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De kerk als publieke bewaarplaats 
 

De kerk was in de middeleeuwen een van de weinige gebouwen 
van steen en daarmee brandveiliger dan de meestal houten 
woonhuizen. Daarom werden belangrijke papieren, zowel van de 
kerk als van de gemeente maar ook particuliere bezittingen, in een 
kist in de kerk bewaard, de zogenaamde ‘comme’. Als dan die kerk 
afbrandde, gingen meteen alle waardepapieren met gegevens van 
het hele dorp in vlammen op. Dat was helaas in 1462 het geval in 
Oirschot. Maar in de kerk werden niet alleen waardepapieren 
bewaard.  

 
Uit inventarissen weten we dat er ook nogal wat huiselijke, 
particuliere bezittingen ter bewaring en bescherming in Gods 
handen werden gegeven. Het moet in de kerk soms een ware 
opslagplaats zijn geweest. Zo weten we aan de hand van de 
inventarislijst die in 1549 is opgemaakt na het overlijden van heer 

Deze comme (zeker 300 jaar oud) zat gevangen op een zoldertje waar ooit de Latijnse 
school heeft gehuisd (boven de sacristie rechts) en kon er pas uit tijdens de laatste 
verbouwing. Staat nu in de basiliek met uitleg erbij. Stichting’Kapittel van Oirschot’ 
onderhoudt deze kist. 
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Jan de Cort wat hij zoal in de kerk bewaarde: “(..) In de kerk is er in 
een scheepje gevonden een doos met brieven waar bovenop stond 
geschreven van het beneficie van heer Amelrijck Boots, een doos 
met kleingeld ten bedrage van 3 stuivers, een koorkleed, vita 
sacerdocim, een klein houten doosje, een aarden potje, diverse 
rekenboeken van heer Gerart Mengelen, de passie van de heer God 
in het Duits, een paar messen, een metalen...., een getijdeboekje, 
diverse spijkerboren, een kransje van nagels [spijkers], een 
pennemesje, een zangboek, een schepenbrief van 3 gulden waarin 
Juetken en Fijken Rombouts die aan heer Jan de Cort hebben 
beloofd, een koperen smetten, een doos met 105 onze Lieve 
Vrouwe-aflaten, 23 sacramentsaflaten, een schepenbrief van Den 
Bosch van 2 gulden per jaar die Thomas Hoppenbrouwers beloofd 
had aan Petronella Bruinincks, een schepenbrief van Oirschot op 
Gerard Janszoon van der Vleuten, diverse kwitanties en cedullen, 
een linnen buidel, een bontmuts, een sleutel van het 
sacramentshuis (altaar). In het andere scheepje van de kerk is daar 
bevonden een albe, een altaarkleed, een slaaplaken, een gestrikte 
muts, een gestikte corporaal, het cijnsboek van de deken, 13 en een 
halve ellen linnen laken, Cursus de passione diem, een schepenbrief 
van Oirschot van een pond paijment dat Andries van de Laeck had 
opgedragen aan het kapittel te Oirschot, een oude schepenbrief van 
Oirschot van een half mudde rogge waarop stond voor de rector 
van St. Lucia en Katarina, diverse rekeningen kwitanties en cedullen 
aangaande de nalatenschap van heer Gerart Mengelen, een 
geschreven brevier, een zangboekje.1   
 
Nu was Jan de Cort priester en daarom is het enigszins logisch dat 
hij religieuze voorwerpen in de kerk bewaarde. Maar ook van zijn 
privébezit was nogal wat in de kerk opgeslagen. Dat was ook het 
geval met bezittingen van ‘gewone’, niet geestelijke dorpelingen. 
Wat te zeggen van de erfenis, die Marieken Henrick Gerits als 

                                                           
1
 RAO 1549/331  
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weduwe van Jan Franssen Eijmberts na de dood van haar man uit 
de kerk kreeg toebedeeld: een kastje en een tijk, 4 ½ paar 
slaaplakens en 4 tafellakens. 2 
Op 2 september 1593 kunnen we lezen dat Henrick int Ekerschot 
en Danel van de Schoot naar Hoogstraten zijn gegaan naar de man 
van de weduwe Neusen genoemd Jaeck Chaerle.  De heren lieten 
hem een kwitantie zien waaruit moest blijken dat hij was betaald 
en daarmee tevreden was. Men zou nog aan Lekkerbeetken vragen 
of hij die betaling ook had gekregen, zoals op de kwitantie stond 
vermeld. De kwitantie lag in het kastje in de kerk .3  
 
In dat jaar is het erg onrustig in Oirschot vanwege de Tachtigjarige 
oorlog. In de kroniek wordt daar uitvoerig verslag van gedaan: 
omdat het leger hier was gestationeerd, is het volk met hun 
huisraad in zoverre het kon in de kerk uitgeweken en heeft daar 
verblijf gemaakt. Daarbij vond men het nodig te vermelden dat hun 
vee elders werd ondergebracht. 
Nadat de inventarisatie van de roerende bezittingen van wijlen 
stadhouder Jaspar Philips van Esch had plaatsgevonden, werd 
hiervan acte opgemaakt met de toevoeging dat hetgeen in de kerk 
staat, ‘een dezer dagen zal gebeuren’. Helaas is deze lijst niet 
opgenomen. 4 
 
Dat is wel het geval met de inventaris, nagelaten door Jan Jan de 
Bresser en wijlen diens vrouw Anneken, die door de pest was 
overleden. In een kast die in de St. Pieterskerk stond werd 
gevonden: ‘eerstens een doos waarin: een zwarte zelfkant, 2 linnen 
tafellakens, 2 dunne schoenen, een manslobbe, een aarden pot 

                                                           
2
 RAO 1627/211 

3
 Wikipedia: bijnaam van de Bossche cavaleriecommandant van de Spaanse 

troepen Gerard Abrahamsz. van Houwelingen, die op veertigjarige leeftijd 

overleed in de naar hem genoemde Slag van Lekkerbeetje op 5 februari 1600 bij 

Vught. 
4
 RAO 1628/318 
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waarin is gevonden: een linnen buideltje met enkele zwarte lapjes, 
een klompje lood en een wortel, een leren buidel met een stuk krijt, 
enige nagels en krampkes, een stuk van een tinnen lepel en een 
padde kluisterken [?], een groflinnen buidel waarin gevonden zijn 
twee busseltjes garen, 2 manskragen, en lapje wit linnen lakenstof, 
zeker gescheurd linnen laken, een busseltje gebleekt en ongebleekt 
linnen lakenstof, een lege linnen buidel, een oud gedenkboek zijnde 
de evangeliën en epistels, een schepenbelofte van 200 gulden te 
vorderen van Jan Daniels van de Schoot d.d. 17 maart 1621 waarop 
is betaald 50 gulden volgens de kwitantie die op de rug ervan is 
geschreven, zeker boekje in slechte staat en papieren die eigendom 
zijn van Peter Cornelis van der Rijt gelegen bovenin het genoemde 
kastje.’ 5 
 
Geerit Peter Schutjes alias van Liempde maakte een contract op dat 
hij als huurder van een bepaalde hofstede in herdgang de Kerkhof 
aan de Heuvel daarvoor als jaarlijkse pacht (..) een zodanige 
hoeveelheid malder gerst moest leveren dat de verhuurder 
daarvan anderhalf ton bier kon laten brouwen, ‘te leveren op de 
zolder of in de kerk.’6  
In één van de acht testamenten die Jan Janssen van Berendonck 
liet opmaken, bepaalde hij dat zijn dienstmaagd haar leven lang 
niet alleen een aantal van de bezittingen die nog in zijn huis 
stonden mocht blijven gebruiken, maar ook een dekenkist in de 
kerk ‘nabij het wijwatervat’. Verder kreeg ze nog wat er staat op 
‘de zolder die hij testateur tegenwoordig in deze kerk ook heeft.’7   
Ook Meriken weduwe van Jan Aert Joorden Smetsers, dochter van 
wijlen Everart de Seeldraaijer, vermaakte een kist met rogge die in 
de Oirschotse kerk stond. 8 
 

                                                           
5
 RAO 1628/332 

6
 RAO 1635/003   

7
 RAO 1638/187   

8
 RAO 1637/269 
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Hoewel de goederen in de kerk werden opgeslagen in het 
vertrouwen dat ze daar het veiligst waren, was dat geen garantie. 
Het was oorlog en de Tachtigjarige oorlog was [ook] een 
godsdienstoorlog. In de jaarkronieken van 1594 kunnen we 
hierover lezen: Seeckere soldaten inde kercke gecomen: Opten 
XXIIII (24e  jan.) syn hier doergecomen ontrent tsestich soldaten van 
Bredae recht naede een ure opten middach, ende enige 
voergecomen zynde syn inde kerck geweest ende het H.Sacraments 
huys metten slotel die int slot stack op gedaen ende de Heylige 
Sacramenten daervuyt geworpen ende het corporael met genomen, 
dwelck alzeer subytelyck toeginck, datter schier nyemant aff en 
wiste dan alleenlyck de custer die stont en luyden, meynende 
Coninx soldaten te zyn ende hen devotie te willen gaen doen.  
Dit was geen uitzondering, regelmatig deden plunderende soldaten 
de kerk aan. Daarbij vernielden ze niet alleen kerkelijke 
voorwerpen, maar gezien deze depot-functie van de kerk werden 
ook regelmatig voorwerpen en waardepapieren ontvreemd.  
In 1625 verkocht Henrick Jan Erffven aan zijn zwager Evert Eliassen 
een jaarlijkse rente van 10 gulden en 10 stuivers, die moest worden 
betaald uit een stuk land genaamd de Cuijper in herdgang 
Spoordonk in de Boterwijk. Maar het eigendomsbewijs was weg. In 
het protocol werd daarom bij de acte de aantekening gemaakt: ‘De 
uitgeschreven brief van Evert Eliassen is uit zijn kist in de kerk 
gestolen met nog meer andere brieven zoals iedereen weet. 
Daarom is dezelfde brief met toestemming van de schuldeiser 
opnieuw uitgeschreven, onder voorwaarde dat wanneer met die 
brief opnieuw gevorderd zal worden dat die dan ongeldig is.’ 9 
 
Soms werd er dankbaar gebruik gemaakt van de slechte reputatie 
van de soldaten om die de schuld te geven van het verdwijnen van 
gelden als dat goed uitkwam, maar even makkelijk misbruik.  

                                                           
9
 RAO 1625/209 
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Toen na de dood van Michiel Bernaerts de kinderen uit zijn eerste 
huwelijk bij zijn weduwe kwamen om in zijn kapitaal te delen, 
vonden ze de hond in de pot. Deze weduwe was zijn derde vrouw, 
Willemke dochter van Henrik Isebrandts. Om uitleg gevraagd, 
verklaarde zij dat ze met haar man vlak voor zijn dood ‘omstreeks 
afgelopen Pasen op een bepaald zoldertje was geweest boven het 
portaal van de kerk van de St. Peterskerk en dat ze toen heeft 
gezien dat wijlen deze Michiel daar op dat zoldertje op twee 
verschillende plaatsen geld had verborgen. Volgens de weduwe had 
haar man, een teut die bij leven een van de grootste geldschieters 
van Oirschot was, bij die gelegenheid al met een vooruitziende blik 
tegen haar gezegd ‘dat dat geld nog wel eens in vreemde handen 
kon komen’. En ja hoor, na zijn dood was het geld inderdaad weg. 
Het ging om een zeer aanzienlijk bedrag. De voorkinderen 
verdachten hun stiefmoeder ervan het geld verduisterd te hebben, 
terwijl Willemke haar handen in onschuld waste.10  
 
Maar de kerk was niet alleen een publieke opslagplaats van 
documenten en goederen, ook levende dieren werden daar 
(incidenteel) ondergebracht.  Op 14 november 1593 was de hond 
'Moor' van Willem de Metser goed opgesloten in de kapittelkamer 
van de kerk, dacht zijn baas, die rentmeester van het kapittel was. 
Maar 's-morgens wist Moor zich te bevrijden uit de toren en kwam 
onder de mis naar beneden gesprongen. De dienstdoende 
kanunnik en vicaris heer Laureijs Rosen was uiteraard erg 
geschrokken. Die dacht dat er een duivel naar beneden kwam. De 
hond had weliswaar zijn achterste benen gebroken, maar leefde 
gelukkig nog .... 11 
 
En wat te denken van een notitie uit 1635, waaruit valt af te leiden 
dat er in de kerk zelfs werd gegeten: afrekening gedaan ten huize 
                                                           
10

 RAO 1637.201, 1639/325 en zie voor  de familie Bernaerts in Van den Herd 

jrg. 15 nrs. 1, 2 en 3 
11

 RAO 1593 kroniek van secretaris Aert Sgraets 
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van Daniel de Hoppenbrouwer door Jonker Pieck en de zijnen: 
Woensdags ‘s-morgens en ‘s-middags in de kerk geweest en de 
kost gegeven .... 36 stuivers.  
Dinsdagsmorgens ontbeten en 's-middags in de kerk… 20 stuivers. 
12 
 
Hanneke van den Bogaart-Vugts     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
P.S. Gezien deze berichtgeving was opslag van goederen in een 
kerk niet uitzonderlijk. Het verbaast me dan ook dat ik geen enkele 
afbeelding uit die tijd ken, waarop dat in beeld is gebracht.  
Als iemand die wel kent, hoor ik dat graag. 
hbogaartvugts@zonnet.nl   

                                                           
12

 RAO 1635/036 

mailto:hbogaartvugts@zonnet.nl
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De verdeling van de heerlijke rechten van Oirschot  

 

In een eerder artikel bespraken we de grondcijnzen van de heer 
van Oirschot en wat die ons leerden over de geschiedenis van deze 
plaats.1 In dit artikel betrekken we de grondcijnzen van de hertog 
van Brabant in onze analyse. Dat leidt tot een herziening van de 
datering van de verdeling van de heerlijke rechten in Oirschot. 
 
 
De verdeling van de cijnzen tussen de hertog van Brabant en de 
heer van Oirschot 
 
Als we de cijnzen van de heer van Oirschot vergelijken met de 
cijnzen die de hertog van Brabant in 1340 op Sint-Hubertusdag in 
Oirschot inde, krijgen we het volgende: 
 

Tabel 1. Heerlijke en hertogelijke cijnzen in Oirschot gerangschikt 

per muntsoort 

Soorten geld Cijnzen van de heer 

van Oirschot 

Cijnzen van de 

hertog (1340) 

Hubertuscijnzen Hubertuscijnzen 

Grotendeels van voor 1210 

Keulse penningen 17,0 - 

Oude Leuvense penningen 1.551,2 242,0 

Hoenderen 143,5 18,0 

Kapoenen 2,0 4,0 

Grotendeels van na 1210 

Nieuwe Leuvense penningen 36,8 8.293,5 

                                                           
1
 ARAB, Toegang T 463, Archief van de graaf van Ursel, inv. nr. L1524. 
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Vlaamse penningen - - 1,0
2
 

Oude groten 45,0 99,5 

Vlaamse groten 3,0 - 

Grotendeels van na 1301 

Payment (zwarte) penningen 798,0 41,0 

Van de hertog   

Oude groten 81,0 - 

Hoenderen 13,5 - 

 

De cijnzen van de heer van Oirschot zijn grotendeels ontstaan door 
het vercijnzen van eigen goed in de decennia rond 1200. De heer 
van Oirschot heeft geen nieuwe erven van de gemeenschappelijke 
gronden uitgegeven.3 De Oirschotse cijnzen van de hertog van 
Brabant daarentegen ontstonden wel grotendeels door het 
uitgeven van nieuwe erven.  
 
Al vóór 1320 betaalde de hertog van Brabant jaarlijks 108 oude 
groten en 18 hoenderen aan de heer van Oirschot.4 De oude groten 
werden vanaf 1266 geslagen. Daaruit volgt dat deze betaling tussen 
1266 en 1320 ingesteld is. We stellen als hypothese voor dat dit 
gebeurde ter gelegenheid van het delen van de heerlijke rechten 
van Oirschot. De hertog betaalde vanaf toen dat bedrag om de 
inkomsten van zijn grondcijnzen te nivelleren met die van de heer.  
De hoeveelheid cijnzen van de heer en de hertog steunen deze 
hypothese. De redenering is als volgt. Uit het bewaard gebleven 
cijnsboek van de hertog van 1340 weten we hoeveel cijnzen de 
hertog in dat jaar in Oirschot inde. Als hij rond 1200 begon met het 
                                                           
2 In het cijnsboek van de hertog van 1340 wordt 1 Vlaamse penning voor 40 roeden 

gerekend. De Vlaamse penning komt nagenoeg alleen voor in combinatie met nieuwe 

Leuvense penningen als de perceelsgrootte een veelheid van 40 roeden omvatte, 

bijvoorbeeld: 6 ½ nieuwe schellingen min ½ Vlaamse penning cijns voor 6 ½ bunder min 

20 roeden. Zie: Van Asseldonk, ‘s Hertogs tienduizend bunder, par. 4.5.2. 
3 Van Asseldonk, ‘De grondcijnzen’. 
4 Van Asseldonk, ‘De grondcijnzen’. 
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uitgeven van nieuwe erven, dan gaf de hertog in Oirschot 
gemiddeld per jaar ongeveer 6 bunder nieuwe erven uit, belast met 
6 oude groten aan cijns. We kennen ook de vrij constante 
hoeveelheid cijnzen van de heer. Uit die gegevens is af te leiden dat 
de cijnsinkomsten van de hertog rond 1286 zoveel gestegen waren, 
dat hij 108 oude groten en 18 hoenderen aan de heer zou moeten 
geven om zijn cijnsinkomsten te nivelleren met die van de heer. Dat 
jaartal valt binnen de toegestane periode 1266-1320 en is daarmee 
plausibel. Er zitten wat aannames onder deze beredenering, dus we 
moeten rekening houden met een marge. De conclusie is áls de 
betaling van de hertog aan de heer samenhangt met de verdeling 
van de heerlijke rechten, die verdeling dan in het laatste kwart van 
de dertiende eeuw plaatsgevonden heeft. 
 
 
De datering van de verdeling van de heerlijke rechten volgens 
Lijten en Maas & Vangheluwe 
 
Wat zegt de literatuur? Door Lijten is voorgesteld dat de heerlijke 
rechten in Oirschot in 1232 tegelijk met die van Vught met de 
hertog gedeeld werden.5 Hij baseert zich hiervoor op de 
overeenkomst die Boudewijn, heer van Vught, in 1232 sloot met de 
hertog van Brabant.6 Toen werd bepaald dat Boudewijn bepaalde 
eigen goederen voortaan in leen zal houden van de hertog en de 
heerlijke rechten in Vught zal delen met de hertog. Hij behield de 
rechtspraak over (zijn eigenbezit in) de Kempen.7 Tot slot werd 
overeengekomen dat Boudewijn zijn lieden die in een hertogelijke 
vrije plaats waren opgenomen, terugkreeg, met uitzondering van 
degenen die in ’s-Hertogenbosch verbleven. Deze hadden de keuze 
om daar te blijven of terug te keren. Dit gold ook voor lieden van 

                                                           
5 Lijten, ‘De heren van Oirschot’, 53-59. 
6Camps, ONB I, 236-237 nr. 160 d.d. 1232 mei 1; Kappelhof, ‘Het raadsel van de twee 

kerken’.  
7 omnes jurisdictiones suas super Kempiniam. De Meierij, Lijten 
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Boudewijn’s broer Daniël, die tot hetzelfde eigengoed (allodium) 
behoorden.8 Omdat Daniël van Vught gezien wordt als de vader 
van Daniël, heer van Oirschot, concludeert Lijten dat Vught en 
Oirschot in 1232 nog één allodium vormden, en hij is van mening 
dat daarom de deling van de heerlijkheidsrechten met de hertog 
ook voor Oirschot gold. 
 

Uit de bronnen is af te leiden dat de ouders van Boudewijn en 
Daniël van Vught gegoed waren in Vught, Oirschot en elders in de 
Meierij.9 Het is mogelijk dat Boudewijn en Daniël (een deel van) dit 
goed in 1232 nog gezamenlijk bezaten. We zien hen immers in 
1216 ook gezamenlijk optreden als voogden voor de Lieve-
Vrouwekerk in Oirschot.10 Maar wat betreft de heerlijke rechten, 
waartoe bijna altijd de openbare rechtspraak en het gezag over de 
gemeenschappelijke gronden behoorden, liep de ontwikkeling in 
Vught anders dan in Oirschot. In de tweede helft van de twaalfde 
eeuw verzwakte de macht van de koning. Vanaf de laatste 
decennia van de twaalfde eeuw eigenden op veel plaatsen 
grondheren zich de openbare rechtspraak en het gezag over de 
gemeenschappelijke gronden toe. Soms gebeurde tot op eigen 
kracht, soms met steun van een machtige leenheer.11 Dat gebeurde 
ook in Vught, waar in 1173 Willem, heer van Vught, vermeld 
wordt.12 Maar in Oirschot slaagde Willem van Vught er niet in om 
een doorstart te maken van grondheer (met rechtsmacht die 
beperkt was tot de eigen bezittingen) naar gerechtsheer. De reden 
was dat Willem hier concurrentie had van de hertog van Brabant. 

                                                           
8 Lijten, ‘De heren van Oirschot’, 53-56 
9 Van Asseldonk, De Meierij, par. 30.15. 
10 Camps, ONB I, 182 nr. 113 d.d. 1216: coram advocatis B. en D.; Lijten, ‘De heren van 

Oirschot’ (1991), 57. 
11 Van Asseldonk, De Meierij, hfdstk. 6 en 28-32. 
12 Camps, ONB I, 107-114, nr. 69 d.d. <1173?>. 
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Die was al vóór 1196 gegoed in Oirschot.13 De hertog eigende zich 
in Oirschot de openbare rechtspraak en het gezag over de 
gemeenschappelijke gronden toe. De hertog gaf in Oirschot dan 
ook percelen van de gemeenschappelijke gronden uit. De heer van 
Vught-Oirschot deed dat niet, wat erop wijst dat hij in de eerste 
helft van de dertiende eeuw in Oirschot geen gerechtsheer was, 
maar slechts grondheer. In Vught werd het gezag van de familie 
vanaf 1232 door de hertog van Brabant ingeperkt. In Oirschot en 
elders in de Kempen liet de hertog deze familie met rust, omdat 
hun rechtsmacht daar beperkt was tot de eigen bezittingen. 
 
Op 14 april 1278 oorkonden de schepenen van Kleef dat heer 
Daniël, ridder, genoemd van Oirschot (dominus Danyel miles dictus 
Orscathe), en de kinderen uit zijn twee huwelijken ten behoeve van 
het klooster van Berne afstand hebben gedaan van alle goederen, 
die Jordanus van Berne, ridder, in leen hield van de edelman heer 
Boudewijn van Vught, gelegen tussen Masemonde en 
Heusedenredamme.14 De titel ‘heer’ wijst erop dat Daniël 
rechtsprak. Omdat hij toen geen percelen van de 
gemeenschappelijke gronden uitgaf, had hij in Oirschot geen 
openbaar gezag. Zijn rechtspraak was in 1278 daarom 
waarschijnlijk beperkt tot zijn eigen goederen. Met andere 
woorden hij was in 1278 nog een grondheer en geen gerechtsheer. 
 
Vangheluwe & Maas denken aan een oudere verdeling van rechten 
en komen met een heel ander scenario. Zij stellen voor dat de 
heerlijkheid Oirschot aanvankelijk verdeeld was tussen de abdij van 
Sint-Truiden en de heer van Stapele. De abdij van Sint-Truiden zou 
ergens na circa 1200 opgevolgd zijn door de hertog van Brabant en 
de Van Stapeles door de familie Van Oirschot.  

                                                           
13 Camps, ONB I, 145-147 nr. 85 d.d. 1196 [tussen 13 mei en 4 juni]; Van Asseldonk, De 

Meierij, par. 29.1.2. 
14

 NBOA, inv. nr. II-H5 d.d. 1278 april 14; idem, regest 67: dominus Danyel miles dictus 

Orscathe … nobili viro domino Baldewino de Vuchthe. 
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De onderbouwing van dit scenario is als volgt.  
De priorij van Postel betaalde in 1370 in Oirschot een cijns aan de 
hertog van Brabant voor het goed Ellaar gelegen in Spoordonk. 
Postel zou dit goed van de abdij van Sint-Truiden ontvangen 
kunnen hebben. Omdat Ellaar in de nabijheid lag van het huis Den 
Berg waar latere heren van Oirschot woonden, denken Maas en 
Vangheluwe dat Ellaar en Den Berg oorspronkelijk één goed waren. 
De verdeling van de heerlijke rechten van Oirschot zou dan 
samenhangen met de verdeling van dit goed.15 Uit het cijnsboek 
van de hertog van 1340 blijkt echter dat de priorij van Postel het 
cijnsgoed Ellaar niet van de abdij van Sint-Truiden overnam, maar 
van een leek, Johannes van Ellaar.16 Jan van Ellaar verkocht dit goed 
in 1366 aan Willem van Lommel en Willem verkocht het goed een 
jaar later door aan Postel.17 Dat ontneemt de basis onder deze 
hypothese van Maas en Vangheluwe.   
 

 

De datering van de verdeling van de heerlijke rechten volgens 

andere bronnen 

 

Wat is de ondersteuning vanuit de bronnen voor een verdeling van 
heerlijke rechten in het laatste kwart van de dertiende eeuw? Het 
oudste zegel van de schepenbank van Oirschot bevat de wapens 
van hertog Jan van Brabant en van Rogier van Leefdael, die tussen 
1320 en 1333 gerechtigd was in Oirschot.18 Kennelijk waren de 
heerlijke rechten in Oirschot toen al gedeeld. 
 
                                                           
15 Maas en Vangheluwe, ‘De abdij van Sint-Truiden’, 23-24, 35. Waarom Maas en 

Vangheluwe het eerstgenoemde cijnsboek op 1370 dateren, terwijl dit cijnsboek in de 

inventaris van de rekenkamer van de hertog op 1380 is gedateerd, wordt niet toegelicht. 
16 ARAB, ARK, inv. nr. 45038 d.d. 1340, fol. 1v; idem, inv. nr. 45040, fol. 2. 
17 BHIC, Toegang 2114, Archief van de abdij van Postel, Oorkonden Oirschot, nrs. 7 d.d. 

1366 en nr. 8 d.d. 1367. 
18 Melssen, ‘Iets over de halve heerlijkheden’, 16. 
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De enige oudere aanwijzingen voor gedeelde rechten in Oirschot 
tussen de hertog en de plaatselijke heer betreffen het 
patronaatsrecht van het kapittel. De hertog van Brabant steunde 
de bouw van de Oirschotse Petruskerk. In 1282 verhuisde het 
kapittel van de oudere en kleinere Lieve-Vrouwekerk naar de 
nieuwe en grotere Petrus-kerk. Tegelijkertijd werd het ambt van 
pastoor verenigd met dat van deken van het kapittel. De hertog 
brak daarmee in op de rechten van de plaatselijke grondheer. 
Omdat Boudewijn en Daniël van Vught in 1216 nog samen voogd 
waren van de Lieve-Vrouwekerk, zullen zij het recht gehad hebben 
om de pastoor voor te dragen.19 Hoe het ook zij, Daniël van 
Oirschot, een zoon van deze Daniël van Vught, voelde zich door de 
regeling uit 1282 miskend. Tegen die regeling in droeg hij zelf 
iemand voor als pastoor van Oirschot, die vervolgens door de 
aartsdiaken benoemt werd. In november 1289 stemde Daniël van 
Oirschot, ‘die beweerd co-patroon te zijn’, alsnog in met de 
verordening van de hertog uit 1282.20 Op 17 april 1298 worden de 
statuten van het kapittel door de hertog van Brabant en Daniël van 
Oirschot als co-patronen samen bekrachtigd.21 Daniël beweerde in 
1289 co-patroon van het kapittel te zijn en in 1298 is hij dat. 
Kennelijk is er in die tussentijd iets geregeld tussen de hertog en 
Daniël.  
 

Mijns inziens kwam het tussen 1289 en 1298 tot een half-half 
verdeling van de heerlijke rechten in Oirschot tussen de hertog van 
Brabant en Daniël van Oirschot. Daarbij werd ook overeengekomen 
de rechten op het patronaat van het kapittel samen te delen, door 
voortaan om de beurt de prebenden voor nieuwe kanunniken te 
vergeven. Daniël van Oirschot had een slechte relatie met hertog 

                                                           
19 Camps, ONB I, 182 nr. 113 d.d. 1216. 
20 Camps, ONB I, 545-546 nr. 440 d.d. 1289 november 28: Daniël de Orscoth, miles, 

asserens se esse copatronum ecclesie de Orscoth; Klaversma, ‘De heren van Vught en 

Oirschot’, 104-106. 
21 Camps, ONB I, 684-685 nr. 570 d.d. 1298 april 17. 
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Jan I van Brabant. In 1288 vocht hij in Baesweiler in het vijandige 
kamp tegen deze hertog.22 Het is daarom aannemelijk dat hij zich 
verzoende met hertog Jan II, bijgenaamd de vreedzame, die in 1294 
zijn vader opvolgde. Als dat zo is, dan kunnen we de periode van de 
verdeling van de heerlijke rechten in Oirschot aanscherpen tot 
tussen 1294 en 1298.  
 

Eerder stelden we dat als de jaarlijkse betaling van de hertog aan 
de heer samenhangt met de verdeling van de heerlijke rechten, dat 
die verdeling dan in het laatste kwart van de dertiende eeuw plaats 
vond. Andere bronnen wijzen nu op de periode 1289/1294-1298. 
De datums die we afleiden uit twee geheel verschillende 
invalshoeken convergeren. Dat geeft wat vertrouwen dat we op het 
goede spoor zitten. 
 
 
De leenband van de heer van Oirschot met de hertog van Brabant 
 
De heer van Oirschot hield zijn helft van de heerlijkheid Oirschot in 
leen van de hertog van Brabant. De literatuur maakt niet duidelijk 
hoe oud die leenband is. Lijten schrijft dat in 1449 Jan IV van 
Merode, een fout gemaakt doordat hij Oirschot, dat een allodiale 
heerlijkheid was, verhief bij de hertog van Brabant, alsof het een 
hertogelijk leen was. Dit was volgens Lijten later niet meer 
ongedaan te maken.23 Deze voorstelling van zaken kan niet correct 
zijn, want al in het Specchtboek, een leenboek van de hertog van 
Brabant dat werd aangelegd in 1374, staat dat heer Jan van 
Petershem van de hertog in leen houdt: sijn gedeelt in Orsschot 
ende Hilwaren beke metten ghiften vanden provenden.24 Met de 
provenden is het patronaatsrecht van het kapittel bedoeld. In het 

                                                           
22 Klaversma, ‘De heren’, 105. 
23 Lijten, ‘De heren van Oirschot’, 71. 
24 ARAB, Leenhof van Brabant, inv. nr. 4, Spechtboek, fol. 41. 
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voorgaande leenboek dat werd bijgehouden van 1350 tot 1370, 
staat vermeld dat de heer van Petershem Orscot met allen sinen 
toebehoren in leen houdt van de hertog van Brabant.25  
 
In 1320 verkocht Wouter van Oirschot ‘al zijn goed’ (bona omnia) in 
Oirschot aan Rogier van Leefdaal. Lijten maakt daar in zijn regest 
van die oorkonde ‘al zijn allodiale goederen’ van, hoewel dat er niet 
staat in de oorkonde. De heerlijkheid Oirschot was volgens Lijten in 
1320 nog geen leengoed van de hertog van Brabant. Hij komt tot 
die conclusie omdat het formulier dat de Bossche secretaris 
gebruikte om deze verkoop te oorkonden het normale formulier 
was voor de verkoop van onroerend eigendom. Die redenering 
overtuigt niet, omdat de garantieverklaring bij deze verkoop ook 
voor leenmannen van de hertog van Brabant opgetekend werd. Het 
was gebruikelijk dat leengoed werd overgedragen voor een leenhof 
of leenmannen. De heerlijkheid Oirschot was in 1320 kennelijk al 
een hertogelijk leen. Lijten merkt die leenmannen wel op en weet 
daar geen raad mee. ‘Die blijven, zo schrijft hij, ‘enigszins in het 
vage’.26 
 
Mijns inziens werd heer van Oirschot leenman van de hertog van 
Brabant bij de verdeling van de heerlijke rechten en het 
patronaatschap tussen 1289/1294 en 1298. Het patronaatschap 
van het kapittel wordt specifiek vermeld als deel van het leengoed. 
De hertog was bereid zijn heerlijke rechten en het patronaatschap 
van het kapittel te delen met Daniël van Oirschot, onder 
voorwaarde dat die zijn helft in leen zou houden van de hertog van 
Brabant. 
 

  

                                                           
25 ARAB, Leenhof van Brabant, inv. nr. 2, Stootboek, fol. 9. 
26

 Lijten, ‘Rogier van Leefdaal’, 112-114 en 129-131. 
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Samenvatting 
De cijnsboeken van de heer van Oirschot die onlangs ontdekt zijn, 
maken het mogelijk om een schatting te maken wanneer de 
heerlijke rechten van Oirschot verdeeld werden tussen de hertog 
van Brabant en heer Daniël van Oirschot, ridder; dat is in het 
laatste kwart van de dertiende eeuw. Tussen 1289/1294 en 1298 
kwamen de hertog van Brabant en Daniël van Oirschot overeen de 
rechten op het patronaatschap van het kapittel van Oirschot te 
delen. Een derde gegeven is dat de leenband tussen de heer van 
Oirschot en de hertog van Brabant in 1320 al bestond. We brengen 
deze gegevens in verband en concluderen dat tussen 1289/1294 en 
1298 de heerlijke rechten en de rechten op het patronaatschap 
tussen de hertog en Daniël van Oirschot gedeeld werden. Toen 
werden de inkomsten van de grondcijnzen van beide heren 
genivelleerd en werd afgesproken om de opbrengst van de 
rechtspraak samen te delen. Daarbij werd ook afgesproken werd 
dat Daniël zijn helft in leen zou houden van de hertog van Brabant.  
 
Martien van Asseldonk 
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Den Heuvel 20/20A  
Een kijkje achter de schermen 
 
 

Het krantenverslag van de openingsplechtigheid van de NV ENTA 
Confectieateliers in 1956 meldt dat ‘het filiaal in Oirschot een 
prettige indruk maakt. Het is naar moderne eisen ingericht met een 
ruime kantine en keurige toiletten. Er wordt enkel naaiwerk 
gemaakt. In Eindhoven geschiedt het coupeurswerk en daar wordt 
ook de laatste hand gelegd aan de producten. Speciaal worden 
vervaardigd vak-, bedrijfs-, sport- en kinderkleding, alsmede 
overhemden zo zeide ons de heer Dijkshoorn, technisch leider der 
confectie-afdeling. Het filiaal aan Den Heuvel is ingericht in een 
gedeelte van de voormalige Havro-meubelfabriek.1 
Informatie uit het onderzoek voor het artikel in Van den Herd over 
de ENTA in Oirschot biedt de gelegenheid tot een kijkje achter de 
schermen van het voormalige Havro-pand. 
 

  

                                                           
1 Oost-Brabant, 15 februari 1956. 

Briefhoofd van de Hollandse Stoel en Meubel industrie, 1928  
(collectie Regionaal Historisch Centrum Eindhoven) 



________________________________________________________________25 

NV Hollandsche Stoel en Meubel Industrie 
 
Havro is òf de afkorting van Herman van Rooijen òf van de 
gecombineerde familienamen ‘Haag’ en ‘Van Rooijen’ òf van 
Handelsonderneming Van Rooijen Oirschot.2 Bij ‘Haag’ gaat het om 
de Utrechtse fabrikantendochter Maria Clara van Haag, die in 1929 
is gehuwd met Herman van Rooijen, directeur van de twee jaar 
eerder opgerichte NV Hollandsche Stoel en Meubel Industrie 
(HSM). Samen met zijn jongere broer Gerard schrijft hij begin 1927 
de HSM in het Handelsregister in.3 Als vestigingslocatie wordt 
genoemd de Heuvelstraat F3464. Dit is de toenmalige straatnaam 
en het toen geldende kadastrale nummer voor de huidige Den 
Heuvel 20/20 A.4 In dat jaar wordt ook gestart met de bouw van 
een bedrijfspand. 
 
Herman van Rooijen is op 9 december 1903 in IJsselstein geboren 
als zoon van de Utrechtse fabrikant Quirinius van Rooijen en Alida 
Petronella Hoes. Op 29 augustus 1929 trouwt hij in Utrecht met 
Maria Clara van Haag. Hermans ouders wonen dan in Waalwijk, 
waar de HSM een filiaal onder de naam Meubelindustrie heeft. 
‘Herman was een zachtaardige en vriendelijke man, terwijl zijn 
vrouw – op z’n Oirschots gezegd - een kanarie was’, aldus Piet van 
Summeren.5 Drie maanden na het huwelijk wordt de HSM omgezet 
in een naamloze vennootschap met Quirinius van Rooijen en 
Johann van Haag, de vaders van resp. Herman en Maria Clara, als 
commissaris. Zij zijn beiden ook de aandeelhouders van deze 
zogeheten familie-NV.6 

                                                           
2 Voermans vermeldt laatstgenoemde mogelijkheid, 47. 
3 Tilburgsche Courant, 27 februari 1927. 
4 Door diverse herindelingen van de percelen ter plekke zijn de kadastrale nummers in de jaren twintig 

en dertig van de vorige eeuw vaak gewijzigd. Dat geldt ook voor de huisnummering. 
5 NBI, 1947 en Summeren, 2020. Het echtpaar Van Rooijen-van Haag heeft geen kinderen. Piet van 

Summeren woonde naast de Van Rooijens in de Nieuwstraat en was hun petekind. 
6 NBI. Brief NBI Eindhoven aan NBI Den Haag, 30 september 1947. 
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Johann van Haag is getrouwd met Maria Hardung uit Rees (Dld). Op 
de aangifte van de geboorte van hun dochter Maria Clara in 
Utrecht op 21 februari 1906 staat vader Johann geregistreerd als 
een 34-jarige koopman. Getuigen zijn Heinrich Schmidt en Gustav 
Martin. Een en ander duidt op een sterke Duitse connectie. 

 
Van 1929 t/m 1936 treffen we de HSM aan de Heuvelstraat 36a 
met telefoonnummer 29 aan in de telefoonboeken. Ondanks het 
feit dat HSM met circa zestig medewerkers vrijwel meteen de 
grootste meubelmaker in Oirschot is, hangen er al vlug donkere 
wolken boven het bedrijf. Eind 1929 start de grote zes jaar durende 
internationale recessie en in 1937 volgt er nog een iets kleinere 
recessie. Ook Nederland wordt in dit alles meegesleurd en de 
economische problemen leiden tot werkeloosheid, verpaupering 
en ontevredenheid, die zich onder andere uiten in onrust 
(Jordaanoproer) en de groei van de NSB. De gebroeders Van 
Rooijen gaan hun eigen weg in Oirschot. Ze trekken zich niet veel 
aan van de werkwijze van hun collega’s in de lokale stoel- en 
meubelindustrie. Impopulair zijn ze door zich niet aan te sluiten bij 

Panden Den Heuvel 20 en 20A, 2020 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Jordaanoproer
https://nl.wikipedia.org/wiki/Nationaal-Socialistische_Beweging
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de RK Vereniging van Fabrikanten van Oirschotse stoelen, door het 
halen van werknemers van buiten de gemeente en door het 
wegkapen van medewerkers bij andere fabrikanten door hogere 
lonen te betalen. HSM maakt overigens voornamelijk grotere 
meubelen, zoals kasten en bedden en in mindere mate (kerk-) 
stoelen. Het bedrijf is goed uitgerust met gereedschappen en 
machines, al dan niet elektrisch aangedreven. Eind 1930 voegt HSM 
nog het huidige pand Den Heuvel 20A – met zijn tot op heden nog 
kenmerkende grote laadingang beneden links – toe aan de fabriek. 
Maar de HSM moet in november 1931 al 14 van de circa 65 
medewerkers ontslaan en in 1935 volgt het faillissement.7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Havro Meubelfabriek 
 
Koopman, procuratiehouder, HSM-aandeelhouder en -commissaris 
en Hermans schoonvader Johann van Haag koopt het pand op 20 
november 1935 via een onderhandse acte. Uit de inschrijving in het 

                                                           
7 Utrechts Nieuwsblad, 20 november 1931. 

Situatie T3675, bouw 1930 
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Hypotheekregister blijkt dat hij het pand en de machines voor fl. 
11.000 plus fl. 3.000 koopt uit het faillissement van de HSM.8 
Hetzelfde bedrag, waarvoor hij het een half jaar later weer zou 
doorverkopen aan zijn dochter, die is getrouwd met de directeur 
van de failliete HSM! 
En dat gebeurt op 5 mei 1936. De dertigjarige Maria Clara koopt 
dan het fabrieksgebouw met werktuigen en machines, kadastraal 
bekend met nummer F3741 en groot 13 are en 56 centiare, voor fl. 
14.000 van haar vader.9 Heel nadrukkelijk is vastgelegd dat het 
pand eigendom is van Maria Clara om haar privévermogen te 
beleggen. Er gelden huwelijkse voorwaarden tussen haar en haar 
echtgenoot Herman en een algehele gemeenschap van goederen 
en die van winst en verlies zijn uitdrukkelijk uitgesloten. Achteraf is 
dat maar goed ook voor hen, wanneer we weten dat haar man bij 
hun huwelijk in 1929 zijn aandeel in de vennootschap onder firma 
Hollandsche Stoel- en Meubel Industrie in de huwelijkse voor-
waarden inbrengt. Het faillissement van de HSM laat Maria Clara’s 
vermogen onaangetast en zij kan – via haar vader - het bedrijfs-
pand en toebehoren in 1936 (opnieuw) verwerven voor de nieuwe 
zakelijke activiteiten van haar man.10 
 
1936 is een overgangsjaar, omdat nu – net als de HSM - ook 
Herman van Rooijen als meubelfabrikant in het telefoonboek 
vermeld staat. Met ingang van 1937 staat de HSM niet meer in het 
telefoonboek van Oirschot en komen de Havro Meubelfabriek 
(telefoonnummer 29, na 18 uur telefoonnummer 36) en meubel-

                                                           
8 Hypotheekregister Eindhoven, inv.nr. 992, akte 8. 
9 Samen met de naastgelegen boomgaard F3733 ter grootte van 32 are en 46 centiare. F3733 is 
voortgekomen uit perceel F3694, waarop een boomgaard en een huis stond. F3694 was naast het 

perceel F3693 van Martinus van der Loo gelegen. Het onroerend goed heeft Maria Clara van Haag 
gekocht voor fl. 11.000 en de machines en werktuigen voor fl. 3.000 (samen fl. 14.000). 

Hypotheekregister Eindhoven, inv.nr. 1006, akte 85.  

Evenwijdig aan het Wilhelminakanaal en naast F3733 lag de 34 are grote boomgaard F3734. Deze was 

eigendom van Herman van Rooijen. Op 27 april 1938 droeg hij het perceel over aan zijn vrouw om 

een schuld aan haar terug te betalen. Herman had fl. 2.200 van haar privégeld gebruikt voor zijn zaak. 

Hypotheekregister Eindhoven, inv.nr. 1027, akte 85. Kadaster, Register 71, perceel F3733. 
10 Handelsregister, 10486. Dericks, inv.nr. 949, akte 858. 
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fabrikant H. van Rooijen (telefoonnummer 36, maar tot 18 uur 
telefoonnummer 29) ervoor in de plaats. Gerard van Rooijen, 
Hermans broer en destijds HSM-mededirecteur, vertrekt naar 
Maastricht. Ook in 1937 opent Herman in Eindhoven aan de Grote 
Berg 22 een filiaal: Havro Meubelverkoopkantoor, een handel in 
meubelen, kunstvoorwerpen, tapijten enz. Herman is - naast 
fabrikant – dus ook een handelaar in diverse soorten goederen.11 
Vanaf 1938 is het adres van de fabriek Heuvel F42 en woont Van 
Rooijen aan de Nieuwstraat A137 (nu Nieuwstraat 36). 
 
Waarschijnlijk in 1943 verhuist het echtpaar naar hun adres aan de 
Grote Berg 22 in Eindhoven. In dat jaar verandert ook de 
bedrijfsnaam en het huisnummer in het telefoonboek: Havro 
Meubelen, Fa. v. Rooijen, Heuvel A18.  
Met ingang van september 1949 komen Havro en H. van Rooijen 
niet meer voor in de telefoonboeken.12 Maar dat is ook niet 
verwonderlijk. 

 
 

                                                           
11 NBI. Op 10 september 1934 al ingeschreven in Handelsregister KvK te Tilburg onder nummer 4243. 
12 Het meubelverkoopkantoor van Havro aan de Grote Berg 22-24 in Eindhoven, dat we van 1938 t/m 

1943 in de telefoonboeken tegenkomen wordt op 11 december 1945 geliquideerd. Telefoonboeken, 
1929-1949. Handelsregister, 10486. 

Briefhoofd van de meubelfabriek Havro van Herman van Rooijen, jaren 30 en veertig 

(collectie Nationaal Archief, 's-Gravenhage) 
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De sterke Duitse familieband wordt tijdens de Tweede 
Wereldoorlog behoorlijk, doch op een negatieve manier, 
verstevigd. Voor zijn lidmaatschap van zeven nazistische en 
nationaalsocialistische organisaties, waaronder de NSB en de 
Nederlandsche SS, wordt de voortvluchtige Herman van Rooijen in 
juni 1945 door de Binnenlandse Strijdkrachten gearresteerd en in 
Oirschot in hechtenis gehouden. Zijn vrouw wordt begin 1945 al 
gearresteerd en door de Engelse militaire instanties in hechtenis 
gehouden. Hun beider privé- en hun gezamenlijke vermogen wordt 
op 23 september 1945 onder beheer gesteld van het Nederlands 
Beheersinstituut, dat vermogens beheert van vijandelijke 
onderdanen, NSB-ers, collaborateurs etc. Het vermogen van Maria 
Clara – waaronder het pand, meubilair en de gereedschappen aan 
Den Heuvel 20/20A - tot 23 maart 1946. Het vermogen van haar 
echtgenoot tot 15 juli 1947. 
 
Op 25 februari 1946 wordt een accountantsverslag over de 
meubelfabriek gepubliceerd. Herman van Rooijen is dan 
gedetineerd. Hieruit blijkt dat de boekhouding van - en de 
materialen in – de Havro-winkel in Eindhoven verloren zijn gegaan. 
De Royal Canadian Engineers hebben voor een kleine fl. 8.000 aan 
spullen meegenomen.  
De fabriek in Oirschot is eigendom van de vrouw van Herman van 
Rooijen, die haar man vaak geld heeft geleend voor zijn bedrijf. Er 
is in 1945 wel geproduceerd, maar de som van de kostprijs van de 
verwerkte materialen plus de uitbetaalde lonen was hoger dan de 
bruto-omzet van het bedrijf. En, het echtpaar heeft nog een lening 
aan (schoon)moeder Van Haag-Hardung lopen van fl. 60.000 à 5%. 
De balans per 1 januari 1946 is als liquidatiebalans aan te merken. 
Daarmee is het einde van de Havro Meubelfabriek van Van Rooijen 
een feit.13 
  

                                                           
13 NBI. Accountantsrapport J.G. van Neerven te Eindhoven, 1 mei 1947, Brief Mr. J. Schrijvers aan 
Rijksbureau voor Hout, 29 mei 1947 en Brief NBI Eindhoven aan NBI Den Haag, 30 september 1947. 
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Van den Nieuwenhof, meubelmaker 
 
Op 26 maart 1946 wordt Herman van Rooijen door het Tribunaal te 
‘s-Hertogenbosch veroordeeld tot internering tot 1 juni 1950 en de 
verbeurdverklaring van zijn radio en zijn vermogen voor zover dit 
betrekking heeft op de goederen van Havro in Eindhoven en 
Oirschot. Omdat er meer schulden zijn dan vermogen wordt de 
laatste bepaling in 1947 teruggedraaid. Herman is opgesloten in 
het Bewarings- en Verblijfskamp in Vught en tewerkgesteld als 
verpleger in het kampziekenhuis. Zijn vrouw Maria Clara woont bij 
haar moeder in Utrecht aan de Johan van Oldenbarneveltlaan 7. Dit 
is haar ouderlijk huis, waar ook Herman na zijn interneringsperiode 
intrekt. 
 
Den Heuvel 20/20A blijft na de oorlogsperiode nog tot 1962 
eigendom van Maria Clara van Rooijen-van Haag. ‘In de eerste helft 
van de jaren vijftig had ik les bij de Tekenschool voor de 
meubelindustrie op de eerste verdieping. Op de begane grond 
werkte de beeldhouwer/ meubelmaker Van den Nieuwenhof met 
twee zoons’, aldus Cees Verhouden in 2020.14 Ook Piet van 
Summeren zit in de jaren vijftig op de Tekenschool en werkt in 
1953 zelfs een jaar bij Van den Nieuwenhof.15 
Deze Van den Nieuwenhof brengt ons weer helemaal terug in de 
tijd, gezien zijn langdurige en nauwe banden met de fabrieken van 
de HSM en Havro en hun eigenaren. 
H.W.C. van den Nieuwenhof treedt in 1927 als tekenaar-ontwerper 
en afdelingschef beeldhouwerij in dienst bij de HSM. Na het 
faillissement ervan zet Herman van Rooijen het bedrijf voort als 
Havro, waarvan Van den Nieuwenhof bedrijfsleider is. Maar in 
oktober 1942 neemt hij ontslag. De bedrijfsleider saboteert de 
Duitse orders voor de fabriek, maar omdat Van Rooijen erg pro-
Duits is, vindt hij het risico van ontdekking te groot.  

                                                           
14 Verhouden, 2020. 
15 Summeren, 2020. 
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Hij werkt vervolgens een paar jaar met iemand samen in een eigen 
meubelfabriek te Velthoven.  
Van den Nieuwenhof blijft echter wel goed bevriend met de Van 
Rooijens. Zo goed zelfs, dat mevrouw Van Rooijen eind 1944 – na 
terugkeer uit een korte voorlopige gevangenschap en met 
volmacht van haar man - de fabriek aan Den Heuvel 20/20A 
beheert.16 Met Van den Nieuwenhof als bedrijfsleider. Dit gebeurt 
met toestemming van het Militair Gezag en vallend onder het 
Nederlands Beheersinstituut, die het beheer heeft ondergebracht 
bij de Eindhovense advocaat Mr. Tiebackx. Maar de productie van 
de fabriek in Oirschot vond feitelijk in Velthoven plaats. Het pand 
Den Heuvel 20/20A heeft oorlogsschade en is gebruikt voor 
evacuatie en repatriëring. In 1945 wordt mevrouw Van Rooijen 
opnieuw geïnterneerd en wordt Mr. Tiebackx beheerder over haar 
vermogen en dat van haar man. Tot eind 1945 heeft Van den 
Nieuwenhof fl. 31.000 eigen geld in het bedrijf geïnvesteerd. 
Feitelijk heeft hij dus een vordering op de Van Rooijens.  
 
Per 1 januari 1946 huurt H. van den Nieuwenhof het pand, de 
machines en kantoorartikelen van mevrouw Van Rooijen met 
toestemming van beheerder Tiebackx. Het personeel komt in 
dienst van de meubelmaker. En Maria Clara van Rooijen verhuurt 
nog meer: het tuinhuis aan een zekere Deenen, opslagruimte in de 
fabriek aan Nuijens en Termeer en ruimte voor repatrianten. 
Verder meubilair voor de Zuid-Nederlandse Lompenhandel en 
Sorteerderij in Tilburg en kippenhokken die door de gemeente 
Oirschot zijn gevorderd. Al deze huurinkomsten gaan zoals wettelijk 
geregeld naar de beheerder van het vermogen van de Van 
Rooijens. Nou ja, bijna alle inkomsten. Van den Nieuwenhof betaalt 
maar fl. 2.000 huur voor het pand en de machines en dat is veel te 
weinig. Naar later blijkt is er daarnaast ook een soort arbeids-

                                                           
16 Mevrouw M.C. van Rooijen-van Haag wordt in oktober 1944, samen met haar schoonvader, in 

Moergestel aangehouden. Smits, Brief Plaatselijk Commandant Moergestel aan Plaatselijk 
Commandant Oirschot, 26 oktober 1944. 



________________________________________________________________33 

overeenkomst, waarbij mevrouw Van Rooijen betaald werk zou 
verrichten voor Van den Nieuwenhof.  
Met deze schijnovereenkomst betaalt Van den Nieuwenhof minder 
huur aan beheerder Tiebackx en mevrouw Van Rooijen ontvangt 
illegaal zo ook nog wat centjes! 
Mevrouw van Rooijen is tot 1962 formeel eigenaresse van het pand 
en de voormalig bedrijfsleider huurt het van haar en exploiteert er 
een eigen bedrijf voor eigen rekening. Zijn meubelmakerij duurt tot 
ENTA Confectiefabrieken in 1956 het pand gaat huren.17 
 

Stoelenfabriek Hekster 
 
In 1962 koopt Jacob Albert Kramer, die zelf op nummer 20 gaat 
wonen, het pand van Maria Clara van Rooijen-van Haag. Kramer is 
directeur van de meubelfabriek Hekster, die het pand vanaf 1963 
deelt met zijn huurder NV ENTA Confectieateliers.18 De eigenlijke 
bedrijfsnaam luidt NV Stoelen- en Lijstenfabriek v/h S. Hekster. 
Soesman Hekster is een joodse spiegel- en lijstenmaker in 
Amsterdam, die in 1943 in Sobibor is vermoord. Het bedrijf wordt 
voortgezet door zijn dochter en erfgename Frederika, die al als 
kantoorbediende in haar vaders fabriek werkte. Kramer werkt er 
als onderhoudsmonteur, houdt het bedrijf tijdens de oorlogsjaren 
draaiende en neemt het later over van Hekster. Omdat hij in 
Amsterdam niet kan uitbreiden, verlegt hij zijn grenzen naar 
Oirschot waar hij zijn intrek neemt in het gedeeltelijk leegstaande 
pand aan Den Heuvel.19 De circa dertig medewerkers produceren 
er kleine meubels zoals lectuur- en paraplubakken, buik- en 
kussenkastjes en kapstokken. In 1972 wordt het bedrijf een BV. 
Maar de concurrentie neemt toe en in 1977 gaat het slecht met het 
bedrijf.  
  
                                                           
17 NBI. Accountantsrapport J.G. van Neerven te Eindhoven, 1 mei 1947, Brief Mr. J. Schrijvers aan 

Rijksbureau voor Hout, 29 mei 1947 en Brief NBI Eindhoven aan NBI Den Haag, 30 september 1947. 
18 Handelsregister, 43561. Kadaster, Legger artikelnummer 5847 
19 Voermans, 80, stelt dat Kramer huurt van mevrouw Van Rooijen. 
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Herman van Rooijen, z.d. (collectie P. van Summeren, Oirschot) 
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Er wordt een interim-directeur aangesteld, waarna Hekster in 1978 
failliet wordt verklaard.20  
 
In 1979 vestigt zich de Exploitatie Maatschappij De Croon BV in Den 
Heuvel 20/20A met als directeur-eigenaar J.H.W.M. de Croon. 
Dochterondernemingen zijn Uitgeverij Streekbelangen BV en 
Drukkerij De Croon van Heerbeek BV.21 Nummer 20 voegt zich 
naadloos in de neutraal-saaie gevelwand, terwijl het anno 2020 
grotendeels leegstaande pand 20A daarin de rotte kies is. 
 
 
Charles Boissevain 

 

                                                           
20 Voermans, 80. In 1980 is het bedrijf opgeheven. 
21 Kadaster. Legger artikelnummers 9883 en 9896. 
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Gildetradities van de Brabantse schuttersgilden 
toegespitst op het St. Sebastiaansgilde uit Oirschot – deel 1 

 
 
Inleiding 
Dit artikel is het 3e en laatste van de reeks over de Brabantse 
schuttersgilden. Artikel 1 ging in op het ontstaan van de 
schuttersgilden terwijl artikel 2 handelde over de op- en neergang 
van de gilden door de tijd heen. In dit artikel staan de tradities van 
de Brabantse schuttersgilden centraal. Hierbij komt in deel 1 als 
eerste de vraag aan de orde wat we precies verstaan onder de 
gildetradities van de Brabantse schuttersgilden en in deel 2 als 
tweede de vraag wat we weten over de oorsprong en ontwikkeling 
van deze tradities.  
Evenals eerder wordt e.e.a. toegespitst op het St. Sebastiaansgilde 
uit Oirschot. 
 

 
Schutters van de Compagnie van Jans Claesz e.a. 1642 Rijksmuseum Amsterdam 
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Paragraaf 1 Wat verstaan we onder de gildetradities van de 
Brabantse schuttersgilden?  
Noord- Brabant telt ruim tweehonderd schuttersgilden. Ieder gilde 
heeft zijn eigen tradities, zijn eigen gebruiken en eigen benamingen 
voor functionarissen. Naast die verscheidenheid is er ook een 
eenheid die zich uit in een gezamenlijke geschiedenis.  
 
Veelal gaat men ervan uit dat de schuttersgilden oorspronkelijk de 
gewapende verdediging van hun gemeenschap beoogden. Hoewel 
niet iedereen het daarmee eens is, zoals we reeds bespraken in het 
1e artikel uit deze reeks. Hoe het ook zij, het karakter van een 
defensieve organisatie hebben de schuttersgilden al lang verloren 
en ze hanteren de wapens tegenwoordig als liefhebberij. 
Inherent aan de gilden was hun godsdienstige karakter. In de oude 
kaarten (statuten) komt de band met het geloof tot uiting. Elk gilde 
had een beschermheilige, de gildebroeders gingen op feestdagen 
gezamenlijk naar de kerk, ze woonden processies bij en 
bevorderden de verering van de patroon of patrones. De gilden 
hadden ook sociale taken, zoals de zorg voor de armen en zieken 
en het zorgdragen voor begrafenissen van gildebroeders. 
Daarnaast ontbraken feest- en spelelementen niet. Als er wat te 
vieren was, waren de gilden present. Als een nieuwe heer 
ingehaald moest worden of een belangrijk persoon hun dorp of 
stad bezocht, traden ze aan. En ook de plaatselijke kermis stelde 
niet veel voor zonder het gilde. 
Over de geschiedenis van de schuttersgilden is in eerder in deze 
reeks al veel gezegd en we beperken ons hier tot de gildetradities. 
 

Wat verstaan we precies onder de tradities van de Brabantse 
schuttersgilden?  
Als we er recente bronnen op na slaan zien we dat er hierover 
zowel een brede als een wat meer beperkte opvatting bestaat. De 
brede opvatting komen we tegen in de voordracht voor de 
plaatsing van de Brabantse schuttersgilden op de Nationale 
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Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed uit 2014. Hierin spreekt 
men van het hele pakket aan tradities waaronder naast de hiervoor 
genoemde hoofdtaken zowel de organisatie als de belangrijkste 
gebruiken van de gilden worden verstaan. 
 

 
Organisatie schuttersgilden 
In het Erfgoedzorgplan van 2014 wordt de organisatie van de 
schuttersgilden als volgt omschreven: 
 
De overheid 
Het bestuur van de gilden heet ‘de overheid’. De voorzitter wordt 
vaak hoofdman of hopman genoemd. Samen met de 
dekenschrijver en schatbewaarder ofwel dekenrentmeester vormt 
hij of zij het dagelijks bestuur. De overheid wordt aangevuld met 
andere bestuursleden in verschillende functies. De overheid 

Ondertekening Certificaat Immaterieel Cultureel Erfgoed 2014 
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bereidt de besluiten voor die in de ledenvergaderingen worden 
genomen. 
 
Gildebroeder en – zusters 
De leden van het gilde worden gildebroeders en gildezusters 
genoemd waarbij men soms onderscheid maakt tussen actieve 
leden en niet-actieve leden en ook ereleden kent.  
Binnen een gilde komen veel verschillende functies voor zoals: 
koning, keizer, hoofdman/hopman, voorzitter, regerend deken of 
overdeken, baas deken, eerste gildemeester, dekenschrijver, 
dekenschatbewaarder, oude en jonge deken, commandant, 
kapitein, vendrik/vaandrig, overheidsleden, standaardruiter, 
tamboer, vendelier, klaroenblazer, zilverdrager, archivaris, nar, 
schildknaap, ouderman, gildeheer, gildebode, piekenier, knecht en 
rentmeester.  
Hieronder volgt een omschrijving van de belangrijkste functies. 
 
Koning 
De koning is het gildelid dat bij het koningschieten het laatste stuk 
van de koningsvogel van de schutsboom heeft geschoten. Met de 
kermis ging en gaat men nog steeds koningschieten. Meestal schiet 
men op een speciale staak of schutsboom en soms wordt de 
papegaai op de wiek van de molen geplaatst. De koning is de 
belangrijkste vertegenwoordiger van het gilde en heeft zitting in de 
overheid. De koning heeft de eer het koningszilver te dragen en als 
hij zich drie keer achtereen tot koning geschoten heeft wordt hij 
keizer.  
 
Standaardruiter 
De standaardruiter, ook wel standaardrijder genoemd, rijdt op een 
paard en maakt zigzaggend de weg vrij voor het gildevaandel en de 
koning en het gilde. Hij draagt de standaard als herkenningsteken. 
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De bazuinblazer 
De bazuin is een oud blaasinstrument en werd in de middeleeuwen 
door stadsmuzikanten gebruikt. De bazuin ook wel klaroen 
genoemd is een koperen blaasinstrument en wordt met een 
mondstuk aangeblazen. De tonen van de bazuin mengen zich goed 
met de tonen van de gildetrom 
  

De Tamboer 
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De tamboer 
De gildetrom roept op, kondigt aan, houdt de groep bij elkaar en 
geeft de stemming van de gildebroeders en gildezusters aan: 
feestelijk, blij, verdrietig, ingetogen of uitbundig. De tamboer 
ondersteunt de vendelier in zijn oefening. Het gilde loopt of zoals 
men dat noemt ‘gaat’ op de maat van de gildetrom. Zo gaan de 
gildebroeders in optocht de kerk binnen, naar de schutsboom of ter 
begrafenis. Vroeger was de tamboer vaak een betaalde 
gildebroeder die van beroep muzikant was. 
 

De hellebaardier 
Als het gilde in vol ornaat eropuit trekt, dan dragen de 
gildebroeders die de optocht sluiten een hellebaard. Vroeger 
zorgde de hellebaardier voor de openbare orde bij optochten en 
andere openbare activiteiten van het gilde. Hij was herkenbaar aan 
zijn sjerp en hellebaard.  
 
De vaandrig 
Het vaandel, de hoofdvlag van het gilde, staat symbool voor de 
eenheid van het gilde. Als het gilde uitrukt wordt het voorafgegaan 
door het gildevaandel. De vaandrig draait het vaandel driemaal 
links en driemaal rechts over de hoofden van de gildekoning en 
eventuele notabelen. Het begraven met gilde eer van een 
overleden gildebroeder gaat gepaard met het neigen van het 
vaandel rechts en links over de kist ten teken van afscheid. Het 
vaandel mag de grond nooit raken, behalve bij het bezoek van de 
Koning/Koningin of de Paus, die als teken van hun waardigheid één 
keer over het vaandel mogen schrijden dat de vaandrig over de 
grond spreidt. Na het koning schieten mag de nieuwe gildekoning 
tijdens zijn huldiging ook over het gildevaandel lopen. 
 
De vendelier 
Vendelen is een ere taak. De vendeliers zwaaien hun vendels in het 
vendelgebed, in vendelhulden aan jubilarissen, ereleden, koningen, 
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overheden en bij demonstraties voor publiek. Op gildefeesten zijn 
er wedstrijden in (klassiek) vendelen, groep vendelen en acrobatiek 
vendelen.  
 
De schutters 
De schutters schieten met kruisboog, handboog of geweer op doel 
of op de wip. De wip is een ronde metalen schijf van 13 centimeter 
doorsnee die op een 12,5 meter hoge boom is geplaatst.  
 

Naast deze brede opvatting over de gildetradities vinden we ook 
een meer beperkte opvatting.  
 
In het boek ‘De deugd van 
broederschap’ uit 2009 
verstaat Jette Janssen 
hieronder vooral belangrijke 
gebruiken als het bijwonen van 
processies en feestelijkheden, 
het begraven met gilde eer, 
het konings-schieten en de 
teerdagen. In het Erfgoed-
zorgplan dat werd opgesteld 
voor de plaatsing van de 
Brabantse schuttersgilden op 
de Nationale Inventaris 
Immaterieel Cultureel Erfgoed 
worden hiernaast als 
belangrijke tradities het 
behoud van de gildeschatten, 
de kring-dagen en landjuwelen als ook het zgn. bonen en het 
gildekostuum genoemd. 
  

Boek ‘Deugd van Broederschap’ van Jette 
Janssen 
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Belangrijke gebruiken  
De tradities in de zin van belangrijke gebruiken worden in het boek 
‘De deugd van broederschap’ en het Erfgoedzorgplan als volgt 
omschreven: 
 
Bijwonen van processies en feestelijkheden 
Het opluisteren van lokale en nationale feestdagen zoals 
processiedagen maar ook de jaarlijkse kermis hoorde bij de 
openbare functie van de gilden. De gildebroeders werden verplicht 
hieraan deel te nemen. Zo vergezelde men meestal twee keer per 
jaar in vol ornaat van begin tot eind een processie zoals bijv. op 
Sacramentsdag. 
Tot de 19e eeuw waren gildefeesten, met uitzondering van 
landjuwelen, vooral een lokale aangelegenheid. De 
schuttersfeesten waren hoogtepunten in het dagelijks leven in dorp 
of stad. In de 19e eeuw kwamen ook nationale feesten en 
concoursen op waar de gilden aan deelnamen. Ook de opening van 
‘n spoorlijn, de verjaardag van koning of koningin en andere blijde 
gebeurtenissen werden opgeluisterd door het gilde. In de 20e eeuw 
werd het gildetreffen steeds populairder en ontstond er zelfs een 
Europese wedstrijdcompetitie. 

 

Begraven met gilde eer 
De relatie van de gilden met de kerk was hecht. Op processiedagen 
en tijdens schiet- en teerdagen van het gilde woonden de 
gildebroeders de mis bij. De gilden hadden vaak een eigen altaar of 
kapel in de parochiekerk en lieten ook missen lezen voor overleden 
leden.   
Het begraven van gildebroeders behoorde tot de kerntaken van het 
gilde. Als gildebroeder was je zeker van een waardige begrafenis 
bijgewoond door alle gildebroeders waarbij de overledene door 
hen naar de kerk werd gedragen. Voor deze gelegenheid had men 
baarkleden, rouwmantels en rouwvaandels. 
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Op de dag van de begrafenis gaat het gilde met stille trom naar het 
huis van de overledene of de kerk. Er wordt een erehaag gevormd 
en de koning legt het koningszilver op de kist. Zes broeders dragen 
de kist de kerk in terwijl de tamboers de dodenmars trommen. 
Tijdens de dienst staat vendelier met zijn vaandel achter de kist en 
tijdens de consecratie neigt hij het vaandel. Na de dienst dragen de 
gildebroeders onder het trommen van de dodenmars de kist naar 
het kerkhof. Dan wordt het koningszilver weer bij de koning 
omgehangen en de vendelier brengt de overledene de laatste groet 
door de vlag driemaal rechts en links te draaien en die dan op de 
kist te laten rusten.  
In de 19e en 20e  eeuw veranderde de relatie met de kerk voor veel 
gilden maar de organisatie van begrafenissen bleef voorbestaan. 
 

Het koningsschieten 
Tijdens de kermis vond vaak het teren en vogelschieten plaats. Het 
vogelschieten of koningsschieten is nog steeds een van de 
belangrijkste gebruiken van het gilde. Sommige gilden schieten 
jaarlijks koning, anderen eens per twee, vier of zelfs negen jaar.  
Voor het vogelschieten begint, haalt het gilde de koning van huis 
op en trekt in optocht naar de schutsboom waar ze drie keer 
omheen lopen om heksen en oude wieven te verjagen! Op de 
schutsboom staat de vogel of papegaai, meestal een fraai versierde 
constructie. Het eerste schot werd gelost door de pastoor of de 
burgemeester waarna de gildebroeders aan de beurt zijn. De 
persoon die het laatste stukje van de vogel afschoot, werd 
gehuldigd als koning en kreeg een zilveren vogel als teken van 
macht. De koning vereerde het gilde met een zilveren schild, 
waarop naam en jaartal gegraveerd zijn.   
De rituelen voor de huldiging van de nieuwe koning kunnen per 
gilde verschillen. Soms worden de handen van de koning gewassen, 
als teken van reinheid. Dan drinkt hij de koningsbeker leeg en gaat 
gevolgd door de leden het gildehuis binnen. Als iedereen zit krijgt 
de koning van de hoofdman de pijp die hij aansteekt en waarvan hij 
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een paar trekjes neemt, daarna gaat die rond als een soort 
vredespijp! Na de huldiging mag de koning over het vaandel lopen 
hetgeen gepaard gaat met tromgeroffel en een vendelhulde. Als 
tegenprestatie schenkt de koning het gilde een zilveren schild en 
niet te vergeten bier voor alle gildeleden! 
 
Teerdagen 
Op de feestdag van de patroonheilige begonnen de teerdagen.  In 
de kaarten (reglementen) worden de gebruiken tijdens deze dagen 
precies beschreven. De teerdag begon met het ophalen van de 
koning. Daarna ging het gilde in stoet naar de mis en ’s avonds 
vloeide het bier of de wijn rijkelijk bij een uitgebreide maaltijd. Op 
de teerdag moest ook de contributie worden betaald en alle 
schulden of boetes die nog openstonden. De teerdag was ook de 
dag waarop nieuwe leden mochten intreden, bestuursleden 
werden verkozen en de reglementen konden worden aangepast.  
Tegenwoordig is de teerdag vaak maar één dag en worden de 
financiën niet meer op die dag geregeld. Veel gilden maken er 
vooral een gezellige dag van, met ‘n partijtje schieten en spelletjes.  
Behoud van de gildeschatten 
Elk gilde beschouwt het behoud van zijn immateriële en materiële 
culturele erfgoed en zijn historische karakter als een belangrijke 
taak en koestert zijn oude bezittingen zoals het koningsjuweel, de 
zilveren koningsschilden, herdenkings- en geschenkzilver, oude 
documenten, standaarden, vaandels, rouwvaandel en archief-
stukken.  
Vaak bezit men daarnaast nog gebruiksvoorwerpen als een 
hoofdmanstaf, kruisbogen, trommen, vendels, oude geweren, een 
tinnen schenkkan of ‘n bonenkistje. 
De zilverschat die bestaat uit zilveren schilden en andere zilveren 
voorwerpen zoals de hoofdmansikkel, de hoofdmanstaf en de 
koningsvogel neemt hierbij een belangrijke plaats in.  
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Een gildeschild heeft meestal de vorm van een schild en er zijn drie 
soorten: 
 

- Herkenningsschilden, zoals de hoofdmansikkel en de 
koningschilden; het koningszilver. 

- Zilveren schilden die in een wedstrijd gewonnen worden; het 
prijzenzilver. 

- Schilden die men krijgt bij een gebeurtenis; het herinnerings- of 
herdenkingszilver. 
 

De koning mag het koningszilver dragen dat naast de 
koningsschilden bestaat uit het koningsjuweel: de zilveren konings-
vogel of papegaai, die aan een zilveren ring, medaille, schild of 
ketting hangt.  
Van oudsher schenkt elke koning het gilde een zilveren konings-
schild.   
 

Kringgildedag  
De schuttersgilden van Noord Brabant zijn georganiseerd in een 
federatie die is onderverdeeld in een zestal lokale kringen. Elk jaar 
mag een gilde uit de kring de kringgildedag organiseren. Op die dag 
worden de kringgilden uitgenodigd en er worden wedstrijden 
gehouden in alle disciplines. Het organiserend gilde houdt zich aan 
de richtlijnen van de desbetreffende kring.  
Op een zondag, meestal begin juni, komen de gilden van de Kring 
bij elkaar, elk jaar in een andere plaats. De dag wordt begonnen 
met een tocht naar de kerk voor een plechtige viering. Na de dienst 

volgt de eed van trouw en een vendelhulde en daarna een 
Brabantse koffietafel. Dan volgt een optocht door het dorp of op 
het gildeterrein, soms voorafgegaan door een standaardruiter, met 
de tamboers, het hoofdvaandel, de koning met het koningszilver, 
de keizer, de zilverdragers, de overheid, gildebroeders en als 
laatste de vendeliers.  
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Op het feestterrein stellen de gilden zich op voor de massale 
opmars, die doet denken aan een bestorming. De tamboers gaan 
voorop, dan de vaandrigs met hun vaandels, de koningen, keizers 
en zilverdragers en als laatste de vendeliers die de vendelgroet 
brengen. Daarna beginnen de wedstrijden. De koningen gaan onder 
elkaar schieten wie de vogel naar beneden haalt, er wordt 
gevendeld, getromd en geschoten. Aan het einde van de dag 
worden de zilveren prijzen uitgedeeld. 
 

 
Landjuweel  
Bij een landjuweel worden alle schuttersgilden van Noord-Brabant 
en Vlaams-Brabant uitgenodigd. Er wordt een optocht gehouden, 
er zijn wedstrijden in vendelen, trommen, schieten met geweer, 
kruisboog en handboog, en in standaardrijden.  
Voor het organiseren van een landjuweel dient men een aanvraag 
in bij de Noord-Brabantse Federatie van Schuttersgilden en het 
organiserend gilde zorgt voor een zilverprijs voor de winnaar: het 
Juweel. Tegenwoordig houdt men om de zeven jaar een 
landjuweel. 
De aanduiding Landjuweel dateert uit het oude Brabant en gold 
voor cycluswedstrijden van gilden en rederijkers. Een Brabants 

Massale opmars Odulphusgilde Best 



50________________________________________________________________ 

Landjuweel bestond uit een serie van zeven wedstrijden voor 
schutters uit verschillende steden. De winnaars van iedere 
wedstrijd vermeerderden de prijs steeds met een zilveren schaal en 
de overwinnaar van de zevende schaal gold als eindwinnaar van 
het landjuweel en nam alle zeven schalen mee naar huis! 
 
Bonen en onderzwaaien 
Om lid te worden van een gilde lopen kandidaten eerst een jaar 
mee als aspirant-lid en op de algemene vergadering voor de 
patroonsdag wordt er over de nieuwe leden geboond. Het bonen 
staat synoniem voor de ballotage van nieuwe leden en stamt uit de 
tijd dat niet iedereen kon schrijven. Iedere gildebroeder krijgt een 
witte en een zwarte boon, dan worden de bonen verzameld en als 
er meer zwarte dan witte bonen in het zakje zitten wordt het lid 
niet aangenomen. Maar meestal zijn het allemaal witte bonen. 
Nieuwe leden worden op de patroonsdag ‘ondergezwaaid’ oftewel 
opgenomen in het gilde.  
 
Paragraaf 2 Wat zijn de belangrijkste tradities bij het St. 
Sebastiaansgilde uit Oirschot? 
Allereerst valt op dat de belangrijkste tradities bij het St. 
Sebastiaansgilde uit Oirschot sterk overeenkomen met wat in 
andere Brabantse schuttersgilden gangbaar is.  
Zo kreeg ik in een interview met o.a. de hoofdman van het gilde 
voor de rubriek ‘Even Voorstellen’ van de nieuwsbrief van 
heemkundekring ‘De Heerlijkheid Oirschot’ in 2019 op de vraag 
‘Hoe ziet de organisatie van het gilde eruit?’ als antwoord dat het 
gilde Sint Sebastiaan wordt bestuurd door ‘de overheid’ die 
idealiter bestaat uit: de hoofdman, de rentmeester, twee 
hoofdmandekens, de vaandrig, de standaardrijder, de keizer, de 
koning, twee koningsdekens, de tamboer en de archivaris.  
Hierin herkennen we direct de functies die in de vorige paragraaf 
zijn genoemd. Het merendeel van deze functies wordt bij dit gilde 
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momenteel daadwerkelijk ingevuld hoewel er ook vacatures zijn 
zoals die van archivaris. 
Op de vraag ‘Wat zijn de belangrijkste tradities van het gilde?’ 
luidde het antwoord in datzelfde interview dat de onderlinge 
broederschap voorop staat en dat die zich niet alleen uit in plezierig 
samenzijn maar ook in zorg voor elkaar en vriendschap voor het 
leven. Als belangrijke tradities werden genoemd: het 
‘Koningsschieten’ dat eens in de twee jaar plaatsvindt, de jaarlijkse 
‘Patroons- of Teerdag’ ter ere van de patroonheilige Sint Sebastiaan 
en het ‘Begraven met gildeneer’ van medebroeders van het gilde. 
En natuurlijk klinken bij al deze activiteiten de ‘gildetrommels’ en 
zwaaien de ‘vendels’.  
Op de website van het gilde is uitgebreide informatie over deze 
tradities te vinden. Hieronder passeren die de revue waarbij wordt 
ingegaan op hetgeen specifiek is voor dit gilde. 
 
Koningsschieten 
Er wordt in het St. Sebastiaansgilde diverse keren in het jaar 
‘koning geschoten’.  Het schieten vindt plaats in de gildetuin alwaar 
zes schutsbomen van 12 meter hoog staan. Er wordt zowel 
geschoten op de wip als op de vogel. De invulling van het 
koningsschieten komt overeen met wat in paragraaf 1 hierover is 
beschreven. 
 
Patroons- of teerdag  
Het gilde is vernoemd naar Sint Sebastiaan, de beschermheilige van 
(boog)schutters. Zijn naamdag is 20 januari, de dag waarop hij 
stierf in het jaar 288. Op de zaterdag het dichtst bij 20 januari viert 
men zijn naamdag en is het teerdag. 
Ook de invulling van de teerdag komt in grote lijnen overeen met 
wat in paragraaf 1 is beschreven.  
Na de start met ‘de optocht met vliegend vaandel en slaande trom 
naar de St. Petrusbasiliek’ vindt daar een Heilige Mis plaats in de 
kapel van het gilde.  
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Tamboers van het St. Sebastiaansgilde 
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Naast de koffietafel en ‘het kaarten en buurten’ is er een extra 
activiteit, die uit een lezing over het roemrijk verleden van het gilde 
kan bestaan maar ook uit iets ludieks.  
De dag wordt afgesloten met de rondgang, hetgeen inhoudt dat 
het gilde zich laat zien in het dorp door het bezoeken van een of 
meer van cafés waar vroeger gildehuizen waren. 

Begraven met gildeneer 
Net als bij andere schuttersgilden houden ook bij het St. 
Sebastiaansgilde veel van de gebruiken uit de late middeleeuwen 
rondom het heengaan van broeders tot op de dag van vandaag 
stand, zoals blijkt uit het uitgebreide begrafenisprotocol van het 
gilde dat in grote lijnen overeenkomt met wat in de vorige 
paragraaf hierover is aangegeven.  
 
Tamboeren 
Zoals bij de schuttersgilden gebruikelijk kondigt ook bij het St. 
Sebastiaansgilde de tamboer de komst van het gilde aan. Zo roept 
de tamboer de gildebroeders 's morgens in alle vroegte op voor het 
tweejaarlijks koningschieten.  

Op hun website vermeldt het gilde dat het St. Sebastiaansgilde 
beschikt over liefst vijf trommen. Twee hele oude Belgische 
trommen die staan te pronken in de Sebastiaanskamer, het eigen 
domein van het gilde waar allerlei bezittingen bewaard worden, 
alsook drie relatief nieuwe trommen. 

Vendelen 

Op de site van het St. Sebastiaansgilde prijkt het vendelen tussen 
de vijf belangrijkste tradities van het gilde waarbij wordt vermeld 
dat dit momenteel vooral als functie heeft eerbetoon te geven aan 
kerkelijk en wereldlijk gezag. Daarnaast symboliseert het zwaaien 
bij de vendelgroet de strijd tussen 'goed' en 'kwaad'. Op de site 
wordt een onderscheid gemaakt tussen de woorden vaandel en 
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vendel: een gildevaandel dat gedragen wordt door de vaandel-
drager en een vendel waarmee de vendelier mag vendelen oftewel 
zwaaien. 
 
Behoud van Gildeschatten 
Ook het St. Sebastiaansgilde koestert zijn oude bezittingen en dat 
zijn er nogal wat. Het eerder genoemde boekje van oud archivaris 
A.E.M. van Esch noemt als zodanig: 
 

- een aantal kerkelijke attributen zoals een vergulde zilveren kelk 

- de hoofdmanspiek die bestaat uit een met koper versierde staf 
en de sikkel (’n plaatje) 

- de rentmeestersmedaille aan een blauw fluwelen halsband 

- de keizersvogels van recente datum en de koperen kroon 

- het koningszilver met de koningsvogel van recente datum en 
een reeks zilveren schildjes 

- de onderscheidingstekens van de Dekens zoals de 
dekenstokken en de koningsblazoenen  

- het gildevaandel uit 1965, vier zwaaivaandels en ’n 
jeugdvaandel, allen in de kleuren rood, groen en geel 

- de oude standaardvaantjes met de afbeelding van Sint 
Sebastiaan en een zgn. Jerusalemkruis die beiden de gildekapel 
sieren en het nieuwe standaardvaandel met schellenboom 

- de al eerder genoemde vijf gildetrommen, twee oude en drie 
nieuwe 

- de St. Petrusschilden die afkomstig zouden zijn van een 
verdwenen gilde  

- het schild van de archivaris en het archief met twee 
eeuwenoude gildeboeken 

- en last but not least het talrijke prijzenzilver van honderden 
schildjes en medailles. 
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Daarnaast zijn er tal van andere voorwerpen zoals beeldjes van Sint 
Sebastiaan en van tamboers, de hamers van de hoofdman en niet 
te vergeten: het bonenkistje! 
Het St. Sebastiaans gilde beschikt over een gildebezit dat het zeker 
waard is om te koesteren. 
 
Kringdagen en Landjuwelen 
Het gilde Sint Sebastiaan is met 39 andere gilden uit de omgeving 
van Oirschot aangesloten bij de kring ‘Kwartier van Oirschot’. 
Jaarlijks wordt door de kring een kringgildedag georganiseerd, de 
invulling van zo’n dag is in de vorige paragraaf al geschetst. 
Daarnaast maakt het gilde deel uit van ‘de Gildenbond 
Verbroedering’, ook wel ‘klein bondje’ genaamd, een samenwerking 
tussen 10 schuttersgilden uit Oirschot en omgeving. Het klein 
bondje is nog ouder dan de kring ‘Kwartier van Oirschot’ en 
organiseert jaarlijks een schietwedstrijd, die bekend staat als 
‘potjes en pennekes’.  
In 1980 vond in Oirschot een Landjuweel plaats dat georganiseerd 
werd door de vier Oirschotse schuttersgilden waaronder het St. 
Sebastiaansgilde.  Zoals we kunnen lezen in het boek ‘Verguld met 
de guld’ van A. van Esch, T. v.d. Loo en P. Machielsen dat de 
periode van 1896 tot 1996 van het St. Sebastiaansgilde beschrijft, 
namen hier 117 gilden aan deel en nam de optocht van de gilden 
door de kom van Oirschot ruim twee uur in beslag:  

 
‘Trommen, bazuinblazen, standaardrijden, vendelen en 
schietwedstrijden met het geweer, de kruisboog op wip en 
op doel, Sint Jansbogen en voetbogen hielden publiek en 
gildebroeders in de ban.’   
 

Het landjuweel was een groot succes waar tot op de dag van 
vandaag met trots wordt teruggekeken.  
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Kostuum  
Als een van de eigen tradities van het St. Sebastiaansgilde uit 
Oirschot wordt de kleding genoemd. Vanaf 1973 dragen de leden 
van het gilde op de teerdag, bij het koning- of kermisschieten, 
tijdens een gildefeest en bij de begrafenis van een gildelid allemaal 
dezelfde kleding, bestaande uit een grijs/ zwart jacquet met een 
speciale gildestropdas en een donkerrode sjerp. Het kostuum 
wordt gecompleteerd met een zwarte hoge hoed. 
 
 
Conclusie deel 1 
Als conclusie van deel 1 van dit artikel constateren we dat de 
Brabantse schuttersgilden beschikken over een rijk arsenaal aan 
tradities en dat er twee opvattingen bestaan over de vraag wat we 
daar zoal onder kunnen verstaan. Een brede opvatting zoals uit het 
Erfgoedzorgplan die hieronder het hele pakket aan tradities rekent 
van zowel de hoofdtaken van het gilde als de organisatie en de 
gebruiken van de gilden. En een meer beperkte opvatting zoals die 
van Jette Janssen die hieronder vooral de belangrijke gebruiken van 
de gilden verstaat zoals: het bijwonen van processies en 
feestelijkheden, het begraven met gilde eer, het koningsschieten, 
de teerdagen, het behoud van de gildeschatten, de kringdagen en 
landjuwelen alsook het zgn. bonen en het gildekostuum.  
In de toespitsing op het St. Sebastiaansgilde uit Oirschot zien we 
dat de taken, organisatie en gebruiken van dit gilde sterk 
overeenkomen met wat in de overige Brabantse schuttersgilden 
gangbaar is. 
 
 
Maria van Deutekom, januari 2021 



 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

 
 
 

“Ook op zoek naar verborgen 
verleden?” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


