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De grondcijnzen van de heer van Oirschot (deel 2)
Grondcijnzen waren jaarlijkse betalingen die gedaan werden aan de
heer voor het recht een stuk grond te gebruiken.
4. De verhuizing van het centrum van Oirschot naar Spoordonk
In de literatuur wordt het oude centrum van de macht van de heer
van Oirschot op Spoordonk geplaatst. Daar immers wordt in 1311
een eigen gemeint van de kinderen van Deneken van Oirschot vermeld.42 De ligging van die eigen gemeint is een raadsel dat we nu
zullen proberen op te lossen.
4.1. De eigen gemeint van de heer van Oirschot
De cijnsboeken van de heer van Oirschot geven een aanwijzing
voor de ligging van die gemeint. Er werd een cijns betaald aan de
heer uit een beemd gelegen in Spoordonk aen de Vloet. Dat perceel
werd pas na 1301 door de heer van Oirschot uitgegeven.43 Een voor
de hand liggende gedachte is daarom om de gemeint van de kinderen van Deneken van Oirschot te identificeren met de gemeynte
ofte broeck genoempt de Vloet die aangegeven staat op een kaart
die dateert uit 1614-1618 (zie afbeelding 1).

42

Camps, ONB I, 1037-1038 nr. 849 d.d. 1311 augustus 2: thimi liberorum quondam dictorum Denkenskinderen; Leenders, Gemeyntenkaart, nr. 2072.
43 BHIC, Toegang 300, Archief van de heerlijkheid Oirschot, inv. nr. 6.bis d.d. 1715-1780,
fol. 49-56 en 73-79.
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Afbeelding 1.
Huis Den Berch en gemeint de Vloet op een tekening uit 1614-161844

Op afbeelding 2 is ongeveer hetzelfde gebied weergegeven als op
afbeelding 1, maar dan op de kadasterkaart van 1832.

44

BHIC Toegang 343, Collectie kaarten en tekeningen, inv. nr. 1753. De tekening werd
gebruikt in een geschil tussen Oisterwijk en Oirschot in de periode 1614-1618, zie: RHCE,
Toegang 10637, Dorpsbestuur Oirschot, inv. nr. 430; RAT, Toegang 845, Dorpsbestuur
Oisterwijk, inv. nr. 137.
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Het rode gebied staat in 1832 op naam van de gemeente. Het kort
na 1301 door de heer van Oirschot uitgegeven Vrouwen bemtken
aen de Vloet is groen gearceerd.45
Afbeelding 2.
Hetzelfde gebied als afbeelding 1 op de kadasterkaart van 1832.46

Hebben we hiermee de eigen gemeint van de heer
van Oirschot te pakken?
Deze interpretatie stuit op
een probleem. Het deel dat
in 1832 privégrond was zou
dan tussen 1614 en 1832
van de gemeenschappelijke
gronden verkocht moeten
zijn. Deze gronduitgiften
zijn echter niet te vinden in
de cijnsboeken van de heer
van Oirschot en de hertog
van Brabant. Omdat dit gebied voor zover is te overzien (grotendeels) cijnsvrij
was, moet het gaan om
percelen die (overwegend)
al vóór rond 1180 of 1190 in
privéhanden waren. Daarvoor is ondersteuning. Er is namelijk nog
een oudere tekening van dit gebied uit de periode 1562-1571. Zie
afbeelding 3. Op deze tekening ligt het noorden links. De tekening
is dus een kwartslag tegen de klok in gedraaid.

45

Kadaster Oirschot, nrs. G311 en G312, eigendom van Pieter Aarts, die in het cijnsboek
als cijnsbetaler van dit perceel vermeld wordt.
46 Met dank aan Karel Leenders.
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Afbeelding 3.
Huis genaamd ‘Berch’, het ‘Vrouwen bemptken’ (groen gearceerd) en de
‘gemeynte gemeynlyck genoempt de Vloete’ op een tekening uit 15621571.47

Op deze tekening staat het Vrouwen bemptken aangegeven, dat de
heer van Oirschot verkocht. Dit perceel is weer groen gearceerd.
Uit deze tekening is af te leiden dat het gebied ten zuiden van het
Vrouwen bemptken toen al verkaveld was en dus in 1614-1618
geen onverdeelde gemeint meer was. Dat deze verkaveling ontbreekt op de tekening van 1614-1618 kan ons gemakkelijk op het
verkeerde been zetten. We stellen voor dat de privé gemeint van
de heer van Oirschot overeenkomt met het gebied dat in 1832 op
naam van de gemeente staat plus het Vrouwen bemptken. Dat gebied was 25,7 bunder groot.

47

BHIC Toegang 343, Collectie kaarten en tekeningen, inv. nr. 704: kaart behorende bij
een geschil tussen Oisterwijk enerzijds en Beers en Oirschot anderzijds gesitueerd in de
omgeving bij Langdonk en Spoordonk. Het jaartal 1562 wordt op de kaart vermeld. De
tekening werd gebruikt in een geschil waarin de Raad van Brabant in 1571 uitspraak deed.
Zie: RHCE, Toegang 10637, Dorpsbestuur Oirschot, inv. nr. 429; RAT, Toegang 845, Dorpsbestuur Oisterwijk, inv. nr. 136.
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Afbeelding 4. Reconstructie van de eigen gemeint van de heer van Oirschot

In 1340 betaalde
Rogier
van
Leefdaal
enkele
cijnzen aan de
hertog van Brabant uit goed te
Oirschot, die eerder betaald werden door Wouter
van Oirschot. Hij
had deze cijnzen
overgenomen bij
de koop van de
halve heerlijkheid
in 1320. Een van
die cijnzen was
een bedrag van 41
oude penningen
en 2 hoenderen te
betalen voor het
goed de Vloed
(Fluvie).48 Mijns inziens betreft dit de eigen gemeint van de heer.
Dat daarvoor een cijns betaald werd aan de hertog van Brabant
wijst erop dat de plaatselijke heer dit goed aan het einde van de
twaalfde eeuw, of meer waarschijnlijk in de loop van de dertiende
eeuw, van de hertog kocht. Dat is gebeurd tegen een relatief lage
cijns (slechts ongeveer een vijfde van het gebruikelijke tarief). Dat
getuigt van een welwillende houding van de hertog van Brabant.
Het is de vraag of het terrein van het huis Den Berg (3.1 bunder
48

ARAB, ARK, inv. nr. 45038 d.d. 1340, fol. 66.
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groot) al dan niet bij de koop van het goed de Vloed inbegrepen
was. Hoe oud is dit huis?
4.2 Het huis van de heer van Oirschot op Spoordonk
In 1320 bezat Wouter van Oirschot de watermolen van Spoordonk.49 Het huis Den Berg waar een aantal heren van Oirschot gewoond hebben stond bij deze watermolen. In de literatuur wordt
er rekening mee gehouden dat dit huis, gezien de naam Den Berg
en de nabijheid van een watermolen, voortkomt uit een oude mottenburcht.50 Deze visie is niet zonder problemen. Op afbeelding 5 is
het oudste cultuurland met noppen gearceerd. Die arcering ontbreekt in Spoordonk. Het cultuurland in de omgeving van Spoordonk is kennelijk van jongere datum is dan in de omgeving van het
centrum, Notel en Straten. Bovendien heeft een weerstands- en
verkennend booronderzoek op de plaats waar huis Den Berg stond
geen aanwijzingen voor bewoning van vóór 1200 opgeleverd.51 De
oudste vermelding van dit huis in de geschreven bronnen komt uit
het testament van Ryckalt V van Merode van 1 mei 1587.
Ryckalt bepaalt dat zijn twee jongste zusters vrij op het huis Ten
Bergh mogen blijven wonen totdat zij trouwen.52 Verder staat het
huis Den Berg getekend op afbeelding 3 uit 1562-1571. Mijns inziens was het terrein waarop het huis Den Berg gebouwd werd inbegrepen bij het goed de Vloed dat de heer van Oirschot in de der49

Lijten, ‘Rogier van Leefdaal’, 113.
Aarts, ‘Ten Berg’, 23-25; Leenders, Historische geografie, par. 5. Zie ook Maas en Vangheluwe, ‘Sint-Truiden’, 23-24 en 35. Maas en Vangheluwe wijzen erop dat Postel in het
cijnsboek van Oirschot van 1370 een cijns betaalt uit het goed Ellaar, dat gelegen was in
Spoordonk. Ze veronderstellen dat dit goed afkomstig is van de abdij van Sint-Truiden en
eertijds een geheel gevormd kan hebben met het goed Den Berg van de heer van Oirschot. Ze leggen vervolgens een verband met de verdeling van de heerlijke rechten. Uit
het cijnsboek van 1340 blijkt echter dat Postel dit cijnsgoed niet van de abdij van SintTruiden verwierf, maar van Johannes van Ellaar. Daarmee verdwijnt de basis onder dit
construct. Zie: ARAB, ARK, inv. nr. 45038 d.d. 1340, fol. 1v; idem, inv. nr. 45040, fol. 2.
51 Verpoorte, booronderzoek; Leenders, Historische geografie.
52
Lijten, ‘De Merode’s’, 74-75.
50
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tiende eeuw kocht van de hertog van Brabant. De welwillende
houding van de hertog van Brabant kan samenhangen met het wijken van de heer van Oirschot uit het centrum van Oirschot, of met
de overeenkomst waarbij de heerlijke rechten werden gedeeld.
Omdat de cijns voor De Vloed betaald werd in oude penningen en
hoenderen denken we dat de verhuizing naar Spoordonk kort na
1200 plaatsvond, dat is ruim voor de verdeling van de heerlijke
rechten.
4.3. Het goed en het huis van de heer in het centrum van Oirschot

Afbeelding 5.
Het centrum van Oirschot en directe omgeving en Spoordonk53

Uit de cijnsboeken van de heer blijkt dat veel goed van de heer van
Oirschot zich omstreeks 1200 in de herdgang Kerkhof, dus nabij het
centrum van Oirschot bevond. Op afbeelding 5 zijn de oude bosgronden die veelal al in de vroege middeleeuwen in cultuur gebracht zijn met noppen gearceerd. In het centrum heeft bebouwing
de bodem verstoord.
53

De Bont, Al het merkwaardige.
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Uit de vondst van een waterput, scherven en paalgaten weten we
desalniettemin zeker dat er nabij het centrum van Oirschot in de
negende eeuw gewoond werd.54 Bij de oude Mariakerk in het centrum werden ook enkele scherven uit de periode 575-725 gevonden.55 De heer van Oirschot bezat een huis aan de Vrijthof, waaruit
een aanzienlijke cijns betaald werd in penningen payment, die pas
na 1301 in omloop kwamen, zie afbeelding 6.56

54

Verhoeven, A.A.A., ‘Middeleeuwse waterputten’, 82-85.
Speetjens, G., ‘De archeologie van Oirschot’, 11-16. Steurs, Naissance, 259 noot 3
meent dat hertog Hendrik I tegen het jaar 1200 een nieuwe nederzetting stichtte, waartoe in zijn visie de Mariakerk hoorde. Dat kerkgebouw is daarvoor echter een eeuw te
oud. Maas en Vangheluwe, ‘De abdij van Sint-Truiden’, 20 en 22-23 stellen voor dat Oirschot in de eerste helft van de twaalfde eeuw door de plaatselijke heer als een nieuwe
vrijheid werd gesticht. Deze hypothese wordt ontkend door oudere archeologische vondsten in het centrum. Verder veronderstellen Maas en Vangheluwe dat de oudste kerk van
Oirschot in Straten stond, vanwege de bevestiging in 1107 van het goed van de abdij van
Sint-Truiden, onder andere: in het bisdom Utrecht de kerk van Aalburg met toebehoren.
De kerk van Insula Dunc. De kerk van Woensel. De kerk van Son. De kerk van Macharen.
Maas en Vangheluwe situeren Insula Dunc in de herdgang Straten onder Oirschot. Zie:
Maas en Vangheluwe, ‘De abdij van Sint-Truiden’, 18-20 en Camps, ONB I, 53-54 nr. 33
d.d. 1107 mei 24. Insula Dunc is een bekend goed van Sint-Truiden dat lag aan de samenvloeiing van de Demer en Herk bij Herk-de-Stad, ongeveer 15 kilometer ten noorden van
Sint-Truiden. Dat goed lag dus niet in Oirschot. Zie hiervoor: Aarts, ‘Het Ansfriedprobleem’, 30 noot 321; idem, 'Ansfried’, 45, 70 noot 33. Volgens Maas en Vangheluwe
valt die mogelijkheid af omdat Herk-de-Stad niet in het bisdom Utrecht lag. Deze redenering snijdt geen hout, omdat Woensel, Son en Macharen ook niet in het bisdom Utrecht
lagen, maar in het bisdom Luik. Kennelijk heeft de aanduiding ‘in het bisdom Utrecht’
alleen betrekking op Aalburg. Daarmee verdwijnt ook hier de basis onder hun veronderstelling.
56 BHIC, Toegang 300, Archief van de heerlijkheid Oirschot, inv. nr. 6.bis d.d. 1715-1780,
fol. 41.
55
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Afbeelding 6.
Het huis waaruit een cijns betaald werd aan de heer van Oirschot

Dit huis komt in aanmerking als de oudere woonplaats van de heer
van Oirschot. Na de verhuizing naar Spoordonk heeft de heer dit
huis nog ongeveer een eeuw aangehouden voordat het tegen een
cijns aan een ander werd uitgegeven. In 1387 werden uit een huis
en erf in Oirschot gelegen aan de straat die loopt van de SintPetruskerk naar de Mariakerk cijnzen betaald aan de hertog, aan de
heer van Petershem en aan de heer van Perwijs.57 Dit zal hetzelfde
perceel betreffen, want de heer van Oirschot inde maar één cijns
uit een perceel tussen de Sint-Petrus en Mariakerk. Dat uit hetzelfde perceel ook een cijns werd betaald aan de hertog betekent dat
dit perceel werd uitgebreid met een nieuw erf. Mogelijk was de
gang van zaken als volgt: Aanvankelijk was het hele blok voor de
Mariakerk van de heer van Oirschot (zie afbeelding 7). Later werd
het blok in noordwestelijke richting uitgebreid met een nieuw erf,
57

SADB, BP inv. nr. 1177, fol. 369 d.d. 1387 juli 4.
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waaruit een cijns aan de hertog betaald werd. Al vóór de verkoop
van een deel van de cijnzen in 1303-1320 was het perceel verdeeld.
De cijns van een deel kwam bij Willem van den Bossche (in 1387 de
heer van Perwijs) terecht en die van het andere deel bleef in handen van de heer van Oirschot (in 1387 de heer van Petershem).
Vanwege verdere verdelingen van het goed verhuisde de cijns van
de heer uiteindelijk naar het rood gearceerde perceel op afbeelding
6.
Afb.7. Mogelijke reconstructie van de situatie in de dertiende of veertiende eeuw

Hoe de precieze ontwikkeling ook geweest is, uit het cijnsboek van
de heer blijkt in elk geval dat de heer van Oirschot in de veertiende
eeuw een huis nabij de oude Mariakerk bezat. In een vervolgartikel
geven we aanwijzingen dat de Mariakerk een eigen kerk van de
familie Van Vught-Van Oirschot is geweest.58 Al met al wijzen historische en archeologische gegevens op de mogelijkheid dat de heer
van Oirschot in de loop van de dertiende eeuw verhuisde van een
huis nabij de Mariakerk naar een nieuwgebouwd huis in Spoordonk.
58

Van Asseldonk, ‘De oudste gegevens’.
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Resumerend
Omstreeks 1200 waren de voorouders van de latere gerechtsheer
Deneken van Oirschot grootgrondbezitters in Oirschot en Best. Veel
van hun bezit lag in de herdgang Kerkhof, in en nabij het centrum
van Oirschot. In de dertiende eeuw kocht de heer van Oirschot tegen een gunstig tarief in Spoordonk ongeveer 29 bunder van de
gemeenschappelijke gronden van de hertog van Brabant. Hij
bouwde daarop het huis Den Berg, dat volgens archeologische gegevens van na 1200 dateert. Uit de cijnsboeken van de heer van
Oirschot blijkt dat hij een huis nabij de Mariakerk bezat waarvan hij
het gebruik niet lang na 1301 tegen een cijns aan een ander uitgaf.
Het een en ander wijst erop dat de heer van Oirschot in de dertiende eeuw verhuisde van een huis nabij de Lieve-Vrouwkerk naar het
huis Den Berg in Spoordonk. In dezelfde dertiende eeuw inden zowel de heer van Oirschot als de hertog van Brabant cijnzen in Oirschot. Die van de heer waren vooral grotendeels afkomstig van zijn
aanzienlijke bezittingen die rond 1200 vercijnsd werden. Enkele
cijnzen ontstonden uit goed dat pas later tegen een cijns uitgegeven werd. Zo verkocht de heer in het begin van de veertiende eeuw
een perceel van zijn eigen gemeint in Spoordonk, die hij tegen een
gunstig tarief van de hertog had gekocht. Ook werden in die tijd
jaarlijks aan de heer te leveren diensten omgezet in een jaarlijks te
betalen bedrag. De heer van Oirschot heeft geen nieuwe erven van
de gemeenschappelijke gronden verkocht. Dat recht kwam de hertog van Brabant toe. Tussen 1303 en 1320 verkocht Wouter, de
laatste plaatselijke halfheer van Oirschot, een deel van zijn cijnzen
aan Willem van den Bossche. In het volgende artikel zullen we de
opeenvolgende eigenaren van dit pakket cijnzen bespreken.

Martien van Asseldonk
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Afkortingen
ARAB
Algemeen Rijksarchief te Brussel
ARK
Archief van de Rekenkamer
BHIC
Brabants Historisch Informatie Centrum in ‘sHertogenbosch
BP
Bossche Protocollen
ONB
Oorkondeboek Noord-Brabant
RAT
Regionaal Archief Tilburg
RHCE
Regionaal Historisch Centrum Eindhoven
SADB
Stadsarchief van Den Bosch

De informatie van de geraadpleegde archieven is via de mail op te
vragen bij de redactie.
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Corona ofwel Covid-19 na pest en pokken
We zitten wereldwijd midden in de coronacrisis als ik aan een
nieuw artikel voor Van den Herd begin.
Anders dan het onmiskenbare besef dat we een ongewisse toekomst voor ons hebben, hebben we een gekend verleden achter
ons. Vroeger werd me op het hart gedrukt dat geschiedenis zo belangrijk voor ons was, omdat we daar iets van konden leren. Dus
ben ik, voor zover de lockdown dat toestaat, digitaal in het archief
gedoken om te kijken hoe onze voorouders een dergelijke crisis
analoog te lijf gingen.
Tussen de 14de en 19de eeuw werd de wereld opnieuw getroffen
door een grote pandemie: de pest. Deze Zwarte Dood (en ook wel
‘de haastige ziekte’ genoemd) bereikte ons ook vanuit Azië en
kwam via handelswegen naar Europa. Ondanks dat er nog geen
RIVM was om nauwkeurige statistieken bij te houden, wordt geschat dat een derde van de bevolking destijds aan de ziekte is overleden. Dat werd nog verergerd door de daaropvolgende hongersnood (onze voorspelde economische crisis?).
Aan het einde van de 15de eeuw is de ziekte in ieder geval in naam
ook in Oirschot bekend: Herman Joerden Cleijnaerts beloofde de
twee kinderen van Jan Gijsbrecht Lebbens voor acht jaar in zijn huis
op te nemen, tenzij een van de kinderen getroffen zou worden
door de ´pestillien (..)'. In dat geval moesten ze elders worden ondergebracht op kosten van Herman, die voor de verzorging van
Henrick en Grietken van hun vader wollen lakenstof had gekregen.
In ieder geval circa 50 jaar later was men zich al wel bewust dat een
ziekte besmettelijk kon zijn en het gevaar daarvan. Bij het vastleggen van een huurcontract werd als voorwaarde gesteld dat, als een
inwonend familielid dezelfde ziekte zou krijgen als de vrouw des
huizes had, die gast in dat geval een apart huisje op het erf moest
bouwen.
16________________________________________________________________

Waarschijnlijk gaat het hier al om de pest, want een jaar later is al
sprake van het beroep ‘schrobster’, een nieuwe functie in de bestrijding van ziekte. De vrouw in kwestie verklaarde onder ede dat
zij na de dood van een echtpaar hun huis had gereinigd en dat ze
alle huisraad, geld, kleding etc. die ze in het huis heeft aangetroffen
had afgeleverd.
Het beroep van schrobster was niet zonder gevaar en was een
langdurig verband (ze kreeg een bepaalde tijd quarantaine opgelegd) maar werd erg goed betaald: iemand zou een huis komen
schrobben omdat dit met de ziekte besmet was voor een bedrag
van 70 gulden (een vermogen in die tijd) en ‘nog 2 kruisdaalders
voor een kermis en ook een voeder reephout (..)’. Dit ook onder
voorwaarde dat zij eerst de varkens moesten ruimen voordat zij het
huis betrad en als ze daarbij enige hulp nodig zou hebben, zij die
kosteloos zou krijgen. Gedurende de tijd dat zij in het huis zou verblijven, zou zij van alles worden voorzien zoals kruidbrood etc. Als
ze langer dan zes weken in het huis moest blijven, zou ze deze extra
tijd bijbetaald krijgen.
Vanaf eind jaren 1530 duikt er een nieuw fenomeen op in de schepenprotocollen: het vastleggen van testamenten. Nagenoeg alle
opstellers zijn ziek, maar wel in het bezit van hun verstandelijke
vermogens. In een enkele geval wordt erbij gezegd dat iemand de
pest heeft, maar slechts in één geval mocht er niemand bij de zieke
komen vanwege de pest.
Als we de aantallen opgemaakte testamenten kunnen interpreteren als indicatie voor het aantal ziektegevallen, dan is er duidelijk
een eerste hausse geweest, die begint in 1539 met 8 gevallen, in
1540 met 9, in 1541 met 6 en in 1542 met 7, waarna het verder
afneemt met 3 in 1543 en 1545 en 2 in 1546, waarna weer een opleving in 1547 met 7 gevallen.
In dat laatste jaar werd een verzoek ingediend door Aleijt Daniels of
schout en schepenen haar onmacht en haar lichamelijke toestand
willen bevestigen. Deze verklaren dat zij Aleijt in haar kamer heb________________________________________________________________17

ben bezocht en geconstateerd dat deze door een ziekte, popesijen
(??), was getroffen, ‘waarvan wij hopen dat ieder daarvoor gespaard zal blijven’, en menen dat ze aan een oog blind is en het
haar daarom onmogelijk is dat ze haar kost kan verdienen.
Zoals ook circa 470 jaar later gebeurt, vraagt zij de overheid steun
om haar schulden te kunnen voldoen.
In ieder geval stond er in 1531 in herdgang de Notel een Lazarushuis. Over de functie daarvan wordt hier niets gezegd, maar van
dergelijke huizen elders weten we dat die aan de rand van een gemeente werden opgericht om daar mensen met besmettelijk ziekten in onder te brengen1. Ook in dat jaar wordt voor het eerst gezegd dat de pest heerst in herdgang de Kerkhof.
In 1548 wordt voor het eerst melding gemaakt van melaatsheid. Er
moest hiervoor een besluit op zeer hoog niveau worden genomen:
Deliana wettige vrouw van Joirden Jacop Wouters verscheen met
haar twee minderjarige kinderen voor de voltallige schepenbankvergadering en had aan de stadhouder van de schout van Kempenland gevraagd of de schepenen wilden besluiten dat ze een voogd
mocht krijgen voor haar kinderen, omdat haar man Joirden melaats
was en vanwege zijn ziekte nooit meer onder het volk mocht komen.
Ook enkele jaren later heerste er waarschijnlijk nog een besmettelijke ziekte. En ook toen moest de overheid er weer aan te pas komen vanwege gemaakte schulden. Weduwe Nelleken sprak haar
beklag uit omdat ze door veel schulden in grote nood was geraakt
tijdens de ziekte van haar moeder. Er moest een bijdrage voor de
brandheffing betaald worden en ook voor andere kosten was ze in
Den Bosch beboet geweest en wel zodanig dat ze nergens meer
kon komen of ze werd beboet of vastgezet op de poort in de gevangenis. Ze moest nu voor de schepenen bewijs overleggen van
haar schulden, die meer dan f. 29 bedroegen.
__________________
1

oorspronkelijk voor melaatsen, naar de bijbelse Lazarus, die deze ziekte had
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Zij vraagt om haar erfelijke bezittingen te mogen verkopen om die
schulden te voldoen, wat wordt toegestaan.

Het opstellen van een testament, houtsnede, eerste kwart 16de eeuw

Pas in 1561 gebruikte men in verband met het zoekraken van een
rentebrief de formulering ‘ten tijde dat de pest heerste’. Als we
hieruit al mogen afleiden dat de pest toen verleden tijd was, duurde dat niet erg lang: in 1577 wordt weer een testament van een
pestlijder opgesteld.
In die tijd was het normaal dat de zorg voor zieken op de schouders
van de naasten kwam, maar dit was kennelijk niet helemaal vanzelfsprekend. In sommige gevallen moesten afspraken voor het
college van schepenen worden vastgelegd: Lambrecht zoon Denis
Goijaerts verplicht zich om zijn moeder Jutken onderdak te verlenen en in de kost te houden zolang ze leeft voor wat betreft brood,
vlees, vis, etc., zodanig dat zijn broers Wouter en Jan daarvoor gevrijwaard blijven. In ruil daarvoor zijn Wouter en Jan verplicht om
aan Lambrecht elk jaar 17 gulden te betalen en een mud rogge, van
jaar tot jaar zolang Jutken leeft.
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Als Jutken langdurig tijd ziek zou worden en dan meer nodig heeft
dan de gewone dagelijkse kost, dan moeten Wouter en Jan dat
mee betalen.
Beelken weduwe van Henrick Willems, die vanwege haar hoge ouderdom nauwelijks meer in haar levensonderhoud kan voorzien
zonder hulp van haar kinderen of vrienden, maar ook vanwege de
heersende oorlogstroebelen (de 80-jarige Oorlog), is haar gehele
linnengoed en het grootste deel van haar roerende goederen
kwijtgeraakt. Omdat ‘dit oudje’ toch geholpen moet worden, hebben enkele personen vergaderd, waarbij is afgesproken dat dochter
Aleijden haar in huis zal opnemen en in haar levensonderhoud zal
voorzien zolang ze leeft. Daarvoor krijgt ze een bedrag van 27 gulden per jaar en voor de ‘linnen gewaadkleding’ nog jaarlijks 2 gulden met ingang van de oogsttijd en vooralsnog voor twee jaar. De
genoemde 29 gulden zullen worden bekostigd uit Beelkens bezittingen en hetgeen ze met spinnen of op een andere wijze verdient.
Wanneer Beelken ziek zou worden, dan krijgen Aleijd en haar man
een vergoeding.
Bij een ruzie om de afwerking van een testament werd bepaald dat
het pesthuis waarin het echtpaar Thomas en Elisabeth zijn overleden, zal worden ontruimd en de begunstigde moet dat laten
schoonmaken en vegen op zijn kosten en de roerende goederen
mag hij in bezit nemen, maar moet alle overblijvende schulden betalen.
Ook Dirck zoon wijlen Dirks de Hoppenbrouwer kreeg geldproblemen na het overlijden van zijn vrouw Heijlken als gevolg van de
pest. Hij erfde van haar alleen een koe, een bed en een jaarlijkse
rente van 8 gulden. Tijdens het huwelijk was er ook geen mogelijkheid geweest om bezittingen te verwerven, want ook Dirck was
besmet met de pest en vanwege hun beider ziekte waren grote
kosten gemaakt. Het schrobben, het ziekbed, de uitvaart, etc. , had
zoveel gekost dat er niet genoeg geld was om die onkosten te betalen.
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De eerste blijken van professionele medische hulp dateren van
1585. De zorgcapaciteit wordt opgeschaald!
Al twee jaar eerder had Mr. Jacop Lintermans (toen ca 25 jaar oud),
chirurg te Oirschot, de verplichting op zich genomen om Jan Bartholomeus de Momboir het vak van chirurg te leren. Nu deze assistent in opleiding al aanmerkelijk goede resultaten heeft geboekt,
goede kuren heeft uitgevoerd en diverse patiënten genezen van
hun kwetsuren, ziektes en andere kwalen, wordt dank uitgesproken. Er valt De Momboir geen enkele tekortkoming te verwijten en
Lintermans wil hem verder tot chirurg opgeleiden, maar eerst moeten daarvoor afspraken gemaakt worden.
- Jan de Momboir moet beloven zijn chirurgenwerk niet binnen een
straal van twee uur gaans gerekend vanaf de Oirschotse kerk uit te
oefenen, anders dan met goedkeuring van Jacop Lintermans of pas
als die is overleden.
- Als Lintermans bepaalde kuren moet doen in de omgeving waar
Jan zelf woont, dan zal hij dat werk door Jan laten doen, tenzij hij
zelf enige opvolgers of knechten
heeft.
- Jan is verplicht zijn meester te ontwijken in diens beroep en als mr. Jacop in het kwartier komt waar Jan
woont dan zal Jan hem moeten groeten zoals men dat bij een meester
doet, tenzij Jan daar het eerst dit vak
uitoefent.
Deze afspraak wordt gemaakt voor
een periode van 10 eerstkomende
jaren.
Partijen hebben over en weer
Pestmeester in beroepskleding. In
de snavelneus zaten kruiden, waarbeloofd om deze overeenkomst op
van men dacht dat er een bescheralle punten na te komen en men
mende werking van uitging, in ieder
geeft elkaar over en weer kwijting
geval hielp het tegen de stank
voor aanspraken jegens elkaar.
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Nadat een jaar eerder al een sterfgeval wegens pest was gemeld,
wordt in de kroniek van dat jaar daarop gemeld dat de pest is uitgebroken; vooral Spoordonck, Hovel en Kerkhof hadden daaronder
te lijden. Best bleef vooralsnog nagenoeg gespaard, maar later
worden daar ook tenminste 6 of 7 lijken geteld.
Ook in Oirschot rezen toen problemen in de voedselvoorziening.
Het voorjaar was koud geweest met extreme vorst begin mei, met
als gevolg hoge graanprijzen. Het volk moest bonen eten in plaats
van brood omdat een brood van 12 pond wel 26 stuivers kostte. In
augustus kostte een brood 32 stuivers, maar was niet te verkrijgen
en de gewone man kon alleen spurriebrood eten waardoor vele
ziekten en kwalen ontstonden. Toen de mensen weer goed voedsel
konden krijgen, waren velen daarvoor al gestorven aan de pest.
De kroniek vermeld dat op Allerzielendag (2 november) Mariken
Stockelmans op het Raadhuis (dat toen een ook een herbergfunctie
had) was gestorven en daarna haar kinderen Hens en IJken. In oktober was ook Neelken in de Zwaan aan de pest gestorven.
Heeft onze premier hiervan geleerd dat de horeca beter gesloten
kan blijven?
In 1593 meldt de kroniek dat de ‘ziekte van melaatsheid’ blijft toenemen waaraan in augustus een echtpaar en twee andere personen zijn overleden. Een jaar later heerste er in Oirschot en omgeving een hoestepidemie, ‘waardoor de mensen veel hoofdpijn hadden en wel zo dat er vele mensen ziek in bed lagen’. Wellicht heeft
dit geen lockdown tot gevolg gehad, waardoor vier jaar later een
nieuwe uitbraak de kans kreeg, nu van ‘melesoen’ (rode loop). De
daarna genomen maatregelen zijn ons inmiddels zeer bekend: ook
toen moest iedereen die de ziekte kreeg in huis blijven, weg van de
mensen. De quarantaine duurde 14 dagen na het overlijden van de
laatstlevende of na de laatste ziekte, op straffe van 25 gulden en
‘correctie door een commissie’. Desondanks werd in 1609 weer
iemand door melaatsheid getroffen.
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Circa 20 jaar later is er opnieuw een serieuze epidemie uitgebroken, nu weer van de pest. Op zaterdag 21 juli 1616 werd door de
heer schout en schepenen van Oirschot een beslissing genomen
dat men de volgende dag tussen 10 en 11 uur na de hoogmis, ‘als
de meeste inwoners van Oirschot bijeen zijn, een afkondiging zal
doen over het feit dat als de geburen, inwoners of ex-inwoners het
volgende gebod niet nakomen, voor het geval die zich in Oirschot
ophouden, daar logeren of handel drijven danwel in enige dorpen of
plaatsen doorbrengen in of buiten de stad Den Bosch, waarvan bekend is dat die met de pest zijn besmet, waarvoor God ons moge
behoeden, danwel als diegene die dan in Oirschot logeert, hetzij
man of vrouw, dienstbode, knecht of kind of inwoner, dat die personen die daarbij in overtreding zijn, dan een boete oplopen van 25
gulden, waarvan de helft wordt aangewend voor de heer van Oirschot en de helft voor de armen. Verder moet die dan nog 6 weken
uit Oirschot worden verwijderd. Verder wordt er afgekondigd dat
als iemand schrobbers of knechten ergens in een huis aantreft vanwege deze pest, dat die dan wordt toegestaan deze schrobber nog
een kwartaal lang daarna zal mogen doodschieten (!) om daarmee
te voorkomen dat de ziekte zich verder verspreid. Daarna is dit gebod openbaar gemaakt en aangebracht aan de pui (van het gemeentehuis)’.
De epidemie beperkte zich toen niet tot Oirschot. In andere aktes
wordt melding gemaakt van de pest in Heusden en Pelt, in het land
van Luik.
In 1628 horen we voor het
eerst over de pokken. Ook
hier weten we dit door het
opstellen van een testament.

Een man met pokken

De patiënt ligt in bed ligt,
maar is wel in het bezit van
zijn
verstandelijke
vermogens.
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Zijn vrouw is gezond van lijf en leden. Het testament is dan ook
zodanig opgesteld, dat er vanuit gegaan wordt dat de vrouw het
langst zal leven.
Ondertussen woedt ook de pest door, ongeacht rang of stand: er
wordt een inventaris opgemaakt van de roerende bezittingen van
het ‘onlangs’ (1628) overleden echtpaar Jaspar Philips van Esch,
stadhouder voor Oirschot. Ook hun huishoudelijke hulp, die meer
dan drie weken lang in en nabij het huis van de stadhouder heeft
gediend toen daar de pest heerste, is daaraan later ook zelf overleden. Haar erfgenamen hebben kennelijk de nakomelingen van de
stadhouder hiervoor aansprakelijk gesteld, waarna ze 12 gulden
kregen uitbetaald. Er moest ook nog voor een wittebrood van 2
stuivers in de hut en een vijm stro op de hut ad 30 stuivers worden
betaald. Mogelijk was deze hut de plaats waar de stadhouder en
zijn vrouw tijdens het uitbreken van de pest werden afgezonderd.
De voorschriften van 1616 hebben niet afdoende geholpen, na jaren komen er verdere aanscherpingen van de maatregelen. Vanaf
29 september 1628 wordt op alle deuren van kerken en kapellen
binnen Oirschot een affiche gehangen met de navolgende artikelen
‘om daarmee de besmettelijke ziekte van de pest te voorkomen die
heerst rond de kerk van Oirschot’. Die eerste lockdown-regels waren:
1. Varkens of honden en katten moeten op het eigen erf gehouden
worden om besmetting te voorkomen op straffe van de hoogste
boete.
2. Als ergens de pest uitbreekt waar geen beesten worden gehouden en er iemand is gestorven, moeten die huizen een maand
lang gesloten blijven voor die schoongemaakt moeten worden.
Als de eigenaren en de schrobbers in dat huis willen blijven, mogen ze niet van het erf af op straffe van een boete van 25 gulden
bij overtredingen. Wat betreft de schrobbers wordt bepaald dat
bij overtreding het is toegestaan om ze neer te schieten (een
wel heel rigoureuze toepassing van social distance).
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3. Van de huizen met vee mogen eigenaren en de schrobbers die
beesten naar hun wei overbrengen. Dat moet gebeuren tussen
zonsopgang en zonsondergang, waarbij ze een witte roede in
hun hand moeten hebben van 4 voet lang. Het huis moet 6 weken gesloten blijven.
4. Personen die aan de pest zijn overleden moeten ’s middags begraven worden. Dat moet aangekondigd worden en de omwonenden toegeroepen dat men uit de weg dient te gaan.
5. Diegenen die naar een hut gaan (dus pestlijder zijn) moeten drie
weken lang een witte roede bij zich dragen en niet in de kerk
komen of in herbergen of andere plaatsen waar vergaderingen
zijn tot 3 weken na de laatste pestdode.
6. Verder is bepaald dat het geen enkele schrobber is toegestaan
iets te verbranden gedurende zes weken of enige rook of dampen te veroorzaken, op straffe des doods.
7. Schrobbers of ieder ander die uit een huis waar de pest is geweest enige mest of vuil wil weghalen, moeten dat in de grond
begraven voor zonsondergang van diezelfde dag, echter niet
eerder dan na afloop van genoemde 6 weken, zonder dat het is
toegestaan zulks op te hopen of onafgedekt te laten liggen op
straffe van een boete van 25 gulden, zo vaak dat gebeurt (is niet
erg duidelijk: direct of na 6 weken?).
Deze maatregelen leveren niet voldoende afname van het aantal
patiënten op. Inmiddels heeft de overheid de functie van pestmeester ingesteld. Vanaf 6 maart 1630 zal deze functionaris voor
een maand naar Oirschot komen. Hij moet hulp en advies geven
wat betreft het drinken van water etc. en andere remedies adviseren en ‘alles te doen wat in zijn macht ligt om de ziekte te stoppen
dan wel dat er zo weinig mogelijk nadeel van is’.
Dit is een periode van totale lockdown: hij zal er op toezien dat die
maand niemand uit Oirschot zal vertrekken om verdere besmetting
tegen te gaan. Om zichzelf niet te besmetten zal deze meester Johan Peter Hanssen zelf nooit naar ziektegevallen gaan maar alleen
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de dranken en andere geneeswijzen verstrekken. De dranken kosten 12 stuivers per medicijn, de waarde van andere geneesmiddelen wisselt. Als de patiënt zelf te arm is, moet meester Jan ‘ter wille
Gods’ die medicijnen gratis verstrekken. De schepenen beloven
meester Jan voor zijn hulp een gulden per dag te geven, plus zijn
dagelijkse kost zoals hij die geniet bij Daniel de Hoppenbrouwer.
Bovendien mag hij dagelijks gratis een stoop bier drinken. Mocht
de ziekte na deze maand nog niet onder controle zijn, dan zal deze
pestmeester daarna net zo lang blijven als de schepenen nodig vinden.
In augustus van dat jaar wordt de ‘caert’ van het St. Barbaragilde
enigszins gewijzigd: de algemene schuttersdag wordt verzet van 14
dagen voor ‘de processiedag van O.L.Vrouw’ (= 15 augustus) naar
de zondag na O.L.Vrouw Boodschap (= 25 maart, 9 maanden voor
kerstmis). Dit, omdat het beter uitkomt, vooral met de drukte in de
oogsttijd, maar ook vanwege de oorlog en ‘andere problemen van
ernstige ziektes’.
Ondanks alle maatregelen wil het met de gezondheid van onze
voorouders kennelijk niet naar wens verlopen, want op 1 januari
1632 doen de schepenen ‘ten gerieve van alle zieke en catijvige
(=zielige; katijf= stumper) inwoners van Oirschot, een ernstig verzoek aan ‘de geachte heer meester Silvester Lintermans, licentiaat
in de medicijnen en chirurg’, dan in Den Bosch wonende, om zijn
residentie in Oirschot te nemen. Hem wordt voor 10 jaren een salaris aangeboden van een mud rogge boven het redelijk loon dat de
inwoners zelf aan hem zullen betalen, plus nog een mud rogge van
de Tafel van de H. Geest voor de verzorging van de armen. Bovendien krijgt hij vrijstelling van alle dorpsbelastingen en andere heffingen die op de persoon dan wel op het bezit worden geheven,
met uitzondering op het bezit dat hij in de toekomst nog zal verwerven.
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De situatie op dat moment hier is dat alle zieken in Den Bosch, Boxtel, St. Oedenrode, Hilvarenbeek of Oisterwijk naar de doktoren
moeten. Dit brengt grote onkosten en verdriet met zich mee.
Lintermans stemde hiermee in en beloofde om de inwoners van
Oirschot als dat nodig zou zijn medische hulp te verlenen, ervan
overtuigd dat iedereen hem daarvoor dankbaar zal zijn.
In 1633, 1634 en 1635 maakt iemand zijn testament, die ziek is
vanwege de (kinder)pokken.
In 1635 komt de bekende dokter Feij in beeld: hij krijgt van een
vrouw 40 gulden uit een vordering van 50 gulden vanwege een
kuur voor de Napolitaanse ziekte2.
In 1637 worden twee testamenten gemaakt, waarbij vermeld werd
dat de erflater
aan de pest leed.
Als we, zoals eerder is aangenomen, de opmaak
van het aantal
testamenten beschouwen als een
indicatie voor het
aantal zieken, is
er dat jaar weer
een duidelijk opleving met 1638
als het topjaar.
Een Godzalige Huiszegen
______________________________
2

= syfilis, een besmettelijke geslachtsziekte waarvan men graag een ander de schuld geeft: Duitsers en
Engelsen noemden het de Franse pokken; de Russen de Poolse ziekte; de Polen de Duitse ziekte; de
Fransen de Napolitaanse ziekte; de Nederlanders, Portugezen en Noord-Afrikanen de Spaanse ziekte en de Japanners de Chinese zweer.
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Anders dan alleen de praktische maatregelen als afzondering etc.
hadden onze voorvaderen het volste vertrouwen in bovenaardse
hulp. In tijden zonder verzekering moest gezocht worden naar alternatieve wegen om huis en haard te beschermen. Dat kon een
op de muur gekalkt kruisteken zijn, maar ook een kruisteken gemaakt van stro of hout of op munten, die onder de huisdorpel werden ingegraven. Ook gewijd water en palmtakjes boden goede bescherming tegen onheil en mocht dat onverhoopt nog niet genoeg
zijn, dan was er altijd nog De Godzalige Huiszegen. Dat was een
prent, meestal tegen een kelder- of kastdeur gespijkerd, met een
voorstelling van Christus en daaronder een gebed tegen allerlei
onheilen.
Voor de bescherming tegen persoonlijke kwalen had men een heel
leger van heiligen ter beschikking. De zogenaamde noodhelpers, de
elite onder de hemelbevolking, hadden een eigen specialisme. De
bekende pestheiligen/noodhelpers waren vooral St. Sebastiaan en
St. Rochus.
Hanneke van den Bogaart-Vugts
hbogaartvugts@zonnet.nl

Bron: de regesten, die Jan Toirkens van de schepenprotocollen tot
1640 maakte, waarvoor dank.
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Mag ik u voorstellen: de familie van Kalken
Bij ons bezoek aan het Erfgoedcentrum De Ravenpoort in Oirschot
in het najaar van 2019 bleek de naam van Kalken bij de aanwezige
heemkundigen onbekend te zijn. Niet zo vreemd, want er woont
niemand met die naam in uw prachtige plaats. Op het kaartje van
de Nederlandse Familienamenbank blijft Oirschot dan ook wit, dus
er zijn geen naamdragers meer woonachtig in uw woonplaats. Dat
is wel eens anders geweest. Tussen 1842–1923 leefden twee generaties van Kalken in Oirschot. Geboren in Nijkerk en getrouwd in
Antwerpen kwam in 1842 Daniel van Kalken, handelaar in “kerkornamenten van goud en zilver geborduurde stoffen”, met zijn jonge
gezinnetje naar Oirschot. Hij dreef vanuit Antwerpen al handel op
de markten in Brabant, o.a. in Breda, maar vestigde zich toen definitief met vrouw en twee zeer jonge kinderen in Oirschot. De rest
van zijn kinderen, 12 stuks, zou daar geboren worden. Daniel zette
een atelier op in de Drie Zwaantjes, nu St. Odulphusstraat 33-35, en
werd in Nederland een grondlegger in de vervaardiging van kazuifels en andere kerkgewaden, later ook in vaandels. Tot de Belgische
afscheiding kwamen die zaken vooral uit een aantal Vlaamse steden en was dit soort “nijverheid” in Nederland nauwelijks aanwezig. Vier ongehuwde dochters zijn in zijn bedrijf actief geweest. Vijf
van de zes zonen, die de volwassenheid bereikten, volgden hun
vader op in deze bedrijfstak. Om onderling elkaar niet in de weg te
zitten vestigden vier zonen zich elders: Mechelen, Breda, Turnhout/Tilburg en Weert. De enige zoon die in Oirschot bleef was
Daniel Aloysius van Kalken. Hij zette in de Reysende Man zijn eigen
passementbedrijf op. Oirschot kende dus tweemaal een Daan van
Kalken, vader en zoon, beiden zeer gerespecteerd, uiteraard met
een zeer hechte band met de Petruskerk, maatschappelijk betrokken (o.a. bij het Armbestuur) en experts op het gebied van paramenten/passementen. Omdat de vrouw van Daan jr. geen zonen
kreeg is de naam van Kalken met het overlijden van Daan in 1923
uit Oirschot verdwenen.
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Daan jr. kreeg wel drie dochters waarvan er twee jong overleden.
Zijn enige volwassen dochter trouwde met Johannes Petrus van
Boort. Aan deze schoonzoon van Daniel van Kalken danken wij het
beeldmateriaal (schilderijen en foto’s)
waarmee ik u kennis wil laten maken. Deze
“Collectie kleindochters J.P. van Boort” zal,
voor zover de beelden betrekking hebben
op Oirschot, worden opgenomen in het
Beeldmateriaal van de Collectie van de
Heemkundekring De Heerlijkheid. Misschien
leidt deze revival ooit tot een Daan van Kalkenstraat in Oirschot.
Afbeelding 1

Afbeelding 1: Daniel van Kalken Nijkerk 1810 – Oirschot 1896
Daniel van Kalken was handelaar en fabrikant van goud- en zilver
geborduurde kerksieraden o.a. kazuifels. Hij was getrouwd met
Antonia van Gastel. Het echtpaar vestigt zich in 1842 in Oirschot. In
1844 koopt Daniel De drie Zwaantjes. Hij is samen met Stolzenberg
uit Roermond de grondlegger van paramentnijverheid in Nederland
en levert aan talloze katholieke kerken en instellingen. In Oirschot
is er een sterke band met pastoor de
Bont (1803 – 1886) en levert hij aan en
werkt hij voor de St. Petrus Bandenkerk
en het St. Joris Gasthuis. Daniel was
weldoener van de H. Familie en 28 jaar
lang secretaris van het RK Armbestuur.
Van zijn 14 kinderen overlijden er 4 jong.
4 dochters blijven ongehuwd. Van de 6
jongens komen er 5 in hetzelfde vak terecht.
Afbeelding 2: Antonia Anna Carolina van
Gastel Antwerpen 1821 – Oirschot 1869

Afbeelding 2
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Antonia van Gastel is de vrouw van Daniel van Kalken. Zij is de
dochter van koopman Johannes van Gastel, die zich als migrant uit
Oud en Nieuw Gastel in Antwerpen vestigt aan de Handschoenmarkt. De moeder van Antonia overlijdt in 1821 in het kraambed.
Antonia trouwt in 1839 met Daniel van Kalken
en krijgt in Antwerpen 2 kinderen. Daarmee
gaat het echtpaar in 1842 naar Oirschot waar ze
nog 12 kinderen krijgen. Ze overlijdt in Oirschot
op 47 jarige leeftijd.

Afbeelding 3

Afbeelding 3: Daniel van
Kalken Nijkerk 1810 – Oirschot 1896. Op middelbare
leeftijd.

Afbeelding 4: Antonia Anna Carolina van Gastel
Antwerpen 1821 – Oirschot 1869. Antonia,
moeder van 14 kinderen, vlak voor haar overlijden.

Afbeelding 4

Afbeelding 5: Maria Joanna (Johanna / Jeanne)
Elis(z)abeth van Kalken Antwerpen 1840 – Oirschot 1906.
Oudste kind van Daniel van Kalken en Antonia
van Gastel. Ze kwam als baby met haar ouders
naar Oirschot. Ongehuwd. Goudborduurster
(Bevolkingsregister Oirschot 1860). Woonde
bijna haar gehele leven in De drie Zwaantjes
Afbeelding 5
(St. Odulphusstraat 33-35).
Thesaurierster (penningmeester) der H. Kindsheid. Het Genootschap van de Heilige Kindsheid was een steunorganisatie door gebed en bijdragen voor de Nederlandse Katholieke Missie.
________________________________________________________________31

Lid van de Congregatie van O.L. Vrouw Onbevlekt Ontvangen, een
Mariacongregatie van leken. In dit geval voor ongehuwde meisjes
en vrouwen. Vaak verbonden aan de parochie. Alleen het huwelijk,
het intreden in een klooster, verhuizing of overlijden maakte een
eind aan het lidmaatschap. Een Mariacongregatie had een speciale
verering voor Maria met een streven naar zelfheiliging. Naast speciale kerkdiensten waren er culturele en sociale activiteiten. Aan
het hoofd van een Mariacongregatie stond een directeur, bijgestaan door een congregatieraad met daarin een prefect, assistenten en raadsleden. Er was geen sprake van een woongemeenschap
zoals bij een klooster.
Maria was één van de vier zussen die hun leven lang thuis bleven
wonen en zeer waarschijnlijk een belangrijke rol hebben gehad in
de bedrijfsvoering van het paramenten / passementenatelier van
hun vader. Op de zussenfoto in de tuin zit Maria derde van links.
Afbeelding 6: Joachim Antonius (Antoine) Johannes (Jean) van Kalken Antwerpen 1841 –
Amsterdam 1917.
Het tweede kind, de oudste zoon, van Daniel
van Kalken en Antonia van Gastel. Hij komt in
1842 als baby naar Oirschot. Goudborduurder, koopman, handelsagent/reiziger. Trouwt
in 1864 in Tilburg met Carolina Maria Janssen.
Zij zullen 7 kinderen krijgen, 5 in Breda en 2 in
Afbeelding 6
Turnhout. In 1864 start Joachim in Breda een
borduurfabriek voor kerkgewaden. In 1876 neemt zijn broer Joseph
Aloysius de rol als paramentmaker/ handelaar in Breda over. Joachim gaat rond 1875 naar Turnhout waar zijn twee jongste kinderen worden geboren. Hij is inmiddels participant in de firma
Janssen & Co. Die zaak in kerkornamenten is in 1864 opgericht
door zijn zwagers en ze hebben vestigingen in Tilburg en Manchester. Het assortiment is groot: kazuifels, vanen, banieren, kelken,
kruiswegstaties, kerststallen enz. Janssen & Co zal uitgroeien tot
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een befaamd bedrijf aan de Stationsstraat in Tilburg. Onduidelijk is
de rol die Joachim speelt. In de jaren 80 zit hij ook in de handel in
wijn en bier. In die rol pleegt hij valsheid in geschrifte en wordt hij
in 1887 veroordeeld tot 1 jaar gevangenisstraf, uitgezeten in Breda.
Zijn zoon Gustaaf en zijn dochters worden firmanten in Janssen &
Co. In 1898 levert dit bedrijf de troon voor de inhuldiging van koningin Wilhelmina. Na ontbinding van Janssen & Co in 1900 volgt er
een doorstart door de kinderen van Joachim. Hun moeder is inmiddels in 1895 overleden en Joachim is in 1896 in
Arnhem hertrouwd met Johanna Maria Geertruida Verschuur. Joachim vestigt zich in Amsterdam en is niet meer betrokken in de paramenthandel. In 1904 trekt zijn zoon Gustaaf
zich terug uit de firma Janssen & Co waarna de
zussen de zaak nog jaren voortzetten. Gustaaf
wordt beeldhouwer en museumdirecteur in
Haarlem. Joachim krijgt in zijn 2e huwelijk nog
Afbeelding 7
1 dochter en overlijdt in Amsterdam.
Afbeelding 7: Peter (Pieter, Pierre) Joseph (Jos, Josephus) van Kalken Oirschot 1842 – Mechelen 1891
Geboren in Oirschot als derde kind van Daniel van Kalken en Antonia van Gastel. Goudborduurder, kerkornamentenmaker, paramenthandelaar. Hij trouwt in 1872 in Antwerpen met Emilie
Cornélie Neurenberg uit Antwerpen. Ze hebben samen een zaak aan de Wollemarkt 21 in
Mechelen. Het huwelijk bleef kinderloos. Peter
overlijdt in 1891 in Mechelen, 48 jaar oud.

Afbeelding 8

Afbeelding 8: Emilie Cornélie Neurenberg Antwerpen 1834 – Mechelen 1906
Echtgenote van Peter Jos van Kalken. Ze hadden samen een zaak in kerkornamenten aan de
Wollemarkt 21 in Mechelen (B).
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Afbeelding 9: Joseph Aloysius van Kalken Oirschot 1844 – Den Haag 1920
Zoon van Daniel van Kalken en Antonia van
Gastel. Gaat in 1874 vanuit Oirschot naar Bergen op Zoom, waar hij in datzelfde jaar trouwt
met Maria Petronella (Magdalena) Michael
van Keulen. In 1876 vestigt het paar zich in
Breda. Jos sticht daar een borduurfabriek voor
kerkgewaden. Hij heeft het vak van goudborduurder in Oirschot geleerd. Jos drijft de zaak
in Breda tot 1905. Het echtpaar van Kalken
krijgt in Breda 11 kinderen waarvan er 3 niet
levensvatbaar zijn. Jos levert veel aan kerken en
voert ook reparaties uit. Hij staat ook bekend
om de fraaie vaandels voor o.a. verenigingen.
Maria overlijdt in 1891. In 1896 hertrouwt Jos
in Rotterdam met Stefani Maria Joosten. Met
haar krijgt hij nog een dochter. Door verhuizing
naar Den Haag stopt de zaak in Breda. Hij zet
die voort in Den Haag. In 1920 overlijdt hij daar.

Afbeelding 9

Afbeelding 10

Afbeelding 10: Maria Petronella (Magdalena) Michael van Keulen
Breda 1853 – Breda 1891. Eerste vrouw van Joseph Aloysius van
Kalken.
Afbeelding 11: Maria Alphonsa Theresia van
Meurs Ubbergen 1855 - Amsterdam 1922
Dit is de vrouw van Franciscus Daniel van Kalken Oirschot 1846 – Amsterdam 1925, zoon
van Daniel van Kalken en Antonia van Gastel.
Ook hij was een gerenommeerd goudborduurder en fabrikant van kerkornamenten. Zij hadden de zaak in Weert, waar ze 16 kinderen
kregen. Het atelier van Frans was succesvol.
Afbeelding 11
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In 1887 schonk het bedrijf ter gelegenheid van het gouden priesterjubileum enkele paramenten aan paus Leo Xlll en kwam daarmee
op de Nederlands - Vaticaanse tentoonstelling in Amsterdam. Door
groeiende concurrentie werd het bedrijf in 1893 overgeplaatst naar
Ubbergen waar het in 1903 failliet ging. Helaas ontbreekt in de collectie een foto van Frans van Kalken.
Afbeelding 12: Anna Hendrika van Kalken Oirschot 1847 – Oirschot 1912
Tweede dochter van Daniel van Kalken en Antonia van Gastel. Ongehuwd. Zeer waarschijnlijk goudborduurster. Woonde bijna haar gehele leven in De drie Zwaantjes (St. Odulphusstraat 33-35). Thesaurierster (penningmeester)
der H. Kindsheid. Het Genootschap van de Heilige Kindsheid was een steunorganisatie door
Afbeelding 12
gebed en bijdragen voor de Nederlandse Katholieke Missie.
Prefecte van de Congregatie van O.L. Vrouw Onbevlekt Ontvangen,
een Mariacongregatie van leken. Zie beschrijving foto oudere zus
Maria van Kalken.
Anna was één van de vier zussen die hun leven lang thuis bleven
wonen en zeer waarschijnlijk een belangrijke rol hebben gehad in
de bedrijfsvoering van het paramenten / passementenatelier van
hun vader. Op de zussenfoto in de tuin zit Maria eerste van links.
Van september 1885 tot april 1887 verblijft ze in Amersfoort. Ze zal
zijn gaan helpen in het gezin van haar jongere broer Adolphus,
waarvan eind 1884 de vrouw op 34 jarige leeftijd overlijdt.
Op de foto is het bijschrift met pen op twee plaatsen onjuist: de
tweede naam is Hendrika en het overlijdensjaar is 1912.
Afbeelding 13: Adolphus Henricus van Kalken Oirschot 1850 – Haarlem 1931
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Adolphus was de enige zoon van Daniel van
Kalken en Antonia van Gastel die niet in de
passement/paramentzaken zat. Hij had een
grote manufacturenzaak in Amersfoort. Naast
winkelier krijgt hij later de vermelding handelsreiziger. Hij trouwt in Amersfoort met
Johanna Maria Kamerbeek met wie hij 5 kinderen kreeg. Twee daarvan werden priester.
De een, Adrianus, werd Jezuïet en speelde
Afbeelding 13
een belangrijke rol in de missie op Java. De
ander, Daniel, werd trappist en abt in Zundert. Johanna Kamerbeek overleed in 1884
op 34 jarige leeftijd. Adolphus kreeg in zijn
jonge gezin hulp van zijn zus Anna Hendrika
uit Oirschot. In 1887 hertrouwt Adolphus
met Sophia Gabina Geziena Sinnige uit Veendam. Zij krijgen samen nog een dochter. Ze
komen later via Amsterdam naar Haarlem.
Dat was in 1927. Hij staat dan te boek als
gepensioneerd gemeenteambtenaar.
In
1931 overlijdt hij daar.
Afbeelding 14
Afbeelding 14: Sophia Gabina Geziena Sinnige Veendam 1854 –
Haarlem 1942
De tweede vrouw van Adolphus Henricus
van Kalken. Ze trouwden in 1887 in Veendam en woonden in Amersfoort. Daar nam
zij de zorg voor 3 jonge kinderen over. Samen kregen zij nog een dochter. Later verhuisde het echtpaar naar Haarlem. Sophia
overlijdt daar in 1942.
Afbeelding 15: Josepha Philomena Francisca
van Kalken Oirschot 1851 – Tilburg 1925

Afbeelding 15
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Derde dochter van Daniel van Kalken en Antonia van Gastel. Ongehuwd. Zeer waarschijnlijk goudborduurster. Woonde bijna haar
gehele leven in De drie Zwaantjes (St. Odulphusstraat 33-35). Prefecte van de Congregatie van O.L. Vrouw Onbevlekt Ontvangen,
een Mariacongregatie van leken. Zie beschrijving foto oudere zus
Maria van Kalken.
Josepha was één van de vier zussen die hun leven lang thuis bleven
wonen en zeer waarschijnlijk een belangrijke rol hebben gehad in
de bedrijfsvoering van het paramenten / passementenatelier van
hun vader. Op de zussenfoto in de tuin staat Josepha tweede van
links. Na het overlijden van Daniel van Kalken sr. in 1896 erven de
vier zussen het ouderlijk huis en blijven daar wonen. Als alle 3 haar
zussen zijn overleden verkoopt Josepha in 1913 De drie Zwaantjes
aan wagenmaker Antonius de Kroon.

Afbeelding 16

Afbeelding 16: Groepsfoto voor de deur van de tuinkamer Odulphusstraat 33-35 Oirschot. Van links naar rechts: Henrica (1859 –
1910), Josepha ( 1851 – 1925), Maria ( 1840 – 1906), dienstbode
Lien, Anna (1847 – 1912).
________________________________________________________________37

Afbeelding 17 : Daniel Aloysius van Kalken Oirschot 1855 - Oirschot 1923
Zoon van Daniel van Kalken en Antonia van
Gastel. De laatste van de 5 zonen die vader
Daniel sr. volgde in het ambacht en handel in
paramenten / passementen. Hij bleef als fabrikant in kerkornamenten in Oirschot en trouwde
daar in 1880 met Maria Meijers. Zij kregen 3
Afbeelding 17
dochters waarvan alleen de jongste, Maria Josephina Emmanuel, volwassen zou worden. Deze Maria is de
grootmoeder van de drie dames van Boort die deze collectie beschikbaar stelden. Daniel jr. was net als zijn vader een man van belang in de Oirschotse gemeenschap. Hij was o.a. betrokken bij de
lokale afdeling van het Rode Kruis en de harmonie Arti et Armicitae. Hij kocht in 1888 De Reysende Man (St.Odulphusstraat 1 – 3)
waar hij zijn zaak vestigde. Daniel was ook een bekend producent
van vaandels, die in de tweede helft van de 19e eeuw in allerlei organisaties belangrijke “uithangborden” werden. In 1891 werd Daniel hofleverancier. Na het overlijden van Maria Meijers in 1908
hertrouwde Daniel in 1909 met Maria Johanna Custers. Hoewel zijn
tweede vrouw 16 jaar jonger was bleef dit huwelijk kinderloos. In
1914 ontving Daniel het erekruis Pro Ecclesia et Pontifice. Dat zal
o.a. te maken hebben met zijn rol als secretaris en later als president van het RK Armbestuur. Hij was ook lid van de H. Familie.
Toen zijn beroepsgroep door allerlei vormen van
concurrentie in de verdrukking kwam ontstond
een nieuwe middenstandsvakbond: de Nederlandse R.K. Bond van Kunstnijveren op het Gebied van Borduurwerken en Handelaren in Kerkbenodigdheden. Daniel werd hiervan lid. Hij
overleed op de leeftijd van 67 jaar. Met zijn
overlijden verdween de naam van Kalken na
Afbeelding 18
twee generaties uit Oirschot.
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Afbeelding 18 : Daniel Aloysius van Kalken
Oirschot 1855 - Oirschot 1923. Toelichting
zie foto 17.
Afbeelding 19 : Maria Meijers Oirschot 1851
– Oirschot 1908. Eerste echtgenote van Daniel Aloysius van Kalken. Toelichting zie foto
17.
Afbeelding 19
Afbeelding 20: Maria
Meijers Oirschot 1851 – Oirschot 1908. Eerste
echtgenote van Daniel Aloysius van Kalken.
Toelichting zie foto 17.

Afbeelding 21: Maria Anna
Henrica van Kalken Oirschot
1881 – Oirschot 1886
Afbeelding 20
Eerste kind van Daniel Aloysius van Kalken en Maria Meijers. Ze overlijdt op
5 jarige leeftijd. Over de oorzaak schrijft de
Vlaardingse Courant op 27-10-1886 over “diphtheritis en croep. Reeds vele kinderen zijn aan Afbeelding 21
die ziekten bezweken.” Op 30-10-1886 meldt dezelfde krant: “Te
Oirschot heerscht geen diphtheritis, zooals gemeld is, maar wel
croup met catharale koortsen met keelontsteking”.
Bron: www.delpher.nl
De bron van de krant is helaas onbekend.

Afbeelding 22

Afbeelding 22: Anna Petronella Catharina van Kalken Oirschot 1884 – Oirschot 1886. Tweede kind
van Daniel Aloysius van Kalken en Maria Meijers.
Nadat haar oudere zusje op 27 oktober stierf overlijdt Anna 2 dagen later op 29 oktober. Zie ook beschrijving foto 21.
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Afbeelding 23: Familiefoto Daniel
Aloysius van Kalken, Maria Meijers
en hun dochter Maria Josephina
Emmanuel van Kalken Oirschot
1888 – Sittard 1953 . Haar 2 eerder
geboren zusjes heeft ze nooit gekend. Die overleden in 1886 kort
na elkaar aan kroep met catarrale
koortsen met keelontsteking.
Afbeelding 24: Maria Josephina
Emmanuel van Kalken Oirschot
1888 – Sittard 1953

Afbeelding 23

Als jong volwassene was ze lid van het Rode
Kruis Oirschot. Onder de zoekterm “van Kalken” staat ze een paar keer in haar uniform
op de foto’s van het Beeldmateriaal van De
Heerlijkheid Oirschot.
Afbeelding 25: Maria Josephina Emmanuel
van Kalken Oirschot 1888 – Sittard 1953
Dochter van DaAfbeelding 24
niel van Kalken
en Maria Meijers. Ze trouwt op 18-11-1919 in Oirschot met Johannes Petrus van Boort.
Afbeelding 26: Daniel Aloysius van Kalken met zijn tweede echtgenote Maria
Johanna Custers Stratum 1871 – Breda
1957. Het huwelijk vindt plaats in Stratum op 31-8-1909.

Afbeelding 25
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Afbeelding 27: Foto van de familie
Custers, 1916
Daniel Aloysius van Kalken hertrouwde, nadat hij weduwnaar was geworden, met Maria Johanna Custers. Haar
zus Hubertina trad in 1893 in bij de
Zusters van Liefde in Tilburg en was
haar leven lang in het onderwijs
werkzaam.

Afbeelding 26

Afbeelding 27

Deze zuster Georgius Custers, “tante Nonneke”, vierde haar kloosterjubileum te midden van haar familie. De volwassenen op de
achterste rij v.l.n.r. Johannes Petrus van Boort (schoonzoon van
Daniel A. van Kalken en grondlegger van het familiearchief met o.a.
deze fotocollectie), het echtpaar Lina van Gardinge en beeldhouwer Jan Custers, jubilaris zuster Georgius, beeldhouwer Fons Custers, het echtpaar Anna van Kalken – Custers met voor haar op
stoel Daniel A. van Kalken. Volwassenen middelste rij v.l.n.r. Maria
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van Boort – van Kalken (dochter uit 1e huwelijk van Daniel A. van
Kalken), Lucia Custers (zus van jubilaris), Nel van Lieshout (de
vrouw van Fons Custers), de 5 overige personen zijn kinderen van
Jan en Fons Custers. Bron: Yvonne Henderson
https://www.facebook.com/stratumboek?fref=ts
Afbeelding 28: Henrica Cornelia Antonia
Dominica van Kalken Oirschot 1859 – Tilburg 1910
Jongste volwassen geworden dochter van
Daniel van Kalken en Antonia van Gastel.
Ongehuwd. Zeer waarschijnlijk goudborduurster. bijna haar gehele leven in De
drie Zwaantjes (St. Odulphusstraat 33-35).
Lid van de Congregatie van O.L. Vrouw
Onbevlekt Ontvangen, een MariacongreAfbeelding 28
gatie van leken. Zie beschrijving foto oudere zus Maria van Kalken.
Henrica was één van de vier zussen die hun leven lang thuis bleven
wonen en zeer waarschijnlijk een belangrijke rol hebben gehad in
de bedrijfsvoering van het paramenten / passementenatelier van
hun vader. Op de zussenfoto in de tuin zit Henrica eerste van links.
Door Emile Rijpert

Foto’s collectie kleindochters J.P. van Boort
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‘Het ontstaan van de gilden toegespitst op het Sint Sebastiaansgilde uit Oirschot’
Voorwoord
In het najaar van 2019 was ik op bezoek in de Sebastiaanskamer in
Oirschot voor een interview om het gilde Sint Sebastiaan voor te
stellen in de Nieuwsbrief van Heemkundekring ‘De heerlijkheid
Oirschot’. De huidige hoofdman van het gilde Karel Smetsers en
gilde lid Wim van den Biggelaar vertelden enthousiast allerlei wetenswaardigheden over hun gilde. Ik mocht ook even rondkijken in
‘Johanna’s huis’* , zoals het gildeonderkomen wel wordt genoemd
en stuitte toen op de oude gildeboeken. Ik dacht meteen: hier zit
kopij in voor een of meer artikelen in Van den Herd! En dat bleek
na raadpleging van diverse boeken, die ik o.a. van Wim te leen
kreeg, inderdaad te kloppen. Als eerste volgt hier een artikel over
‘Het ontstaan van de gilden toegespitst op het Sint Sebastiaansgilde
uit Oirschot’. In de nabije toekomst volgen nog enkele artikelen
over het gilde Sint Sebastiaan met onderwerpen als de op- en
neergang van dit gilde, de rol van de beschermheer en die van de
vaandrager. Ik vraag hierbij graag de aandacht van de lezer van Van
den Herd voor de roemrijke geschiedenis van dit gilde.
*Johanna was de zus
van Antoon van Esch,
voormalig archivaris van
het gilde en vroegere
eigenaar van dit pand
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Inleiding
In dit eerste artikel eerst iets over de Gilden in het algemeen .
Hierbij komen vragen aan de orde als: Wat verstaan we eigenlijk
onder een gilde? Hoe zijn de gilden ontstaan en wat was hun belangrijkste functie? Een en ander spits ik in het bijzonder toe op het
gilde Sint Sebastiaan uit Oirschot.
Wat verstaan we eigenlijk onder een gilde?
Om na te gaan wat we eigenlijk onder een gilde moeten verstaan,
raadpleeg ik allereerst het woordenboek. Het ‘Groot woordenboek
der Nederlandse taal’ van Van Dale vermeldt als betekenis van het
woord ‘gilde’ dat het hier gaat om ‘een historische vereniging van
vakgenoten’.
Als verbijzondering volgt daarna:
1 benaming van middeleeuwse broederschappen of verenigingen tot onderlinge hulp en het houden van gezellige bijeenkomsten, zoals geestelijke gilden, buurgilden en vastenavondgilden.
2 de gilden der schutters, genootschappen welker doel was zich
te oefenen in het hanteren der wapenen
3 ambachtsgild, vereniging van burgers van een stad die hetzelfde beroep of bedrijf als meesters en volgens vaste bepalingen
uitoefenden.
Hoe zijn de gilden ontstaan en wat was hun belangrijkste functie?
Wat meer specifieke informatie over doelen ontstaan van de schuttersgilden is te vinden in het boek: ‘De schuttersgilden en Schutterijen van Noord-Brabant’ van J.A. Jolles.
In de inleiding van het boek gaat Jolles eerst in op het gilde in zijn
algemeenheid waarbij hij als belangrijke doel en van een gilde vermeldt:
a door eervol voortbestaan de oude tradities van hun voorouders
te handhaven
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b gezamenlijk en eensgezind de onderlinge vriendschappelijke verhouding tot de gemeenschap te bevorderen en te doen behouden
en mede te werken aan de belangen van de Christelijke godsdienst
c door middel van schietwedstrijden (geweer, handboog, kruisboog
of voetboog) vendelen, trommen, standaardrijden en/of gildedansen zich te vermaken, elkaar bekampen en op sportieve wijze de
prijzen te verdelen.
Jolles gaat vervolgens nader in op het ontstaan van de schuttersgilden en stelt dat de naam van deze gilden niet zozeer te maken
heeft met de traditie van de schietwedstrijden die zij organiseren
maar terug te voeren is op het woord ‘Schutten’, dat beschermen
betekent en zou verwijzen naar de oorspronkelijke taak van de gilden om op te komen voor het beschermen van ‘have en goed’ van
de naburen.
Deze opvatting is inmiddels zo’n beetje gemeen goed geworden bij
de schuttersgilden in Brabant.
Hoe is het schuttersgilde Sint Sebastiaan uit Oirschot ontstaan?
Ook in het Oirschotse vinden we de opvatting terug dat de schuttersgilden zouden zijn ontstaan uit een soort burgerwacht zoals
bijv. te lezen is in het boekje ‘De Caert en Attributen van het SintSebastiaansgilde Oirschot’ van voormalig archivaris A.E.M. van Esch
van dit gilde. Van Esch gaat hier eerst in op het gilde in het algemeen, waarbij we de hierboven aangehaalde doelen uit het boek
van Jolles terugvinden, en vervolgens op de specifieke taak van de
schuttersgilden. Hij spreekt hier expliciet over ‘de schuttende, beschermende, verdedigende taak’ van schuttersgilden, die niet verward moeten worden met de ambachtsgilden die een heel ander
doel hadden. En als we de ‘Canon van Oirschot’ raadplegen dan
treffen we hier onder de noemer ‘Tradities en gildefeesten’ een
tekst aan afkomstig uit ’Hoogtijdagen met en zonder lof. Een onderzoek naar de openbare feestcultuur in Oirschot’ van H. van de
Bogaart-Vugts, die eenzelfde mening is toegedaan.
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Ook zij geeft aan dat het
schuttersgilde terug te voeren zou zijn op het ontstaan
van burgerwachten in de 13e
en de 14e eeuw bij de opkomst van de steden.
Als we echter de oude Caert
(statuten) van het gilde Sint
Sebastiaan uit Oirschot
raadplegen die dateert van
1531, vinden we hier niets
vermeld over ‘de schuttende, beschermende, verdedigende taak’. Hier wordt als
doel van het gilde enkel
aangegeven dat het dient
om ‘de edele handboog te
hanteren’.
Bestaan er andere meningen over het ontstaan van
de schuttersgilden in Oirschot?
Pagina uit Oude Caert van 1531 Sint Sebastiaansgilde Oirschot
Ja die bestaat er zeker. Zo
wijst Drs. J. Lijten in zijn artikel ‘Het ontstaan der schuttersgilden op het platteland van NoordBrabant’ op de relatie tussen gilden en de kerkelijke fundaties.
Een kerkelijke fundatie was een stichting die als doel had één of
meermalen per week Missen te laten opdragen. De stichting bracht
het geld bij elkaar dat nodig was om in het levensonderhoud te
voorzien van de priester die deze missen opdroeg. Deze fundaties
waren verbonden aan een bepaald altaar in de kerk dat daar vaak
speciaal voor was opgericht. Zoals uit de archieven blijkt, kende
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Oirschot een aantal van dit soort Misfundaties waaronder ook het
‘beneficie van Sint Sebastiaan‘, daterend uit 1486.
Lijten stelt dat er een ‘innig verband’ is tussen de fundatie en de
schutterij en dat de schutterij is gegroeid uit een groepering rond
de fundatie van Sint Sebastiaan.
Hij besluit zijn artikel met de conclusie dat uit de kaarten van de
oude Oirschotse gilden blijkt dat hun belangrijkste doel was: ‘het
opluisteren van kerkelijke plechtigheden met name processies en
de bevordering van de onderlinge band door gezamenlijke teerdagen en schietoefeningen en- wedstrijden.
Een taak op enig terrein van burgerwacht komt nergens ter sprake
en blijk ook uit geen enkel ons bekend gegeven.’
Lijten geeft ten overvloede aan dat wat wij een burgerwacht zouden noemen in Oirschot totaal anders was georganiseerd, niet op
basis van vrijwilligheid zoals bij de gilden maar verplicht voor alle
weerbare mannen en georganiseerd per herdgang : ‘Elke herdgang
had een kapitein, die telkens voor een jaar door de regenten werd
(her)benoemd. Nergens is enig verband met gilden te bespeuren.’
Blijkbaar is de verklaring voor het ontstaan van schuttersgilden,
zeker die van Oirschot, minder vanzelfsprekend als men zo op het
eerste oog zou denken. De vraag is nu: Wat is waarheid?
Wellicht kunnen andere en met name oudere bronnen hier meer
duidelijkheid brengen.
Wat is de betekenis van het woord gilde in de Middeleeuwen?
Bij woorden die al vanaf de middeleeuwen gebezigd worden kan
het zinvol zijn ook naar de betekenis van zo’n woord in het verleden te kijken. Hiertoe raadpleegde ik het ‘Middelnederlandsch
Woordenboek ’ van J. Verdam. Als betekenis van het woord ‘gilde
c.q. gulde’ treffen we hier aan:
1 gild, broederschap, gezelschap
2 gildemaal, het drinkgezelschap.

________________________________________________________________47

En ten aanzien van de schuttersgilden vinden we onder ‘Schutterie’:
1 schuttersgild of -gezelschap; de gezamenlijke boogschutters;
burgerwacht
2 schuttersfeest, schietwedstrijd.
Als betekenis van het woord ‘Schutten’ wordt gegeven:
1 vangen, tegenhouden, opvangen en opsluiten; 2 afsluiten door
schot of schutting, 3 tegenhouden, keren, afdammen, 4 afweren, 5
tegenhouden, verhinderen, belemmeren en 6 beschermen, beschutten.
Bij de betekenissen die het ‘Middelnederlandsch Woordenboek’
aangeeft van het woord ‘gilde’ valt op dat het ‘gezelschapskarakter’ het meest naar voren springt alsook dat het ‘gildemaal’ als
betekenis wordt aangegeven. Ten aanzien van specifiek het schutterijgilde vinden we bij het woord ‘Schutterie’ zowel de betekenis
van ‘gezamenlijke boogschieters’ alsook die van ‘burgerwacht’. Bij
de betekenissen van het woord ‘Schutten’ volgt ‘beschermen en
beschutten’, hetgeen tegenwoordig vaak als eerste wordt aangehaald pas op de 6e ! plaats. Dit lijkt er op te duiden dat die betekenis in het verleden minder prominent was dan nu algemeen wordt
aangenomen.
Wat is de herkomst van het woord ‘gilde’?
Ook de herkomst van een woord kan duidelijkheid bieden voor de
betekenis van een woord in latere tijden. Hiervoor heb ik het ‘Etymologisch woordenboek’ van dr. J. de Vries erop nageslagen. Als
herkomst van het woord ‘gilde’ geeft hij aan: ‘gilde, gildemaaltijd,
betaling, feestmaal, broederschap.‘
Dit wordt gevolgd door de toevoeging: ‘Het woord gilde hoort bij
geld en gelden en betekent dus allereerst de bijdrage tot een gemeenschappelijk maal dat oorspronkelijk van cultische aard was,
deze offergemeenschappen zijn allengs geseculariseerd maar ook
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bij de latere gilden bleef de gemeenschappelijke zorg voor de gestorven leden een zeer belangrijk punt.’
Opvallend is dat de bijdrage tot een gemeenschappelijke maaltijd
als eerste betekenis wordt genoemd en dat het hier oorspronkelijk
een soort offermaaltijd zou betreffen. Ook valt op dat in dit kader
de zorg voor gestorven leden wordt genoemd, die bij de gilden tot
op de dag van vandaag als belangrijk wordt gezien.
Wat zeggen oudere geschiedschrijvers over het ontstaan van de
gilden?
Voor de stelling dat de oorsprong van onze gilden op godsdienstig
terrein heeft gelegen vinden we ook stof in het artikel ‘Onze
Noord-Brabantse Schuttersgilden’ van C.J.A. van Helvoort uit 1963.
Van Helvoort baseert zich hier op het werk van geschiedschrijver
ter Gouw uit de 19e eeuw en zegt:
“De oorsprong van onze gilden heeft vrij zeker gelegen op godsdienstig terrein. Een bekend schrijver over de gilden, Jan ter Gouw,
ziet dit godsdienstig karakter al bij de heidense Germanen. Hun
gilde was een verbond van vrije mannen tot onderlinge hulp en
trouw gezamenlijke offeranden en gemeenschappelijke offermaaltijden. Van de overgang van het heidendom naar het christendom
weten we weinig, maar we weten wel dat de fanatieke godsdienstgebruiken met processies en offermaaltijden bij de heidenen zo
diep geworteld waren, dat onze missionarissen er niet in slaagden
deze uit te roeien. Bij de omhelzing van het christendom moesten
deze gebruiken gekerstend worden, maar zij bleven in hun uitbundigheid toch gehandhaafd.”
Van Helvoort wijst in dit verband ook op de statuten van de gilden
die naast de samenstelling van het bestuur veel bepalingen bevatten die met kerkelijke plechtigheden in verband staan. “Het bijeenbrengen van penningen voor uitvaarten, missen, uitdeling aan armen, het doen van gebeden en andere godvruchtige werken ten
voordele der levende en doden was hoofddoel, het houden van
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vergaderingen met daaraan verbonden maaltijden, was alleen middel tot instandhouding.”
Overigens vermeldt hij ook dat die maaltijden niet mis waren en
citeert hij ‘Het reglement van het kalanderbroederschap van
Woerden van 1388’ dat aangeeft wat de gasten moet worden
voorgezet: ‘Op Maandag eerst rijstebrij met suiker, gezouten hamel
en rundvlees, hutspot met uien en gebraden hoenders en voor ieder lid een pint wijn.
De volgende dag wordt begonnen met gekruid warmoes, dan ham,
schouder- en rundvlees en wederom een pint wijn voor elk.’!
Wat zeggen de oude statuten van het gilde Sint Sebastiaan over
het ontstaan?
In de oude statuten van het gilde van Sint Sebastiaan uit Oirschot
zoals bijv. in de oude Caert van 1531 wordt de verbondenheid van
het gilde met de kerk in verschillende artikelen omschreven.
Hiervoor heb ik de zogenaamde ‘Transcriptie’ van kapelaan J.A.
Burghouts ‘Het gilde van St Sebastiaan te Oirschot’ geraadpleegd.
In de aanhef wordt beschreven dat schutterij is opgericht ‘ter eeren
Goidts, Marien zijnder liever gebenedider moder, ende zunderlinge
ter eeren vanden heyligen ridder Goidts ende martelair Sunte Sebastiaen, omme den edelen hantboege in genuechten te hanteren’.
Oftewel zoals voormalige archivaris A. van Esch in zijn boekje ‘De
Caert en attributen van het Sint-Sebastiaansgilde Oirschot' dat vertaalt: ‘ter ere van God, Maria, zijn lieve en gezegende moeder en in
het bijzonder ter ere van
de heilige ridder gods en
martelaar Sint Sebastiaan, om de edele handboog met vermaak te
gebruiken‘.
Verder wordt in artikel 1
van de oude kaart uit
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1531 gesproken over ‘het ten love (naar het lof) trekken’ van het
gilde met de nieuwe koning en het betalen van penningen ‘twe
stuveren tot behoef der scutterijen’. Artikel 3 memoreert het optreden van het gilde in de processie op Sacramentsdag en artikel 4
spreekt van het deel hebben aan processies op kermisdag en sacramentsdag alsook van deelname aan de Mis op Sint Sebastiaansdag en van het bijwonen van alle uitvaarten van overleden gildebroeders.
In de kluis van het Sint Sebastiaansgilde bevond zich ook een
exemplaar van een scriptie van Jan van Hazendonk ‘SintSebastiaansgilde Oirschot. Geschiedenis’ waarin hij de relatie onderzoekt van het gilde met de kerk en de overheid in Oirschot in de
periode van 1590-1844.
Daarin noemt hij een Caert uit 1591 met een vergelijkbare inhoud
als die uit 1531 en haalt hij om de relatie tussen het gilde en de
kerk in Oirschot te omschrijven dezelfde passages aan die hiervoor
zijn genoemd. Van Hazendonk komt in zijn scriptie tot de conclusie
dat de band tussen de kerk en het gilde in deze periode ‘goed’ te
noemen is.
Wat is waarheid?
Zowel de betekenissen van de woorden ‘gilde’, ‘schutterij’ en
‘schutten’ in oude woordenboeken als het werk van geschiedschrijvers uit vroeger tijden benadrukken de godsdienstige oorsprong
van de gilden die mogelijk zelfs terug gaat tot offermaaltijden in
voorchristelijke tijden.
Ze geven weinig tot geen stof voor de opvatting dat dit voor de
schuttersgilden anders zou zijn en dat die uit vroegere burgerwachten zouden zijn ontstaan. In de oude statuten, ook in die van het
gilde Sint Sebastiaan, is er ook niets te vinden dat daarop wijst. Wel
blijkt uit de oude kaarten dat er sprake was van een hechte relatie
tussen het gilde en de kerk.
Alvorens terug te komen op de eerdere vraag wat waarheid is met
betrekking tot het ontstaan van de schuttersgilden raadpleegde ik
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als meer recente bron de dissertatie ‘De deugd van Broederschap’
van Jette Janssen uit 2009.Ook zij gaat in op de oude betekenis van
het woord ‘schutter’ en concludeert dat de meest voor de hand
liggende verklaring is dat het woord ‘schutter’ afgeleid is van
‘schieten’. De mening dat uit de herkomst van het woord de oorspronkelijk beschuttende taak zou zijn af te leiden vindt zij hierdoor niet houdbaar. Janssen gaat behalve op de hiervoor beschreven schutterstheorie en de Germaanse theorie ook in op de broederschapstheorie. Zij haalt hier Gerard Rooijakkers aan die stelt dat
transformatie van broederschappen naar schuttersgilden een van
de belangrijkste ontstaansoorzaken van gilden zouden zijn. Deze
twee soorten verenigingen zijn volgens Rooijakkers in hun ontwikkeling, betekenis en functioneren nauw aan elkaar verwant.
Bij de broederschappen stond het doel van ‘devotie’ voorop terwijl
het bij de schuttersgilden vooral ging om ‘een mannelijke sociabiliteit rondom vermaak’. Overigens doet Janssen geen sluitende uitspraak over het ontstaan van de schuttersgilden maar focust zij
juist op de diversiteit in oorsprong en ontwikkeling van de verschillende schuttersgilden in Brabant.
Waar het gaat om de oorsprong van de Oirschotse schuttersgilden
en dan met name om die van het Sint Sebastiaansgilde ben ik geneigd de eerder aangehaalde conclusie van Drs. J. Lijten te onderschrijven. Zijn stelling dat er in Oirschot sprake is van een ‘innig
verband‘ tussen de kerkelijke fundaties en de schuttersgilden lijkt
me in het licht van de verder in dit artikel aangehaalde bronnen
dan ook heel overtuigend. Er was overigens ook onder de 14 altaren in de Sint-Petruskerk in Oirschot in de 16e eeuw een SintSebastiaansaltaar aanwezig, zoals we in het boekwerkje van voormalig archivaris Van Esch van het Sebastiaansgilde kunnen lezen.
Het is dan ook zeker niet onaannemelijk dat het schuttersgilde van
Sint Sebastiaan is gegroeid uit een groepering rond de fundatie van
Sint Sebastiaan ook al blijkt dat niet met zoveel worden uit de oude
statuten.
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Overigens blijkt uit de oude boeken wel dat naast het handboogschieten ook het drinken van een goed glas wijn of bier en het nuttigen van een goede maaltijd door het gilde belangrijk werd gevonden. Zo vinden we in het transcript van J.A. Burghouts in het deel
‘Memories van het St. Sebastianusgilde te Oirschot’ een verslag uit
1761, waarin vermeld wordt dat ‘de waard moet op terendag zorgen voor goede bouillon, ‘potasie’, ham en rundvlees’.
Mogelijk spreekt hier nog de voorchristelijke traditie van het offermaal, hoewel het natuurlijk ook kan zijn dat in vroeger tijden
een uitgebreide maaltijd wat minder vanzelfsprekend was dan nu!
Maria van Deutekom, mei 2020
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“Ook op zoek naar verborgen
verleden?”

