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Het Oirschotse raadhuis vanaf het begin tot 1640 (2)
In nummer 1 van dit jaar werd het begin van de ontstaansgeschiedenis van het gemeentehuis opgenomen met de belofte, dat deel 2
in het volgende nummer zou volgen. Dat is niet gebeurd omdat in
verband met de corona-inslag op ons dagelijkse leven mijn artikel
aangepast werd aan deze actualiteit.
Om uw geheugen een beetje op te frissen: Deel 1 eindigde in 1584
met de huurovereenkomst, onder welke voorwaarden het raadhuis
zou worden geëxploiteerd als herberg.
Dat het raadhuis ook daadwerkelijk de functie van herberg heeft
gehad, blijkt uit de opmerking in de jaarkroniek, die gemeentesecretaris Aert Sgraets in 1587 optekende: op 17 april is het gezelschap, dat het feest vierde ter gelegenheid van de ondertrouw van
Aert zoon wijlen Joost de Leeuw met Jenneken Jan Lambrechts van
Boxtel, beland ten huize van Jan Stockelmans op het raadhuis en
heeft daar wijn en bier gedronken en goede sier gemaakt maar
niets betaald. Omdat de a.s. bruidegom een functie had in het beneficie van het H. Sacrament, hebben heer Sebastiaen als rector
van het H. Sacramentsaltaar en Aert Sgraets als secretaris het gelag
moeten betalen.19
Toen in 1592 het bovenvermelde huurcontract van het raadhuis
was afgelopen, werd op 1 april Jan Henrik int Ekerschot de nieuwe
huurder voor een periode van zes jaar, maar hij mag na drie jaar al
opzeggen, mits er met Kerstmis vooraf is opgezegd en wel op dezelfde voorwaarden zoals eerder werden vastgesteld voor Jan Stockelmans.
Wel werd de huurprijs verhoogd: die werd 10 gulden per jaar. Het
raadhuis staat op het moment van de overeenkomst al leeg en mag
direct worden betrokken, ofschoon de huur pas officieel op Sint
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Jansdag (=24 juni) zal ingaan. Er hoeft ook pas vanaf dan worden
betaald.20
Onder zijn beheer werd gesproken over ‘de herberg van Jan int
Ekerschot op het raadhuis, zijnde een openbare herberg’ toen daar
voor het eerst een veiling werd gehouden. Het pand wordt ook nog
‘Op de Gaffel’ genoemd.21
Het lijkt erop dat de herbergfunctie van de Gaffel, c.q. het raadhuis,
populair was voor het organiseren van feesten. Zo moest in 1593
het gildefeest van Sint Catherijn worden gevierd, maar er was zoveel onderlinge onenigheid in het gilde dat er drie groepen waren
ontstaan die afzonderlijk feest vierden: de oude leden bij Sijmon
Theuwens in de Wildeman, de jonge leden enkele daarvan bij Jan
int Ekerschot op het raadhuis en de anderen waren bij Lijn Huibers
in de Raven. De secretaris voegde hieraan toe: ‘het is overal ruzie’.
Bij het gildefeest op de teerdag van Sint Sebastiaan op zondag 23
januari 1594 ging het er waarschijnlijk niet al te sober aan toe, want
jonker Andries van Erckel viel daarbij van het raadhuis, waarbij hij
zijn kniebeen brak.
In mei van datzelfde jaar is het raadhuis met nieuwe leien gerepareerd, samen met de kerktoren en de kerk.22
Tot nu toe is vooral geschreven over de condities rond de gevangenisfunctie, maar in 1594 wordt voor het eerst bericht over daadwerkelijk gebruik voor detentie: Marten Peters van de Maerselaer
wordt in de gevangenis onder het raadhuis opgesloten op verdenking van betrokkenheid bij een moord. Twee personen beloven aan
de officier van justitie dat, als deze zou ontvluchten, ze dan voor
hem zullen instaan, schuldig of onschuldig.23
Erg druk wordt de gevangenis waarschijnlijk niet bezocht, want pas
in 1615 komt hierover weer een vermelding. Dan wordt Sebastiaen
Cornelissen Gijben vanwege de doodslag, die hij heeft gepleegd op
zijn broer Gijsbert, op paasavond door de officier van de gemeente
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in hechtenis genomen en in de gevangenis in het raadhuis in ijzeren
banden geketend. Het vonnis luidde: de doodstraf.24
In 1608 is bij een ruil van land sprake van ‘een poort van het raadhuis’; mogelijk gaf die toegang tot de tuin van het raadhuis. Bij die
ruil geven heer Wouter Gregoris van Cuijck en Gerard Hermans 7
roeden en 12½ voet land aan Gielis Sebrechts van Cuijck, grenzend
aan o.a. de tuin van het raadhuis en het erf van Geerling Michiels
van de Schoot naar de poort van het raadhuis. Gielis moet hieruit
de gemeentelijke belasting betalen onder voorwaarde dat hij en
zijn nakomelingen altijd het recht hebben om door de poort van
het raadhuis te mogen rijden zoals dat eerder aan heer Johan van
der Haegen deken van de Sint Peterskerk was toegestaan.25
Toeval of niet, nadat op 9 april 1609 het Twaalfjarige Bestand officieel werd afgekondigd, kwam op 21 juni daaropvolgend het verzoek bij de heren schepenen binnen van de vice-deken en de kanunniken van het kapittel om voor de verpachting van hun tienden
gebruik te mogen maken van de raadskamer op het raadhuis. De
schepenen keurden dit nu goed, maar achten zich niet verplicht dit
ook in de toekomst te moeten doen.26
In 1612 komt er na 20 jaar (voor zover bekend) weer een nieuwe
huurder in het raadhuis: Rutger Mathijs Oerselmans wordt de
nieuwe beheerder voor een periode van 4 jaar, waarbij de huur na
twee jaar eventueel beëindigd kan worden, mits met Kerstmis
daaraan voorafgaand opgezegd.
En weer is de huurprijs fors verhoogd tot 20 gulden per jaar (nu een
verdubbeling!), in halfjaarlijkse termijnen te voldoen en voor de
eerste keer per a.s. SintJansdag 's-avonds. Rutger moet zelf het
raadhuis bewonen en onderhouden zoals hij het heeft aanvaard. Bij
het eindigen van de huur moet de huurder de tuin laten liggen per
half maart zoals hij die ook aanvaard heeft.
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Als men in de raadskamer vergadert, moet hij die ruimte in gereedheid brengen en als er iemand anders verblijft dan dient hij die
direct te laten gaan ‘zoals dat van oudsher gebruikelijk is geweest’.
Hij mag op de zolder dan wel in de kelder net zoveel brandstof,
hout of rijshout etc. opslaan als hij denkt in de winter nodig te hebben om daarmee in de raadskamer het vuur te stoken. Verder mag
de huurder geen vee houden tijdens deze huurtijd, en als er enige
noodzakelijke reparatie moet worden verricht, dan moet hij dat
aan de schepenen kenbaar maken en dat dan zelf voorschieten en
op de huurprijs in mindering brengen.
Ofschoon het contract voor vier jaar was opgesteld, werd het na
twee jaar verlengd voor nog eens twee jaar.27 Toch blijft de familie
waarschijnlijk nog langer in het raadhuis wonen, want op 25 december 1629 (er werd dus met kerstmis gewoon doorgewerkt bij
de gemeente) verlengen de heren schepenen de huurperiode van
het raadhuis. Het contract met Gijsbert zoon van Rutger Oerlemans, die dan al diverse jaren de functie van wat werd genoemd
‘conciërge van het raadhuis’ bekleedde, werd voor drie jaar verlengd ‘onder dezelfde condities als voorheen.’
In 1632 en 1638 werden nogmaals beide keren het contract voor
zes jaar verlengd.28
Hanneke van den Bogaart-Vugts (hbogaartvugts@zonnet.nl)

______________________________
19 kroniek RAO 1587 f.218-v
20 592/175 f. 122
21 RAO 1594/376
22 RAO 1593 en 1594, kroniek Aert Sgraets
23 RAO 1597/372 en 375
24 RAO 1615/177
25 RAO 1608/212
26 RAO 1609/193
27 RAO 1612/161
28 RAO 1629/279, 1632/328 en 1636/317
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De twee oudste ‘schoolhuyzingen’ van Oirschot…
en verder….
De oudste schriftelijke bewijzen van een school in Oirschot komen
uit het einde van de 13de eeuw. Die school is dan een Latijnse
school. Zij bestond uit twee afdelingen; een soort onderbouw en
een bovenbouw. In de bovenbouw leerde men Latijn spreken, lezen
en schrijven, enz. In de onderbouw werd ook les gegeven in het
Nederdiets (de voorloper van het Nederlands). Waar de Latijnse
school in de 17de eeuw stond, is in Oirschot nog algemeen bekend.
Ze stond toen in het tegenwoordige Schoolstraatje. De leiding van
het onderwijs op die Latijnse school was in handen van bestuurders
van de katholieke kerkgemeenschap. Echter op het einde van de
80-jarige oorlog - die duurde van 1568 tot 1648 en tevens de opkomst was van de gereformeerde godsdienst - is die Latijnse school
langzaam aan dood gebloeid. Even was er nog een opleving tijdens
en na het beleg van Den Bosch (1829). Maar na de vrede van Munster (1648), die een eind betekende van de oorlog en waarbij de
uitoefening van de katholieke godsdienst in het openbaar verboden
werd, ging het gauw weer bergafwaarts.
In 1678 is de Latijnse School opgeheven. Dat wil zeggen de bovenbouw. De onderbouw was ondertussen al eerder zelfstandig verder
gegaan als de Nederduytse School. Het gebouw van die Nederduytse School stond ten noorden van de kerk, naast de zgn.
‘Bleek’ en wordt in de archieven dan ook aangeduid als ‘de school
bij de Bleek’. De Bleek (bleekkuil met bleekveld) is het terrein waar
nu het Kantongerecht staat. Die ‘Schoolhuyzinge’ moet dus gestaan hebben, waar nu het (nieuwe) Gemeentehuis staat. De eerste
Nederduytse schoolmeester van deze school die in de archieven bij
naam genoemd wordt, is een zekere Lennart Kiss, benoemd in
1635.
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Lathijnse school

Hoe die ‘Schoolhuijzinge bij de Bleek’ er uit gezien heeft, is niet
meer bekend, maar waarschijnlijk is het een woonhuis geweest
voor de schoolmeester met daaraan een vertrek dat als klaslokaal
gebruikt kon worden. Op het terrein stonden ook een paar bijge________________________________________________________________9

bouwtjes, zoals een schuurtje, een as-hok en twee publieke secreten (openbare toiletten).
Sinds 1648 mochten alle betaalde openbare ambten voortaan alleen bekleed worden door personen van de gereformeerde godsdienst. Het meesterschap was zo’n openbaar ambt, dus moest de
meester gereformeerd zijn. En aangezien Oirschot niet veel gereformeerden in huis had, kwam de meester meestal uit den vreemde. Veel leerlingen zal hij -vooral in het begin- niet hebben gehad.
Katholieke ouders zullen hun kinderen niet graag naar een gereformeerde school gestuurd hebben. De meester op zijn beurt liet
het wel uit zijn hoofd om veel propaganda te maken voor zijn gereformeerde godsdienst. Hij was immers, wat zijn salaris betrof, afhankelijk van het schoolgeld van de kinderen. Wellicht omdat hij
dicht bij de kerk woonde, deed hij meestal ook dienst als koster,
voorzanger en/of klokkenluider. In de gereformeerde diensten natuurlijk. Dat baantje werd wel apart betaald.
In de loop van de 17de en 18de eeuw heeft Oirschot op die Nederduytse school verschillende gereformeerde schoolmeesters gehad. Daarnaast kom je in de archieven verschillende klachten tegen
over zgn. bijscholen, maar dat zijn geen echte scholen. Dan is er
ergens een katholiek persoon bezig om thuis wat lees- en schrijfles
aan kinderen te geven, die door hun ouders niet naar de gereformeerde school gestuurd werden. En dat was ten strengste verboden.
Een van de bekendste gereformeerde schoolmeesters is ene Van
Wadenoyen, maar dan zijn we ondertussen al een eind in de 18de
eeuw en is het schoolvertrek klaarblijkelijk aardig aan het verslijten,
want er komen regelmatig klachten over de toestand van het gebouw.
In juni 1784 -tijdens zijn meesterschap- is er iets gebeurd bij zijn
school, dat niks met het onderwijs te maken heeft, maar waard is
om even te vermelden.
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“Enkele schoolkinderen hadden in die ‘publieke secreten’ iets ongewoons gezien en meldden dat aan de meester. De meester ging
kijken en ontdekte dat het een dood kind was. Op zijn beurt meldde
hij dat aan den drossaard. Die heeft het lijkje onder de kerktoren
laten brengen en laten ‘visiteren en schouwen’ door de heren Van
Roy en Van Antwerpen, respectievelijk dorpsdokter en chirurgijn.
Dit ten overstaan van 7 scheepenen en de secretaris van Oirschot.
Er werd geconcludeerd dat het een lijkje was van een eerstgeborene
- een jongetje - waaraan geen kwetsuren te vinden waren. Het kind
begon reeds te rieken en dus moest het meer dan een dag in het
secreet gelegen hebben. Dat feit was strafbaar. Hoe het verder afgelopen is, is niet bekend.”
We gaan verder naar het einde van de 18de eeuw, als de Fransen
met hun leuze van ‘Vrijheid, Gelijkheid en Broederschap’ ons land
binnen vallen. Zij brengen niet alleen veel veranderingen op maatschappelijk gebied, maar ook vrijheid van godsdienst. Alle godsdiensten zijn sindsdien gelijk voor de wet. Een van de gevolgen is
dat de scholen niet meer onder controle van de gereformeerde
kerk staan, maar onder supervisie van de gemeente en er wordt
voortaan neutraal onderwijs gegeven.
In 1797 worden door de gemeente alle gemeentegebouwen gecontroleerd. Dus ook de Nederduitse School. Er zijn na al die jaren veel
mankementen aan het (ondertussen) oude gebouw. Er moet regelmatig gerepareerd worden. Zo bijvoorbeeld ook weer in 1799.
En in 1804 geeft de Commissie van Toezicht van Gemeentegebouwen te kennen dat de westzijde van de Nederduytse School helemaal bouwvallig is. Ze verzoekt om vernieuwing van het gebouw.
Of het ook gebeurd is, en hoe, is niet bekend. In 1825 heeft de
school zoveel leerlingen dat er zelfs een tweede meester -een zgn.
ondermeester- benoemd mag worden en dat eist meer ruimte. In
1826 komt er weer een brief bij de gemeente om de toestand van
de ruimte voor het onderwijs te verbeteren. Tenslotte -maar dan is
het al januari 1829- besluit de gemeente toestemming te vragen
aan Gedeputeerde Staten om een bestaand huis in de kom te mo________________________________________________________________11

gen kopen voor de som van f 2500, of minder, dat als school kan
dienen.
Een maand later komt die toestemming. Het gebouw wat men op
het oog heeft, is de voormalige Latijnse school. De gemeente heeft
dit pand in maart van dat jaar gekocht op een openbare veiling met
de opzet er een ‘caserne’ in te richten voor de Marechaussee, terwijl van het grote huis een school gemaakt kan worden. Waarvoor
de oude Latijnse School sinds 1678 gediend heeft, is niet bekend,
maar er zal wel veel veranderd moeten worden aan het gebouw en
daarvoor moet men een deskundige raadplegen.
Bestek en begroting van de verbouwing in het kort:
Het uitbreken van alle hinderlijke objecten.
Verder moet er komen:
- Een woning voor de onderwijzer en een schoolgebouw
- Woonruimte voor de Marechaussee en stallingen voor 7 paarden van de Marechaussee. Daarbij een bergloods.
Totaal geschat op f. 3643.
Het werk wordt publiek aanbesteed.
Er komen vijf inschrijvers en het werk wordt gegund aan de Oirschotse Jan Essens voor de som van f. 2875.
Behalve het werk aan de gebouwen zal er ook een nieuwe inrichting voor de school moeten komen.
Geleverd wordt:
- 16 schrijftafels voor gevorderde leerlingen, waarvan:
- 7 tafels …… lang 4 ellen
- 5 tafels …… 5 ellen
- 4 tafels …… 75 duimen.
- zitbankjes voor de kleintjes
- kastjes voor de onderwijzer
- kapstokken
- 3 leerborden
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-

2 banken voor het plaatsen van maten en gewichten
Iets om de onderkant van de ruiten af te dekken, zodat de leerlingen niet naar buiten kunnen kijken.
3 kasten en een bureau.

In 1830 is het werk klaar. Het gebouw wordt gecontroleerd maar
daarbij worden toch nog enige gebreken ontdekt. Pas als die ook
verholpen zijn, wordt het gebouw opgeleverd en kunnen de leerlingen weer jaren vooruit in hun (bijna) nieuwe school.
Ondertussen zijn er schoolopzieners in het leven geroepen, die regelmatig de schoolmeester en de vorderingen van zijn leerlingen
moeten controleren, en natuurlijk ook de toestand van de gebouwen. Zo verzoekt de schoolopziener in 1871 om enige veranderingen in het schoolgebouw aan te brengen en in 1877 keurt hij zelfs
het hele schoolgebouw af. Hij heeft een hele lijst van minpunten
zoals:
“Het feit dat de school in een dichtbebouwde gedeelte van de gemeente ligt, in een enge steeg. De toegang van de school is bij regen en vooral ’s winters morsig en slijkerig. Deze ongunstige ligging
wordt nog verhoogd door de aanwezigheid van verschillende open
beerputten in de omgeving en dat geeft dikwijls stank. Het is een
somber gebouw, verdeeld in 2 lokalen. Veel te klein voor het aantal
schoolkinderen. 50 leerlingen in een lokaal van 5,30 m. x 6,08 m. en
een gebrekkige ventilatie. De kinderen krijgen na een tijdje hoofdpijn en worden soms misselijk”.
De burgemeester wil wel enige veranderingen aan laten brengen,
maar de schoolopziener vindt dat niet genoeg. En een inspecteur
geeft de schoolopziener gelijk. Een nieuwe school moet er komen.
Ook Gedeputeerde Staten is het daarmee eens, maar vindt dat men
eerst de nieuwe Wet op het Lager Onderwijs, die in de maak is,
maar eens af moet wachten. In 1878 is die wet er, en in 1880 komt
er nog een bouwbesluit achter aan. Eerst wilde men de nieuwe
________________________________________________________________13

school bouwen op het terrein van de Franse School, maar dat was
te bekrompen en veel te duur.
Tenslotte - maar dan is er al weer een hele tijd overheen gegaan - is
er een bouwplan gereed voor een nieuwe school op de hoek van de
Spoordonkseweg/Lindelaan. Dat is dus de Odulphusschool geworden: nu De Linde.
Ondertussen heeft een zekere Arn. Tret al zijn oog laten vallen op
het lege gebouw en in 1883 huurt hij de keuken van het lege
schoolhuis en het gebruik van de opkamer. Dat is waarschijnlijk de
aanloop geweest naar de latere meubelfabiek van “d’n Tret”. Als
dan de marechaussee ook uit het pand getrokken is, richt hij er zijn
bekende meubelfabriek in. Dan zal er wel weer danig verbouwd
zijn. Later is het bedrijf overgenomen door Baron Bentinck en in en
in 1968 door J. van Oudheusden. In 1979 is dat bedrijf verplaatst
naar Tilburg en is het complex voor de zoveelste keer verbouwd tot
de zeven zogenaamde ‘hatwoningen’: woningen voor alleenstaande of tweepersoons huishoudens.
Toch nog even terug naar 1830, naar de oude verlaten ‘School bij
de Bleek’. Dat gebouw is, nadat het leeg kwam ‘te staan, verkocht
aan een zekere Jacobus Hendrik v.d. Ven, die het in 1864 liet verbouwen en splitsen tot twee woningen. In 1877 gingen de twee
huizen, de schuur en het erf over naar Franciscus v.d. Sande en zijn
kinderen verkochten de boel op hun beurt in 1904 aan het R. K.
Kerkbestuur.
Die liet alles afbreken en er een bondsgebouw (het parochiehuis)
bouwen met daaraan een kosterswoning met winkel. Een winkel
waar men religieuze artikelen kon kopen, zoals rozenkransen, kerkboeken, medailles van heiligen enz. De eerste bewoner van het
huis -de koster dus- was de bij ouderen nog (van horen zeggen)
bekende P. Stans. De volgende bewoner was koster Hendriks.
Naast en bij het Parochiehuis was een afgesloten terrein, waar de
parochianen, in de tijd dat de fietsen nog niet voorzien waren van
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degelijke fietssloten, hun fietsen -bijv. tijdens de kerkdienstenkonden stallen. “Bij Stanse op de plats” was nog lang een bekende
plaatsaanduiding.
Verschillende Oirschotse verenigingen konden gebruik maken van
het Parochiehuis voor hun bijeenkomsten, als feestavonden, lezingen en toneeluitvoeringen. De bibliotheek is er ooit begonnen,
maar ook is een gedeelte nog in gebruik geweest als school. Immers in 1946 is er de Jongensmulo (of ulo) van start gegaan onder
leiding van meester van Woerkom. In 1955 verhuisde ze naar de
nieuwe school in de Pullen, die in 1956 - tegelijk met de nieuwe
Antoniusschool - officieel geopend werd. Ook het Parochiehuis is
ondertussen verleden tijd.

Bondsgebouw

Immers, vanaf het begin van de vijftiger jaren was men bezig om
een ruimere huisvesting te vinden voor het gemeentelijk apparaat.
________________________________________________________________15

En in het midden van de zeventiger jaren viel het besluit een nieuw
administratiegebouw te bouwen op het terrein van het Parochiehuis. Dat terrein kwam vrij, omdat men op de hoek Sint Jorisstraat/Agnes van Kleefstraat een nieuw gemeenschapshuis bouwde: De Enck (de oude). Het oude parochiehuis werd afgebroken en
in 1979 werd met de bouw van het nieuwe gemeentehuis begonnen.
De officiële opening van het nieuwe gebouw was op 26 en 27 juni
1981.
Dus: In het kort: Van School tot Gemeentehuis
Clari van Esch- van Hout

Inf. o.a. Oirschotse resolutieboeken, Oirschotse gemeentenotulen en
losse archieven.
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Dicht bij huis gepaste werkgelegenheid
ENTA Confectieateliers in Oirschot (1956-1966)
Het is bitterkoud op maandag 13 februari 1956. Er waait een
noordoosten wind en het is 12 graden onder nul. In Friesland wordt
druk sneeuw geruimd ter voorbereiding op de elfde Elfstedentocht
de volgende dag. Limburg viert Carnaval. In de Oirschotse Sint Pieterskerk wordt door deken Th.L. de Vries een plechtige heilige mis
opgedragen. Hij vraagt Gods zegen voor het vanochtend te openen
confectieatelier van NV ENTA, een dochteronderneming van NV
Baekers’ Textielfabrieken in Eindhoven. Diverse Oirschotse en
Spoordonkse hoogwaardigheidsbekleders en de directie en medewerkers van ENTA zijn hierbij aanwezig. Dik aangekleed loopt het
gezelschap naar de locatie Den Heuvel 20A voor de officiële opening.1

Jaaroverzicht met belangrijke gebeurtenissen in Oirschot, 1956.
Nieuwblad van het Zuiden
1
De gegevens over de openingsplechtigheid komen uit het dagblad Oost-Brabant van 15 februari
1956.
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Baekers’ Textielfabrieken
In 1956 bestaat de Eindhovense textielfirma van Baekers 90 jaar.2
In 1866 koopt Willebrordus Baekers een stuk grond, strategisch
gelegen bij de splitsing van de in dat jaar aangelegde spoorlijnen
Eindhoven–Boxtel en Eindhoven–Luik. Op deze plek verrijst de eerste fabriek van de toenmalige firma Baekers & Raijmakers (BARA).3
Er wordt handmatig gefabriceerd via thuiswevers en gehandeld in
linnen, pellen (voor huishoudtextiel), damast, tijk (matrasbekleding) en dergelijke. Tijk wordt eerst geïmporteerd uit België, waarvoor de ligging aan de spoorlijn dan ook handig is.
Na de eeuwwisseling vinden grote en snelle veranderingen plaats in
het bedrijf. Langs de Emmasingel richting het spoor rukt Philips op
met zijn gebouwen, oprichter Baekers wordt opgevolgd door zijn
zoon, mechanisatie neemt het handwerk definitief over en de firma
wordt een naamloze vennootschap (NV). Vijftig jaar na de oprichting staat er een geheel nieuwe fabriek aan de andere kant van de
spoorlijn op een terrein van bijna acht hectare. Leden van de familie Baekers behoren inmiddels tot de maatschappelijke en ondernemerselite van Eindhoven en zijn sterk verzwagerd met families
uit de lokale lucifer-, sigaren-, leer- en textielindustrie.
Wanneer in 1928 wordt teruggekeken op de afgelopen zestig jaar,
dan ziet men een modern en nog steeds groeiend bedrijf met 400
weefgetouwen en 450 medewerkers op een vloeroppervlakte van
12.000 m2.. Er is sprake van medezeggenschap voor medewerkers
en diverse sociale voorzieningen. Het markiezendoek is één van de
belangrijke exportproducten en siert - vaak in de kenmerkende
oranje kleur - menig gebouw in Nederland. De voormalige kolonie

2
De algemene informatie over NV Baekers’ Textielfabrieken en NV ENTA Confectieateliers komt uit
C.F.C.G. Boissevain, De markies met het dubbele leven. 100 jaar Baekers’ Textielfabrieken Eindhoven
(Zutphen 2019). De publicatie is aanwezig in de bibliotheek van Heemkundekring De Heerlijkheid
Oirschot.
3
Op de hoek Emmasingel en Mathildelaan, waar anno 2020 De Witte Dame en de Media Markt staan.
Van 1916-1981 staat de tweede fabriek aan de Steenstraat. Tot 1876 is Leo Raijmakers vennoot in de
firma, maar zijn naam blijft nog lang aan de bedrijfsnaam verbonden. In 1952 wijzigt de bedrijfsnaam
van NV Baekers & Raijmakers’ Textielfabrieken in NV Baekers’ Textielfabrieken.
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Nederlands-Indië is tot de Tweede Wereldoorlog een belangrijke
afzetmarkt voor de katoenen en linnen weefsels van Baekers.
Maar de textielfabrikant moet ook
opboksen tegen de buitenlandse
producten, die bijvoorbeeld in Amerika door betere mechanisatie en
meer efficiëntie goedkoper kunnen
worden geproduceerd. En de sterke
gulden is een nadeel voor de export, terwijl eind jaren twintig het
buitenland zijn markten afschermt
voor de Nederlandse producten. De
jaren dertig en vijftig gelden als zeer
voorspoedig voor het bedrijf.
Het ENTA-pand Den Heuvel 20A,
1963

ENTA Confectieateliers
Na de Tweede Wereldoorlog is er in
de textiel steeds meer sprake van
overcapaciteit
en
branchevervaging. Textielbedrijven moeten
samenwerken om de concurrentie
aan te kunnen. De Linnen- & Damastweverij G. Kerssemakers bijvoorbeeld gaat in 1959 over naar
Van Dijk & Co (Kodijko), dat vijf jaar
later weer fuseert met Van Oerle’s
Band & Damastweverij in Boxtel.
Baekers gaat in 1961 op in BEHTI
(NV Baekers, Elias, De Haes Textielindustrie).
Het vervallen ENTA-pand, 2020
Om niet meer geheel afhankelijk te
zijn van het weven van lappen stof
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als grondstof voor de eind-producten van anderen, gaat Baekers
ook zelf eindproducten op kledinggebied maken.
Naast de weverij in Eindhoven start op 8 juli 1944 een confectieatelier in een aparte naamloze vennootschap (NV): Eindhovens Naai
en Textiel Atelier (ENTA).4
Het aandelenkapitaal wordt gesteld op f 500.000, waarvan een vijfde is geplaatst en volgestort. In 1947 is dat f 200.000 en in 1957 f
300.000. Directeur is Willy Baekers (in ieder geval tot en met 1967)
en zijn procuratiehouders zijn Godfried Sengers (al veertig jaar in
dienst bij Baekers) en Abel Dijkstra. Commissarissen zijn Jan Verlinden (wijnhandelaar in Den Bosch en zwager van directeur Willy
Baekers), Joh Baekers (medisch medewerker en zuster van Willy
Baekers) en Pieter de Pree (namens de Nederlandse Participatiemaatschappij). In 1966 werken bij ENTA in totaal zeventig personen, waarvan ongeveer vijftig in het pand van de voormalige
Havro-meubelfabriek in Oirschot. ENTA huurt het pand de eerste
vijf jaar van mevrouw M.C. van Rooijen-van Haag, echtgenote van
de voormalige HSM- en Havro-meubeldirecteur en per 1962 van
J.A. Kramer, directeur-eigenaar van de meubelfirma Hekster.5 In
1967 stopt het Oirschotse filiaal.6 In 1972 wordt ENTA een besloten
vennootschap (BV) en vanaf 1974 maakt het deel uit van de Textielfabriek H. van Puijenbroek (HAVEP) uit Goirle. Twee jaar later verhuist ENTA ook naar die plaats.
Het motoriek van meisjes
Van 1920-1925 heeft de firma Baekers & Raijmakers al eens een
filiaalbedrijf gehad. Een weverij in Mierlo-Hout. De weverij in Eindhoven kon de vraag niet aan. Maar een ander argument voor het
kiezen van een locatie buiten de stad is de aanwezigheid van veel
4
Over de betekenis van de afkorting ENTA is geen zekerheid te krijgen in de archieven. Ook Eerste
Nederlands Textiel Atelier is denkbaar (met dank aan de heer Jac Hems te Oirschot voor deze suggestie).
5
NBI.
6
De laatste vermelding van ENTA Confectieateliers aan de Heuvelstraat 18 (sic) staat in het telefoonboek van Oirschot van 1966.
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vrouwelijk personeel. Het fijne motoriek van de vrouwenhand is
niet alleen geschikt voor het werk in de textiel, maar ook in de
gloeilampen-fabricage bij Philips in Eindhoven. En bij Philips worden hogere salarissen betaald en gelden betere secundaire arbeidsvoorwaarden. De grotere textielfabrikanten, zoals De Haes en
Baekers, richten zich nu op filialen in de omliggende dorpen waar
vrouwelijke arbeidskrachten makkelijker beschikbaar zijn.
Per 1 januari 1956 wordt het arbeidsintensieve naaiwerk van NV
ENTA uitbesteed naar Oirschot. De kinderrijkdom van de gezinnen
speelt bij de vestiging van dit filiaal een grote rol. De dorpsbevolking in dat jaar groeit naar 8.000 inwoners, terwijl er een huishoudschool voor de landbouwsector aanwezig is. Rector Vissers van deze school is bij de opening van het ENTA-filiaal aanwezig. De genoemde school is de sinds 1931 bestaande kleutermontessorischool met naaischool van het klooster Nazareth aan de nabij gelegen Koestraat. Later wordt dat een huishoudschool.7 Bij de start
van het confectieatelier op 1 januari 1956 werken er al vijf meisjes,
bij de opening ruim een maand later zijn het er elf en dat moeten
er dertig gaan worden. Maar directeur Willy Baekers, kleinzoon van
de oprichter van de Eindhovense textielfabriek, moet er vooral
voor waken dat gezinnen in Oirschot te weinig dienstbodes gaan
krijgen! Hij wil ‘dicht in de buurt gepaste werkgelegenheid bieden
aan meisjes, die thuis of in andere gezinnen geen werkkring hebben’, zegt hij in zijn openingstoespraak ter geruststelling. En, ‘met
de mentaliteit der Oirschotse bevolking wordt gaarne rekening gehouden’. Burgemeester E.A.M.A. Steger heeft er in zijn toespraak
alle vertrouwen in: ‘Wijs beleid en voorzichtigheid is geboden; de
voorbereiding was degelijk en geschiedde op katholieke wijze. De
directrice, mejuffrouw D. van de Ven, staat er borg voor dat de belangen der grote gezinnen ook geborgd worden …’

7

www.erfgoedgeowiki.nl.
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Met een druk op een knop stelt de burgemeester vervolgens de
elektrische naaimachines in werking en is de officiële opening afgelopen. De genodigden kunnen naar hotel Princée voor een Brabantse koffietafel.
Het dagelijks werk

De confectiedames aan het werk, 1960

Mien van der Schoot-Roefs, geboren in 1945, vertelt ons over de
dagelijkse gang van zaken in het naaiatelier.8 Zij is vijftien jaar wanneer ze in 1960 gaat werken bij ENTA, waar ze vervolgens drie jaar
in dienst is. Via een soort beurs op de Markt van Oirschot komt ze na de huishoudschool - in contact met het confectieatelier. Dien
van de Ven is daar de directrice en Sjaan van de Wal haar assistente
en van 1961-1966 de cheffin. Mien herinnert zich dat er in het fili8

Schoot, 2020.
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aal Oirschot alleen overalls werden gemaakt door de circa vijftig voornamelijk vrouwelijke - medewerkers. Er was een grote mate
van arbeidsverdeling, waarbij ieder meisje slechts een klein stukje
aan de overall doet en deze vervolgens doorgeeft aan de volgende.
Aan het eind van de rit worden 15 stuks bij elkaar gebonden. Het
pak verdwijnt door een gat in de vloer naar een vol te laden
vrachtwagen, waarmee de chauffeur naar Eindhoven rijdt.

Vrolijkheid tijdens het werk begin jaren 60. Op de voorgrond Sjaan
Blankers, Sjaan van de Wal en Van de Heuvel.
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Daar worden de overalls netjes geperst, ingepakt en naar de klanten verzonden.
Je verdient een basisloon afhankelijk van een gemiddelde productie
en iets extra’s wanneer je meer produceert. De 21-jarige Ria Liebrechts mag in 1963 alles wat ze boven
de fl. 30 verdient van thuis zelf houden
en heeft dan na een volle werkweek fl.
20 zakgeld zelf verdiend. Riet Verkooijen (18 jaar) bedient in 1963 de zogeheten ‘arm-afwaarts-machine’ die de
overall tot slot tot één geheel maakt, de
moeilijkste machine om te bedienen. Zij
mag van haar moeder alles boven de
prestatienorm zelf houden, wat haar fl.
6 per week oplevert.9 ‘Maar wanneer
dat laatste het geval was, kwam er ‘iemand uit Eindhoven’ met een stopwatch en vervolgens werd de extra geproduceerde hoeveelheid de nieuwe
basis voor het loon en viel er niets extra’s meer te verdienen’, wil Mien van
der Schoot-Roefs nog wel even kwijt! De
dames doen het werk 48 uur per week,
van maandag tot en met zaterdagochtend. Die zaterdagochtend verdwijnt in
de loop van de jaren zestig uit het werkrooster. Tijdens het werk wordt er veel
gekletst en geroddeld, vooral wanneer
iemand verkering krijgt. Dat zal dan ook
voor Luus Mutsaerts-Kolsters (29 jaar in
1963) hebben gegolden. ‘Zij werkte Advertentie Hems-Bakker,
vanaf het begin bij ENTA, dus al 7,5 jaar 1960
9

Streekbelangen, 1963.
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en is inmiddels getrouwd, maar werkt er nog met erg veel plezier’,
aldus de krant Streekbelangen. Om 8 uur ’s morgens start het werk
en in de loop van de ochtend is er een kwartier koffiepauze. Tussen
12 en 13 uur is er lunchpauze – sommigen gaan dan naar huis –
daarna theepauze en om 5 uur gaat iedereen weer weg. Eenmaal
per jaar is er een bedrijfsuitje van de ENTA-medewerkers uit Eindhoven en Oirschot. Mien van der Schoot-Roefs herinnert zich nog
de Efteling en een tochtje naar Duitsland.

Interieur van de winkel van HEMBA, ca 1960

HEMBA kleding, BETERE kleding
Tot een jaar of tien geleden kende iedereen in Oirschot de kledingwinkel HEMBA aan de Gasthuisstraat 58. Sinds 1937 verkoopt
mevrouw Hems-Bakker (Hemba) daar textiele stoffen, knopen, garen, band en andere kleine benodigdheden die bij het naaien van
pas komen.
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De producten van de ENTA worden er ook verkocht, zoals overalls,
overhemden en loden jassen. De overalls en hemden zijn van een
goede katoenen kwaliteit, voorgekrompen en kosten in de jaren
vijftig en zestig circa acht gulden. Vader Hems zit in de bouw en
moeder heeft deze zaak voor haarzelf opgebouwd. Om iets te doen
te hebben en voor het geval haar man zou wegvallen. Aan de voorzijde van het gordijn in de winkel geeft ze klanten advies en doet ze
de verkoop, terwijl ze tegelijkertijd met haar arm door het gordijn
aan de woonhuiskant in de pan roert voor het eten van het gezin
van elf. Eigenlijk is de winkel een woonhuis met twee kamers. Vader timmert later drie slaapkamertjes op de zolder. Na het overlijden van moeder in 2002 neemt zoon Peter het bedrijf over. Zijn
broer Jac Hems (geboren in 1938) is de oudste van de vier zonen en
vijf dochters en lid van onze Heemkundekring. Hij volgt de Textielschool in Tilburg en Eindhoven en werkt bij V&D in Tilburg bij de
afdeling Klantcontacten.
In 1964 trouwt hij met Jeanne van Nisselrooij, die aan de Spoordonkseweg woont. Zij werkte toen een jaar of vier bij ENTA, maar
moet stoppen omdat ze gaat trouwen.10 Diverse foto’s van ENTA in
de collectie van onze Heemkundekring zijn van het echtpaar afkomstig, maar nog niet alle geportretteerden zijn geïdentificeerd.

Charles Boissevain

10

Hems, 2020.
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Op- en neergang van de gilden, toegespitst op het Sint
Sebastiaansgilde uit Oirschot
Inleiding
In het eerste artikel van deze reeks over de gilden in het tijdschrift
Van den Herd kwam het ontstaan van de gilden aan de orde. Dit
tweede artikel gaat in op de op- en neergang die de gilden in de
loop der tijden kenden. Daarbij komen achtereenvolgens opkomst,
bloei en verval aan de orde
alsook de hernieuwde belangstelling voor de gilden in
de vorige eeuw. Aan het eind
van het artikel sta ik stil bij de
betekenis van de gilden anno
nu en ga ik in op de vraag hoe
de gilden zo lang hebben
kunnen blijven voortbestaan.
Net als in het eerste artikel
spits ik een en ander toe op
het gilde Sint Sebastiaan uit Ketting Sint Sebastiaansgilde
Oirschot.

1 Op- en neergang van de gilden in Nederland
Opkomst
In het artikel ‘Onze Noord Brabantse Schuttersgilden’ uit 1963
schetst C.J.A. van Helvoort de opkomst van de gilden uit eerdere
godsdienstige verenigingen. Hij maakt daarbij een onderscheid in
de soorten gilden die ontstonden. Zo waren er in de steden de ambachtsgilden die zoals hij zegt tot doel hadden ‘het weerbaar maken van de arbeidersstand en de monopolisering van het bedrijf’ De
ambachtsgilden groeiden uit tot een macht in de steden en dat
bleef zo tot de Franse revolutie van 1794. Bij de opkomst van de
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steden ontstonden ook de schuttersgilden die zorgden voor de
stadsveiligheid en die in al hun pracht en praal te zien zijn op schilderijen als ‘De Nachtwacht’ van Rembrandt. Volgens van Helvoort
hadden die echter weinig te maken met de schuttersgilden uit Brabant. Deze schutten, zoals ze vaak genoemd werden, kwamen vóór
de hervorming in heel ons land voor en bleven in het katholieke
zuiden ook daarna behouden.

De beroemde ‘Nachtwacht’ van Rembrandt

Bloei in stad en platteland
In Nederland hebben ongeveer tweeduizend gilden bestaan. Volgens Judith Amsenga in haar artikel ‘Het Nederlandse gildewezen’
in het Historisch Nieuwsblad van 2006 opereerde het grootste gedeelte daarvan in de steden omdat daar voldoende ambachtslieden
waren die hetzelfde vak uitoefenden en er een krachtig lokaal bestuur aanwezig was dat zo’n organisatie kon ratificeren. Van de
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tweeduizend gilden die Nederland telde waren er volgens haar
zeggen nog geen honderd gevestigd op het platteland. Het is duidelijk dat Amsenga hier vooral doelt op de ambachtsgilden zoals we
ook zien aan haar omschrijving van de functie van de gilden:
‘Gilden reguleerden de productie en afzet van goederen voor een
lokale markt en probeerden een bepaalde loonzekerheid te garanderen. Ze verzorgden een verder in die tijd niet bestaande ‘beroepsopleiding’ in hun sector, vormden een belangrijke bron van kennis
en waren hun eigen, vaak strenge, kwaliteitscontroleurs. Ten slotte
garandeerde het lidmaatschap van een gilde een bepaalde mate
van (sociale) zekerheid.’
In de literatuur over de gilden komen we herhaaldelijk tegen dat
het ontstaan van de gilden een stedelijke aangelegenheid was.
Maar zo vraagt Jette Jansen in haar boek ‘De deugd van broederschap’ in 2009 zich af: ‘Hoe verklaren we dan de 13e en 14e -eeuwse
schuttersgilden in de dorpen?’.
Volgens Janssen gingen op het platteland Christelijk Broederschappen en Buurtgenootschappen later ook als schuttersgilde
functioneren. Er waren zelfs schuttersgilden die zich vormden uit
eerdere ambachtsgilden.
Het grootste aantal eerste vermeldingen van schuttersgilden vinden we tussen 1425 en 1700. Uit de zestiende eeuw stammen 75
Brabantse gilden waarvan er 43 werden opgericht tussen 1425 en
1525. Relatief de meeste schuttersgilden werden opgericht in de
eerste decennia van de 17e eeuw. In 17e en 18e eeuw vertoont het
aantal gilden pieken en dalen afhankelijk van perioden van vrede,
politieke onrust en religieuze en economische ontwikkelingen.
Vooral de protestantse Reformatie en de daaropvolgende katholieke Contrareformatie alsook de Vrede van Utrecht in 1713 die een
einde maakte aan de Spaanse successieoorlog hadden hun effect
op bloei en verval van de gilden.
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Verval
Zoals Judith Amsenga in haar artikel ‘Het Nederlandse gildewezen’
in het Historisch Nieuwsblad van 2006 aangeeft werd de religieuze
functie van gilden door de Reformatie teruggedrongen. Al eerder in
de zestiende eeuw was er sprake van hulp aan behoeftige gildeleden uit de gildekas en na de Reformatie kregen die initiatieven
bredere navolging. De sociale verzekeringen werden een van de
meest karakteristieke elementen van het gildewezen in de Republiek. De gilden vulden daarmee het gat ontstaan tussen Kerk en
Staat.

Gildenfeesten in de Middeleeuwen

Omdat de gilden in Nederland zich naast economisch ook op sociaal gebied ontwikkelden, is de afschaffing ervan hier een lang en
traag proces geweest, in tegenstelling tot bijvoorbeeld België of
Frankrijk. Daar won de opvatting snel terrein dat het leerlingenwezen en de meesterproef een vrije economische ontwikkeling
afremden. De vrije markt werd het nieuwe toverwoord. Pas met de
vestiging van de Bataafse Republiek in 1795 kwamen de ideeën
naar Nederland. Naast economische motieven speelde het streven
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naar een eenheidsstaat met gelijke rechten voor iedereen en een
nationale economie een belangrijke rol bij de afschaffing van de
gilden in Nederland. In 1818 werden de gilden hier afgeschaft.

2 Op- en neergang van het Gilde Sint Sebastiaan uit Oirschot
Opkomst Sint Sebastiaansgilde
Het ontstaan van dit schuttersgilde uit Oirschot gaat in ieder geval
terug tot het jaar 1531 waaruit de oudst bewaarde Caert (statuten)
dateert. Mogelijk bestond het gilde al eerder want de papieren
wijzen op een herzien regelement.
Oirschot kende in het verleden volgens J.Lijten, blijkens zijn artikel
‘Het ontstaan der schuttersgilden op het platteland van NoordBrabant’ uit 1992, in totaal liefst elf gildes. Het merendeel daarvan
waren volgens Lijten kerkelijke broederschappen of ze groeiden
vanuit een kerkelijke fundatie. Met die stelling is niet iedereen het
eens. J.A. Jolles zegt hierover in zijn boek ‘De Schuttersgilden en
Schutterijen van Noord- Brabant’ uit 1974 dat hoe de oprichting
ook mag zijn gegaan het in ieder geval duidelijk is dat er een sterke
binding was met de Kerk. Zo was er een Sint Sebastiaans altaar en
werden op schiet- en teerdagen missen voor overledenen en levenden gelezen en luisterde het gilde processies op.
Behalve met de kerkelijke was er ook sprake van een verbinding
met de wereldlijke macht. Een van de heren van Oirschot, graaf
Richard van Merode trad op als gildebroeder en schonk het gilde in
1587 een gildetuin, in officiële stukken ‘Schuttersbogaert’ genoemd. Of hij ook optrad als samensteller van de gildenkaart, zoals
in heerlijkheden volgens onderzoeker C.J.A. van Helvoort (1963)
meestal het geval was, is onbekend.
Voor een beter begrip van de toenmalige situatie staan we kort stil
bij het Oirschot van toen.
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Geschiedenis van Oirschot
In het boekje ‘De Caert en Attributen van het Sint Sebastiaansgilde
Oirschot’ van de toenmalige archivaris van het gilde A.E.M. (Toon)
van Esch vinden we een kort resumé van de geschiedenis van Oirschot.
Oirschot was in de 16e eeuw een heerlijkheid en werd bestuurd
door twee heren: de hertog van Brabant (Keizer Karel V) en de heren van Oirschot (de heren van Merode). In 1526 telde Oirschot
778 haardsteden, uitgaande van de gemiddelde gezinsgrootte in
die tijd van 6 personen zal de bevolking ca 4000 inwoners groot zijn
geweest.
Op basis van oude stukken uit die tijd, zoals bijv. die van het Kwartier van Kempenland waar Oirschot onder viel, is te concluderen
dat Oirschot een welvarende plaats moet zijn geweest. Er was een
levendige handel in ossen, lederwaren, turf, wol en linnen. Oirschot
had als vrij- en heerlijkheid veel privileges zoals week- en jaarmarkten, een boterwaag en het recht van hoge, middelbare en lage justitie.
In 1530 had Oirschot twee kerken plus meerdere kapellen. Aan de
grote kerk van Sint Pieter was een kapittel verbonden bestaande
uit 11 kanunniken. Die droegen zorg voor de godsdienst en voor
het onderwijs in de Latijnse school en de Cantorij (zang- en muziekschool).
Rond 1500 beleefde Oirschot zijn gouden tijd, getuige de bouw van
de grote kerk en het oude raadhuis. Het was de hoofdplaats van
Kempenland waar ook de Hoogschout woonde.
Overigens kende Oirschot geen ambachtsgilden, ook al was er een
levendige handel en bedreef men er vele ambachten. Volgens J.
Lijten (1992) kwamen ambachtsgilden op het platteland in NoordBrabant nauwelijks voor en waren die in Oirschot zelfs verboden.
Bloei
De huidige vier schuttersgilden uit Oirschot, waar het Sint Sebastiaansgilde er één van is, dateren allen uit de ‘gouden tijd’ van Oir________________________________________________________________35

schot. De economische voorspoed van die tijd zorgt ervoor dat ook
het Sint Sebastiaansgilde voorspoedig gedijt.
In de oude Caert van 1531 is te zien dat het gilde toentertijd een
veelheid van taken had. Behalve de organisatie van schiet- en teerdagen en het deelnemen aan de jaarlijkse processie hoorde daar
ook het begraven van gildebroeders bij en het vendelen en tamboeren op kerk- en hoogtijdagen. Daarnaast had het gilde ook sociale taken in het kader van de armenzorg.
Het ledenaantal groeide en ook financieel gezien ging het het gilde
voor de wind. Dat valt bijvoorbeeld af te lezen uit het besluit, dat in
1609 tijdens de vergadering werd genomen, om voor 85 gulden!
een nieuw vaandel te laten maken in ‘s- Hertogenbosch.
En dan hebben we het nog niet over de gestage uitbreiding van het
zilver waar het koningsschieten mee gepaard ging. Zo waren er
zilveren vogels, een zilveren kroon en staf, zilveren schildjes en
medailles in goud, zilver en brons. Daarnaast waren er nog andere
bezittingen zoals de trommels voor de tamboers. Er werd ook aardig wat geld gestoken in het tenue van de gildeleden. Zo was volgens het regelement van 1531 iedere schutter gehouden iedere
vier jaar een nieuw bovenkleed, een‘ tabbard’, te maken in door
het gildebestuur vastgestelde kleuren. Dat kleed moest op de speciale gildedagen en tijdens de uitvaart van een gildebroeder gedragen worden. Ook droeg iedere schutter op zijn mouw een zilveren
embleem ‘van minstens zeven stuivers’.
Verval
In de 17e eeuw verandert er in Oirschot veel, stelt archivaris van
het gilde A.E.M. van Esch in het vervolg van zijn resumé over de
geschiedenis van Oirschot. Hij attendeert op de Vrede van Munster
in 1648, toen de katholieke godsdienst werd verboden en zowel de
kerken als het onderwijs in protestantse handen kwamen.
Katholieken namen niet of nauwelijks meer deel aan het onderwijs,
hetgeen na enkele generaties tot gevolg had dat het gros van de
bevolking van Oirschot analfabeet werd. In de loop van de 18e
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eeuw verslechterde de economische toestand, de textielindustrie
verdween en de landbouw verarmde.
Volgens van Esch had dit ook zijn weerslag op het gilde Sint Sebastiaan zoals duidelijk te zien is aan de taal in de oude gildeboeken
die tot 1760 ‘in behoorlijk Nederlands’ geschreven zijn terwijl in de
periode van 1780 tot 1830 dat duidelijk is ‘verslechterd.’
Een en ander werd nog versterkt door het feit dat Best in 1821 een
zelfstandige gemeente wordt met als nadelen voor Oirschot: een
kleiner inwoneraantal, minder landbouwgebied en verlies in de
klompenindustrie. Ook miste men in die eeuw de verkeersaansluiting op de snelweg Den Bosch - Eindhoven en de aansluiting
op het spoorwegnet. Zo raakte Oirschot meer geïsoleerd, wat zijn
neerslag had op de economische vooruitgang.
Ook in de deelname aan het gilde Sint Sebastiaan zijn de bewegingfijen van de tijd te herkennen. In 1696 kent het gilde 20 leden, in
1697-1698 met de vrede van Rijswijk stijgt dat naar 39, in 1713 zijn
er nog 30, in 1714 na de vrede van Utrecht stijgt het tot 59, in 1720
is het gedaald naar 35. Tot de inval van de Fransen in 1789 blijft het
gilde gemiddeld 30 leden groot en daarna gaat het na een korte
opleving na de afscheiding van België in 1839 verder bergafwaarts.
Korte opleving
Niettegenstaande het feit dat in 1818 in Nederland de gilden werden afgeschaft, is er na 1839 toch een korte opbloei te zien in het
bestaan van het Sint Sebastiaansgilde. Tien jaar lang is volgens
archivaris van Esch zelfs sprake van ‘een formidabele schutterij Sint
Sebastiaan.’
Eén van de hoogtepunten uit die tijd was de deelname van het gilde in 1843 aan een groots Gilden Concours te ’s-Hertogenbosch in
de Sociëteit de Unie, waar ook Z.K.H. prins Alexander aanwezig
was. Het gilde behaalde daar de eerste prijs: een gouden medaille!
In de oude gildeboeken is te lezen dat de Oirschotse schutters na
het concours in rijtuigen uitgeleide werden gedaan om in Oirschot
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onder klokgelui en het uitsteken van de vlag weer plechtig te worden ingehaald, ‘waarbij het hele dorp in het groen gehuld was’.
Als oorzaak voor deze verrassende periode van bloei noemt van
Esch de toenmalige enthousiaste hoofdman W. M. Meijers. Dat zal
zeker effect hebben gehad want nadat die in 1848 naar Amerika
vertrok, zien we dat het gilde als een kaartenhuis in elkaar zakt.
Daarnaast had zeker ook de installatie van Baron Sweerts de
Landas als beschermheer
van het gilde in 1841 een
positieve invloed. De rol
van de beschermheer
was aanzienlijk. Volgens
het reglement van 1842
had hij zelfs het recht ‘de
daartoe geschiktste gildebroeder als hooft-man te
benoemen’. De baron
deed ook een groot aantal schenkingen zoals: een
gildevaandel, aan-plant in
de schuttershof, een gildetrom, sjerpen en uniformen, prijzenzilver én
de kosten van veel teerdagen.
Gildehuizen aan de Grote Markt in Antwerpen
Het gilde was hem daar
zeer erkentelijk voor zoals blijkt uit het huldedicht ter ere van de
verjaardag van de baron in 1843, dat we aantreffen in de Transcriptie van de oude gilde regelementen van J.A. Burghouts. Ik citeer
hier de beginregels:
‘‘Hoogwelgeboren heer! aanvaart deeze zwakke hulde,
En dat Uw kiesheid toch de kleine lofspraak dulde
Die onwilkeurig soms het dankbaar hert ontvloeid,
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Naar waarde kunnen we uw niet danken,
Daartoe ontbreekt het ons aan klanken,
Ofschoon dit gunstbewijs de harte aan uw boeit.”
De beschermheer versterkte ook de band met de kerk met geschenken. Zo werd in januari 1844 door de baron aan pastoordeken A. Rovers een antiek kruis overhandigd ‘bevattende vele relikwieën, geplaatst op een ebben staf, met kostbaar zilver loofwerk
bewerkt’.
Dieptepunt
Het bestaan van het Sint Sebastiaansgilde bereikte haar dieptepunt
in de laatste decennia van de 19e eeuw toen het koningszilver van
het gilde werd verkocht. In het boek ‘De Schuttersgilden en Schutterijen van Noord- Brabant’ uit 1974 merkt J.A. Jolles hierover op:
“Den 23sten Juli 1870 werd met algemene stemmen besloten, de zes zilveren medailles- zo weinig was dus van ’t zilver
overgebleven- met den vogel te verkoopen (voor F 53,25).
ook moet toen een oude trom (of die van 1842) zijn van de
hand gedaan.”
Ook het ledenaantal loopt fors terug, zo zijn er in 1896 nog maar 4
gildebroeders over en ziet het aloude Sint Sebastiaansgilde zich
gedwongen te fuseren met het nieuwe Sint Jorisgilde, zij het met
behoud van de oude naam en rechten.

3 Hernieuwde belangstelling voor de gilden in 20e eeuw
Hernieuwde belangstelling
Vanaf de jaren 30 in de 20e eeuw is sprake van een vernieuwde
belangstelling voor de gilden. Jette Janssen zegt hier in haar boek
‘De deugd van broederschap’ over dat toen veel oude gilden nieuw
leven werd ingeblazen en er zelfs nieuwe gilden ontstonden. Dit
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paste in de opkomst van Brabant op sociaaleconomisch en cultureel gebied waardoor een sluimerend regionaal bewustzijn wakker
werd. Ook de herwaardering van de volkscultuur in die jaren heeft
daar zeker aan bijgedragen.
In Brabant en Limburg waar de katholieke kerk veel invloed had,
voldeden de oude verenigingsvormen nog. Wel verschoof de taak
van de gilden van publieke naar meer private taken. In dorpen en
steden in de provincie werden concoursen en feesten georganiseerd en deelname daaraan gold als een eer voor de lokale gemeenschap. Ook het landjuweel wordt nieuw leven ingeblazen. Er
was zelfs een landjuweel op nationaal niveau: het Vaderlandsch
Historisch Volksfeest. Ter illustratie een wel zeer enthousiast citaat
hierover van D.J. van der Ven uit ‘Neerlands volksleven’:
“Hoort ze naderen! De doffe zeventiende eeuwse trommen
van Gemert en Lieshout roffelen ronzebonzend hun opwindenden maatzang, trompetten schetteren signalen, muziek
stormt met krijgshaftige fanafares aan, oude vanen worden
sierlijk gezwaaid, banieren rijzen op boven pieken en geweren, paardengetrappel, voetgeschuifel, hooge hoeden, kleurig zijden sjerpen, zilveren braken in triomf rond gedragen
door koningen.”
Dat het bewustzijn van de betekenis van de schutterij als cultureel
erfgoed in het begin van de 20e eeuw toenam, terwijl ze voorheen
wel eens als ‘zuipschuitjes’ verguisd waren, valt ook af te lezen uit
de oprichting van de Noordbrabantse Federatie van Schuttersgilden in 1935. Het belangrijkste doel van de NBFS was het in stand
houden en in aanzien laten toenemen van de schuttersgilden en de
geest en tradities van de gilden te bestendigen, ‘te veredelen, ontwikkelen en tot bloei te brengen’.
Veel invloed op de vernieuwde belangstelling voor de gilden hadden ook de boeken van J.A. Jolles, die in verschillende provincies
waaronder ook Noord-Brabant de schuttersgilden inventariseerde.
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Zijn boek: ‘De schuttersgilden en Schutterijen van Noord-Brabant’
uit 1974 fungeerde volgens Jette Janssen als aanjager. Vrijwel ieder
gilde had wel een exemplaar van Jolles in de kast staan!
Wedergeboorte Sint Sebastiaans gilde
In 1896 was er, zoals A.E.M. van Esch in het boekje ‘De Caert en
Attributen van het Sint Sebastiaansgilde Oirschot’ opmerkt, sprake
van een wedergeboorte van Sint Sebastiaan door de fusie met het
net opgerichte Sint Jorisgilde. Hierdoor was ineens sprake van een
fiks herstel van het ledenaantal.
Weer wordt behoefte gevoeld aan een beschermheer en als zodanig wordt in april 1897 Hendrik van Veen aangesteld, maar dat eindigt al weer in 1903. In 1909 wordt Graaf Charles De Merode uit
Westerloo gevraagd als beschermheer van het gildefeest op te treden en in 1923 volgt het beschermheerschap van het gilde.
Dit hield langer stand en over en weer worden bezoeken afgelegd.
Zo waren de Prins en Prinses De Merode, zoals zij zich sinds 1930
mochten noemen, te gast op het landjuweel in Oirschot in 1951 en
toen in 1977 de Prins overleed was nagenoeg het hele gilde in vol
ornaat op zijn begrafenis. Hij werd als beschermheer van het gilde
in 1978 opgevolgd door zijn zoon Prins Boudewijn de Merode. In
1980 hebben hij en zijn echtgenote het landjuweel in Oirschot geopend.
De Merodes fungeren zelfs tot op de dag van vandaag als beschermheer van het gilde.
Hoogtepunten 20e eeuw
De opleving van de belangstelling voor de volkscultuur heeft zeker
ook bijgedragen aan het succes van het Sint Sebastiaansgilde in de
20e eeuw. Ik noem hier in chronologische volgorde een aantal van
de meest in het oog springende hoogtepunten.
Allereerst het ‘Groot Nationaal Gildefeest’ van 1909 ter ere van het
400- jarig bestaan van het gilde. Volgens de aantekeningen in de
gildeboeken namen 75 gilden en schutterijen deel aan dit grootse
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festijn dat gepaard ging met: een optocht, standaardrijden op de
‘fiere rossen’, optredens van tamboers en vendelzwaaiers en natuurlijk de schietwedstrijden!
De deelname van het gilde aan het zilveren pastoorsfeest van Mgr.
J.B. Franken in juni 1911 mag hier ook niet onvermeld blijven. In
het jaarverslag van 1911 van het gilde kunnen we daarover lezen
dat de voorstelling van Sint Sebastiaan als hoofdman van de erewacht van keizer Diocletianus met vier romeinse soldaten, geroemd werd als ‘het glanspunt van de optocht’.
Ook in 1923 was er een groot gildefeest. Dit stimuleerde tot poëtische uitspraken zoals te lezen in het boek ‘Verguld met de guld’ uit
1997 van Antoon van Esch, Theo van de Loo en Drs. Piet Machielsen:
‘Het daagde in het oosten, het kleurig morgenrood deed de
dauwdruppels als diamanten glinsteren aan struiken en
twijgen langs velden en wegen en voorspelde ons na koude
regendagen een schoonen zomerdag.’
In 1948 volgde een Groot Concours van het gilde Sint Sebastiaan
waarvan in hetzelfde boek een affiche is te zien met als attracties:
‘Schieten met Hand- en Kruisboog, Barak, Vogelpik, Geluksrad, loterij, enz.’ Als prijzen waren er: ‘een stel Pullman kussens, prachtige
hazen, diverse konijnen en ander wild ’.
In 1951 vond bij het 425 jarig bestaan van het gilde weer een landjuweel in Oirschot plaats waarbij ook beschermheer graaf Charles
de Merode en zijn echtgenote aanwezig waren. Van dit feest is
zelfs een film van gemaakt, wat voor die tijd uitzonderlijk was.
In 1976 nam het gilde deel aan het Jubileum Gildefeesten Oirschot
waarover uitgebreid te lezen valt in de destijds uitgegeven Feestgids en waaraan 63 gilden uit de regio deelnamen.
Als absoluut hoogtepunt van de vele gildeactiviteiten in de 20e
eeuw geldt het Landjuweel uit 1980 dat door de Oirschotse gilden
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gezamenlijk werd georganiseerd en waar maar liefst 117 gilden aan
deelnamen. Voor dit evenement werd koningin Beatrix als beschermvrouw aangezocht en in het Erepresidium traden bekende
personen uit die tijd op als: minister president van Agt, kardinaal
Willebrands, mgr Bluyssen en commissaris der koningin Van der
Harten! In het Weekjournaal van 19 aug. 1980 kunnen we lezen dat
de hele Oirschotse gemeenschap hierbij betrokken was:
“.. het landjuweel is niet iets van de gilden alleen, het gaat
heel Oirschot aan. De gilden zouden allang verdwenen zijn ,
wanneer de bevolking in de eigen woonplaats niet gildegezind zou zijn.”

4 De betekenis van de Gilden anno nu.
Onderzoek betekenis gilden
Zoals we in het artikel van Judith Amsenga in het Historisch
Nieuwsblad 2006 lezen, bestond er lange tijd een tegenstrijdig
beeld van de gilden. Aan de ene kant beschouwde men ze als ouderwetse beroepsgenootschappen die, in de ogen van achttiendeeeuwse tegenstanders, traditioneel, monopolistisch en tegenpolen
van de modernisering waren. Aan de andere kant was er het nostalgische beeld van de gilden als alternatief voor de kille kapitalistische samenleving waaruit alle menselijke proporties zouden zijn
verdwenen.
Recent onderzoek tempert deze tegenstelling en probeert de horizon te verbreden: ‘hét gildesysteem’ bestond niet. Ambachtsgilden
moeten volgens Amsenga bekeken worden in hun sociale, politieke
en culturele context en er moet rekening gehouden worden met
verschillen per beroepsgroep, stad, streek en land. De gilden speelden niet voor niets eeuwenlang een zeer belangrijke rol in het leven van de Europese stedelijke middenklasse.
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Het onderzoek naar de gilden heeft de afgelopen jaren niet stil gestaan. Zo verschenen in 2009 publicaties van L.H. Remmerswaal en
Nico Slokker. Danielle van de Heuvel schreef in 2012 een review
daarover en geeft aan dat uit het werk van Remmerswaal duidelijk
wordt dat het lange en succesvolle voorbestaan van de gilden mede te danken is aan het feit dat zij steeds een hechte verbinding
aangingen met de ‘regenten’ oftewel de bestuurders van de steden
en dorpen waarin ze gevestigd waren. Volgens Slokker waren de
gilden in het verleden zo belangrijk dat ze zelfs ‘de ruggengraat’
vormden van de stad. Van de Heuvel verwijst ook naar het internationale congres ‘The return of the guilds’ van 2006 in Utrecht. Daar
constateerde men dat het onderzoek naar gilden springlevend is en
dat de rol van gilden in het overdragen van kennis, het stimuleren

Noord Brabantse schuttersgilden anno nu
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van innovatie en in de sociale zorg inmiddels duidelijk in kaart is
gebracht.
Jette Janssen attendeert er in haar boek ‘De deugd van broederschap’ uit 2009 ook op dat de verbondenheid van de schuttersgilden met de overheid door de eeuwen heen veranderde. De overheid trok steeds meer de maatschappelijke functie naar zich toe
waardoor de gilden zich moesten bezinnen op een nieuwe invulling
van taken binnen en buiten het gilde. Hierdoor kwam in de loop
van de 20e eeuw de nadruk steeds meer te liggen op beleving en
solidariteit oftewel op het ‘sociaal kapitaal’ van de gilden, zoals
Janssen dat noemt.
Gilden als cultureel erfgoed
In 2013 zijn de tradities van de Brabantse Schuttersgilden erkend
als immaterieel cultureel erfgoed van Nederland. Hiervoor was een
aanvraag gedaan door de Noordbrabantse federatie van Schuttersgilden waar 207 schuttersgilden bij zijn aangesloten. In die aanvraag valt o.a. te lezen dat het gildeleven gezien kan worden als
‘way of life’ met twee aspecten: het uiterlijke: met de typische gildegebruiken van slaande trommen en vliegende vendels en de
kleurrijke uniformen en het inhoudelijke, het sociale: samen sporten, opkomen voor elkaar, het delen van vreugde en verdriet, het
leven vieren. Het NBFS kenschetst het gilde als een vereniging
waarbij de mens centraal staat. Niet voor niets heten gildeleden
‘gildezusters en -broeders’,
Overigens doet het NFBS ook aanbevelingen voor de toekomst. Zo
krijgen de gilden in een studiedag van 2017 het advies om niet alleen om te kijken naar het verleden maar ook vooruit te denken en
op zoek te gaan naar vernieuwing.
Betekenis gilde Sint Sebastiaan
Ook het Sint Sebastiaansgilde ziet, zoals op hun website te lezen
valt: ‘onderlinge verbondenheid, steun en broederschap’, als de
kern van het gilde en ze verwijzen hierbij naar het proefschrift van
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Jette Janssen uit 2009 waarin die stelt dat in een gilde ‘broederschap de hoogst te bereiken vorm van sociaal kapitaal’ is. Als belangrijke elementen van sociaal kapitaal noemt het St Sebastiaansgilde: sociale relaties, groepslidmaatschap, formele en informele
sociale netwerken, gedeelde normen, vertrouwen, wederkerigheid
en inzet voor de gemeenschap.
Overigens hecht het gilde volgens eigen zeggen ook sterk aan het
levend houden van de tradities zoals het Koningsschieten, het vieren van de Patroonsheilige- en teerdag, het begraven met gildeeer, het vendelen en het tamboeren.
En er zijn meer tradities die ze koesteren. Zo volgde in oktober
2018 prins Simon de Merode zijn oom Prins Boudewijn officieel op
als beschermheer van het gilde en openden zij samen de tentoonstelling ‘Heren van Merode’ die de eeuwenoude relatie tussen De
Merodes, de gemeente Oirschot en het gilde in beeld bracht. De
drukbezochte tentoonstelling was te zien in het oude raadhuis van
Oirschot waar boven de ingang het voormalig gemeentewapen van
Oirschot prijkt waar het wapenschild van De Merodes deel van
uitmaakt.
Zo worden verleden en heden met elkaar verbonden.

Slotconclusie
In de inleiding van dit artikel werd de vraag gesteld hoe de gilden
zo lang hebben kunnen voortbestaan. Het onderzoek naar de betekenis van de gilden van de laatste decennia geeft hierop antwoord.
Vooral het onderzoek van L.H. Remmerswaal uit 2009 is interessant, hij betoogt dat de band tussen gilden en regent cruciaal was
voor het langdurig voorbestaan van de gilden. Ook bij het Oirschots
gilde van Sint Sebastiaan zien we dat de banden met de kerkelijke
en de wereldlijke macht een rol speelden zowel bij de opkomst en
de bloei van dit gilde alsook in de herwaardering in de 20e eeuw.
Zelfs nu zijn er nog sporen van die banden.
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Verder noemt Jette Janssen in ‘De deugd van Broederschap’ als
verklaring voor het lange bestaan van de gilden het feit dat die zich
als dynamische verenigingen door de eeuwen heen steeds aanpasten aan de eigentijdse leefomstandigheden.
En als de gilden het advies van het NFBS ter harte nemen om niet
alleen om te kijken naar het verleden maar ook op zoek te gaan
naar vernieuwing, lijkt het bestaan van de gilden ook verzekerd
voor de toekomst!
Maria van Deutekom

Tentoonstelling ‘Heren van Merode’
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De jaargetijden van de hertogen van Brabant in Oirschot
De jaargetijden van de hertogen van Brabant in Oirschot hebben
tot dusver nauwelijks aandacht gekregen in de literatuur. Ligtmans
analyseerde de oudste laag namen van het jaargetijdenboek van
Oirschot; de inschrijvingen van vóór circa 1395. Hij komt tot de
conclusie dat de meeste jaargetijden gesticht werden door de omwonende bevolking. De lage adel speelde hierin een bescheiden
rol. De hoge adel speelde volgens Ligtmans helemaal geen rol.1 Dat
is niet helemaal waar, want de hertogen van Brabant hadden bijzondere aandacht voor het kapittel en de Sint-Petruskerk van Oirschot. Maar liefst vier van hen fundeerden er een jaargetijde voor
hun zielenheil.
Het oudste jaargetijde van een hertog van Brabant in Oirschot staat
vermeld in de rekeningen van de Bossche rentmeester van de hertog van 1403-1404. Daarin staat dat hertog Jan voor zichzelf en zijn
nakomelingen een jaargetijde stichtte in de parochiekerk van ‘sHertogenbosch in Orthen, een op het Onze-Lieve-Vrouwe-altaar in
Oirschot en een op het Sint-Elizabeth altaar in de kerk van ‘sHertogenbosch.2 Alle drie jaargetijden moesten gelezen worden op
Sint-Jansdag (24 juni). De uitgaven voor deze jaargetijden worden
al vermeld in de rekening van de rentmeester van 1340.3 De bedragen werden betaald in penningen payment. Die penningen worden
vanaf 1301 in de bronnen vermeld.4 We hebben kennelijk te maken
met een hertog Jan die tussen 1301 en 1340 jaargetijden stichtte.
Hertog Jan I was in 1294 overleden. De jaargetijden zullen daarom
gefundeerd zijn door hertog Jan II die leefde tussen 1275 en 1312.
Zijn jaargetijde in Oirschot staat vreemd genoeg niet vermeld in het
jaargetijdenboek van Oirschot. Wel staan de inkomsten van dit
jaargetijde in het cijnsboek van het kapittel.5 Daarin komen wel
meer inkomsten van jaargetijden voor.6 Vanaf de veertiende eeuw
lijkt dit cijnsboek in toenemende mate gebruikt te zijn om ook inkomsten van jaargetijden te administreren.
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In 1312 werd hertog Jan II opgevolgd door zijn zoon Jan III, die in
1355 overleed. Jan III werd opgevolgd door hertogin Johanna die
tot 1383 samen met haar echtgenoot Wenceslaus regeerde. Zij is
de tweede uit het geslacht van de hertogen van Brabant die een
jaargetijde in Oirschot stichtte. In ruil voor haar jaargetijde gaf ze in
1387 het kapittel het privilege om een roededrager aan te stellen.7
De roededrager was een ordebewaarder. De roede die hij droeg
was het teken van het gezag van degenen in wier dienst hij stond.
Hij moest de leden van de kapittelgemeenschap oproepen in het
kapittel te verschijnen en de gedaagden vertellen waarvoor zij zich
moesten verantwoorden.8
Hertogin Johanna heeft geen kinderen gehad. In 1396 wees ze het
hertogdom Brabant toe aan haar nicht Margaretha van Male, die
toen gehuwd was met Philips de Stoute. De Staten van Brabant
namen met deze overeenkomst aanvankelijk geen genoegen, maar
aanvaarden uiteindelijk wel dat haar tweede zoon Anton van Bourgondië als opvolger van hertogin Johanna werd aangesteld. Hertogin Johanna overleed op 1 september 1406. Haar jaargetijde werd
in Oirschot gevierd op 30 november.
Hertog Anton is de derde uit het geslacht die een jaargetijde in Oirschot instelde. Hij sneuvelde op 25 oktober 1415 bij de slag van
Azincourt, waar hij voor de Franse koning vocht. In Oirschot werd
zijn jaargetijde gevierd op 25 oktober, de dag van zijn overlijden.
Ook Anton fundeerde zijn jaargetijde in ruil voor een privilege. Hij
bevestigde het recht om een roededrager aan te stellen en breidde
dat privilege uit met het recht om een rentmeester aan te stellen.9
Anton werd als hertog van Brabant opgevolgd door zijn oudste
zoon hertog Jan IV van Brabant. Jan IV fundeerde als laatste van de
hertogen van Brabant een jaargetijde in Oirschot. Hij deed dat in
1420 en ook nu weer in ruil voor een privilege. Hij bevestigde het
recht van het kapittel om een rentmeester en roededrager aan te
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stellen. Daarnaast mocht het kapittel voortaan ook zelf onderpanden van schuldenaren aanslaan ofwel ghewinnen.10 Hertog Jan IV
overleed op 17 april 1427, op 23-jarige leeftijd. Zijn jaargetijde
werd in Oirschot gevierd op 30 november, op dezelfde dag als het
jaargetijde van hertogin Johanna.

Annex
Uit de rekening van de Bossche rentmeester van 1340 (bedragen in
penningen payment).11
-

Primo investito de orte et buschoducis VIII s(olidus) IIII
d(enarius).
Canonicas in orscot VII s(olidus) IIII d(enarius).
Capelano beate elisabeth in buschoducis XXV s(olidus).

Dezelfde uitgaven vermeld in de rekening van de Bossche rentmeester van 1403-1404.12
-

Eerst den persoen van orthen en van den bosch die uten renten
van den bosch heeft voir een erf jairgetide mijns genedige heren
van brab(ant) saliger gedenckenisse hertoge jans van brab(ant)
ende synre nacomelinge sunte jansmisse VIII s(chellingen) IIII
d(enarie) ende enen hellinc bosch gels.

-

Den capittel van oirscot dat tot eenre fundatien onsen vrouwen
outairs in oirscot van hertoge van brab(ant) verleent saliger gedenckenisse voir sijn jairgetiden ende sijnre nacomelingen sunte
Jansmisse VII s(chellingen) III d(enarie) bosch gels.

-

Den capittel van tshertogenbosch die vten renten van den Bosch
hebben XXV s(chellingen) bosch gels siaers te betalen sunte
jansmisse, hem verleent ende gegeven van hertoge Jan saliger
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gedenckenisse tot eenre fundacien sunte lysbetten outaers gesticht in de kerken van tshertogen bosch voor die jairgetiden des
selven hertoge Jans saliger gedenckenisse ende sijnre nacomelingen.
Martien van Asseldonk
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“Ook op zoek naar verborgen
verleden?”

