niet in de steek liet tijdens de kruisiging. Na de dood van 

Christus ondernam hij missietochten naar Klein-Azië en Rome en 

werd vanwege zijn activiteiten met kokende olie gemarteld en uit-
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eindelijk verbannen naar het eiland Patmos. Hier beschreef hij zijn 

visioenen over het einde van de wereld. Dat werk is onder de titel 

Apocalyps of de Openbaringen van Johannes van groot historisch en 

literair belang geworden. Hoewel nooit is aangetoond dat hij daad-

werkelijk een evangelie geschreven 

heeft, wordt wel aangenomen dat hij 

dat tijdens zijn verblijf in Ephese op 

schrift heeft gesteld. Volgens de over-

levering stierf hij als ongeveer hon-

derdjarige en als enige apostel een 

natuurlijke dood.  

Ondanks deze uitzonderlijke hoge ou-

de ouderdom wordt hij meestal als 

jongeman voorgesteld, in zijn functie 

als evangelist met een boek en een 

adelaar, symbool van de op de mens-

heid neerdalende genade van God. 

Ook heeft hij soms een kelk met een 

slang in de hand. Toen hij gedwongen 

werd gif uit de kelk te drinken omdat 

hij niet aan de heidense goden wilde 

offeren, zegende hij de kelk, waarna er 

een slang uitkroop. 

Zijn feestdag is op 27 december en hij 

is de beschermheilige van schrijvers, 

drukkers, boekhandelaren, kunstenaars en theologen. 

 

De eerste vermelding van het altaar is in 1484, als een halve mud 

rogge betaald moet worden aan het altaar van St. Jans Evangelist of 

de kapelaan ervan. In de laatste vermelding in 1626 is dat beneficie 

opgelopen tot een mud rogge.  

In 1595 wordt heer Michiel van Merevoirt als rector genoemd. 

Verder zijn geen bijzonderheden over dit altaar bekend. 
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14.a. St. Eloy (latijn: Eligius) 

 

Eloy werd in de 7e eeuw in Frankrijk geboren als telg uit een rijke 

Romeinse familie. Hij begon als hoefsmid, maar later bekwaamde 

hij zich zo succesvol als goudsmid, dat hij aan het hof van koning 

Chlotarius II als muntmeester werd aangesteld. Op latere leeftijd 

ging hij zich uitsluitend aan geestelijke zaken wijden en maakte ook 

in deze hoedanigheid weer carriere. Hij stierf als bisschop en wordt 

meestal in die ambtskleding uitgebeeld, samen met zijn attributen als 

hoef- en goudsmid. 

Dat Eloy zo makkelijk in zijn beroep kon opklimmen is niet ver-

wonderlijk als we de legende over de knecht van hoefsmid Eloy mo-

gen geloven. Die sneed gewoon de poot van het paard af als het 

moeilijk te beslaan 

was en kon dat na 

gedane arbeid zon-

der problemen weer 

eraan zetten. Dit 

uitzonderlijke hulpje 

bleek Christus zelf 

te zijn. 

St.Eloy werd de 

patroon van hoef-, 

ijzer-, goud- en zil-

versmeden, van gra-

veurs en horloge-

makers. Hij werd 

aangeroepen bij 

paardenziekten, 

maar vooral ook bij 

geldgebrek. Niet 

verwonderlijk dat 

hij een populaire 

heilige werd!  
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Het benificie van St. Eloy in de St. Petruskerk werd bij testament 

gesticht door Philippus van Esch met de aliasnaam de Mesmaker, 

een beroep dat destijds in de smederij werd uitgeoefend. In 1486 

werd zijn wilsbeschikking door zijn broer Nicolaas uitgevoerd. In de 

18e eeuw kon men in de St. Pieter nog het volgende grafschrift le-

zen: ‘Hier leyt begraven Claes die Messemaker, fondateur desses 

altaers, sterft anno 1491 2 april’.  

Via de fundatiebrief weten we dat Philip een altaar ter ere van St. 

Eligius wilde stichten en dat hij daarvoor een jaarlijkse erfpacht na-

liet van 6 mud rogge onder de volgende voorwaarden: 

- zijn bloedverwant, de priester Henricus van Esch, zou de eer-

ste rector zijn; 

- elke week moesten drie missen aan het altaar worden opge-

dragen voor het zielenheil van de stichter, diens ouders en 

weldoeners. 

 

Na de dood van Henricus kon broer Nicolaas als executeur nog een 

keer het presentatierecht uitoefenen. Nicolaas verordende dat de 

kerkfabriek jaarlijks één mud rogge kreeg als vergoeding voor de 

zorg voor misbenodigdheden. Men ging hiermee akkoord op voor-

waarde dat o.a. de missen van drie per week werden teruggebracht 

naar twee. Ook werden afspraken gemaakt over de verdeling van 

gelden uit jaargetijden. 

Daarop keurden deken en kapittel in een acte van juli 1487 goed dat 

het beneficie op verzoek van Henricus van Esch verenigd zou wor-

den met zijn beneficie op het geconsacreerde nieuwe altaar van St. 

Crispunius en Crispinianus (patroonheiligen van de leerbewerkers en 

schoenmakers) onder voorwaarde dat de tijdelijke rector van het al-

taar (wegens het beneficie van deze laatste twee heiligen) elke drie 

weken twee missen zal doen.  

Merkwaardig is, dat hier sprake is van een samengaan van het altaar 

van St. Eloy met een altaar voor St. Crispunius en Crispinianus, ter-

wijl in de verdere berichtgeving over het altaar in de aktes van het 

rechterlijk archief de namen van deze twee heiligen niet meer voor-

komen, maar in hun plaats wel St. Monulphus en Gondulphus. On-
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duidelijk is of hier mogelijk een verwisseling in de berichtgeving 

heeft plaatsgehad of dat men van gedachten is veranderd.  

 

Al in 1486 werd heer Henrick van Esch genoemd als rector van het 

altaar van St. Eloy en in 1527 was er nog een priester met dezelfde 

naam rector van het altaar, maar het is niet bekend of het om dezelf-

de persoon gaat. Die zou dan minstens 41 jaar in functie zijn ge-

weest. 

In 1575 was heer Henrick, natuurlijke zoon van wijlen heer Pawels 

Verbeeck, kapelaan en beneficiant van het altaar van St. Eloy. Tij-

dens zijn rectoraat had het altaar o.a recht op een pacht: twee mud 

rogge uit de Tijmerdonck in Spoordonk. Omdat een halve mud rogge 

al negen jaar onbetaald was gebleven, liet hij beslag leggen op de 

betreffende beemd. In herberg De Zwaan werd de openbare verkoop 

gehouden. Tevens werd toen bekeken of er iemand zou komen die 

borg wilde staan of de schuld aflossen. Daarna verschenen Henrick 

Jan Oerselmans, rademaker, en bood als vreemde 10 gulden boven 

het verschuldigde bedrag. Jan Tomassen van der Ameijden bood 

daar nog eens extra 5 gulden bovenop. Hierop werd nog verschillen-

de keren opgeboden door Heer Henrick Verbeeck, Jan Janssn.van 

Cuijck en Niclaes Alaerts. Tenslotte bood Henrick Oerselmans nog 4 

stuivers meer en omdat er nadien niemand hoger bood, werd de 

kaars aangestoken en de koop toegewezen aan Henrick Oerselmans.  

 

14.b. St. Monulphus en Gondulphus 

 

Deze twee bisschoppen worden steeds sa-

men afgebeeld. In de 6e eeuw zou Mo-

nulphus als bisschop zijn zetel hebben ver-

plaatst van Tongeren naar Maastricht en 

daar de aanzet hebben gegeven tot de bouw 

van de St. Servaas. Gondulphus heeft zijn 

werk daar voortgezet en beiden liggen in 

deze kerk begraven. 

De heiligen zijn niet erg bekend en het is 

dan ook uitzonderlijk dat er in Knegsel een 
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kerk en het gilde aan hen zijn gewijd. Feestdag 16 juli. 

De relatie met St. Eloy is niet duidelijk en de heiligen zijn niet erg 

populair geweest om geld in te investeren. Hun betekenis is waar-

schijnlijk marginaal geweest. Er werd wel één keer (in 1509) een 

verplichting aan het altaar beschreven, dus het zal er wel geweest 

zijn. 

 

Dat het ene altaar door het andere werd opgericht is tot nu toe niet 

eerder in de berichtgeving rond de Oirschotse altaren voorgekomen. 

 

15. Willibrordus, Wilbort of Wilbert-altaar  

 (en O.L.Vrouw Presentatie) 

 

In Den Herd, jaargang 17 nummer 2, pag 33-34 schreef ik over het 

O.L.Vrouwe altaar en de onduidelijkheid over de vertegenwoordi-

ging van twee verschillende gebeurtenissen uit het leven van Maria: 

er was namelijk sprake van het altaar van O.L.Vrouw Presentatie en 

van een altaar van Maria der Smarten.  

Uit het onderstaande blijkt dat het hier behandelde altaar van Willi-

brordus tevens gewijd was aan O.L.Vrouw Presentatie. 

 

Willibrordus heeft met zoveel enthousiasme in de 7e eeuw als En-

gelsman vanuit Ierland zijn taak als bekeerder van de Friezen opge-

vat, dat hij de patroonheilige van heel Nederland is geworden. Korte 

tijd werkte hij samen met Bonifatius en met steun van de Franken 

wist hij de basis te leggen voor de kerstening van West-Europa. Hij 

overleed als aartsbisschop van Echternach in 739 en ligt daar in de 

door hem gestichte abdij begraven. Hier wordt sinds de 15e eeuw 

elke dinsdag na Pinksteren de ‘Springprocessie’ gehouden: op de 

maat van muziek doen de deelnemers achtereenvolgens steeds drie 

stappen vooruit en twee stappen terug, waarbij ze de hulp van Willi-

brordus vragen tegen zenuwziekten. 

Uiteraard wordt hij afgebeeld als bisschop, maar zijn attributen wis-

selen soms: 

- de dom van Utrecht als symbool van de kerk die hij in Neder-

land stichtte; 
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- een staf waarmee hij waterbronnen kon laten ontspringen. In 

Nederland zijn dan ook verschillende Willibrordusputjes te vin-

den (symbool voor de doop ?); 

- een vaatje, dat slaat op de legende dat hij op zijn feestdag in 

Echternach de armen uitnodigde, waarbij de wijn dan op mira-

culeuze wijze vermeerderde. 

 

Het zal niet verbazen dat Willibrordus, naast patroon van enkele bis-

dommen, speciaal wordt gekoesterd door de herbergiers. 

 

Van dit altaar is bekend dat het is gesticht in 1504 door Heer Jan van 

der Ameijden, priester-kanunnik van St. Katherina te Eindhoven en 

Henrick Hoze, procureur van het Luikse Hof, als uitvoerders van het 

testament van wijlen heer Wilhelmus Arnoldi Aerts van Leende, in 

leven kapitteldeken van Oirschot. Deze executeurs meldden aan het 

kapittel dat heer Willem tot zielerust van hemzelf, zijn ouders en 

vrienden een nieuw altaar of eeuwigdurende kapelanie wilde stich-

ten, ter geschikte plaatse in de kerk van Oirschot op te richten, tot lof 

van God en ter ere van O.L.Vrouw-Presentatie en de zalige Willi-

brord. Als tegenprestatie voor de jaarlijkse erfpacht van 15 mud rog-

ge moesten drie missen per week worden gelezen. 

Aan de kerkfabriek legateerde de stichter eenmalig 25 rijnsguldens 

voor de aanschaf van de noodzakelijke ornamenten voor het nieuwe 

altaar en jaarlijks twee Bossche ponden voor brood, wijn en licht 

voor het altaar. 

De clericus Andreas Coremans, familielid van de stichter, moest de 

eerste beneficiant worden. Na diens dood zou het recht van presenta-

tie toekomen aan de oudste van de naaste bloedverwanten van de 

stichter, die zo mogelijk een familielid als volgende rector zou voor-

dragen. Na de derde presentatie kreeg het kapittel het recht de bene-

ficiant te benoemen, waarbij een familielid de voorkeur behield, 

maar priester moest zijn of dit binnen een jaar zou worden, dat deze 

geschikt was en zijn aanstelling binnen een maand na het ontstaan 

van de vacature zou worden aangesteld. De beneficianten moesten 

‘resideren’ en eerbaar leven volgens de canonieke voorschriften en 

kerkelijke bepalingen en bij de getijden en het Goddelijk Officie 
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aanwezig zijn. Voldeden ze niet aan deze voorwaarden, dan zoude 

de kerkmeesters met toestemming van het kapittel over de altaar-

inkomsten beschikken. Meerdere inkomsten dan voor de altaar-

bediening nodig zijn, zouden aan de kerkfabriek toekomen. Voor het 

verzuim van elke mis moest de rector één mud  rogge aan de fabriek 

betalen. 

De rector ontving voor het innen van de goederen en het geld jaar-

lijks drie rijnsguldens en uit de meerdere inkomsten moest hij voor 

25 rijnsguldens aan linnen onder de meest behoeftige armen van 

Oirschot uitdelen. Het feest van O.L.Vrouw Presentatie moest uiter-

aard gevierd worden en op die dag moest hij aan de kanunniken, 

kapelaans, vicarissen en andere residerende priesters vier rijnsgul-

dens uitdelen, waarbij de kanunniken een dubbele portie kregen. 

Voor het zingen van het vrijdagse Lof van het H.Kruis werd onder 

deze personen, de koster en de schoolrector jaarlijks 2 ½ rijnsgulden 

verdeeld. Eenzelfde bedrag moest de rector op het jaargetijde van de 

stichter en dat van de jongeheren Jacobus van Gaesbeke en Johannes 

van Merode jr., te houden op maandag of dinsdag na zondag Laetare 

(= halfvastenzondag), onder de geestelijken verdelen.  

Opdat hij zich des te ijveriger voor de zielenrust van de stichter zou 

inzetten, kreeg de rector zelf voor het uitdelen van de gelden twee 

rijnsgulden. 

Notaris van de acte was Joh. Buetzelar, getuigen: Henricus van Esch, 

kapelaan en de clericus Gijsbertus de Vivario (van de Vijver). 

De stichter, heer Willem Aerts, is ongeveer in 1503 gestorven en de 

eerste vermelding van het altaar dat uit zijn nalatenschap is voortge-

komen, dateert van twee jaar later. 

 

De eerste rector, heer Andries Coremans (ook van het altaar van 

O.L.Vrouw), werd 47 jaar later, in 1552, nog als zodanig genoemd. 

Hoewel in 1572 en 1573 heer Eijmbrecht Hoppenbrouwers rector 

was, diende heer Andries in 1581 nog ‘een beleefd verzoek in als 

inwoner van Oirschot en eenvoudig burger’ om een kopie van een 

bepaalde zoekgeraakte akte. Hij beriep zich daarbij nog op zijn func-

tie van rector.  

1609 Jan de Cort, rector.  
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Eigendommen van het altaar waren: een beemd genoemd de 

Gheesthorst, een beemd genoemd de Knoepsbeemd, een akkertje 

genoemd het Cantorsakkerken in Boterwijk. 

Over het eigendomsrecht van de Knoepsbeemd was in 1518 een 

twist tussen heer Andries Coremans als rector van het altaar en Hen-

rick Toerkens met zijn vrouw Jenneken Dirck Knoep. De beemd was 

minstens 15 jaar eerder geveild en de koop bij de uitwinning was 

indertijd gegund aan heer Willem Aerts, na zijn dood stichter van het 

altaar. 

In 1518 was onenigheid over het eigendoms- of gebruikersrecht. Na 

een bemiddeling door goede mannen en arbiters was er een uitspraak 

over gedaan. Henrick Toerkens verklaarde daarop tevreden te zijn 

met de uitspraak en beloofde geen aanspraken meer op het stuk 

beemd te zullen maken en deed volledig afstand van het bezit. 
 

(Artikel: Van den Herd, jaargang 18, nr. 2, juli 2011, pag. 20-29) 
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ALTAREN IN DE KERKEN VAN OIRSCHOT (VERVOLG) 

 

16. St. Sebastiaans-altaar 

 

Sebastiaan is waarschijnlijk van romeins soldaat opgeklommen tot 

officier van de keizerlijke lijfwacht. Deze functie gebruikte hij na 

zijn bekering om andere christenen van martelingen te redden. Nadat 

dit ontdekt werd, bond men hem op bevel van de keizer aan een zuil 

vast en daar werd hij met pijlen doorboord voor dood achtergelaten. 

Zijn weduwe Irene redde hem en na zijn genezing meldde hij zich 

weer bij de keizer om hem voor 

zijn gedrag ter verantwoording 

te roepen. Deze beval hem met 

knuppels dood te slaan en zijn 

lijk in het riool van Rome te 

gooien. Op wonderlijke wijze 

gewaarschuwd, hebben christe-

nen hem daaruit gehaald en in 

de catacomben begraven.  

 

Al vroeg werd Sebastiaan als 

een belangrijke heilige be-

schouwd. In de 7e en 8e eeuw 

werd hij meestal afgebeeld met 

een kruis, palmtak of glorie-

kroon. In de middeleeuwen was 

hij een ridder met pijl en boog. 

Vooral de Renaissance-

voorstelling is populair gewor-

den: een met pijlen doorboorde 

jongeling, soms gekleed als 

soldaat, maar vaak naakt. Om 

die reden is hij tegenwoordig 

de patroonheilige van de homo-

beweging. Vanwege zijn marte-

lingen is hij beschermheilige 
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van boogschutters en als zodanig patroonheilige van vele schutters-

gilden. Hij was ook nog schutspatroon van geweermakers, tapijtwe-

vers, jagers, ijzerhandelaren, ridders en soldaten. Speciaal wordt hij 

aangeroepen tegen de pest en in die hoedanigheid vormt hij samen 

met St. Rochus, St. Job en St. Christoffel het elitegroepje ‘pestheili-

gen’. 

 

In 1486 (3 januari?) schreef Jacobus van Dormalen, notaris van het 

Hof in Luik en parochiaan (=pastoor) van Oirschot, zijn laatste wil. 

Daarin uitte hij zijn wens en die van zijn overleden zoon Jacobus om 

een altaar of eeuwigdurende kapelanie te stichten ter ere van de H. 

Maagd Maria, de H.H. Jacobus en Sebastiaan tot zielheil van hem-

zelf, zijn ouders, zoon Jacobus, de andere kinderen en zijn weldoe-

ners. Zolang hij leeft, heeft hijzelf het recht om de rector voor te 

dragen, daarna vervalt dit aan het kapittel. Zijn naaste verwanten 

moeten als eerste in aanmerking komen, indien die voor deze functie 

beschikbaar zijn. De rector moet wekelijks drie missen opdragen: 

maandag, woensdag en vrijdag. De stichter schenkt hiervoor jaarlijks 

9 mud rogge en aan de kerkfabriek een jaarrente van 2 ponden voor 

de misbenodigdheden. Alle correspondentie over deze fundatie moet 

ten eeuwigen dage in het kapittelarchief bewaard blijven. 

Heer Jan de Ronde was rector in 1525. Aan heer Jan Corstiaens van 

der Rijt, priester, vicaris en rector van het St. Sebastiaensaltaar in de 

St. Peterskerk in 1602 moest toen als lijfkoop 40 gulden worden be-

taald, nog eens 100 gulden een jaar later en nog een halve ton bier 

van drie gulden. 

 

Testamenten, waarin het St. Sebastiaansaltaar werd herdacht. 

- 1539: Henrick, wettige zoon van wijlen Augustijn Mengelen, en 

diens wettige vrouw Katharina hebben hun testament opgemaakt. 

Henrick wil dat zijn lichaam in de St. Peterskerk wordt begraven 

voor het altaar van St. Sebastiaen. Voor de reparatie van het St. Se-

bastiaensaltaar vermaken ze 2 Karolusguldens eens, na de dood van 

Henrick te voldoen. 

- 1549: Henrick, zoon wijlen Gijsbrecht Hoppenbrouwers, en zijn 

vrouw Aleijt, wettige dochter van wijlen Goijaert Sbeckers, verma-
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ken (…)  ter reparatie aan het altaar van St. Barbara, St. Katarijn, St. 

Antonius en St. Sebastiaen elk twee stuivers eens na hun beider dood 

te betalen. 

- 1551: Jan van Vlierden, die ziek in zijn bed ligt, maar wel in het 

bezit van zijn verstandelijke vermogens, heeft met instemming van 

Juffrouwe Demonden, zijn vrouw, zijn testament opgemaakt. Het 

altaar van het H. Sacrament, dat van O.L.Vrouw aan de Noordzijde 

en dat van St. Sebastiaens, krijgen ter ere van God en ter versiering 

van die altaren elk een bedrag van 12 stuivers. 

- 1560: Jan Goessens van Mol, dienaar van de Heer van Merode, en 

Jenneken Dirck de Crom, zijn echtgenote, hebben met wederzijdse 

goedkeuring hun testament opgemaakt en wel als codicil. (..) Verder 

willen de testateurs dat het kapitaal van 200 gulden dat wijlen de 

heer van Oirschot hen schuldig is, zal worden aangewend voor de 

kosten van hun uitvaart en de lasten daarbij en ze willen begraven 

worden voor het St. Sebastiaans-altaar en ze vermaken daarvoor de 

kerk van Oirschot nog 3 gulden per jaar en het altaar van St. Sebas-

tiaen ook nog 3 gulden p.j. 

- 1560: Jenneke, dochter van wijlen Dirck Muels, vermaakt al haar 

bezittingen aan Joerdaen Joerden Dirck Happen zonder enige uit-

zondering, waarmee deze naar eigen keuze mag handelen en wel 

vanwege bepaalde diensten die Joerden aan haar heeft gedaan en nog 

steeds verricht, en ook omdat hij zijn eigen bezit heeft ingebracht bij 

het bezit van de testatrice zonder dat ze daarbij onderscheid zou 

kunnen maken. (…)Verder wil ze zelf en ook Jordaan dat het huis 

dat ze nu samen bezitten en bewonen, dat de rector van het St. Se-

bastiaans-altaar na het overlijden van Joerden en wel volgens advies 

daarover van de deken en het kapittel en de fabriekmeesters, dit huis 

in eigendom verkrijgt, waarvoor die elke week een mis moeten laten 

opdragen t.b.v. het zielenheil van hen beiden, behoudens dat de erf-

genamen van beide zijden die verplichting mogen afkopen tegen 

betaling van 100 gulden eens, waarbij deze 100 gulden wel dienen te 

worden aangewend voor onderpanden om de mis daaruit te betalen.  

- In het jaar 1618 op 16 juli verscheen voor de openbaar notaris en 

getuigen de eerwaarde heer Adriaen, zoon wijlen Denis van den 

Dijck, priester en tegenwoordig pastoor te Vessem, eerder pastoor te 
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Bladel, ‘die gezond van lijf en leden is en volledig in het bezit van 

zijn verstandelijke vermogens, zoals ons bleek’. (..) Verder vermaakt 

hij aan het St. Sebastiaensaltaar in de St. Peterskerk 4 guldens eens, 

nog vermaakt hij resp. aan de kerk van Oirschot, de kerk van Best, 

Bladel, Netersel en Vessem elk een daalder dan wel 30 stuivers en 

de pastoors van die kerken krijgen elk een daalder eens om daarvoor 

een groot dertigste (=maandstonde, mis ter herdenking van het over-

lijden) te doen. 

 

Kopie van een brief aan het kapittel te Oirschot uit het jaar 1617: 

‘Hierbij verzoekt heer Jan Aelbrechts, priester en cantor van deze 

kerk aan U dat het U moge behagen om aan hem het beneficie te 

gunnen van het St. Sebastiaensaltaar, welk beneficie en andere pach-

ten en chijnsen toebehoren of zijn verbonden met een tuintje, groot 

ca. 8 of negen roedes, gelegen in herdgang de Kerkhof, van welk 

tuintje hij als verzoeker daarvan jaarlijks in geringe mate opbreng-

sten heeft en hij verzoekt om toestemming te krijgen om dat tuintje 

te mogen verkopen t.b.v. het vermelde beneficie en het geld tegen 

een zodanig rente uit te zetten als hij vandaag daarvan als huurop-

brengst geniet. Duidelijk daarbij is volgens het geldend recht dat, als 

uit het kerkelijk bezit inkomsten worden genoten, dat U dan om toe-

stemming daarvoor mag worden gevraagd. Hij verzoekt om met een 

aantekening hierop in de kantlijn een zodanige toestemming te mo-

gen krijgen om dat tuintje te mogen verkopen t.b.v. het vermelde 

beneficie. In de kantlijn stond geschreven : Dit verzoek wordt toege-

staan mits dat het geld dat uit de verkoop voortvloeit, zal worden 

aangewend voor de aankoop van een rente met hetzelfde doel’. Op-

gemaakt 1 december 1617 en in de volle vergadering van het kapittel 

vastgesteld.  

In marge staat: Heer Geraert Schilders, huidige rector van het St. 

Sebastiaensaltaar verklaart dat hij de koopsom van dat tuintje, zijnde 

een bedrag van 50 gulden, met twee jaar als rentetermijn heeft ont-

vangen uit handen van Joorden Jan Peters als man van Barbara, 

dochter van Henrick Aelbrechts. 20 december 1628. 
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Heer Jan Henrick Aelbrechts werd inderdaad ook rector van het St. 

Sebastiaensaltaar en verkocht in die hoedanigheid aan Henrik de 

Leeuw een tuintje in herdgang de Kerkhof, na daarover toestemming 

van het kapittel van Oirschot te hebben verkregen. 

 

Het St. Sebastiaans-gilde 

Op 1 augustus 1531 verschenen voor de schepen van Oirschot, voor 

Marcelis Walravens als stadhouder van de schout van Kempenland 

en voor Adriaen Vos als schout voor de heer van Petershem, Die-

penbeeck etc., ‘een aantal mannen, deels wat ouder deels wat jonger, 

die liefde hebben voor de edele handboog’.  

Kennelijk is de schutterij in dat vroeger stadium al een keer ter ziele 

gegaan, want de bedoeling van de bijeenkomst was de heroprichting 

van de schutterij. Ze kregen dan ook van de heer van Oirschot toe-

stemming om ‘ter ere van God, diens moeder Maria en speciaal ook 

nog ter nagedachtenis van ridder en martelaar St. Sebastiaen om de 

edele kunst van het handboogschieten te beoefenen en moesten be-

loven de volgende punten altijd na te zullen komen’. 

1. Alle schutters zijn verplicht op de dag dat de papegaai wordt ge-

schoten om met hun boog te verschijnen onder de molen en vandaar 

plechtig in optocht met hun koning te vertrekken. Volgens oude ge-

woonte staat op afwezigheid een boete van 2 stuivers. 

2. Degene die de papagaai afschiet is met zijn koningin vrijgesteld 

van teergeld voor alle samenkomsten van de schutterij in dat jaar. 

Daartegenover is de koning verplicht om aan de zilveren vogel een 

zilveren schild te hangen ter waarde van 6 stuivers of hij nu arm of 

rijk is. 

3. Op de Sacramentsdag moeten alle schutters zonder boog en op de 

kermisdag ieder met de boog en tabbart in processie samenkomen en 

met de gildekoning voor het H. Sacrament offeren. Afwezigheid op 

straffe van 2 stuivers. Er waren kennelijk ook leden die priester wa-

ren of geestelijke, die in het koor van de kerk moesten zijn, want die 

werden zonder boete vrijgesteld van deelname aan de processie, 

‘maar zullen wel mee moeten offeren’. 

 4. Elk lid van het gilde moet om de 4 jaar een nieuwe tabbert ma-

ken, allemaal van dezelfde kleur, maar men mocht geen wit, rood, 
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geel of blauw gebruiken. Deze tabbert moest voor het eerst gedragen 

worden op de kermisdag na de de schuttersdag in de processie, zulks 

op straffe van een boete van 10 stuivers. De tabbert moest verder 

altijd bij plechtige optredens van het gilde gedragen worden. 

5. Elke schutter (met uitzondering van de priesters) moet op zijn 

mouw een zilveren embleem dragen ter waarde van 7 stuivers mini-

maal, dan wel van grotere waarde. Het zilver of de waarde van het 

schild dient om bij overlijden van een schutter voor zijn zielenheil 

een gezongen mis te laten opdragen en dat ook in de parochie aan te 

kondigen op de preekstoel.  

6. Alle schutters komen op de schuttersdag als men de papegaai 

schiet, ‘s avonds op de andere dag erna, op de middag van de H. 

Sacramentsdag, op de middag van St. Sebastiaans-dag bijeen om de 

maaltijd te nuttigen.  

De kosten van het verteer werden samen gedeeld, ook door degenen 

die niet aanwezig waren. 

7. Op de dag dat men de papegaai schiet, mag ‘s avonds niet meer 

gedronken worden dan een enkel glas wijn in de herberg waar men 

het viert en nergens anders. 

8. Alle achterstallige kosten in de herberg en die men maakt voor het 

drinkgelag voor de oude schutters en verder verteer dat men doet 

binnen of buiten Oirschot op Juweelschuttersdagen moeten volledig 

betaald zijn op de dag na die schuttersdag. 

9. Degene die lid van de schutterij wil worden, moet goedkeuring 

hebben van de koning, de hoofdman, de dekens en van sommige 

schutters. Toetreding kan gebeuren tegen betaling van 2 stuivers. 

Degene die later wil uittreden, moet een halve oud schilde betalen. 

10. Elk jaar op St. Sebastiaansdag vroeg in de morgen moeten nieu-

we dekens worden benoemd. De oude dekens en de wasmeester 

(?)moeten hun afrekeningen van het voorbije jaar presenteren op 

straffe van elk een Bosch pont. 

11. Diegene die met de boog of getuig van iemand anders op de pa-

pegaai schiet moet een halve stuiver betalen. 

12. De koning, de hoofdman en de dekens leggen elk jaar met Pasen 

aan alle schutters de verplichting op om alle zondagen en elke 4 da-

gen (in de week??) op de ‘huel’ te schieten om de kunst van het 
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handboogschieten te leren, op straffe van een boete die door hen 

bepaald zal worden. 

13. Als de schutterij wordt uitgenodigd om op een Juweeldag te ko-

men schieten, hetzij ‘te hals, ter aarde of in de lucht’ dan worden 

door de hoogheid de drie of vier beste schutters daarvoor gekozen. 

De reiskosten worden vergoed en de schutters krijgen bovendien 

extra voor hun optreden binnen de Meierij elk een stuiver en buiten 

de Meierij anderhalve stuiver. 

Het juweel dat ze zullen winnen valt toe aan de schutterij. 

14. De dekens dragen de verantwoording voor een correcte afhande-

ling van alle kosten, ook die van de individuele leden. Voor die taak 

krijgen ze elk ieder jaar een paar handschoenen met een leren riem 

ter waarde van 3 stuivers, ‘dan wel iets meer of minder, al naar wen-

selijk is’. 

15. Alle schutters zijn verplicht voor koning, hoofdman, deken hun 

gelofte af te leggen dat ze al deze artikelen zullen nakomen, ‘ alsof 

ze zelf hier thans aanwezig zouden zijn geweest’. 

16. Als er enige twist of gevecht is op de optochtdagen of bijeen-

komsten, moeten ze de twist in handen van de koning, twee dekens 

en twee man van de schutterij stellen. Deze treden op als bemidde-

laar en arbiter en men is verplicht hun uitspraak na te komen. Ie-

mand die onwillig is daarin, verbeurt die twee pond was (bijenwas), 

de helft t.b.v. de heer en de helft t.b.v. de schutterij.  

Alle voorgaande punten zullen de schutters moeten nakomen op 

straffe van parate executie en er hoeft hiervoor geen vonnis afgege-

ven te worden. En niemand zal ertegen in beroep kunnen komen, en 

daarvoor hebben alle schuttersleden zich nu verplicht, behoudens de 

rechten van de heer en ieder anders rechten. 

 
(Artikel: Van den Herd, jaargang 19, nr. 1, februari 2012, pag. 32-38) 
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ALTAREN IN DE KERKEN VAN OIRSCHOT (VERVOLG) 

 

17. St. Antonius-altaar 

 

Anthonius is volgens zijn levensbeschrijving geboren in 251 in Mid-

den-Egypte. Als twintigjarige verkocht hij alles wat hij bezat en trok 

als kluizenaar de woestijn in. Tijdens zijn verblijf daar werd hij door 

de duivel bezocht. Ondanks deze satanische beproevingen en het 

ascetische leven zou hij 105 jaar oud zijn geworden. Intussen had 

zich rondom hem een steeds groter wordende groep volgelingen ver-

zameld.  

 

 
 

Hij wordt meestal afgebeeld, gekleed als heremiet met een T-

vormige staf in zijn hand, waaraan belletjes, een teken van bedelen-

de, naar hem genoemde Antonieter-monniken. Het varken dat vaak 

tegen hem aan ligt, is geen teken van de duivel zoals lang is veron-

dersteld, maar slaat op zijn voorspraak tegen veeziekten, met name 

tegen de in de middeleeuwen heersende pestsoort onder varkens, die 

toen bijna iedereen een aan huis had. De duivel aan zijn voeten drukt 

zijn macht uit over de verzoekingen van het kwaad. De vele beproe-

vingen die hij in de woestijn doorstond, liggen ten grondslag aan de 
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manier waarop hij door de verschillende tijden heen wordt afge-

beeld. Het monsterachtige en spookachtige werd met name door Je-

roen Bosch geaccentueerd. Later gaat het tragische overwegen en 

wordt zijn eenzaamheid benadrukt. Weer later wordt hij belaagd 

door rijk geklede of wel naakte vrouwen om de belaging van de 

kuisheid te symboliseren. 

 

Antonius is de beschermheilige van monniken, slagers, tuinders, 

mandenvlechters, armen en huisdieren. Speciaal wordt hij aangeroe-

pen tegen varkenspest en gordelroos, in de volksmond Antoniusvuur 

genoemd. 

 

Onbekend is, wanneer het altaar te zijner ere in de kerk precies is 

opgericht.  

In 1520 wordt een akte in het Rechterlijk Archief opgenomen met de 

bepaling, dat uit de opbrengst van een stuk land, genoemd de 

Braeckekker, gelegen in herdgang Straten, aan de rector van het St. 

Antoniusaltaar twee pond moet worden betaald en nog een halve 

braspenning als grondcijns.  

Tussen 1520 en 1640 zijn de volgende verplichtingen aan het altaar 

of de rector ervan vastgelegd: 

- uit de Audenakker in herdgang Aerle een halve mud rogge 

per jaar 

-  uit de percelen genoemd de Bocht en de Quantsakker, gele-

gen in herdgang Straten in de Herselse Akkers: 14 lopen rog-

ge per jaar; 

- uit een eeuwsel in Aerle, genoemd de Ghelenrijt: de helft van 

een halve mud rogge; 

- uit een huis in de Notel: 12 lopen rogge per jaar 

- uit een stuk land genoemd die Gruijter in Spoordonk: een 

halve mud rogge 

- uit een akker genoemd de Bracken in herdgang Aerle: 5 lo-

pen rogge; 

- uit een stuk akkerland genoemd de Rust in Verrenbest: 2 lo-

pen rogge per jaar; 

- uit de Nagelmakers Akker in Straten 14 lopen rogge per jaar; 
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- een half mud rogge per jaar uit een akker genoemd de Hof-

stadt in Spoordonk 

- 2 pond paijment Bosch geld uit een akker in Straten; 

- uit een weiland en heiveld gelegen in de Winckel onder Ois-

terwijck 6 lopen rogge p.j. 

- uit de huur van een huis met brouwinstallatie, grond etc.: een 

half mudde rogge p.j.; 

- Jan Henricks van der Lusdonck verkoopt een huis met tuin, 

grond, brouwinstallatie met toebehoren, een akker genoemd 

de Wuestenberg; een akker genoemd de Hofstad, het Hof-

stadsbeemdken, akker en heiveld genoemd ‘dat Wreijlaer’, 

een weiland genoemd de Magerman, alles in de herdgang 

Spoordonck. Uit dit bezit moet 6 lopen rogge per jaar betaald 

worden. 

- Uit het erfdeel, bestaande uit een huis, tuin en een stuk land 

genoemd ‘het Groot Stuk’, en een beemd genoemd den Ha-

nendonck, beide in herdgang Notel, en een beemd genoemd 

den Deijtsbeemd in herdgang Straten: een mudde rogge p.j.; 

- een jaarlijkse pacht van 14 lopen rogge uit een huis in Straten 

- een jaarlijkse pacht van een mudde rogge Oirschotse maat uit 

een huis met dries onder Boterwijk; 

- uit een huis met tuin, erf en schuur onder Hedel een mudde 

rogge en uit een aander huis daar 6 lopen rogge p.j.; 

- uit twee bij elkaar gelegen beemdjes, herdgang de Kerkhof 

aan de Papenvoort, een mudde rogge jaarlijks; 

- na de boedelscheiding van de bezittingen in Best van Dirck 

Houbrakens moeten de erfgenamen betalen: een zester rogge 

aan het altaar en 2 x twee lopen rogge aan de rector. 

- De erfgenamen van Jan Dirk Bollen en diens vrouw Beelke 

moeten betalen een huis in Hedel en een weiland genoemd 

het Popenbosch: een mudde rogge per jaar Oirschotse maat; 

- Uit een erfdeling krijgt Jan Daniel van de Laeck een akker in 

Straten. Hieruit moet hij jaarlijks 3 en een halve gulden beta-

len in plaats van een mudde rogge. Als de rogge niet onder-

hevig is aan de voorschriften van het plakkaat en als men de-

ze dan met meer dan met 3 gulden 10 stuivers moet betalen, 
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dan moeten de erfdelers de meerdere pacht gezamenlijk dra-

gen.; 

- Urselken Henrick van Ostaden erft in 1596 van haar ouders 

een huisje met 4 eikenbomen en 2 ½ lopenzaad driesland er-

bij en een akker, een weiland genoemd het Roefsbeemdken, 

een akker genoemd de Baxakker, een akker genoemd het 

Hoofken, een beemd en een akkertje dat erin ligt, genoemd 

de Hedingen, in herdgang Hedel aldaar aan het Tregelaer. Uit 

dit erfdeel moet jaarlijks een pacht van 14 lopen rogge wor-

den betaald aan de rector van St. Antonis en het heilig Kruis-

altaar; 

- Uit het erfdeel, bestaande uit ‘het oude huis met de tuin, 

boomgaard etc.’ en het halve weiland aan de Langen akker, 

een akker genoemd de Heeze, een hooiveld genoemd het hei-

veld aan de Vaerheuvel, alles in herdgang de Notel, moet f 

3.- p.j. aan de rector betaald worden; 

- uit de hoeve, genoemd de Casselers hoeve, herdgang Boter-

wijk, die toebehoort aan jonker Jan van Gerwen, en een wei-

land aan de Heuvel in de Papenvoort, toebehorend aan Hen-

rik Jans van der Meulen, moet jaarlijks de rente van een hal-

ve mud rogge betaald worden.  

- Uit de Aerlese akker 2 lopen rogge; 

- Via een erfdeling verkregen goederen in Spoordonck, ter 

plaatse genoemd op Geen Einde, een akker en een stuk hooi-

beemd genoemd de Bersweije, gelegen onder Boterwijk, 

moet jaarlijks 20 stuivers worden betaald; 

- Uit een huis met hofstad, tuin etc. in herdgang Spoordonck 

ter plaatse genoemd in de Lubberstraat moet een jaarlijkse 

rente van 10 stuivers aan de rector van het St. Antoniusaltaar 

betaald worden.  

 

In dezelfde periode werd het altaar drie keer in een testament be-

dacht:  

-  Gevart Janssen van Ostaden en zijn wettige vrouw Elisabeth 

vermaken 2 stuivers eens aan zeven verschillende altaren, 

waaronder dat van Antonius. 
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- Elisabeth Goijaert Bierkens vermaakt aan de altaren van St. 

Barbara, St. Katharina, O.L. Vrouw, St. Antonius en St. Se-

bastiaen in de St. Peterskerk die elk zoveel als ze aan Jan 

Bierkens heeft gezegd te doen ter zijner beoordeling;  

- Aerdt zoon wijlen Thomas van den Ven en diens vrouw Bar-

bara dochter van Jans van der Vloet vermaken 2 stuivers aan 

het altaar; 

- Henrick zoon wijlen Gijsbrecht Hoppenbrouwers en zijn 

vrouw Aleijt wettige dochter van wijlen Goijaert Sbeckers 

schenken 2 stuivers eens voor de reparatie van het altaar. 

 

In 1534 is heer Thomas van den Ven rector van het altaar van het 

H.Kruis en van St. Antonius. Er is dan onduidelijkheid over de beta-

ling van een pacht uit een beemd genaamd de Brakenbeemd in 

herdgang Hedel. Het onderpand zal openbaar worden geveild en 

schuldeisers kunnen zich melden. De rector meldt, dat hij recht heeft 

op 6 lopen rogge uit het bezit. Omdat hij zich verplicht voelt om 

voor die pacht op te komen, heeft hij aan de beheerders verzocht om 

het pand te mogen kopen zodat hij zijn vordering daarop niet ver-

liest.  

 

In 1599 belooft Peter zoon wijlen Jans van den Laeck als schul-

denaaar om voortaan een jaarlijkse pacht van een Bosch mudde 

rogge te gaan betalen aan de rector van het H. Kruisaltaar en St. 

Antonius in de St. Peterskerk gesticht. De pacht werd tot dan betaald 

door de kinderen van Danel Janssn. van de Laeck aan Henrick 

Goijaert Vogels bij diens koop van een akker d.d. 10 november 1595. 

Peter zal dit mudde rogge voortaan zodanig betalen dat genoemde 

Henrick Goijaert Vogels en de kinderen van Danel Janssn. van den 

Laeck daarvoor verder gevrijwaard blijven. In de marge staat ver-

meld : Dit mudde rogge is hierbij doorgehaald omdat Henrick Gijs-

bert Hoppenbrouwers dit op 22 januari 1609 heeft overgenomen te 

betalen aan genoemde (??) rector, datum 26 april 1610.  

 

In een aantekening van 1579 worden de aanwezige 14 altaren be-

schreven, maar daar is geen altaar alleen voor Antonius bij, wel in 
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combinatie met het H.Kruis
13

. Over het algemeen worden transacties 

beschreven waarin alleen het Antonius-altaar wordt genoemd, maar 

in 1534, 1595, 1596 en 1599 komt de combinatie weer voor.  

 

In 1629 onder het rectoraat van heer Jan Rijembeslag werd het altaar 

bedacht in de nalatenschap van wijlen Jasper Philips van Esch en 

zijn vrouw Willemken. Heer Jan Rijembeslag verklaarde op het bezit 

van genoemde Jasper jaarlijks een mudde rogge te heffen steeds ver-

vallend op Maria Lichtmisdag die nog onbetaald was vanaf het jaar 

1626 tot en met 1629, derhalve 4 jaar achterstand en hij verzocht 

daarvan betaling.  

 

Over de bezittingen van het altaar valt te melden dat in ieder geval 

een erf toebehoort aan het altaar in de Moelsbroeken in herdgang 

Kerkhof en het altaar heeft een bezitting in Hedel.  

 
(Artikel: Van den Herd, jaargang 19, nr. 2, juli 2012, pag. 30-35) 

 

                                                           
13

 L.H.C.Schutjes, Geschiedenis van het bisdom ’s-Hertogenbosch, 5
e
 deel, St. 

Michielsgestel 1876, p. 351 
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AANVULLINGEN ALTAAR VAN DE H. BARBARA 
 

Eerder besprak ik het altaar van de H. Barbara in jaargang 18 nr.1. 

Daarin heb ik op pag. 28 gezegd dat ik (nog) niet wist hoe de zaak 

rond de betaling van de tienden van de Helle-akker was afgelopen. 

Inmiddels heb ik die gevonden:  

De uitspraak was in het voordeel van het kapittel: Philips IV als her-

tog van Brabant mandateerde de eerste deurwaarder van de Raad van 

Brabant om het kapittel te herstellen in zijn recht op de tiende van 

een stukje land, genoemd de Helle in herdgang Kerkhof, toebeho-

rend aan de rector van het beneficie van St. Barbara. Hierop was 

inbreuk gepleegd door Hendrik Bartels van Gestel.  

In de tijd dat dit speelde was Henrick van der Ameijden rector van 

het altaar van St. Barbara van de tweede Fundatie in de St. Peters-

kerk. Enkele jaren vóór deze uitspraak had hij zijn broer Daniel en 

zijn oom Aert Henriks gemachtigd om samen en hoofdelijk namens 

hem al zijn rentes en pachten te innen, zowel vervallen vorderingen 

als toekomstige. Hij vermeldde daarbij ook dat de gemachtigden 

hierbij rechtsmiddelen mochten gebruiken en ‘zij moeten alles doen 

hetgeen hij zelf ook gedaan zou hebben’. 

 

Enkel maanden na de stichting van het tweede beneficie (1490-1491) 

kreeg Zander Pieck de opdracht ´te maecken eene tafel gestoffeert 

met beelden der gulden van Sunte Barbaren inder kercken collegiaal 

van Sunte Peters inder Vrijheijt van Oerscot ende die opten altaer 

van Sunte Barbaren te leveren, staende opten Sonnendach voir onser 

liever Vrouwendach assumpcionis naest comende`.  

 

Deze opdracht d.d. 26 maart 1491was afkomstig van meester Arnt 

vander Meijden (zoon van de stichter van de beneficies) namens het 

St. Barbara-gilde. Woutgher Geritss bekende bij die gelegenheid 18 

rijnsgulden van mr. Arnt vander Meijden ontvangen te hebben ´tot 

behoef van Zander´ en beloofde dat die zouden worden teruggege-

ven aan het gilde als het altaar niet op de afgesproken datum klaar 

was, dus de zondag vóór Maria Hemelvaart op 15 augustus.  
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Het betreft hier dus een opdracht van het Barbara-gilde aan de tim-

merman Woutgher, die een altaar moest maken en met goedkeuring 

van het gilde, het retabel, ofwel het altaarstuk, met afbeelding[en] 

van St. Barbara liet maken door Zander Pieck.  

Veel ben ik niet te weten kunnen komen over deze man. In 1484 

werd de overdracht beschreven van een stuk land in Maren door 

Zander /Sander Pieck. Hij verkocht toen land aan Arnold Weilhuisen 

ten behoeve van het klooster St. Catharina in Heusden. Uit deze akte 

weten we dat heer Pieck priester was. De naam van deze Ar-

nold/Aert komt met de titel meester ervoor in dat jaar ook voor als 

inwoner van Best, dat dan nog een herdgang van Oirschot is. Moge-

lijk heeft deze rechtsgeleerde tijdens de verkoop ook de artistieke 

kwaliteiten van zijn geestelijke handelspartner leren kennen en is 

Sander Pieck via hem bij het gilde in Oirschot bekend geworden. 

Evenals o.a. de beroemde Fra Angelico zal Sander waarschijnlijk 

naast priester ook schilder geweest zijn. Dat het om een schildering 

ging en niet om beelden, is af te leiden uit de afspraak in het vonnis 

na de moord op Jan Dirck Stans door Henrick zoon wijlen Jans van 

Hagelaer. In het daaropvolgende zoenakkoord werd de moordenaar 

o.a. verplicht om drie gulden t.b.v. ‘de schilderijen’ van de tafel van 

het St. Barbara-altaar te betalen.  

Helaas weten we niet hoe dit kunstwerk er uit heeft gezien en het 

nog ergens bewaard is gebleven.  

Gelukkig hebben we recent weer een nieuwe schildering van de H. 

Barbara in de kerk gekregen, waarvan een afbeelding bij dit artikel. 

Het betreft een olieverfschildering op board, geschilderd door de hier 

bekende Jan Kruysen. Het schilderij is in opdracht van de Oirschotse 

pater Jan de Kroon [later pastoor] tussen 1930-1935 gemaakt.  
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Barbara heeft in haar hand 

het zwaard, waarmee ze 

door haar vader is gedood. 

Op de achtergrond de Oir-

schotse toren als symbool 

voor de toren waarin zij tij-

dens haar leven werd opge-

sloten.  

Het doek werd in 1991 aan-

geboden door de Brabantse 

Kunstgalerij, die toen in de 

Kanaalstraat gevestigd was, 

maar het gilde had niet de 

financiële middelen om het 

aan te kopen. Om het portret 

toch niet voor Oirschot ver-

loren te laten gaan (en om-

dat ze het mooi vonden) kochten Jacques en Alda van de Ven- van 

den Boom het aan. Bij het 40-jarig jubileum van Jacques als lid van 

het gilde St. Barbara schonken zij het schilderij aan het gilde, die het 

een publieke plaats gaf in de St. Petruskerk.  

 

Voor het Barbara-gilde vonden in de jaren 1593-1594 enkele rumoe-

rige feesten plaats.  

Tijdens het teerfeest op 5 december 1593 werd zelfs doodslag ge-

pleegd op Henrick Anthonis Sgraets, die twee dagen later aan zijn 

verwondingen overleed. De secretaris meldde in zijn kroniek dat op 

14 januari daarop een zoenakkoord werd gesloten tussen de dader, 

Jan Joorden Peterssn. en de broers van het slachtoffer, de kinderen 

van Anthonis Sgraets.  

Helaas is het bij deze mededeling gebleven en is het verslag van het 

akkoord met de bepalingen niet opgenomen. In diezelfde kroniek 

schreef de secretaris op 7 februari dat er die dag een uitvaart was 

geweest van Henrick Anthonis Sgraets, die in zijn huis is gehouden 

(dus ca 2 maanden later!). In 1597, dus weer jaren later, werd een 

bedrag van 80 gulden betaald namens de kinderen van Jan Joostens, 
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die dat ‘eerder’ hadden beloofd aan Aerden Sgraets, de secretaris, 

die een broer was van het slachtoffer.  

 

Op 23 januari 1594, toen het gilde van St. Sebastiaen ‘s zondags op 

het raadhuis zijn teerdag had gevierd, is jonker Andries van Erckel 

van dat raadhuis afgevallen en heeft zijn kniebeen gebroken. Hij 

kreeg onderdak en verzorging van zijn dochter ten huize van de 

hierboven genoemde Aerd Sgraets. 

14 Augustus 1594 schoten de schutters van het St. Barbaragilde de 

papegaai op de molenroede, zonder toestemming echter van Mejuf-

frouw van Merode of de schout of de president-schepen en 

's- avonds is er met leden van het St. Catharinagilde onder elkaar 

gevochten. 

De volgende dag, het feest van Maria Hemelvaart, hadden de gilde-

broeders een plechtige mis, waarna ze zingend de kerk zijn uitge-

gaan met voorop iemand die op de viool speelde. Ongelukkigerwijze 

kwam toen net de begrafenisstoet met het dode lichaam van Mejuf-

frouw Ysabel van der Linden voor de begrafenis bij de kerk aan, op 

de wagen van mejoffrouw van Merode. In zijn kroniek vermeldde de 

secretaris hierover: ‘zodat aan het ene einde van de kerk er droefenis 

heerste en aan het andere einde er vrolijkheid was. Hier ziet men 

hoe ver dat vreugde en verdriet van elkaar liggen’. 

 
(Artikel: Van den Herd, jaargang 19, nr. 3, oktober 2012, pag. 36-39) 
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ALTAREN IN DE KERKEN VAN OIRSCHOT (VERVOLG) 

 

18. St. Anna en Oda altaar  

 

Volgens de legendes had Anna zich er al lang bij neergelegd dat haar 

huwelijk met Joachim onvruchtbaar zou blijven, toen zij op zeer 

hoge leeftijd toch nog zwanger werd en een dochter baarde: Maria, 

die later de moeder van Jezus zou worden. De rooms-katholieke kerk 

erkende Anna aanvankelijk niet als de moeder van Maria. Pas in 

1584 werd zij samen met haar man opgenomen in de liturgische ka-

lender, ondanks (of dankzij?) de scherpe aanvallen van Luther op de 

verering van Anna. Dat Anna wel al eerder op grote schaal werd 

vereerd is niet verwonderlijk vanwege haar voorbeeldfunctie als ide-

ale moeder. Zij wordt daarom ook gezien als de beschermvrouwe 

van zwangere vrouwen en bakers, van huisvrouwen en een goed hu-

welijk. Door vrijgezellen wordt ze aangeroepen om voorspraak bij 

het krijgen van een partner met de spreuk ‘Sinte Anneke, geef me 

een manneke’. Haar populariteit blijkt ook uit de vele verschillende 

beroepen, die haar als patrones hebben: mijnwerkers, houtdraaiers, 

schrijnwerkers en kleermakers, voddenboeren, naaisters, handschoe-

nenmakers en bezembinders.  

Zij wordt meestal afgebeeld als een oude vrouw in een groene (kleur 

van de hoop) of rode (kleur van de liefde) mantel, samen met haar 

dochter en kleinkind. Een dergelijke voorstelling wordt ‘Anna te 

Drieën’ genoemd.  

 

Oda leefde rond 700 als de blinde dochter van een Schotse koning. 

Op verzoek van haar vader bezocht zij het graf van de H. Lambertus 

in Luik omdat daar al verschillende wonderbaarlijke genezingen 

hadden plaatsgevonden. Ook Oda genas er van haar handicap, wat 

haar tot patrones van de blinden maakte. Omdat zij voortaan haar 

leven aan God wilde wijden en zich niet kon verenigen met de huwe-

lijkskandidaat die haar vader bij thuiskomst voor haar had klaar-

staan, vluchtte zij. Na veel omzwervingen kwam zij terecht in het 

plaatsje Rode wat naar haar, St. Oda-Rode werd genoemd, het latere 

St. Oedenrode. Zij wordt vaak afgebeeld met een ekster (deze vogels 
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zouden haar onderkomen beschermd hebben tegen ongewenste be-

zoekers) en een staf of rieten stok (die werd gevonden in haar graf 

toen dat in de 12
e
 eeuw werd opgegraven).  

Op 5 augustus 1505 stichtte de Oir-

schotse Margaretha, dochter van 

Henricus Belaerts een altaar van  

St. Anna en Oda en vestigde daarop 

een dubbel beneficie voor twee recto-

ren of kapelaans, ook wel portiona-

rissen geheten. De stichtingsakte is 

opgemaakt tijdens een kapittelverga-

dering door notaris Johannes Buetze-

laer van Xantis, clericus van het bis-

dom Keulen. Drie maanden later 

keurde paus Julius II de bepalingen 

en voorwaarden goed. Omdat de 

stichteres had bepaald dat de fundatie 

door een commissaris van de paus 

ten uitvoer moest worden gebracht, 

belastte de paus als zijn plaatsvervanger de officiaal van Luik en de 

kapitteldekens van de St. Jan in ’s-Hertogenbosch en van St. Petrus 

in Boxtel met deze taak, maar het mocht ook door een of twee van 

hen uitgevoerd worden. 

 

De stichteres behield zelf het recht van patronaat en presentatie van 

de te benoemen rector en na haar dood moest dat toekomen aan een 

van de zonen van haar overleden broer Rutger Belaerts. De kandi-

daat moest bij voorkeur steeds de naaste en oudste in de lijn van af-

stammelingen zijn. Uiteraard moest die wel priester zijn of vóór zijn 

26
ste

 jaar de wijding ontvangen hebben. Bovendien moesten de recto-

ren in Oirschot wonen en als ze dit weigerden en als ze na driemaal 

‘gekapitteld’ te zijn hieraan nog geen gehoor gaven, dan zouden de 

inkomsten die bij het ambt horen hen ontnomen worden. Waren er 

geen geschikte personen in de familie, dan moest het kapittel de be-

neficies aan andere geschikte personen toekennen. De stichteres 
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stelde in de acte de priester Henricus Stockelmans en haar neef cleri-

cus Anthonius zoon van Rutger Belaerts als kapelaans voor.  

Later werd door de stichteres een voorwaarde gewijzigd: de presen-

tatie van de rectoren moest niet binnen een maand na het ontstaan 

van een vacature plaatsvinden, maar binnen de tijd die het kerkelijk 

recht daarvoor bepaalde. Een jaar na het afgeven van zijn goedkeu-

ring liet de paus de uitvoerenden weten dat de stichting volgens deze 

wijziging moest plaats vinden. De kapitteldeken van Boxtel, Alard 

Baliart, trad op als rechter en executeur bij de oprichting van de fun-

datie. 

De acte waarin de goederen staan beschreven die Margriet aan de 

stichting schonk, werd op 5 maart 1507 in ´s-Hertogenbosch namens 

het Oirschotse kapittel door de clericus-notaris Ghijselbertus die 

Hollander, alias de Maren, opgemaakt en voorzien van het zegel van 

de kapitteldeken van Boxtel. Haar huis met tuin in herdgang Kerkhof 

vermaakte zij als woning voor beide kapelaans met de bepaling dat 

het hok op het terrein voor de hanen, kapoenen en hennen gesloten 

moest blijven, zodat de buren daar geen last van zouden hebben. 

Verder vermaakte ze ook een weide onder ‘Spoerdonck’. Tot de rest 

van de vele goederen behoorden nog verschillende roggepachten 

onder Hedel, ‘Boeterwijck’, ‘de Notelen’ en elders, vooral veel on-

der Oerle. De kapelaans moesten dagelijks een mis lezen op het al-

taar en op de donderdagen de mis van het H. Sacrament, behalve 

wanneer er een plechtig feest op donderdag viel, b.v. kerstmis. Dan 

moest de mis van de betreffende feestdag gelezen worden.  

 

Bij acte van 15 april 1507 keurde het kapittel alle bepalingen goed. 

De acte werd verleden door de kapittel-notaris Gaspar van Esch en 

voorzien van het grootzegel van het kapittel. 

 

Heer Henrick Stockelmans woonde in 1533 als rector in het huis, dat 

eigendom was van de beheerders van het St. Anna-altaar. Onbekend 

is om welk huis het gaat, maar waarschijnlijk stond het naast het 

gasthuis of godshuis van St. Anna of daarbij in de buurt. De bewoner 

verklaarde toen namelijk dat het hem uitsluitend als gunst was toege-

staan om de oven van deze instelling te gebruiken om er zijn dage-
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lijks brood in te bakken. Aan deze toezegging mocht hij geen verde-

re rechten ontlenen en er werd schriftelijk vastgelegd, dat de beheer-

ders van het gasthuis te allen tijde het recht hadden hem dat bakken 

te verbieden, zonder dat iemand daar bezwaar tegen kon maken.  

In 1547 zijn heer Henrick Stockelmans en heer Joost Belaerts nog 

rectoren van het altaar. Eerstgenoemde vermeerderde de stichting 

nog met enkele roggepachten uit goederen o.a. in Verrenbest en Her-

sel.  

 

Daniel zoon wijlen Daniels Janszoon van den Dijck beloofde in 1541 

voortaan een jaarlijkse rente te zullen gaan betalen van 5 gulden en 8 

stuivers aan heer Henrick Stockelmans zijn leven lang en na diens 

dood aan de twee kapelstichtingen van het St. Anna altaar, waarvan 

elke fundatie de helft zou krijgen. Daarvoor moesten die alle twee 

een wekelijkse mis opdragen voor het zielenheil van wijlen Henrick 

die Crom en diens vrouw Heijlwich. In 1547 herhaalde Gregoris 

Wouters van Kuijck, gareelmaker, deze belofte. 

Ten aanzien van de betaling van de rente werd bepaald, dat die jaar-

lijks aflosbaar was op Maria Lichtmisdag (2 februari) in aanwezig-

heid van de beide rectoren of rechtverkrijgenden van dat altaar ´voor 

zover die binnen de stad Den Bosch of Oirschot zijn te vinden, maar 

anders niet, tegen betaling van 86 gulden en de achterstallige termij-

nen´. Ook Thomas Goorts van den Huevel beloofde in 1618 nog wel 

hetzelfde bedrag te betalen met als onderpand zijn huis in herdgang 

Spoordonck onder Boterwijk om de mis te laten opdragen. Waar-

schijnlijk leverde dit enig probleem op, want de toenmalige rector 

van het beneficium, Dirk, zoon meester Geraerts van den Berge, 

stond aflossing toe mits Thomas 3 maanden vooraf had opgezegd. 

Bovendien moest het kapitaal dan worden terugbetaald in aanwezig-

heid van de rector van dat altaar op dat moment. Deze moest persé in 

de Den Bosch of in Oirschot wonen.  

Het duurde nog enkele jaren voor het zover was, want pas op 28 ja-

nuari 1625 verklaarde heer Dirck van den Berch, toenmalige rector 

van het beneficium, het kapitaal van de rente te hebben ontvangen 

met de achterstallige rentetermijnen. Wel moest het ook daarna weer 

opnieuw belegd worden voor hetzelfde doel. 
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De gemeente Oirschot was in 1584 dermate in financiële problemen, 

dat de schepenen genoodzaakt waren geld te lenen om daarmee de 

contributies en belastingen te kunnen betalen. Daarom verschenen 

voor de schepenbank ´en andere leden van het Corpus’ heer Abel 

zoon van Goijaerts van den Berge, priester, en Aert Sgraets vanwege 

heer Wouter zoon Goris van Cuijck als rector van het altaar van St. 

Anna in de St. Peterskerk. Zij verstrekten aan de gemeente een le-

ning van 40 gulden op voorwaarde dat de huidige rector en diens 

nakomelingen (!) als tegenprestatie verder gevrijwaard zouden blij-

ven voor alle gewone en buitengewone heffingen en belastingen en 

wel tot het moment dat die 40 gulden zouden zijn terugbetaald.  

Daarmee is dit het enige altaar, waarvan een dergelijke lening be-

schreven is.  

 

Intussen is er op enig onbekend moment mogelijk nog een fundatie 

op het altaar gesticht, want in 1592 werd op verzoek van heer Wou-

ter van Cuijck, rector van het altaar van Sint Anna van de tweede 

fundatie in de St. Peterskerk, door verschillende inwoners van Win-

telre onder ede de volgende verklaring afgelegd. Evert Elen moest 

tijdens zijn leven 1 mud rogge per jaar betalen aan de rector van de 

St. Anna fundatie uit een stuk grond, genoemd De Braak te Wintelre. 

Na diens dood zijn de onderpanden vererfd en doorverkocht, tot ze 

eigendom werden van Dirk de Raijmaker. Kennelijk deed deze Dirk 

nu of hij niet op de hoogte was van zijn verplichting aan het altaar, 

want de getuigen verklaarden te weten dat Dirk in het verleden wel 

degelijk dikwijls aan heer Joost Belaerts had betaald, en dat zij geen 

ander stuk grond in Wintelre kenden dat de Braeken heette. Ook dit 

is een langslepende kwestie want in 1632 verklaarde Gijsbert Rut-

gers van Osch, die ongeveer 40 jaar oud is, waarbij hij aanbiedt 

zulks onder ede te vestigen, op verzoek van Jan Peter Gerits als man 

van Lijsken dochter van wijlen Jan Erf Geverts dat hij erbij aanwe-

zig was verschillende jaren geleden, toen Jan Erf Geverts, die inmid-

dels is overleden, destijds aan wijlen heer Dirck van den Berge als 

rector van het St. Anna altaar twee jaartermijnen had betaald, elke 

van 10 lopen rogge, zoals Jan Erf Geverts die altijd aan dat altaar 

had betaald. Jan heeft daarvoor toen niet meer betaald dan een be-
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drag van 5 gulden, n.l. ieder vat tegen 5 stuivers waarmee heer Dirck 

van den Berge wel tevreden was.  

 

Een mogelijkheid is ook dat de bepaling in ‘tweede fundatie’ anders 

geïnterpreteerd kan worden en dat het niet gaat om een latere funda-

tie maar slaat op de dubbelfunctie van het altaar. In 1598 is namelijk 

sprake van een jaarlijkse verplichting aan de rector ‘van de beide 

gedeeltes’ van het St. Anna altaar in de St. Peterskerk. Ook in 1618 

en 1623 werd Dirk zoon meester Geraerts van den Berg als rector en 

beheerder van de beide delen van het St. Anna-altaar genoemd.  

 

Ook over de plaats van het altaar van de H. Anna en Oda is niets 

bekend, behalve dat er een belangrijke iemand bij begraven werd. De 

secretaris meldde in de kroniek van 1594: ‘14 augustus is het dode 

lichaam van Mejoffrouw Ysabel van der Linden, die in Den Bosch 

was overleden, naar hier gebracht met de wagen van mejoffrouw 

van Merode en op huize de Berg neergezet. 15 augustus is het ge-

noemde lichaam voor het St. Anna altaar alhier begraven. Omdat de 

gildeleden van St. Barbara hier een gezongen mis van requiem hiel-

den, gebeurde het dat deze St. Barbara-leden uit de kerk kwamen 

met voorop iemand die op de viool speelde, zodat aan het ene einde 

van de kerk er droefenis heerste en aan het andere einde er vrolijk-

heid was. Hier ziet men hoe ver dat vreugde en verdriet van elkaar 

liggen.’  

Bekend is ook dat ten behoeve van het St. Anna-altaar (en het Sa-

cramentsaltaar) ‘waarvoor men elke week op dinsdag een omgang 

houdt in de kerk’, door de kerkmeesters een rente van 7 stuivers 

werd betaald, steeds vervallend op St. Jansdag op onderpand van alle 

gewinchijnsen en tiendes die eigendom waren van de kerkfabriek 

van Oirschot. Ook betaalde Rutger Bierkens (en na zijn dood zijn 

wettige kinderen) een jaarlijkse rente van een gulden aan Jasper van 

Esch t.b.v. de gezongen mis in de kerk van Oirschot voor het eer-

waardige H. Kruisaltaar en van St. Anna.  

In 1625 beloofde Antonis Roelof Smetsers aan Heer Wouters van 

Cuijck t.b.v. het St. Anna-beneficie een jaarlijkse rente te zullen be-

talen van 5 gulden en 8 stuivers. De betreffende rente werd geheven 
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op een stuk akkerland in herdgang de Notel in de Hersel-akkers 

naast o.a. de hoeve van Bijstervelt en uit een stuk beemd genoemd 

de Hedonk in herdgang Hedel aan het Regelaer. Ook nu gold dat de 

rente altijd op 14 mei afgelost kon worden met een bedrag van  

f 86,- en 2 stuivers samen met de achterstallige termijnen, mits er 

een voorafgaande opzegtermijn van 3 maanden in acht werd geno-

men. In de marge van het register is een aantekening gemaakt dat 

Thomas Goort Corstens dit bedrag had betaald ter aflossing.  

Een mogelijke verklaring is dat heer Wouters van Cuijck, die al in 

1584 rector was (en dus behoorlijk oud moet zijn, zeker voor die 

tijd) en nu niet meer als zodanig maar alleen als ‘priester en kanun-

nik’ wordt betiteld, even ‘vergeten’ was, dat heer Dirck van den 

Berg de nieuwe rector was en nog in naam van zijn oude functie het 

geld in ontvangst heeft genomen zonder medeweten van de nieuwe 

rector.  

Pas in 1767 werd deze belofte doorgehaald op vertoon van een ge-

drukte kwitantie van de heer ontvanger Frans van Heurn, rentmeester 

van de kapelaans in Oirschot, zijnde betaald door Jacobus Schelle-

kens. 

 

In 1631 is er onenigheid over de bepaling met betrekking tot de ver-

wantschap van de rectoren met de stichteres.  

Heer Wouter van Cuijck was toen al 79 jaar oud en werd door de 

schepenen gevraagd om zijn getuigenis. Na de priesterlijke eed te 

hebben afgelegd verklaarde hij ‘naar eer en geweten’ dat wijlen heer 

en meester Henrik Corstens van Gestel beheerder was geweest van 

een der fundaties van het St. Anna altaar en dat hij die functie ver-

kregen had vanwege zijn bloedverwantschap met de stichteres. Op 

dezelfde wijze had ook heer Balthasar deze funktie verkregen en wel 

door verwantschap met wijlen Jonker Jan de Bever. Heer Wouter 

verklaarde dat hij zelf het beneficie ook weer van deze heer Henrick 

Corstens had verkregen en lange jaren in bezit had gehad. Hij had 

altijd horen beweren dat de beheerders van die fundatie allemaal 

verwant waren aan de familie Belaerts. Zijn moeder, die bij deze 

heer Henrick Corstens had ingewoond, had altijd gezegd dat hijzelf 

anders nooit die fundatie had mogen hebben, en dat destijds de heer 
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deken van Heusden, te weten de heer Rutger Belaerts, wel aanspraak 

op die stichting meende te kunnen doen, maar dat dit niet mogelijk 

was omdat heer Henrick Corstens die fundatie toen al in bezit had, 

die dus inderdaad nazaat van deze familie Belaerts moest zijn ge-

weest.  

 

Ene Geertruit uit Moergestel verklaarde dat zij samen met Jonker 

Johan de Bever in de St. Jan in Den Bosch was om er een brief te 

zien die daar in een kist van het St. Annagasthuis te Oirschot werd 

bewaard. Jonker Johan de Bever had toen gezegd dat heer Henrick 

Corstens de naaste bloedverwant was van de stichteres van de  

St. Annafundatie. Ook had zijzelf ooit gehoord dat heer Henrick 

Corstens destijds de naaste bloedverwant was.  

 

In de loop der jaren werden veelvuldig roggepachten aan het altaar 

beschreven, waarbij steeds alleen de H. Anna werd genoemd. De 

naam van Oda komt buiten de stichtingakte nauwelijks meer voor. 

 

Het altaar is gedurende de onderzochte periode maar twee keer in 

een testament herdacht: in 1529 schonken Gevart Janssen van Osta-

den en zijn wettige vrouw Elisabeth 2 stuivers voor de missen van de 

H. Anna. In 1633 was Henrick, zoon wijlen Ariens van de Maerse-

laer met 200 gulden eens weliswaar royaler, maar daarvoor moest de 

kerkfabriek dat bedrag jaarlijks beleggen en daarvoor een jaargetijde 

doen, bestaande uit drie missen, waarvan een voor het H. Kruis, een 

tweede voor het altaar van O.L. Vrouw en de derde voor het St. An-

na altaar. 

 

Margriet Belaerts, de stichteres van het St. Anna en Oda-altaar, stierf 

op 8 januari 1517 en werd in de kerk in Oirschot begraven. Samen 

met haar broer de priester Henricus Belaerts heeft zij op 7 februari 

1489 ook het St. Anna en Oda-gasthuis in Oirschot gesticht. 

 
(Artikel: Van den Herd, jaargang 20, nr. 1, februari 2013, pag. 32-39) 
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ALTAREN IN DE KERKEN VAN OIRSCHOT (SLOT) 

 

19. Het Hoogaltaar, ofwel ook het Hoge Altaar 

 

Dit is het enige altaar waarvan met zekerheid gezegd kan worden 

waar het heeft gestaan: namelijk op het koor. Helaas ben ik geen 

enkele aanwijzing tegengekomen om maar een idee te hebben hoe 

het eruit zag. 

 

Het altaar had naast de evidente religieuze functie ook een rechterlij-

ke functie. Het was de plaats waar na een zoenakkoord de dader zijn 

boete in geld moest vereffenen. 

 

Op 20 mei 1484 maakten deken Wilhelmus Arnoldi en het gehele 

kapittel bekend dat hun confrater, de kanunnik Jordanus van Gel-

drop, het officie van een dagelijkse mis op het hoogaltaar had ge-

sticht en dat zij die fundatie met de daaraan verbonden voorwaarden 

hadden goedgekeurd en aanvaard.  

 

De stichter Jordanus ofwel Joerden Jans van Geldrop was in 1450 al 

kanunnik in Oirschot. In 1470 werd hij samen met Johannes Wil-

helmi Vos ook als kerkmeester genoemd. Hij was waarschijnlijk 

slechts een getonsureerde clericus. 

 

In de stichtingsacte bepaalde Jordanus: 

- Dat voor hem, zijn ouders en weldoeners dagelijks een mis moest 

worden opgedragen op het hoogaltaar, na de metten (= de eerste [dus 

nachtelijke] en omvangrijkste van de getijden, die degelijks door de 

kanunniken op het kerkkoor gebeden moesten worden).  

- Zijn priesterzoon meester Jordaan, kreeg als eerste de taak dit offi-

cie te vervullen en na diens dood moesten deken en kapittel het ambt 

vergeven. Die priester moest dan een jaarpriester zijn, dat wil zeggen 

jaarlijks te vervangen, maar mocht niet een van de zes hebdomadari-

ers (=weekwaarnemers) of jaarvicarissen zijn, tenzij er totaal zeven 

van deze functionarissen zouden zijn. In dat geval moesten die zeven 

elkaar afwisselend de mis doen.  
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- Als jaarrente aan het altaar ter vergoeding aan de bedienaars ver-

maakte hij jaarlijks vele mudden rogge (in de in het Latijn opge-

maakte akte gespecificeerd). Bovendien stond hij de hele opbrengst 

van zijn kanunnikenprebende in het jaar van gratie af aan de kerkfa-

briek voor het onderhouden van de ornamenten (kazuifel, albe, stola 

enz.) en altaarbenodigdheden, die hij ook aan het altaar schonk. 

 

Opmerkelijk in deze stichtingsakte is de nadrukkelijke bepaling dat 

de fundatie volstrekt geen kerkelijk beneficie, maar slechts een offi-

cie of jaardienst mocht zijn. Dit had te maken met het gegeven dat de 

bedienaar van een beneficie niet tegen zijn wil door het kapittel ont-

slagen kon worden. Een officiant die slechts voor één jaar werd aan-

gesteld, kon indien nodig wel binnen afzienbare tijd gemakkelijk 

vervangen worden.  

 

Thomas zoon van Henricus Thome van der Snepschoet vermeerder-

de onder voorwaarde bij acte van 24 oktober 1505 de inkomsten van 

het officie. Hij stelde het kapittel namelijk het volgende voor: hij zou 

de inkomsten van het hoogaltaar-officie jaarlijks met 1½ mud rogge 

verhogen en nog met ½ mud voor de kanunniken en kapelaans voor 

het houden van een jaargetijde voor zijn ouders (2/3 voor de kanun-

niken, 1/3 voor de kapelaans). Als tegenprestatie moest het kapittel 

de bediening van het bedoeld officie aan hem ad vitam (voor de tijd 

van zijn leven) opdragen.  

Het kapittel stemde toe op voorwaarde dat Thomas de aan het officie 

verbonden missen zou celebreren of ervoor te zorgen dat dit door 

een ander werd gedaan, en dat hij de koordienst volgens de bepa-

lingen in de fundatiebrief zou onderhouden.  

Heer Thomas zou in ieder geval tot en met 1528 rector van het 

hoogaltaar blijven. 

 

De eerste vermelding in de schepenakten dateert van 1497. Daarin 

beloofde Aert Aert Smeeds, alias de Nagelmaker, voortaan een jaar-

lijkse pacht van 13 lopen rogge te gaan betalen ten behoeve van de 

misviering ‘die werd gesticht door de heer Joerden om daarmee mis-

sen op te dragen op het Hoogaltaar na de metten’.  



________________________________________________________________ 

Voor datzelfde doel werd in 1545 nog eens een halve mud rogge 

betaald. 

In 1528 constateerde heer Thomas van den Snepscheut, dan rector 

van het hoogaltaar, een betalingsachterstand van een rogpacht. De 

verplichting bedroeg volgens afspraak 13 lopen per jaar, maar was 3 

mud min een lopen achter. De pacht was verkregen van Aert Jacop 

Smollers en die had de pacht weer verkregen van de fabieksmeesters 

van de parochie: kanunnik heer Jan Robbilart en Aelbrecht van den 

Maerslaer, en die op hun beurt hadden die weer gekregen van Ma-

thijs Peter Roefs van den Toirken en Mathijs weer van Goijart Gijs-

brechts van der Berten. 

Deken en kapittel van de St. Peterskerk hadden de 13 lopen rogge 

indertijd bestemd voor de stichting van dat hoogaltaar. De pacht da-

teerde van 4 januari 1501 en werd jaarlijks geheven op onderpand 

van een stuk land met een bouwsel erop, genoemd de Braecken. 

Op aanwijzing van de schout werd vonnis gewezen en vervolgens 

wees vorster Philips van den Doeren het perceel de Braecken als 

onderpand aan, zodat de vordering daarop verhaald kon worden. Op 

9 augustus 1528 kwam het bezit via deze weg in het bezit van heer 

Thomas als rector van het altaar.  

 

Uit de akte van een boedelverdeling uit 1628 blijkt dat het hoogal-

taar een eigen erf heeft als belende perceel van de Ruttenakker in 

herdgang Straten.  

 

In 1597 en 1607 werd een z.g. Benedictusmis op het hoogaltaar op 

opgedragen. Over tijd en doel van instelling zijn geen verdere gege-

vens bekend, alleen dat er in die jaren betalingen ten behoeve van de 

bedienaren werden gedaan.  

 

Inkomstenbronnen voor het altaar c.q. de rector 

 

1528 Henrick Peters van der Hamsvoert verkocht aan Marten Jans-

sen van Aelst een akker genoemd de Pelenbraeck, groot 6 lopenzaad 

gelegen in herdgang de Kerkhof aan de Heuvel. Lasten hieruit waren 



______________________________________________________________ 

o.a. 6 ½ lopen rogge aan de rector van het Hoogaltaar. In 1542 werd 

deze akker doorverkocht aan Jan, zoon wijlen Jans van den Scoet.  

 

In 1532 verkocht Joffrouw Mechteld van der Daesdonck, wed. van 

Saerle Cleijnael een ander stuk land met dezelfde naam, nu ca. 3 ½ 

lopen zaad groot, aan Henrick Adriaen Vos. Als we de grootte (6 

lopenzaad t.o. 3 ½ lopenzaad) en de lasten van beide percelen verge-

lijken, blijkt dat die niet evenredig omgeslagen zijn. Henrick Adri-

aen Vos moest voortaan 5 ½ lopen rogge betalen aan het altaar. 

Over dit bezit was in 1603 onenigheid ontstaan tussen de erfgena-

men van wijlen Henrick van Cuijck en diens vrouw Peterken, doch-

ter van bovengenoemde Henrick Adriaen Vos, verwekt bij een zeke-

re Trijntken Oost en Gijsbert Gijsbert van Doren senior als man van 

Juetken weduwe van Jan Adriaen Crommenzoon vanwege bepaalde 

roerende en vaste goederen die door Trijntken in haar testament aan 

deze Jan Scrommenzoon en Juetken waren vermaakt. Echter, Trijn 

Oosten had geen bevoegdheid de goederen, waarvan zij alleen het 

recht van vruchtgebruik had, weg te schenken en aan een vreemde te 

vermaken. Dus moest Gijsbert van Doren afstand doen van de akker, 

genoemd de Pelenbraeck. Die kwam nu in handen van Peter 

Joordaens Peters als gemachtigde van zijn vader en zus Marijke en 

Everard van Amelroij als gemachtigde voor zijn familieleden en 

voor Jan Nathael Vos.  

Joordaan Peter Joordaens en zijn wettige zoon Peter namens de an-

dere kinderen, door Joordaan verwekt bij Marijke dochter wijlen 

Dirk van Cuijk, verkochten circa 1608 de helft van een stuk akker-

land wat zij enerzijds hadden verkregen door het overlijden van Hen-

rik van Cuijk, en ook doordat Gijsbrecht van Doren als man van Jut-

ken op 5 februari j.l. daarvan afstand had gedaan. De Peelenbraak 

aan de Heuvel, nog steeds ca. 3 ½ lopenzaad groot, werd verkocht 

aan Adriaan Peters van Os, per a.s. oogsttijd, ‘stoppelbloot te aan-

vaarden, vrij en onbelast’. De koper moest wel jaarlijks de helft van 

5 ½ lopen rogge betalen aan de rector van het hoge altaar.  

 

Bij een verdeling, ook in 1528, van het bezit van wijlen Peter Dani-

els en zijn vrouw Mechteld, dochter van wijlen Jan Vervlueten tus-



________________________________________________________________ 

sen hun zes kinderen kreeg zoon Henrick het huis met tuin etc. in 

herdgang de Notel. Lasten hieruit waren 3 ½ mud rogge aan de rec-

tor van het Hoogaltaar. Dit huis kwam via de erven van Peter Dani-

els in het bezit van de priester heer Gerit Mengelen en werd in 1555 

tegen het hoogste bod verkocht aan Aerden Henricks van den Venne, 

tezamen met de lasten.  

 

1545: Via een erfdeling kreeg Dielis, zoon van Dielis Dirck Cremers 

een huis met tuin en daarbij gelegen akker, groot ca. 5 lopenzaad, in 

herdgang Straten, een halve bunder beemd onder Ameijden en 3 

heiveldjes genoemd de Huisvennen, in herdgang Straten. Uit dit erf-

deel moest hij jaarlijks een half mudde rogge betalen aan de rector 

van het Hoogaltaar voor een mis na de Metten.  

 

1560 Erfdeling van het bezit van Willem Dielis en wijlen zijn vrouw 

Cathalijn d.v. Geerit Mathijs.  

Hier kreeg de voogd van het minderjarige kind van Joost Jan Wil-

lems een huis met tuin, boomgaard, twee stukken land, het ene ge-

noemd het Hopveld, het andere de Koelakker, herdgang Straten aan 

het Snepscheut, een akker genoemd de Rutten akker, de achterste 

helft van de Hei-akker, de helft van een heiveld en de helft van een 

beemd en die van een akker, alles ook in Straten. Uit dit erfdeel 

moest jaarlijks de helft van twee mudde rogge worden betaald aan de 

rector van het Hoogaltaar. De andere helft moest worden betaald 

door Danel Mathijs Danels, Gerit Willem Dielis en Dielis Jan Wil-

lems samen uit een schuur en een akker genoemd den Schuurakker, 

herdgang Straten aan het Snepscheut, een weiland, met het voorste 

stuk van de Hei-akker samen aan elkaar gelegen, en de andere helft 

van het heiveld, de beemd en de akker.  

 

1563 Dirck Willems kocht van zijn schoonvader Bartholomeus 

Mercks (Dirck was getrouwd met diens dochter Mechtelden) een 

stuk land, deels akker en deels weiland, genoemd de Clammergaten 

in herdgang Aerle, waarop een jaarlijkse last rustte van een rente van 

5 gulden aan de erfgenamen van heer Thomas van den Snepschuet 

en aan het hoge altaar.  



______________________________________________________________ 

Uit de goederen gelegen in Aerle en genoemd 't Clammergat, in 

1607 in bezit van Gerit Dirks van der Hoeven en de minderjarige 

kinderen van wijlen Aert Jan Goijaerts, moest toen jaarlijks 2 gulden 

en 10 stuivers worden betaald aan het hoge altaar.  

 

1563 Henrick Henricks van den Maerselaer als man van Dingen, 

dochter van wijlen Jan Henricks van den Schoet, verkoopt een huis, 

tuin, grond etc. groot ca. 12 lopenzaad, herdgang Aerle, aan Eve-

raerden Peter Everaerts. Lasten hieruit zijn: 24 stuivers p.j. aan de 

bedienaars of het officie van het hoogaltaar. Vanwege het recht van 

vernadering werd het bezit een jaar later overgedragen aan Willem 

Henricks van de Maerselaer, die de helft van de gronden weer over-

droeg aan Henrick Jan Gerits. In 1592 verkocht Willem Henricks 

van de Maerselaer het huis met boomgaard etc., nog ca. 8 lopenzaad 

groot, aan zijn zwager Cornelis Henrick Ansems met de lasten van 

24 stuivers p.j..  

 

1574 Uit de boedelverdeling van de nalatenschap Dielen Dircks en 

zijn vrouw Jenneken Eijmbrecht Niclaessen kreeg zoon Dielis het 

huis in Straten met de akker genoemd het Clootken, een akker ge-

noemd de Heijn Meeus-akker, een weiland deels groes en deels wei, 

zijnde het Voorste Venne, genoemd het Huijsvenne, alles ook in 

Straten, een heiveld onder Acht aan de Eckersrijt en nog van enkele 

personen rentes in geld. Uit dit erfdeel moest o.a. 6 lopen rogge be-

taald worden aan de rector of de bedienaar van het Hoogaltaar.  

Bij de boedelscheiding in 1593 kreeg Gielis zoon wijlen Dielen 

Dirckx weduwnaar van Heijlken, dochter Adriaens van der Heijden 

het recht van vruchtgebruik en Pauwel Henrick Jan Gerarts als man 

van Mariken, dochter van Gielis het erfrecht van een akker genoemd 

het Cloetken, herdgang Straten, een akker daar en een hei en wei-

land, genoemd Het Ven, gelegen aan de Stratense molen. Hieruit 

moest jaarlijks 6 lopen rogge betaald worden aan het officie van het 

hoogaltaar. In 1597 deed Gielis afstand van zijn recht van vruchtge-

bruik inzake het Clootken, groot ca. 2 lopenzaad, t.b.v. Jacop Hen-

rick Gerarts, die zolang Gielis nog leefde hijzelf de akker gebruikte 

de rente van 6 lopen moest betalen.  



________________________________________________________________ 

1597 Boedelscheiding vanwege het overlijden van Antonis Henrick 

Sgraets en diens vrouw Ariken. Wouter en Franck met zijn minderja-

rige kind kregen ieder de helft van de Pelenbracken, groot 7 lopen-

zaad aan Den Heuvel in herdgang Kerkhof, waaruit jaarlijks 7 ½ 

lopen rogge betaald moet worden aan de bedienaar van de Benedic-

tusmis op het hoogaltaar.  

Bovendien werd nog vastgelegd dat, als de rogge van de H. Geest, 

het Hoge altaar en het St. Annagasthuis (verplichtingen van de ande-

re erfdelers) met minder of meer moest worden betaald dan tegen 3 

gulden per Oirschots mudde, en de rogge aan de kapelaans van het 

St. Jorisgasthuis met minder of meer dan tegen 10 stuivers per Oir-

schots lopen, ze dat meerdere of mindere aan elkaar zouden vergoe-

den. 

 

1607 Wouter Anthonis Sgraets verkocht de helft van een akker ge-

noemd de Pillen-braecken groot ca. 6 lopenzaad, herdgang Kerkhof 

aan de Heuvel, aan Mathijs Peter Gijsbrechts. De koper moest nog 

de helft van 8 lopen rogge betalen aan het Beneficium van Benedic-

tus op het grote altaar. 

 

Gommaer Janssen van Lutsemborg als man van Lijntgen d.v. wijlen 

Aert Peeter Alaerts beloofde in 1617 aan heer Anthonis Verreijt, 

priester en vicaris in de St. Peterskerk, ten behoeve van de rector van 

het Hoogaltaar een jaarlijkse rente te gaan betalen van 3 gulden, 

steeds vervallend op Maria Lichtmisdag op onderpand van een huis 

met tuin, schop en schuur in herdgang Kerkhof aan het Meuleneinde 

en een weiland daar.  

 

1628 Boedelverdeling van Jans Haperdonk en wijlen diens vrouw 

Willemken d.v. Jacops van Hout.  

Jan Gijsberts van der Aa als man van dochter Jenneken kreeg het 

huis met hofstad, tuin, grond etc. in herdgang Straten, een stuk ak-

kerland genoemd de Schuerakker, een stuk land genoemd het Hoog 

Eeuwsel, deels akker, deel weide en heide, en een stuk land genoemd 

het Heijvelt, waaruit jaarlijks 8 lopen rogge betaald moest worden 

aan de rector van het hoogaltaar. 



______________________________________________________________ 

Geerling Peters van de Marselaer kreeg als man van dochter Anne-

ken een stuk akkerland genoemd het Hopveld, de Ruttenakker, de 

Heijakker, het Heijvelt een stukje van het perceel akkerland ge-

noemd het Nijlant, een weiland genoemd ’t Voorst Eeuwsel naast de 

vijver, alles in herdgang Straten. Uit dit bezit moest ook jaarlijks 8 

lopen rogge aan de rector betaald worden.  

 

 
 
Het altaar vóór de brand in   Het huidige barokke altaar
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 Het huidige barokke hoofdaltaar bestaat uit een altaartafel, die in 1766 is ge-

maakt voor de kerk in Echt en afkomstig is uit de katholieke kerk van Helden-

Panningen. Het altaardoek met daarop de verrijzenis van Christus is geschilderd 

door Luc van Hoek in 1928. Dit altaar werd na het herstel van de kerk op 31 mei 

1953 plechtig ingezegend door mgr. Mutsaerts. 



________________________________________________________________ 

Het gebruikelijk ‘wordt vervolgd’ ontbreekt, want het Hoogaltaar 

was het laatste in de rij van door mij beschreven altaren. Deze reeks 

artikelen werd vooral mogelijk gemaakt door gebruik van de reges-

ten, die Jan Toirkens van het Rechterlijk Archief van Oirschot heeft 

gemaakt. Mijn dank hiervoor is dan ook groot en ik hoop dat ook u 

iets opgestoken heeft over een klein facet van het religieuze leven in 

Oirschot en wat onze voorouders daarvoor overhadden.  

Uit dezelfde bronnen zal ik voor een groot deel putten om in de toe-

komst het doen en laten van de kanunniken als bedienaren van de 

altaren na te gaan, maar ook hun maatschappelijke functioneren in 

Oirschot zo ver als mogelijk is te reconstrueren. 

 
(Artikel: Van den Herd, jaargang 20, nr. 2, juni 2013, pag. 27-35) 

 

 

 

Hanneke van den Bogaart-Vugts 

 

Voor eventuele vragen, bronnen of opmerkingen: 
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