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‘De Brabantse ziel’ deel 1
Eerlijk gezegd, Schrijver dezes voelt zich gevangen. Hij voelt zich
klem zitten tussen avondklokken, knuffelcontactbeperkingen,
mondmaskermoraal, virologentyrannie en (vooral) rode zones. Hij
kan niet naar Rome, hij kan niet naar familieleden of vrienden, hij
kan nog geen koffie drinken in de stad. Schrijver dezes wordt er wat
mismoedig van.
Deze beperkingen dwingen een mens tot een blik op wat onmiddellijk in de nabijheid ligt. En dat is dus Brabant. Het oude hertogdom.
Van Gembloux tot 's-Hertogenbosch, van Geminiacum tot Empel en
zijn tempel. Even abstractie maken van al die Vlamingen, Luikenaars,
Limburgers, Henegouwers, Zeeuwen, Hollanders, Geldersen, Friezen
en wat er nog meer aan gespuis op deze aardkloot kruipt, wemelt en
rondspringt. Gewoon: Brabanders.
Dat betekent dan ook dat we noodgedwongen de klassieke oudheid
opnieuw een keer moeten inruilen voor latere tijden, maar, zoals u
weet, is Schrijver dezes een moedig man die niet terugdeinst voor
het onbekende.
De Texuandri hebben in Rome geen zichtbare sporen nagelaten en
zijn sowieso opschriftelijk slecht betuigd, terwijl wat ten zuiden van
de Kempen heeft gezeten, niet op bevredigende wijze geïdentificeerd is, of dat nu Grudii of Baetasii of nog andere wezens waren.
Het resultaat is dan noodgedwongen een verkenning in Latijnse opschriften uit de vroeg-moderne periode.
Wie dan in Rome op zoek gaat naar Brabant, komt al snel tot de kern,
tot de ziel zelf, de S. Maria dell'Anima. Daar is in Rome de Brabantse
ziel het sterkst vertegenwoordigd.
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Natuurlijk moeten we ook hier een onderscheid maken tussen de
gewichtigdoenerij van sommige centra zoals Brussel, Antwerpen en
's-Hertogenbosch om tot de kern te komen, tot wat echt belangrijk
is, Leuven en Oirschot. De bewoners van die andere stadjes zullen
wel smalen, maar dat is enkel de kift en daar zetten wij ons grootmoedig over heen.
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Van Brussel vindt u in de Anima enkele putti op grafmonumenten
van de hand van François Duquesnoy (heel verfijnd overigens, foto
boven), aan Den Bosch herinnert (niet langer) een verdwenen grafmonument voor de topadvocaat en veelschrijver Theodorus van der
Ameijden, Antwerpen is vertegenwoordigd door enkele graven van
minder prominente lieden, zoals van ene Alexander Iunius die verkondigt dat hij afkomstig was van deze stad die hij aanduidt als ‘quod
oppidum in Belgis est nobiliss(imum)’ ofwel 'welke stad de edelste
in de Nederlanden is'. Ach ja, zelfs jaren verblijf in Rome zijn onvoldoende gebleken om de nefaste gevolgen van de Scheldewasem en
-dampen teniet te doen.
Wij weten wel beter, wij, inwoners van de steden die er echt toe
doen. Alsof het toeval ermee speelt, heeft Schrijver dezes speciale
banden met beide steden: in Oirschot werd hij geboren, in Leuven
woont hij. Toeval. Hij kan daar ook niets aan veranderen.
En dan spreekt het vanzelf dat we het over de centra hebben en niet
over de aanklontersels van Heverlee, Herent of Kessel-Lo of van godbetert Spoordonk, Oost-, West- en Middelbeers, nee: de echte kern
met hun Sint-Pieterskerken, oude stadhuizen, en venerabele traditie
van Latijnse geleerdheid zoals beoefend aan de Latijnse school en
universiteit.
Nu het aantal lezers van deze bijdrage gereduceerd is tot goed vijf
personen, kan Schrijver dezes eindelijk ter zake komen. Het is niet
de kwantiteit die telt, maar de kwaliteit. Genoeg etnische minderheden beledigd en verjaagd, ter zake!
De S. Maria dell'Anima is dan wel officieel de Duitse en Oostenrijkse
kerk in Rome, eigenlijk is het aandeel van de Nederlanden in deze
kerk in het monumentenbestand veel belangrijker en aanzienlijker.
Van alle gewesten van het voormalige Heilige Roomse Rijk is het
Sticht Luik het beste vertegenwoordigd.
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Lieden die hardnekkig blijven spreken over de prinsbisschoppen,
zien over het hoofd dat dit een vertaling is van het Duitse ‘Fürstbischof’ , de aanduiding van een bisschop die ook wereldlijke macht
heeft, zoals die van Utrecht, Kamerijk, Keulen, Paderborn, Münster
en inderdaad ook Luik.
Maar niemand heeft het ooit over de prinsbisschoppen van Utrecht
of Kamerijk. In de Franse vertaling is de bisschop zelfs helemaal weggevallen en heeft men het over de ‘principauté de Liège’, alsof het
een rang betreft. Nee, de enig juiste aanduiding in het Nederlands is
Sticht Luik.
Wat overigens niet verandert dat Luik inderdaad het sterkst in de S.
Maria dell'Anima vertegenwoordigd is. Luik en ... (Belgisch) Limburg:
want de Emerixen uit Bilzen en Motmans uit Tongeren liggen in deze
kerk als Luikenaars.
Nog zo'n tragisch misverstand: Limburgers zijn mensen die denken
dat ze Limburger zijn, maar die dat historisch dus helemaal niet zijn.
Ze stammen uit Loon, Gelre, Overmaas, wat weet ik allemaal!, maar
niet uit het echte Limburg. Maastricht is zo ook een Brabants-Luikse
stad en geen Limburgse. Terwijl het huidige (Belgisch) Limburg vroeger deel van Luik was en niet van Limburg, is op dit moment het
echte Limburg deel van Luik en ligt Limburg dus buiten Limburg. Die
zit. Denkt u maar eens goed na over deze zin...
Nu Schrijver dezes echt nergens meer gewenst persoon is, kan hij
verder gaan en stellen dat na Luik het hertogdom Brabant het sterkst
in het monumentenbestand van de S. Maria dell'Anima vertegenwoordigd is.
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Het meest prominent aanwezig is natuurlijk Willem van Enckenvoirt
uit Mierlo (‘of all places’, foto hierboven), Willem de Onvermijdelijke, die u in deze kerk alleen kunt ontlopen als u uw ogen stijf dichthoudt of enkel naar de vloer staart. Beide zouden zonde zijn.
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Vandaag zal Schrijver dezes u echter niet vermoeien of vermeien
met deze Willem: misschien komt hij bij een latere gelegenheid nog
eens op hem terug. Vandaag zoeken we de Brabantse ziel en die zit
niet in Mierlo.
Tegen de laatste pilaar vóór het koor, naar de rechterzijbeuk gewend, bevindt zich de grafplaat voor de Leuvenaar Henricus Gravius:
HENRICO GRAVIO EXIMIAE PROBITATIS
SPECTATAEQ ERVDITIONIS VIRO QVEM
POST QVATVOR LVSTRORVM IN
FLORENTISSIMA LOVANIENSI ACADEMIA
S. TH. PVBLICAM PROFESSIONEM
SIXTVS QVINTVS PONT MAX
INSIGNIS ERVDITIONIS ERGO
ROMAM EVOCAVIT
GREGORIVS XIV IN PONTIFICAM AVLAM
EXCEPIT SED AMPLIORIBVS
DIGNVM HONORIBVS
CHRISTVS IN COELVM
EVEXIT
DIE II APRILIS AN D
MDXCI
AETATIS SVAE LV
Henrico Gravio eximiae probitatis / spectataeq(ue) eruditionis uiro
quem / post quatuor lustrorum in / florentissima Louaniensi academia / S(acrae) Th(eologiae) publicam professionem / Sixtus quintus
pont(ifex) max(imus) / insignis eruditionis ergo / Romam euocauit, /
Gregorius XIV in pontificiam aulam / excepit, sed amplioribus / dignum honoribus / Christus in coelum / euexit / die II aprilis an(no)
D(omini) / MDXCI / aetatis suae LV.
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'Voor Henricus Gravius, een man van buitengewone deugdzaamheid
en aanzienlijke geleerdheid die paus Sixtus V na een professoraat in
de Heilige Theologie van twintig jaar aan de allerbloeiendste universiteit van Leuven naar Rome riep, die Gregorius XIV aan het pauselijk
hof opnam, maar die Christus hogere eer waardig achtte en naar de
hemel voerde op 2 april 1591 toen hij 55 oud was.'
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Wie enige ervaring heeft met grafschriften uit de oudheid, merkt terstond enkele wezenlijke verschillen. Zo wordt hier nadrukkelijk de
datum aangegeven (iets wat op opschriften uit de oudheid eigenlijk
nooit het geval is), naast de leeftijd. Die laatste vinden we in de oudheid ook, maar dan tot op de dag nauwkeurig aangeduid. Schrijver
dezes merkt overigens dat hij Gravius al overleefd heeft.
Ook de zeer lovende kwalificatie van de persoon in kwestie komt niet
op deze manier in de oudheid voor: in klassieke opschriften wemelt
het weliswaar van de allerzoetste en allerdierbaarste vrouwen, mannen en kinderen, maar geleerdheid en deugdzaamheid worden aanzienlijk minder geprezen en als er een aanduiding over de carrière te
vinden is, dan is dat in schematische vorm als opsomming van de
verschillende posten die de persoon in kwestie bekleed heeft, niet
in een vloeiende en enigszins enigmatische zin zoals hier.
In die zin is het grafschrift van Gravius typisch voor de opkomende
barok in Romeinse kerken. Overigens zijn de letters S TH een latere
toevoeging: de fraai gecentreerde opstelling van de tekst op deze
steen wordt in r. 5 wreed verstoord.
Want wat weten we nu eigenlijk? Uit het opschrift blijkt dat Gravius
ruim twintig jaar in Leuven gedoceerd heeft en toen naar Rome geroepen is. Maar om wat te doen? Wat moeten we verstaan onder
dat opnemen aan het pauselijk hof?
De waarheid is aanzienlijk minder verbloemd. Henricus Gravius werd
in 1536 in Leuven geboren als zoon van de boekdrukker Bartholomaeus Gravius die in zijn werkplaats aan de Naamsestraat o.m. de
zgn. Leuvense Bijbel zou drukken. Henricus studeerde aan de universiteit (welke?, er is er natuurlijk maar één!) en vervolgde na zijn
graad in de Artes met de volledige opleiding theologie. Hij zou zelf
hoogleraar theologie in Leuven worden en daar in twee dingen naam
maken.
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Het Van Dalecollege in de Naamsestraat in Leuven.
Ten eerste raakte hij betrokken bij een van de grote conflicten die in
Leuven zijn uitgevochten. Nee, dit gaat niet over Leuven '68, het is
veel erger. Het gaat om de eerste golf van theologisch dispuut met
betrekking tot de rol van de goddelijke genade en de vrije wil des
mensen in het bereiken van het heil.
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U hebt natuurlijk het fraaie chiasme in de vorige zin bemerkt, chiasme dat ook de reële tegenstelling in de taal tot uitdrukking brengt.
Schrijver dezes zal u nu verder niet met deze perikelen vermoeien:
dit is zo ingewikkeld dat zelfs Schrijver dezes ervoor terugschrikt.
In ieder geval toen de jezuïet Leonardus Lessius in het midden van
de jaren 1580 uit Rome terugkwam, verkondigde hij zulke stoutmoedige zaken dat Gravius samen met enkele andere medetheologen
van de faculteit een formele censura opstelde met de bedoeling de
zaak in Rome aanhangig te maken.
Dat laatste mislukte, Rome ging achter de jezuïeten staan en het volledige dossier wordt op dit moment nog altijd op het Handschriftenkabinet van de Koninklijke Bibliotheek van België (KBR) in Brussel bewaard.
Welke lessen kunnen we hieruit trekken? Dat de christelijke naastenliefde vaak niet de meest beoefende deugd van de theologen was
(is?), dat Rome meestal achter de jezuïeten ging staan omdat de jezuïeten achter Rome stonden (die zin mag naar de paus!) en dat het
zogezegde bolwerk van katholieke orthodoxie dat Leuven vaak heet
te zijn, niet altijd zo orthodox was.
Integendeel zelfs, men verkondigde hier graag dingen die in Rome
minder geliefd waren. En dat is nog steeds zo. Rector Pieter De Somer noemde dat in zijn toespraak tot paus Johannes Paulus II tijdens
diens bezoek aan Leuven in mei 1985 het 'Recht om te dwalen'.
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En tot slot, dat de Koninklijke Bibliotheek in Brussel allerlei onvermoede schatten bevat.

De Sint Michielskerk in de Naamstraat in Leuven
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Het tweede punt waarmee Henricus Gravius de aandacht op zich
wist te vestigen, was zijn deelname aan het grote editieproject van
de werken van Augustinus door de Leuvense theologen.
Hij zou hierin het volume met de polemische traktaten voor zijn rekening nemen.
Dit project getuigt van de meer filologische oriëntatie die de Leuvense theologen een halve eeuw na hun conflicten met Erasmus
hadden genomen. Deze Leuvense editie verving overigens de uitgave van Erasmus en zou aanzienlijke tijd maatgevend blijven.
In 1590 riep paus Sixtus V Gravius uit het op dat moment jammerlijk
kwijnende Leuven (‘florentissima’ ofwel 'allerbloeiendst' is niet alleen lichtelijk overdreven, het was op dat moment gewoon absoluut
onjuist: de periode van Gravius' activiteit valt in een van de moeilijkste perioden van de Leuvense universiteit: niet dat Gravius daarvoor
verantwoordelijk was, maar toch) naar Rome met de bedoeling om
deze geleerde theoloog (want dat was hij zonder twijfel) aan het
hoofd te plaatsen van de in oprichting zijnde ‘Typographia Vaticana’,
de Vaticaanse drukkerij.
Gravius had met theologie, teksteditie én drukken ervaring, dus hij
leek een ideale kandidaat. Helaas voor hem bleek Sixtus V bij zijn
aankomst in Rome al overleden. Doelloos zwierf Gravius door de
stad en werd door Sixtus' opvolger Gregorius XIV aan het pauselijk
hof opgenomen.
Hij werd ook lid van de beheerraad van de S. Maria dell'Anima, maar
heeft daar feitelijk nauwelijks zitting in kunnen nemen, omdat hij enkele maanden na zijn aankomst in Rome op 2 april 1591 al overleed.
Geen prefect dus van de Vaticaanse drukkerij, en zeker niet - zoals
men soms vindt - prefect van de Vaticaanse bibliotheek. Wel een
boeiende persoon.
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NB. Tot zover deel 1 van dit artikel dat eerder verscheen als Nieuwsbrief van de
vereniging S.P.Q.R. als aflevering 17 van de reeks Avonturen met opschriften. In
het volgend nr vindt u deel 2 dat zich concentreert op de sporen van Oirschot in
Rome.

Michiel Verweij
(alias Michael Pratensis Oirschotanus)
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Gildetradities van de Brabantse schuttersgilden toegespitst op het St. Sebastiaansgilde uit Oirschot deel 2
Inleiding
In deel 1 van dit 3e en laatste artikel over de Brabantse schuttersgilden kwam de vraag aan de orde wat we kunnen verstaan onder de
gildetradities van de Brabantse schuttersgilden. In deel 2 gaan we in
op de vraag wat we eigenlijk weten over de oorsprong en ontwikkeling van deze tradities. E.e.a. wordt weer toegespitst op het St. Sebastiaansgilde uit Oirschot.
Paragraaf 3 Wat weten we over de oorsprong en ontwikkeling van
de gildetradities?
Als we ons afvragen waar de gildetradities eigenlijk vandaan komen
en hoe die zich door de eeuwen heen ontwikkeld hebben, stuiten we
op de vraag of de gildetradities allemaal authentiek zijn of wellicht
voor een deel zijn aangepast of overgenomen van anderen of zelfs
helemaal zijn verzonnen?
Zoals Jette Janssen in haar boek ‘De deugd van broederschap’ aangeeft is die vraag niet makkelijk te beantwoorden omdat de schuttersgilden zich niet alleen met het behoud van tradities hebben bezig
gehouden maar ook met de ontwikkeling ervan.
Zo vond men in de 17e eeuw dat de gebruiken die ‘van oudsher gewoon’ waren in stand moesten worden gehouden maar werden tradities die te veel tijd, inspanning of geld kostten soms toch afgeschaft. In de 20e eeuw zien we ook nieuwe tradities ontstaan. Volgens sommigen was hier sprake van een folkloriseringsproces waarbij teruggegrepen werd naar het verleden om de eigen identiteit te
versterken. Janssen stelt hier dat in Noord-Brabant het proces van
folklorisering mede beïnvloed wordt door het proces van de ontplooiing van het regionaal bewustzijn.
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Indeling gildetradities
Zowel in het boek ‘De deugd van broederschap’ als in het eerder genoemde Erfgoedzorgplan verwijst men voor het onderscheid in de
gildetradities naar de indeling van Johan Oomen, die hierin drie categorieën onderscheidt:
-

-

-

rituelen die uit een ver verleden zijn overgeleverd en niet of weinig zijn veranderd;
zoals bijvoorbeeld het koningsschieten, zie verderop.
rituelen die weliswaar gebaseerd zijn op oude rituelen maar opnieuw zijn vormgegeven;
zoals bijvoorbeeld de invulling van de teerdagen, zie verderop bij
de ontwikkelingen in tradities volgens het Erfgoedzorgplan.
zogenaamde ‘nieuwe’ rituelen, die ontstonden uit behoefte tot
traditievorming en emancipatie van de gilden;
zoals het vendelzwaaien en de opkomst van gildekledij waar verderop nader op wordt ingegaan, alsook het ritueel van ‘de massale opmars’ tijdens gildedagen die in paragraaf 1 onder kringgildedag al werd aangestipt.

Hedendaagse schutterijen in kledij
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Oorsprong Koningsschieten
In paragraaf 1 is de traditie van het Koningsschieten globaal omschreven, waarbij echter nog niet is ingegaan op de oorsprong hiervan. Hierboven rekent Oomen het Koningsschieten tot de tradities
uit een ver verleden waar weinig aan is veranderd. Maar over een
hoe ver verleden hebben we het dan?
De traditie van het Koningsschieten gaat bij de Schuttersgilden zeker
terug tot in de 13e en 14e eeuw, in oude Caerten (Statuten) van
schuttersgilden wordt van dit gebruik als al langer bestaand melding
gemaakt. Het is in ieder geval niet typisch voor Nederland maar komt
ook bij schuttersgilden in andere landen van Europa voor.
Mogelijk is dit fenomeen op een nog ouder gebruik terug te voeren.
Zo vinden we op Wikipedia onder de noemer Schuttersfeest enkele
hypotheses over de oorsprong van het konings-, oftewel vogel- of
papegaaischieten. Hier wordt vermeld dat het een gecultiveerde
vorm zou zijn van een vroeger voorkomende jachtwedstrijd. Daarnaast wordt geopteerd dat het hier zou gaan om een vruchtbaarheidssymbool. Het feit dat het vogelschieten van oorsprong in het
voorjaar plaatsvond, vaak tijdens de feesten van Hemelvaart of Pinksteren zou daar op wijzen.
In andere bronnen wordt hierover niet expliciet iets gemeld.
Vendelzwaaien
Zowel in het boek ‘De deugd van broederschap’ als in het Erfgoedzorgplan wordt vermeld dat het vendelzwaaien pas in de 20e
eeuw na de Tweede Wereldoorlog als gildediscipline is geïntroduceerd. Dit staat in schril contrast met beweringen op diverse sites
van hedendaagse gilden die spreken over de eeuwenoude tradities
van het ‘vendelen’.
Op Wikipedia wordt er op gewezen dat over de duur van het bestaan
van het vendelzwaaien discussie bestaat. Zo zou volgens sommigen
het vaandel in Europa terechtgekomen zijn door de kruistochten
naar het Heilige Land in de 12e en 13e eeuw en zou het vendelzwaaien bij de schuttersgilden al dateren uit de 15e eeuw. Er wordt
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zelfs melding gedaan van ‘folkloristen’ die beweren dat er al voor
Christus gevendeld werd!
Eerder in deze paragraaf is opgemerkt dat er in de 20 e eeuw bij de
schuttersgilden sprake was van een folkloriseringsproces waarbij teruggegrepen werd naar het verleden om de eigen identiteit te versterken. De ‘ronkende’ taal ‘ die gebezigd wordt in het Voorwoord
van de Vendelcommissie van de Noord-Brabantse Federatie van
Schuttersgilden uit 1959 vertoont hier ook trekjes van:
“De vendelier met zijn vaandel is de trots en het sierraad van
ieder gilde. Of het nu alleen trekt door de dorpse straat of vele
gilden gezamenlijk bij een landjuweel of andere samenkomst,
altijd blijft het oog geboeid door het fiere vendel; sommige
zijn oud en bezonken van kleur geworden; vele dragen de afbeelding van de patroonheilige Sint Sebastiaan, Sint Joris of
Sint Barbara in het medaillon midden op het dundoek. Maar
het mooiste is het vendel wanneer het door kundige handen
gezwaaid wordt. Dan scharen zich de gildeleden in een kring,
de trom roffelt en de vendelier vangt aan. Oh, dat ritueel van
die vendelzwaaiers! “
Het lijkt aannemelijk dat de opstellers van het Erfgoedzorgplan hun
huiswerk goed gedaan hebben als zij spreken over het vendelen als
een vrij recente traditie alhoewel in de oude gildeboeken toch ook
wordt gesproken over gildevaandels.
Ontwikkelingen in gildetradities
In het Erfgoedzorgplan uit 2014 worden de volgende ontwikkelingen
in gildetradities aangegeven:
- De huidige landjuwelen en gildedagen of gildefeesten hebben
een heel oude oorsprong. In de 15e eeuw werden in Brabant al
landjuwelen gehouden door hand-, voet- en kruisbooggilden.
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-

-

-

Rederijkers en stadschuttersgilden kenden in de 16e eeuw de
haagspelen. De huidige gildefeesten en landjuwelen zijn afspiegelingen van de spelen die in vroegere tijden door de gilden werden gehouden.
Het wapen wordt niet meer ter hand genomen voor de beschutting (bescherming) van de heerd. Handboog-, kruisboog- en geweerschieten zijn gildesporten/gildedisciplines met onderlinge
competitie geworden.
Tot in de eerste helft van de 20e eeuw werd er, als er genoeg geld
in de kas was, een teerdag gehouden. De teerdag is een feestdag,
teren heeft de betekenis van eten en drinken, opmaken. De jaarvergadering werd op de patroonsdag gehouden. Tegenwoordig
houden de gilden op deze dag hun jaarvergadering en brengen
ze de dag gezamenlijk door.
Na de Tweede Wereldoorlog zijn de gilden uniformen gaan dragen. Daarmee benadrukken zij hun identiteit en afkomst. Sommige gilden kozen voor de stijl van de slipjasgilden, andere gilden
prefereerden middeleeuws aandoende uniformen. De hoofdkleur van het gilde wordt bepaald aan de hand van de patroonheilige.

Vendelwedstrijd
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-

-

-

-

Het vendelspel is na de Tweede Wereldoorlog als gildediscipline
geïntroduceerd.
Gildeleden zullen verbaasd opkijken bij het onderwerp gildedansen, want dat doen ze niet meer. Toch heeft deze activiteit binnen de Brabantse gilden bestaan. De boerencarré werd tot ongeveer 1950 op de teerdagen en feestdagen gedanst. In 1954
werden er nog wedstrijden in gildedansen gehouden.
Het jeu de boules-spel is in de jaren tachtig naast het schieten
een gildesport geworden.
Sinds 1986 organiseert De Noord-Brabantse Federatie van Schuttersgilden wedstrijden in vendelen, trommen en bazuinblazen
om deze drie takken van gildesport te bevorderen.
Naast begraven met gilde-eer is inmiddels ook crematie met
gilde-eer gemeengoed geworden.
De gilden zijn niet meer voorbehouden aan enkel mannen: vrouwen kunnen volwaardig lid zijn, met dezelfde rechten als mannen. Zij kunnen ook hoofdman en koning worden.
De meeste gilden zijn betrokken bij de jaarlijkse, plaatselijke dodenherdenkingen.

Paragraaf 4 Wat is de oorsprong en ontwikkeling van de tradities
van het St. Sebastiaansgilde?
Het ligt in de lijn der verwachtingen te veronderstellen dat de oorsprong en ontwikkeling van de gildetradities bij het St. Sebastiaansgilde uit Oirschot niet heel anders is dan die bij andere Brabantse
schuttersgilden. Om te zien of die veronderstelling klopt lopen we
de belangrijkste tradities van dit gilde hier na.
Koningsschieten
Zoals uit de oude ‘Caert’ van het gilde uit 1531 blijkt was er in de 16e
eeuw bij dit gilde al sprake van ‘schieten op de papegaai’ in jaarlijkse
schietwedstrijden. Zoals het boekje van A.E.M. van Esch ‘De Caert en
Attributen van het Sint-Sebastiaansgilde Oirschot’ aangegeven,
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wordt sinds 1896 geschoten met de kruisboog terwijl dat voordien
met een handboog gebeurde.
Het koningsschieten vindt tegenwoordig één keer in de twee jaar
plaats.
Patroons- of teerdag
Overeenkomstig het gebruik bij de andere Brabantse schuttersgilden, geldt ook voor het St. Sebastiaansgilde dat de patroons- of teerdag vooral gezien wordt als een feestdag die men gezamenlijk doorbrengt.
Begraven met gilde eer
De traditie van het begraven van gildebroeders met gilde eer is bij
het St. Sebastiaansgilde al eeuwen oud, zoals blijkt uit de oude Caert
van het gilde uit 1531 waarin hierover bepalingen staan te lezen.
Soms verdwenen er ook in de loop der tijden bepaalde tradities zoals
die van het gebruik van rouwzilver. In de oude Caert stond de verplichting opgenomen tot een doodschuld, hetgeen inhield dat een
gildebroeder op de linker mouw een zilveren voorwerp ter waarde
van 7 stuivers diende te dragen. Bij overlijden van de gildebroeder
werd dit voorwerp van het gilde gebruikt om daarmee een herdenkingsmis te betalen. Deze verplichting is in 2009 symbolisch in ere
hersteld met het dragen op de linker mouw van een zilveren schildje
bij het afscheid van een gildebroeder. Tijdens de teerdag na het
overlijden wordt het rouwschild van de overleden gildebroeder in de
kapel in de St. Petrusbasiliek geplaatst.
Van vrij recente datum is het strooiveld in de gildetuin, bedoeld voor
de gildebroeders en hun partners. Het uitstrooien van de as van een
overledene gebeurt in tegenwoordigheid van de overheid en het gildevaandel. Van de verstrooiingen wordt een register bijgehouden.
Tamboeren
Traditioneel behoort de eerste Tamboer evenals de Vaandrig en de
eerste Standaardrijder en de Archivaris tot de Overheid van het St.
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Sebastiaansgilde. In vroeger jaren was behalve een tamboer ook een
speelman in het gilde aanwezig, een muzikant/violist die tijdens
teerdagen de feestelijke sfeer verhoogde. Oud archivaris A.E.M. van
Esch maakt er in zijn boekje over het gilde melding van dat het gilde
na 1838, toen er een flinke groei was in het ledenaantal, naast de
schuttersactiviteiten ook aspiraties ontwikkelde op muzikaal gebied.
Er ontstond toen in het gilde zelfs een eigen muziekgezelschap . Hieruit is de latere muziekvereniging ‘Arti et Amicitiae’ ontstaan. De relatie tussen gilde en muziekgezelschap is steeds uitstekend gebleven
volgens de archivaris.
Het ontstaan van muziekgezelschappen uit boogschutterverenigingen kwam overigens in die tijd in Brabant vaker voor.
Vendelen
Op de site van het St. Sebastiaansgilde wordt net als bij veel andere
Brabantse schuttersgilden gewezen op de oorsprong van het vendelen uit een ver verleden, hetgeen in tegenspraak lijkt met het feit dat
het Erfgoedzorgplan stelt dat het hier gaat om een recente traditie
uit de 20e eeuw.
En hoewel het woord vendel volgens de woordenboeken verwijst
naar het woord vaandel wordt hier, net als overigens vaker in gildekringen, gerefereerd aan het feit dat het woord ‘vendel’ gezien kan
worden als een acrostichon waarbij de letters van het woord verwijzen naar de deugden waar het gilde voor staat namelijk: Vrede, Eendracht, Noblesse, Discipline, Eer alsook Lach en Leven.
In dit verband is een paragraaf over het gildevaandel vermeldenswaard die we in het boekje van voormalig archivaris A.E.M. van Esch
over het St. Sebastiaansgilde vinden. Hier wordt gesproken over
twee standaardvaantjes die dateren van 1846 en nog steeds in het
bezit zijn van het gilde. In de oude gildeboeken van St. Sebastiaan
wordt zelfs in 1609 al gesproken over ‘het maken van een nieuw
veendelen’ voor de som van ’85 carolusguldens’. Eerder werd onderscheid gemaakt tussen het gildevaandel en een zwaaivendel maar
blijkens van Esch worden beiden gepresenteerd en gezwaaid.
24________________________________________________________________

Zouden we op basis hiervan
kunnen stellen dat de sport
van het vendelzwaaien mogelijk terug te voeren is op
het al langer bestaande
hanteren van het gildevaandel?
Hoe het ook zij, het St. Sebastiaansgilde is trots op
zijn vendeliers, getuige ook
het bronzen beeld van een
vendelier in de gildetuin!
Behoud van Gildeschatten
Zoals eerder vermeld koestert ook het St. Sebastiaansgilde zijn oude bezittingen. Toch is dat niet al- Beeld Vendelaar van Hans Grootswagers
tijd het geval geweest. Zo
werd in het 2e artikel uit deze reeks over de ‘Op- en neergang van de
gilden’ geattendeerd op het dieptepunt in het bestaan van het St.
Sebastiaansgilde toen in de laatste decennia van de 19 e eeuw 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.”
Gelukkig zijn er ook oude bezittingen overgebleven waaronder twee
eeuwenoude gildenboeken die een schat aan informatie over het
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verleden bevatten. En in de 20e eeuw braken betere tijden aan
waarin de gildeschat weer toenam.
Kringdagen en Landjuwelen
Al in de oude Caert van 1531 van het St. Sebastiaansgilde wordt gesproken over het ‘op landjuweel, concours of prijsschieten komen’ op
uitnodiging van een andere plaats. In de vorige eeuw toen, in Brabant een opleving van het gildewezen te zien was, nam het St. Sebastiaansgilde aan diverse landjuwelen deel. Vol trots kijkt het gilde
ook terug op het Landjuweel dat ze in 1980 in Oirschot samen met
de andere Oirschotse schuttersgilden organiseerden. Tegenwoordig
neemt het gilde jaarlijks deel aan de kringdag van de eigen kring
‘Kwartier van Oirschot’ en aan de schietwedstrijd van ‘Gildenbond
Verbroedering’, een samenwerking van 10 schuttersgilden uit Oirschot en omgeving.
Kostuum
Het huidige uniform van het gilde St. Sebastiaan dateert vanaf 1973
in de vorm van een jacquet met een gildestropdas, een donkerrode
sjerp en een zwarte hoge hoed. Dat loopt mooi in pas zou je zeggen
met de bewering in het Erfgoedzorgplan als zouden de gilden pas na
de 2e wereldoorlog een kostuum zijn gaan dragen.
Echter de traditie van een uniform kent, blijkens de informatie op de
site van het gilde, een heel wat langere weg. Al in de oude Caert van
1531 werd verordonneerd dat men ‘in vol ornaat (deftig) ‘ diende te
verschijnen op de dag dat men ‘papegaai ging schieten’. Ieder lid
moest om de vier jaar een nieuwe ‘Tabbaard’ (een mantel) laten maken waarvan de Overheid de kleur bepaalde. Blijkens de oude gildeboeken kent het gilde vanaf 1757 sjerpen, soms zoals bijv. in 1839
geschonken door de toenmalige beschermheer Sweerts de Landas.
In het bezit van het gilde vinden we ook een blauwe sjerp met zilveren goudgalon uit 1897. In 1933 gaat men op advies van gildekenner
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J. Jolles over op rode sjerpen waarvan er ook nog bewaard zijn gebleven. Vanaf 1896 waren de leden van de overheid gekleed in een
pak met een sjerp.
Het lijkt niet ongerechtvaardigd te stellen dat de traditie van het gildekostuum bij het St. Sebastiaansgilde in Oirschot kan bogen op een
eeuwenlange historie. Overigens vinden we ook op sommige oude
schilderijen al afbeeldingen van gildekledij.

Gilde in oude kledij
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Slotconclusie
In de conclusie van deel 1 van dit artikel constateerden we dat de
Brabantse schuttersgilden beschikken over een rijk arsenaal aan tradities en dat er in de recente bronnen twee opvattingen bestaan
over de vraag wat daar zoal onder dient te worden verstaan.
Een brede opvatting 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 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.
In deel 2 van dit artikel stond de vraag centraal wat we eigenlijk weten over de oorsprong en de ontwikkeling van de gildetradities.
Hierin refereerden we aan de indeling van de gildetradities volgens
Oomen in drie categorieën:
-

rituelen die uit een ver verleden zijn overgeleverd en niet of
weinig zijn veranderd
rituelen die weliswaar gebaseerd zijn op oude rituelen maar
opnieuw zijn vormgegeven
zogenaamde ‘nieuwe’ rituelen, die ontstonden uit behoefte
tot traditievorming en emancipatie van de gilden

Het ‘ver verleden’ waar Oomen van spreekt doelt op het verleden
van de schuttersgilden uit de late Middeleeuwen. Of de gildetradities mogelijk soms nog verder teruggaan is onduidelijk. Zoals we in
de toespitsing op het St. Sebastiaansgilde zien zijn soms ook vraagtekens te zetten bij hoe ‘nieuw’ de rituelen zijn waarvan beweerd
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wordt dat die in de vorige eeuw ontstonden. Hier lijkt nog onderzoeksterrein braak te liggen.
In ieder geval kunnen we met Jette Janssen uit ‘De deugd van broederschap’ stellen dat de traditie van de schuttersgilden zowel statisch als dynamisch is. Statisch in die zin dat de schuttersgilden hun
geschiedenis en eeuwenoude gebruiken in sterke mate koesteren,
dynamisch omdat ze die in de loop der eeuwen ook regelmatig hebben aangepast. De broederschap bleef echter als belangrijkste drijfveer van de gilden steeds overeind. Dat geldt ook voor het St. Sebastiaansgilde uit Oirschot.

Maria van Deutekom mei 2021

Gildebeelden langs Kempenweg Oirschot
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Gedicht Lof van Oirschot van Frans Babylon
Bij het ordenen van het archief van het Kruysenhuis vond Van den
Herd redactielid Arthur de Vries navolgend gedicht dat de loftrompet steekt over ons mooie dorp. Het gedicht dateert uit 1957 en is
van de hand van Frans Babylon, een Brabantse dichter uit de vorige
eeuw (1924-1968). Hier iets meer over de dichter.
Op Wikipedia is te vinden dat Frans Babylon (pseudoniem van Franciscus Gerardus Jozef Obers) op 18 maart 1924 in het Brabantse
Deurne werd geboren als oudste van dertien kinderen van handelsreiziger Leonard Hendrik Obers en zijn vrouw Joanna Theodora
Coopmans. Hij huwde in 1950 met Tosca de Vries met wie hij vier
kinderen kreeg. Na zijn scheiding hertrouwde hij in 1961 met Nel
Waller Zeper, beeldend kunstenares. Uit dat huwelijk werden twee
kinderen geboren. In 1967 eindigde ook dit huwelijk.
Babylon publiceerde, getuige de biografie op Wikipedia, liefst 24
werken waarvan het merendeel verscheen tussen 1950 en 1960.
Verder wordt vermeld dat hij in 1958, 1959 en 1960 de Literatuurprijs van de gemeente Hilvarenbeek won voor zijn werken Goudvissen in aquarium, Moeder en Oester.
Babylons jongere broer Leon, die ook dichter was (onder pseudoniem 'Leon van Kelpenaar'), verdronk in 1951 hetgeen diepe indruk
op de dichter maakte. Zeventien jaar later kwam hij zelf door verdrinkingsdood om het leven. Samen met zijn broers Leon en Pieter
Obers ligt hij begraven op het kerkhof bij de Sint Willibrorduskerk in
Deurne.
Lauran Toorians schrijft in zijn artikel “De spin in het literaire web
van Noord-Brabant: Frans Babylon”, dat Babylon een bohémien was
die hield van het leven en van de schone kunsten. Naast literair werk
publiceerde hij kunstkritieken en een essay over Brabantse schilders
uit die tijd. Hij werd wel gezien als de spin in het literaire en kunstzinnige web van Noord-Brabant en de Belgische Kempen.
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Volgens Toorians komt Babylon
in zijn gedichten naar voren als
‘een romantische, gevoelige zoeker die zich identificeerde met
het ‘miskende genie’ Vincent van
Gogh’. Eenzaamheid is volgens
hem een terugkerend thema in
zijn werk.
Toorians vindt het tijd voor een
grondige bloemlezing en een
goede biografie van Babylon, die
hij een ‘wonderlijke man’ noemt.
Overigens wordt zijn werk wisselend gewaardeerd zoals o.a. blijkt Omslag bundel 'Bezon keuze'uit 1955
uit het artikel ‘Nieuwe boeken’
van Paul Haimon en Lambert Tegenbosch in het tijdschrift ‘Roeping’
n.a.v. de uitgave ‘Brabantia Nova’, een bloemlezing van poëzie van
de naoorlogse dichtersgeneratie uit Noord-Brabant. De inleiding van
Frans Babylon wordt hier gekwalificeerd als ‘critiekloze schrijverij’ en
de samenstelling van de bloemlezing getuigt volgens het artikel van
‘wanorde’.
Hoog tijd om nu over te gaan tot het gedicht zelf. Want wat men ook
van het werk van Frans Babylon moge vinden, voor een rechtgeaarde Oirschottenaar is het gedicht ‘Lof van Oirschot’ in ieder geval
niet te versmaden.
Het is een sonnet, een versvorm die in Italië is ontstaan tijdens de
Renaissance en zich daarna in verschillende varianten over Europa
verspreidde. De meest bekende vorm is het klassieke sonnet dat bestaat uit twee kwatrijnen (coupletten van 4 regels) en twee terzinen
(coupletten van 3 regels) met als meest voorkomend rijmschema:
abba abba cdc dcd. In een sonnet zit meestal net over de helft of
tegen het einde een wending.
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Het gedicht ‘Lof van Oirschot’ start met een poëtische schildering
van Oirschot om zich in het laatste couplet te ontpoppen als een regelrechte reclameboodschap! Leest u zelf:
LOF VAN OIRSCHOT
Nog trots staat hier de Middeleeuwse toren,
in het clair obskuur van wind en zonneschijn,
bestorven als een teken van ons zijn;
wij, voor het eeuwig leven uitverkoren.
De rogge rijpt langs oude karresporen
al drijft het dorp ook wiggen bouwterrein
voor zijn gezinnen, wordend samenzijn
in aarde, die hen nimmer zal behoren.
Hier vond de jonge schilder Antoon Kruijsen
de kleurtriomfen van zijn speelse geest
bij ’t marktplein waar nog oude bomen ruisen.
Toeristen, blijft hier in dit dorp pauzeren
en viert het leven als een Brabants Feest
waar God noch duivel drinkend zal mankeren.
van harte,
Frans Babylon
Oirschot, 1 aug. ‘57

Maria van Deutekom, mei 2021
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De eigenaren van verkochte deel van de Oirschotse
grondcijnzen deel 1
Inleiding
In het archief van de graaf van Ursel in het Rijksarchief van Brussel
werd een cijnsboek uit Oirschot uit 1526 aangetroffen. Deze cijnzen
werden in het begin van de veertiende eeuw door Wouter, halfheer
van Oirschot, verkocht aan Willem van den Bossche. Wouter verkocht niet al zijn cijnzen. Hij hield een deel zelf. Dit deel bleef tot in
de negentiende eeuw in handen van de opeenvolgende heren van
Oirschot. We behandelen in dit artikel de opeenvolgende eigenaren
van het verkochte deel.
Heer Deneken van Oirschot, ridder, en zijn zoon Wouter
Wouter van Oirschot was de laatste heer van Oirschot die voortkwam uit de plaatselijke Oirschotse adel. Hij was een zoon van heer
Deneken (ofwel Daniël) van Oirschot, ridder. Deneken wordt tussen
1278 en 1303 in oorkonden vermeld, veelal als getuige in Kleefse
oorkonden. Zijn zoon Wouter van Oirschot treedt als zodanig op tussen 1317 en 1323.1 Deneken van Oirschot inde cijnzen in Oirschot.
In 1301 is immers sprake van een erfcijns gevestigd op goed in Oirschot die jaarlijks op Sint-Hubertusdag betaald moet worden met
dezelfde penningen als waarmee de cijnzen van de hertog van Brabant, de cijnzen van heer Deneken van Oirschot, ridder, en de cijnzen van het kapittel van Oirschot betaald worden.2
Zijn zoon Wouter erfde de heerlijkheid Oirschot met de cijnzen na
het overlijden van Deneken in of kort na 1303. Op 24 april 1320 verkocht Wouter van Oirschot al zijn goederen in Oirschot, waaronder

Klaversma, ‘De heren van Vught en Oirschot’, 104-106; Lijten, ‘De heren van Oirschot’,
58-61.
2 Camps, ONB I, 749 nr. 624 d.d. 1301 november 30.
1
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de heerlijkheid met hoge en lage jurisdictie, leenmannen en dienstmannen als die er zijn, zijn jaarlijkse cijnzen en pachten en molens
met alle inkomsten aan Rogier van Leefdael. Op 15 juli 1320 stelde
heer Gerard van Horne en Altena zich borg voor deze verkoop, omdat Wouter schulden had bij de Lombarden.3 Omdat Wouter van Oirschot in 1320 schulden had en in dat jaar zijn Oirschotse bezittingen,
waaronder zijn cijnzen, verkocht aan Rogier van Leefdael, mogen we
aannemen dat hij al vóór 1320 een deel van zijn Oirschotse cijnzen
had verkocht aan Willem van Den Bossche. Deze verkoop dan vond
plaats tussen 1303 en 1320.
Heer Willem van den Bossche, ridder
Heer Willem van den Bossche, ridder, was een rijke Bosschenaar. Hij
was het enige overlevende kind van heer Gerlach van den Bossche,
ridder, en Aleid, dochter van Jan III van Heusden. In 1304 kreeg Gerlach van de hertog van Brabant vrijstelling van lasten op een aantal
goederen, waaronder vijf hoeven gelegen in Oirschot. Gerlach wordt
in de bronnen vermeld tussen 1300 en 1319 en misschien in 1281
onder de naam Gerlach Cnode. Hij zal kort na 1319 overleden zijn.4
Heer Willem van den Bossche, bezat goederen in Oirschot in de
herdgangen Aerle en Best.5 Willem was leenman van de hertog van
Brabant voor de tiende van Hilvarenbeek en voor een heerlijkheid
die een deel van het latere Moergestel omvatte. In 1332 had zich
een coalitie tegen het hertogdom Brabant gevormd. In 1334 werd
vrede gesloten. Willem van den Bossche droeg 11.520 oude groten
bij aan de kosten die de hertog van Brabant moest betalen aan zijn
Lijten, ‘Rogier van Leefdaal’, 111-117 en 129-134, Wouter verkoopt: dominiis,
jurisdictionibus tam maioribus quam minoribus, altis et bassis, hominibus tam feodalibus
quam ministerialibus, si qui sint, annuis censibus et pactionibus, molendinis et omnibus
eorum proventibus.
4 De Bruijn, Cnodingen en Dicbieringen, 7-11; Camps, ONB I, 474 nr. 378 d.d. 1281
september 15; idem, 787-789 nr. 660 d.d. 1304 januari 6.
5 SADB, BP, inv. nr. 1208, fol. 271 d.d. 1437-1438.
3
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tegenstanders. De hertog gaf hem daarvoor de heerlijkheid Erp in
pand. Willem was gehuwd met Liesbeth van Boxtel. Het huwelijk
bleef kinderloos. Veel van wat we weten over Willem van de Bossche
komt uit de verschillende testamenten en testamentaire beschikkingen die Willem tussen 1332 en 1344 liet opmaken. Willem legateerde een bedrag voor de stichting van het Bossche Clarissenklooster en legateerde veel aan diverse personen en andere geestelijke
instellingen. Voor de cijnzen van Oirschot is de beschikking van 6 november 1341 van belang. Daarin bepaalt Willem onder andere dat
Dirk van Horne uit Willems bezit in Oirschot zal krijgen: twee tienden, jaarlijks 10 pond inkomsten betaald uit het goed de Moest en
de hoeve die Cruninghen in Oirschot, de houtschat, zijn tol en tot slot
zijn gemeenschappelijke cijns (censum meum communem).6 Dit is
het pakket cijnzen dat Willem van Den Bossche van heer Wouter van
Oirschot had gekocht. Wat de tol betreft weten we uit latere berichten dat het om de markttol en de ‘doofhoutschat’ gaat. De markttol
werd betaald voor de op de Oirschotse markt verhandelde goederen. De houtschat was een belasting op de opbrengst van hout.
Doofhout was dor hout, dus dode takken en dergelijke.
Heer Dirk van Horne, ridder
Heer Dirk van Horne, ridder, erfde de Oirschotse cijnzen van heer
Willem van den Bossche, ridder, bij diens overlijden op 25 september 1344. Dirk van Horne was de oudste zoon van heer Gerard van
Horne, ridder, uit diens tweede huwelijk met Irmgard van Kleef. Van
zijn ouders erfde Dirk de heerlijkheden Perwijs, Kranenburg en Herlaar. In 1331 beleende zijn oom, de graaf van Kleef, Dirk van Horne
met de helft van Heusden. In 1334 kocht de hertog van Brabant de
rechten van Dirk van Horne op Heusden af.7 Dirk huwde met Catharina van Duffel, enige dochter van Henrick IV Berthout alias van Duf-

6
7

De Bruijn, Cnodingen en Dicbieringen, 11-60.
Klaversma, ‘De Hornes 1296-1345’, 63-68.
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fel. Uit dit huwelijk werden geen kinderen geboren. Na het overlijden van zijn schoonvader werd Dirk van Horne tevens heer van Duffel en Geel. Dirk van Horne overleed omstreeks 1380.8
Heer Willem van der Aa, ridder
In 1376 verkocht Dirk van Horne, heer van Herlaar, Perwijs,
Kranenburg en van Duffel, de Oirschotse cijnzen, samen met de
houtschat enz. aan heer Willem van der Aa, ridder.9 De twee kenden
elkaar. Dirk van Horne was als heer van Herlaar leenheer van Willem
van der Aa voor het goed Nieuw Herlaar. In 1371 had Willem van der
Aa onder aanvoering van Dirk van Horne aan de zijde van de hertog
van Brabant gevochten in Baesweiler. Ook waren hun vrouwen
familie van elkaar. Dirk van Horne was getrouwd met Katherina van
Duffel en Willem van der Aa met Beatrijs dochter van Floris van
Duffel, een neef van Katherina van Duffel. Uit het huwelijk van
Willem van der Aa met Beatrijs van Duffel zijn vier kinderen bekend:
Floris, Beatrijs (non in Bijnderen), Gerard en Kathelijn. Willem had
ook een bastaarddochter bij een onbekende vrouw, die eveneens
Kathelijn heette. Willem van der Aa was tussen 1388 en 1401
verschillende keren schepen van Den Bosch. Tussen 1387 en circa
1398 was hij heer van Heeswijk en halfheer van Dinther. Hij overleed
tussen augustus 1408 en april 1409.10
In de rekeningen van de Bossche rentmeester van de hertog van
Brabant staat de heer van Perwijs (Dirk van Horne) nog vermeld als
eigenaar van de Oirschotse cijnzen tot en met 1407-1408, hoewel hij
de cijnzen al in 1376 had verkocht aan Willem van der Aa.11 Willem
van der Aa wordt in deze rekeningen pas genoemd vanaf 1408-

Klaversma, 'De heren van Horne, Altena en Kortessem’, 57; Spierings, ‘De heren en
vrouwen van Herlaar’, 107, 113.
9 ARAB, ARK, Inv. nr. 5288, rekening van 1473-1474, fol. 1v.
10 Spierings, ‘De leenhof’, 135, 137-139; Van Dinther, Genealogie van der Aa, 17-24.
11 ARAB, ARK, Inv. nr. 5232-5237, rekeningen van 1403 tot en met 1408.
8
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1409.12 Hieruit blijkt dat de namen van nieuwe cijnsheren in deze
rekeningen soms met grote vertraging ingeschreven werden.
Floris van der Aa
De volgende eigenaar van het pakket cijnzen is Floris van der Aa,
zoon van Willem van der Aa. Op 17 juli 1395 werd Floris
geëmancipeerd, ofwel formeel meerderjarig verklaard, door zijn
vader. Floris volgde zijn vader op als leenman van Nieuw-Herlaar. In
1408 of 1409 erfde hij de Oirschotse cijnzen van zijn vader. Hij bezat
in Oirschot ook de grove en smalle tiend en een deel van de tol en
de houtschat, afkomstig van heer Willem van den Bossche, ridder.13
In 1408 was hij schepen van Den Bosch. Floris trouwde met Isabella,
dochter van Willem van Zevenbergen. Uit dit huwelijk werd een zoon
geboren die Willem genoemd werd en die zijn vader opvolgde als
leenman van Nieuw Herlaar. Floris overleed tussen 1436 en 1441.
Zijn weduwe hertrouwde met Anthonis van Glymes.14
Gerit van der Aa
De volgende eigenaar van de Oirschotse cijnzen is Gerit van der Aa,
broer van Floris. Hij wordt in de rekeningen van de Bossche rentmeester vanaf 1432-1433 als zodanig genoemd.15 Floris’ zoon Willem erfde van zijn vader wel tienden in Oirschot en een deel van de
tol en houtschat, maar niet de cijnzen. Die had Floris al tijdens zijn
leven overgedragen aan zijn broer Gerit.16 Gerit van der Aa bezat in
Oirschot onder Hedel ook het goed te Kruninghen, dat genoemd
wordt in het testament van heer Willem van den Bossche, ridder, en
12

ARAB, ARK, Inv. nr. 5238, rekening van 1408-1409, fol. 1v.
SADB, BP, inv. nr. 1198, fol. 205v d.d. 1427-1428; idem, inv. nr. 1206, fol. 131 d.d.
1435-1436. Zie ook inv. nr. 1211, fol. 37 d.d. 1441 februari 2: Willem zoon van wijlen
Floris van der Aa heeft opgedragen aan Jan die Joede zijn grove en smalle tiend van
Oirschot en het deel van Floris in de tol van Oirschot en in ‘den dovenhautschat’ van
Oirschot.
14 Van Dinther, Genealogie van der Aa, 35-37.
15 ARAB, ARK, inv. nr. 5259, rekening van 1431-1432.
16 SADB, BP, inv. nr. 1226, fol. 315v d.d. 1458 juli 4.
13
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ook een tiende die afkomstig was van Willem van den Bossche.17
Gerit had een buitenechtelijke relatie met Margriet Jan
Dircxdochter. Van hen is een buitenechtelijke zoon bekend: Willem
van der Aa.18 Gerit van der Aa overleed tussen 1445 en 1456.19
Willem zoon van Gerit van der Aa
De volgende eigenaar van het pakket Oirschotse cijnzen is Willem,
buitenechtelijke zoon van Gerit van der Aa.20 Hij erfde deze cijnzen
tussen 1445 en 1456 van zijn vader.
Willem Hinckaert
Op 8 juli 1458 droeg Willem van der Aa, zoon van wijlen Gerit van
der Aa, zoon van wijlen heer Willem van der Aa, ridder, alle grondcijnzen, ten bedrage van 213 oude groten en 11,5 cijnshoenderen,
die voornoemde wijlen Heer Willem van der Aa op Sint Hubertusdag
beurde in de parochies van Oirschot en Oostelbeers en in de
herdgang Hulsel, op aan Willem Hinckaert.21 In een oorkonde uit
1502 wordt het goed beschreven dat Willem Hinckaert verwierf en
dat afkomstig was van Willem van der Aa, ridder. Behalve de cijnzen
waren dat ook een deel van de grote en kleine tienden in Oirschot,

17

SADB, BP, inv. nr. 1210, fol. 46v d.d. 1439-1440; idem, inv. nr. 1213, fol. 140 d.d.
1442-1443.
18 Van Dinther, Genealogie van der Aa, 37-38; SADB, BP, inv. nr. 1216, fol. 236v d.d.
1445-1446.
19 SADB, BP, inv. nr. 1216, fol. 251 d.d. 1445-1446; idem, inv. nr. 1226, fol. 8v d.d. 14551456.
20 SADB, BP, inv. nr. 1226, fol. 315v d.d. 1458 juli 4.
21 SADB, BP, inv. nr. 1226, fol. 315v d.d. 1458 juli 4. Vanaf een onbekend moment tussen
1370 en 1455 werd uit dit cijnsboek een bedrag betaald van 26 oude groten en 8 oude
penningen aan de heer van Petershem en de erfgenamen van Hendrik Brant, waardoor het
bedrag lager is dan het door ons berekende bedrag ten tijde van de verkoop van de cijnzen
tussen 1303 en 1320. Zie ARAB, Toegang T 463, Archief van de graaf van Ursel, inv. nr.
L1524, fol. 40v.
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een deel van de tol, een deel van de ‘dovehoutscat’, en ook nog een
hoeve gelegen in Boxtel ter plaatse genoemd Selissel.22
Willem Hinckaert stamde af van hertog Jan III van Brabant (ca. 12951355). Volgens een aantekening in de rekening van de Bossche
rentmeester had Hertog Jan III van Brabant een buitenechtelijke
zoon die Hendrik van der Hulpen heette. Die trouwde met Johanna
van Dilbeek, dochter van Willem Vrancken. Ter gelegenheid van dat
huwelijk schonk hertog Jan III op 25 juli 1353 aan Johanna Vrancken
als leengoed een jaarlijks bedrag van 200 pond te ontvangen uit de
opbrengst van de gruit in Den Bosch. Johanna van Dilbeek werd voor
dit leengoed opgevolgd door haar dochter Katherina die gehuwd
was met Philip Hinckaert, de vader van Willem Hinckaert. Later erfde
Willem Hinckaert dit leengoed.23
Willem woonde in ‘s-Hertogenbosch.24 Op 25 augustus 1437 werd
hij aangesteld als onderschout van ’s-Hertogenbosch.25 Hij bleef
deze functie uitoefenen tot ongeveer 1476.26 Willem Hinckaert
22

SADB, BP, inv. nr. 1271, fol. 263-263v d.d. 1502 december 3. Voor de tienden zie ook:
SADB, BP, inv. nr. 1219, fol. 87v d.d. oktober 1448 - september 1449; inv. nr. 1259, fol.
44v d.d oktober 1489 - september 1490.
23 ARAB, ARK, inv. nr. 5232 (1403-1404) fol. 13v; idem, inv. nr. 5239 (1409-1410) fol.
17-17v; inv. nr. 5255 (1428) geen fol. nr; inv. nr. 5270 (1451) geen fol. nr.; inv. nr. 5331
(1514-1515) geen fol. nr.; inv. nr. 5430 (1613-1614) fol. 153v-154; ARAB, Archief van het
Leenhof van Brabant, inv. nr. 4 (Spechtboek), fol. 213. BHIC, Toegang 19, Raad van
Brabant, inv. nr. 1111, Strick grefier, fol. 625: Na Juffrouw Katherina ging dit leen over
naar haar zoon Jan Hinckaert. In 1438 droeg Jan dit leen over aan zijn broer Willem
Hinckaert. In 1482 gaf Willem dit leengoed over aan zijn zoon Philip. Philip overleed in
1505, waarna zijn zoon Philip het leen erfde.
24 RHCE, Toegang 10217, schepenbank Oirschot en Best, inv. nr. 124A, fol. 16 d.d. 1477
januari 28: een grondcijns te betalen aan Willem Hinckaert in Den Bosch.
25 ARAB, ARK, inv. nr. 13003, rekening van de hoogschout van ’s-Hertogenbosch als
plaatsvervanger van Klaas Loenman, onderschout van ’s-Hertogenbosch die is ontzet op 27
april 1437 en totdat Willem Hinkaart het schoutsambt bezet op 25 augustus 1437.
26 ARAB, ARK, inv. nr. 13005, rekening van Willem Hinckaert, onderschout, van Sint-Jan
1470 tot en met 25 januari 1471; idem, inv. nr. 13006, rekening van Lambrecht Millinck,
onderschout van 10 september 1476 tot Kerstmis 1476. Benoemingsbrief van Lambert
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trouwde met Jonkvrouw Gijzenraat, dochter van Leunis van Erp.27
Uit het huwelijk van Willem Hinckaert en Gijzenraet zijn twee
kinderen bekend: Philip en Anthonie.28 Gijzenraats familie bezat in
Veghel het kasteeltje op het Middegaal.29 Dit kasteeltje met de
hoeve Middegaal en de nabijgelegen Scorfte Hoeve kwamen in bezit
van Willem Hinckaert.30
Vanaf 1465 zijn schepenprotocollen van Oirchot bewaard gebleven.
Van de protocollen tot en met 1640 zijn regesten gemaakt door J.
Toirkens. Dank zij deze regesten zijn de Oirschotse cijnsheren over
die periode goed in kaart te brengen. Hierbij moeten we in
gedachten houden dat veel gegevens werden overgeschreven uit
oudere oorkonden en dat de namen van de cijnsheffers niet altijd
geactualiseerd werden. Soms geeft een akte dus een verouderde
situatie weer.
Willem Hinckaert wordt in Oirschot geregeld als cijnsheer genoemd.
Dat gebeurt voor de laatste keer op 17 maart 1484.31 In december
1484 wordt een cijns betaald aan de erfgenamen van Willem

Millinck van 29 mei 1477. De rekeningen van de onderschout over de periode 1471-1476
ontbreken. In 1476 was Willem Hinckaert als onderschout al opgevolgd door Lambert
Millinck.
27 SADB, BP, inv. nr. 1244, fol. 181 d.d. 1474-1475.
28 SADB, BP, inv. nr. 1259, fol. 44v d.d. 1489-1490; idem, inv. nr. 1260, fol. 47 d.d. 14901491; idem, inv. nr. 1267, fol. 215 en 386 d.d. 1498-1499.
29 www.OudZijtaart.nl, reconstructie van Veghel; Vogels, Van Erpe, 8-10; SADB, BP, inv.
nr. 1193 d.d. 1423 augustus 21: een hoeve op Middegaal van de kinderen van Jan van
Middegaal, met name Jan, Art, Leunis en Luijtgart.
30 Voor de Scorftse hoeve zie: SADB, BP, inv. nr. 1216, fol. 340v d.d. 1445-1446; inv. nr.
1243, fol. 139 d.d. 1473-1474; inv. nr. 1244, fol. 181 d.d. 1474-1475; voor de hoeve
Middegaal: SADB, BP, inv. nr. 1233, fol. 21 d.d. 1463-1464; voor beide hoeven: SADB,
BP, inv. nr. 1259, fol. 44v d.d. 1489-1490; inv. nr. 1264, fol. 20 d.d. 1494-1495.
31 RHCE, Toegang 10217, schepenbank Oirschot en Best, inv. nr. 124B, fol. 403v d.d.
1484 maart 17.
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Hinckaert.32 Dan is Willem Hinckaert kennelijk al overleden. In de
rekening van de Bossche rentmeester die loopt van 1 oktober 1482
tot 30 september 1483 staat als ontvanger van de 200 pond uit de
gruit van Den Bosch vermeld: Willem Hinckaert voer Jouffrouw
Katherynen wedue wylen Philip Hinckart zynre moeder, dochter
jouffrouw Jannen van Dielbeeck. De naam Willem is doorgestreept
en daarboven staat geschreven: Philip Hinckart oudste sone wylen
Willem.33 We zagen al dat dergelijke veranderingen in de rekeningen
van de rentmeester jaren achter de feiten aan kunnen lopen. Het
laatste optreden van Willem in de Bossche protocollen dat we
vonden dateert van 1479-1480.34 Willem overleed dus tussen 1479
en 1483.
Na Willems dood erfde zijn weduwe het vruchtgebruik van zijn
bezittingen, waaronder de Oirschotse cijnzen. Het erfrecht berustte
bij zijn twee zonen. In de Oirschotse protocollen worden in die
periode cijnzen betaald aan de erfgenamen van Willem Hinckaert,
de kinderen van Willem Hickaert, dan wel Juffrouw Hinckaert.35 In
1491-1492 wordt de weduwe van Willem Hinckaert voor het laatst
vermeld in de Bossche Protocollen.36 Op 19 april 1501 wordt de
oudste zoon Philip Hinckaert in de Oirschotse protocollen voor het
eerst als cijnsheer vermeld. Willems weduwe is dus tussen 1491 en
1501 overleden.37

32

RHCE, Toegang 10217, schepenbank Oirschot en Best, inv. nr. 124B d.d. fol. 424 1484
dag na Sint-Thomasdag.
33 ARAB, ARK, inv. nr. 5298 (1482-1483) fol. 52v.
34 SADB, BP, inv. nr. 1249, fol. 229 d.d. 1479-1480.
35 RHCE, Toegang 10217, schepenbank Oirschot en Best, inv. nr. 124A d.d. 1487; 124B
d.d. 1484, 125A d.d. 1489, 126A d.d. 1493.
36 SADB, BP, inv. nr. 1261, fol. 418v d.d. 1491-1492.
37 RHCE, Toegang 10217, schepenbank Oirschot en Best, inv. nr. 126C, fol. 18 d.d. 1501
april 19.
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Heer Philip Hinckaert, ridder
Na het overlijden van zijn moeder erfde haar oudste zoon Philip
Hinckaert de Oirschotse goederen uit de erfenis van zijn vader
Willem Hinckaert: de grondcijnzen, een deel van de grote en kleine
tienden, een deel van de tol en een deel van de ‘dovehoutscat’.38
Philip was getrouwd met Hadewig, dochter van Willem van Os.39 Hij
bezat het kasteeltje Middegaal in Veghel. Zoals gezegd wordt hij in
1501 in de Oirschotse protocollen voor het eerst als cijnsheer
vermeld. Philip droeg zijn Oirschotse bezittingen op 3 december
1502 over aan zijn schoonzoon Jan van Elderen.40 Philip Hinckaert
overleed in 1505.41 Van hem zijn een dochter Helena en een zoon
Philip bekend.42
Heer Jan van Elderen, ridder
Philip Hinckaert deed in 1502 afstand van de erfenis van de
Oirschotse bezittingen van zijn vader met alle brieven en
cijnsboeken ten behoeve van Jan van Hamal van Elderen, zoon van
wijlen heer Wolter van Hamal van Elderen, ridder, heer van
Monceaux en van Hameyen, ter ondersteuning van het huwelijk van
Jan van Elderen met vrouwe Helena, dochter van Philip Hinckaert.
Dit onder voorwaarde dat Jan van Elderen jaarlijks betalingen zal
doen aan de Sint-Janskerk in ‘s-Hertogenbosch, het grote Maria-

38

SADB, BP, inv. nr. 1271, fol. 263-263v d.d. 1502 december 3. De hoeve in Boxtel werd
geërfd door Philips broer Antonius. Op 29 juni 1505 verleende Philip Hinckaert
kwijtschelding aan zijn broer Antonius van alle verplichtingen die hij aangegaan is ter
gelegenheid van het huwelijk van Jan van Elderen met Helena dochter van Philip
Hinckaert. Zie: SADB, BP, inv. nr. 1274, fol. 306v d.d. 1505 juni 29.
39 SADB, BP, inv. nr. 1307, fol. 55-59 d.d. 1526 december 20; idem 1278, fol. 139 d.d.
1508-1509.
40 SADB, BP, inv. nr. 1271, fol. 263-263v d.d. 1502 december 3.
41 BHIC, Toegang 19, Raad van Brabant, inv. nr. 111, leenboek Strick grefier, fol. 625.
42 BHIC, Toegang 19, Raad van Brabant, inv. nr. 111, leenboek Strick grefier, fol. 625;
SADB, BP, inv. nr. 1271, fol. 263-263v d.d. 1502 december 3.
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altaar in de kerk van Boxtel en aan het Clarissenklooster in ’sHertogenbosch.43
Heer Philip van Hamal, ridder
Op 11 februari 1538 verschijnt Philip, zoon van Jan van Hamal van
Elderen, voor het eerst in de Oirschotse protocollen als cijnsheer.44
Hij wordt in de bronnen aangeduid als Philip van Elderen en ook als
Philip van Hamal. Zijn bezittingen worden kort beschreven in een
akte in archief van de schepenbank van Oirschot. Op 16 augustus
1540 had heer Philip van Hamal, ridder, heer van Moncheau, Zuurbeemd, Kersbeek etc., geld geleend van meester Philip, secretaris
van de Raad van Brabant. Philip van Hamal had daarvoor al zijn bezittingen als onderpand gesteld die gelegen zijn in de plaats Zuurbeemd, Kersbeek en daaromtrent, hetzij gewonnen land, beemden,
weilanden, eeuwsels, bossen, water, tienden, molens, huizen,
boomgaarden, warandes, heidevelden, turfvelden, vogelarijen, visserijen, cijnzen, rentes et cetera. Op 3 juni 1541 stelt hij ook zijn bezit
in Oirschot als onderpand, zowel land, tienden, renten, cijnzen et cetera.45
Heer Philip van Hamal, heer van Moncheau, trouwde in 1550 in
Utrecht met Margareta, dochter van Johan van Kuilenburg. Na het
overlijden van haar vader erfde Margareta ondermeer de ridderhofstad Renswoude. Philip overleed in 1557. Zijn vrouw in 1608.46 Na
zijn overlijden in 1557 worden de Oirschotse cijnzen aan zijn weduwe betaald. In de protocollen wordt zij ‘de vrouwe van Moncheau’

43

SADB, BP, inv. nr. 1271, fol. 263-263v d.d. 1502 december 3.
RHCE, Toegang 10217, schepenbank Oirschot en Best, inv. nr. 133A, fol. 19v d.d. 1538
februari 11.
45 RHCE, Toegang 10217, schepenbank Oirschot en Best, inv. nr. 134B, 84-85v, d.d. 3 juni
1541.
46 Groot algemeen historisch woordenboek, 73.
44
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genoemd.47 Nog tijdens haar leven gaat het pakket Oirschotse cijnzen over naar Gaspar Schets van Grobbendonck. Van een familierelatie blijkt niets. Kennelijk was het een verkoop. Uit de hierboven
aangehaalde akte blijkt dat de familie in 1541 geld moest lenen. Die
slechte financiële positie kan samenhangen met de latere verkoop
van de cijnzen.
Gaspar Schetz van Grobbendonck
Gaspar Schetz van Grobbendonck wordt op 30 juni 1567 voor het
eerst vermeld als cijnsheer in Oirschot.48 Hij had deze cijnzen tussen
1557 en 1567 gekocht
van de weduwe van Philip
van Hamal van Elderen.
Uit een akte van 1 april
1573 blijkt dat hij in Oirschot ook tienden bezat.49 In 1560 kocht hij de
heerlijkheid Moergestel.

Een penning met de afbeelding van Gaspar
Schetz van Grobben-donc

De vader van Gaspar had
fortuin gemaakt in Antwerpen en had de heerlijkheid Grobbendonck
gekocht. Gaspar werd in
1513 of 1514 geboren. Hij
studeerde aan de universiteit van Marburg en
huwde rijk – eerst met

47

RHCE, Toegang 10217, schepenbank Oirschot en Best, inv. nr. 139A, fol. 112v d.d.
1561 december 30; idem, inv. nr. 140A, fol. 121v d.d. 1566 augustus 23.
48 RHCE, Toegang 10217, schepenbank Oirschot en Best, inv. nr. 140B, fol. 225 d.d. 1567
juni 30.
49 RHCE, Toegang 10217, schepenbank Oirschot en Best, inv. nr. 141B, fol. 248 d.d. 1573
april 1.
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Margareta van de Brugge en later met Catharina, dochter van Lancelot van Ursel. Gaspar Schetz was een van de eerste grote financiers
en ondernemers uit de Zuidelijke Nederlanden. Vanaf 1555 beheerde hij de financiën van de koning. Tegelijk bleef Schetz in zijn
vrije tijd de Latijnse poëzie beoefenen en onderhield hij vriendschappelijke banden met vooraanstaande humanisten en met lieden als
Willem van Oranje. Hij werd tijdens de beginjaren van de Tachtigjarige Oorlog geregeld betrokken bij de onderhandelingen tussen
beide partijen. Gaspar bleef altijd trouw aan het katholieke geloof
en stuurde aan op vrede. Door tal van omstandigheden kreeg de opstand steeds meer het karakter van een godsdienstoorlog. Daardoor
raakte Gaspar Schetz geïsoleerd. Teleurgesteld trok hij zich terug uit
de politiek en vluchtte in 1580 weg uit Brussel. Hij vond een onderkomen bij de hertog van Parma in Mons, waar hij nog in hetzelfde
jaar zijn laatste adem uitblies.50
Agnes van Grobbendonck, vrouwe van Otlant
De Oirschotse cijnzen en tienden werden in 1580 geërfd door Agnes,
dochter van Gaspar Schetz van Grobbendonck. Ze trouwde met Robert van Bernemicourt, heer van Ottelant en van Liesvelt. Agnes
overleed op 5 juni 1621.51 In de Oirschotse schepenprotocollen
wordt ze tussen 1613 en 1617 vermeld als ‘Vrouwe van Otlant’.52
Op 4 maart 1616 verkocht ‘Agnees van Grobbendonck, vrouwe van
Otlant’, haar deel van de tienden van Oirschot aan jonker Coenradt
Ulrich Hoen van Hoensbroeck, heer van Geul.

50

Fragments, 147-140; Lampo, Gaspard Schetz.
Fragments, 148; Hanicq, Nobiliaire, 133-134; Gouthoven, Chronijcke, 179.
52 RHCE, Toegang 10217, schepenbank Oirschot en Best, inv. nr. 147C, fol. 356v d.d.
1613 oktober 29; idem, inv. nr. 148D, fol. 90v d.d. 1617 juli 17.
51
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Deze verkoop was overeengekomen in de huwelijkse voorwaarden
opgemaakt op 7 november 1613 bij het huwelijk van jonker Koenraad Ulrich met Juffrouw Isabelle van Houdion, een kleindochter van
Agnes van Otlant.53
Jonker Koenraad Ulrich Hoen van Hoensbroeck, heer van Geul
Jonker Koenraad Ulrich Hoen van Hoensbroeck trouwde op 7 november 1613 in Brussel met Isabella de Haudion. Isabella was een
dochter van Pierre de Haudion, heer van Gibrechies, en Florence van
Bermicourt. Florence was een dochter van Robert van Bernemicourt,
heer van Ottelant en van Liesvelt, en Agnes Schetz van Grobbendonck.54 Hij was niet alleen via zijn vrouw, maar ook zelf familie van
Agnes Schetz van Grobbendonck. Zijn moeder Ursula was namelijk
een zuster van Agnes.55 Hij woonde op zijn kasteel in Geul aan de
Maas.56
Martien van Asseldonk
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NB 1 In het volgend nummer van Van den Herd vindt u deel 2 van
dit artikel.
NB 2 Voor de lijst van geraadpleegde archieven en literatuur verwijzen we tevens naar deel 2 van dit artikel.
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“Ook op zoek naar verborgen
verleden?”

