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In januari 1994 stond in een Brabantse regioICI îniIOClUCTlC
naie krant een klein bericht: 'De ingang van
het gemeentehuis in Rosmalen is het afgelopen weekeinde besmeurd met koffiefilters, theezakjes, televisiegidsen en pepernoten. Dader(s) besmeurden de deur met uitwerpselen. Eind december
7
1993 is de ingang ook besmeurd." Nadere gegevens over de achtergronden
en de eventuele aanleiding van deze bezoedeling werden niet vermeld. Dit
summiere bericht, afgeleid uit een politierapport, stelt de hedendaagse krantelezer die geïntrigeerd raakt door deze opmerkelijke Rosmalense gebeurtenis in beginsel voor dezelfde problemen als de historisch onderzoeker die in
archieven sporen van soortgelijke acties aantreft. Beiden zijn doorgaans aangewezen op verslaglegging door derden, met alle mogelijke vertekenende
gevolgen van dien. De actuele krantelezer staan echter nog andere bronnen
ter beschikking. Zo kan hij of zij ter plekke gaan informeren en eventuele getuigen raadplegen ter aanvullingen controle van de gegevens. Zonder nadere contextinformatie - de verslaggever heeft daartoe in dit geval blijkbaar
geen poging gedaan - blijft de gebeurtenis evenwel een bizar incident waarvan het hoe en waarom niet duidelijk worden.
In sommige gevallen doen journalisten wel hun best, maar kunnen zij,
evenals de door hen geraadpleegde informanten, de gebeurtenissen niet duiden. Dit was bijvoorbeeld het geval in Hoogeloon en Bladel, waar een aantal
weken na het voorval in Rosmalen werd bericht over een specifieke vorm van
'stropersterrcur' in het Kempische buitengebied: 'Pastoor R. Kerssemakers
uit Hoogeloon deed gisterochtend om 8.00 uur een gruwelijke ontdekking.
Onbekenden hadden 's nachts een reegeit met spijkers vastgetimmerd aan
de voordeur van "zijn" parochiekerk St. Pancratius. Ook waren er vier
konijnenoren op de deur getimmerd.' De ree hing met oren en poten aan de
van sierbeslag voorziene kerkdeur. Een van de voorpoten van het gevilde
dier, dat met de rug naar de deur hing, was daarbij over de deurkruk gelegd.
De losgesneden achterpoten waren afzonderlijk vastgenageld. De rug en
achterbout van de ree waren verdwenen, een teken dat het hier een actie van
stropers betrof. De geschokte pastoor had 'geen enkel idee wat de daders
ermee wilden zeggen'. Dat de daad tegen hem of de kerk was gericht, leek
hem uitgesloten. 'Ik heb nooit problemen gehad', aldus de zieleherder die
voorts verklaarde 'best wel geschokt' te zijn. Meer aanknopingspunten bood
de politie van het district De Kempen, die de journaliste kon meedelen dat
het hier hoogstwaarschijnlijk een wraakactie van stropers betrof, aangezien
onlangs verschillende arrestaties waren verricht. Men had een dergelijke
actie evenwel nooit eerder meegemaakt. Blijkbaar heeft de verslaggeefster
1 'Raadhuis besmeurd', Brabant* Dagblad, 25 januari 1994

ook enkele, niet bij naam genoemde cultuurdeskundigen geraadpleegd.
'Zelfs historici en Brabantkenners kennen geen gebruiken waarbij zo'n ritueel hoort. De politie heeft een onderzoek ingesteld', zo besluit het artikel.
Ook aan de kerk van Bladel werd een dag later het verminkte kadaver van een
gestroopte ree aan de kerkdeur gespijkerd. De Bladelse inwoners reageerden
geschokt: 'Hier moet je God buiten laten.'2
Zowel in Rosmalen als in Hoogeloon en
Bladel betreft het rituele acties waarbij de
handelingen - althans de zichtbare sporen
daarvan — een protestboodschap overbrengen. Rituelen, waaronder we al dan niet religieuze handelingen met een vast herkenbaar verloop verstaan, zijn dan ook een belangrijke vorm van nonverbale communicatie tussen groepen. Hierin kunnen bepaalde
plaatsen, tijdstippen en ingrediënten een
cruciale rol spelen. Opvallende overeenkomst tussen de genoemde gevallen is dat
telkens een voordeur als doelwit werd gekozen. In Rosmalen was dit de glazen deur van
I
h
e
t
raadhuis, in Hoogeloon en Bladel betrof
het de kerkdeuren: opvallende openbare
plekken met een hoge status- en attentiewaarde. De acties zijn, als waren het brieven
De gevilde reegeit en afgesneden
die worden bezorgd, soms letterlijk aan een
konijnenoren op de deur van de
bepaald adres gericht, zoals in Rosmalen
Sint Pancratiuskerk te Hoogeloon,
aan het gemeentebestuur. Dat in de Kemmaandag 15 maart 1994
pen werd gekozen voor de kerkdeuren
houdt niet alleen verband met de centrale en opvallende ligging van de kerk
in dorpen als Hoogeloon en Bladel, maar ook met het praktische feit dat deze
deuren, in tegenstelling tot die van het gemeentehuis en het politiebureau,
van hout zijn, zodat er gemakkelijk iets op vastgenageld kan worden (naar
blijkt niet alleen affiches van vastenacties en bedevaarten...). Voorts valt in
deze dorpen de plaatselijke gemeenschap samen met de parochie, waardoor
de kerkgebouwen van oudsher een sterke communitas-beteienis hebben.
Volgens een wachtmeester van de politie wilden de stropers met het vastgenagelde wild zeggen: 'Wij gaan door, wat je ook doet.' Deze intimiderende
mededeling was niet alleen gericht aan de overheid, maar ook aan de plaatselijke boerenbevolking, die de stropers op haar akkers bezig zag maar uit angst
voor represailles geen aangifte durfde te doen. Van oudsher vormt geweld
van criminelen tegen kerken vooral een uiting van wraak en rebellie tegen de
gevestigde orde.3
Bijzonder karakteristiek zijn ook de gebruikte ingrediënten. Het betreft
steevast waardeloze, maar in rituele zin betekenisvolle resten van menselijke

(faeces) of dierlijke (mest, slachtafval) aard. In Rosmalen was behalve van
uitwerpselen als lichaamstaal tevens sprake van huishoudelijk afval, waarvan vooral de pepernoten en de televisiegidsen opmerkelijk zijn. De actie,
die enkele keren werd herhaald, bleek uiteindelijk het werk van een 'gcestesgestoorde' inwoner, die op deze wijze protesteerde tegen het niet toegewezen krijgen van een gemeentelijke afvalbak.4 Aan de reikwijdte van dit individuele 'ritueel', dat in dit geval voortkomt uit het in de psychiatrische
wereld welbekende regressiegedrag, mag derhalve geen overdreven betekenis worden toegekend. Dit geval illustreert dan ook treffend het belang van
precieze contextinformatie met betrekking tot dader(s), aanleiding(cn),
slachtoffer(s) en vormelement(en). In Bladel en Hoogeloon zien we het
gebruik van bloed als zwaar geladen symbool: het vergieten van dierlijk
bloed als metafoor voor dreigend menselijk geweld wegens de arrestaties. De
aanleiding voor deze laatste rituele acties is gelegen in de onvrede die in sommige kringen bestaat met betrekking tot het overheidshandelen of het verklikken door plaatselijke inwoners, hetgeen indruist tegen de normen en
gebruiken van een, al dan niet criminele, groepscultuur.
Het handelt hier om structurele vormelementen die we ook in de traditionele Oostbrabantse rituele repertoires aantreffen. In de vroeg-moderne
Meierijse samenleving waren voordeuren niet zelden het doelwit van collectieve acties waarbij werd geput uit een sociobiologisch faecaal en/of animaal
repertoire om ongewenst gedrag te markeren en meer of minder gewelddadig afte straffen. Zo werden (delen van) dode dieren oftewel 'krengen' gehanteerd om iemand in de plaatselijke samenleving symbolisch dood te verklaren. Bij de predikant van Eersel werd in 1746 een paardebeen met hoefijzer en al voor zijn deur gegooid. Bij wijze van verbanningsritueel werden
deze krengen ook wel in de put geworpen (zoals in 1784 bij de procureur te
Vierlingsbeek) om zo het drinkwater te bederven. In pre-industriele rurale
samenlevingen gebruikte men vooral agrarisch afval, zoals kaf. De anonimiteit van de daders is een ander element dat we ook bij de traditionele volksgerichten of charivari's aantreffen; het duidt doorgaans op instemming van
de buurtbewoners. Een belangrijk verschil is evenwel dat de communicatieve reikwijdte van dit soort rituelen tegenwoordig aanzienlijk kleiner is. De
symbooltaal wordt slechts door weinigen goed verstaan, al blijkt het effect
universeel schokkend te zijn. Ook de instemming van de plaatselijke
gemeenschap lijkt minder algemeen dan bij traditionele charivari's, in juridische termen doorgaans omschreven als 'eigenrichting', doorgaans het
geval zal zijn geweest.
z. 'Reegeit vastgctimmerd aan kerkdeur Hoogeloon. Reden macabere daad duister',
Brabants Dagblad, 16 maart 1994, 'Opnieuw ree aan kerkdeur gespijkerd Stropers waarschijnlijk actiever door ophef veldpolitie', ibidem, 17 maart 1994, 'Stropers-tcrrcur in
buitengebied. Politie bundelt krachten', ibidem, i8maart 1994 3. Ibidem, I7maart 1994
Vgl voor kerkroofen geweldpleging tegen christelijke objecten. Egmond, Op het verkeerde
pad, 146-147 4. Mededeling politie Rosmalen
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Deze rituele taal, waarin bepaalde zaken door hun combinatie een specifieke betekenis krijgen, is dus nagenoeg een dode taal geworden die nog
slechts in bepaalde circuits en groepsculturen van de juiste context voorzien
en geduid kan worden Voor buitenstaanders is het een echte, zij het onheilspellende geheimtaal Nu zijn deze rituelen in het Oostbrabantse verleden
tot op heden nauwelijks systematisch onderzocht, laat staan vanuit een
lange-termijnperspectief belicht, zodat het voorkomen ervan in heden en
verleden als anekdotisch - zo niet als exotisch en 'primitief' - wordt
beschouwd Vandaar dat regionale historici, heemkundigen en folklonsten,
echte 'Brabantkenners', er doorgaans niet goed raad mee weten Het is de
'donkere' kant van de folklore, die menigeen — overigens zonder veel historische diepgang - enkel associeert met 'positieve' elementen als gastvrije koffietafels, ambachtelijke klompenmakers, pronkende poffers en bourgondische schuttersgilden Door systematisch de uiteenlopende cultuurvormen
contextueel te duiden kan inzicht worden verkregen in de ontwikkeling van
de betekenisinhouden in tijd, regio en sociaal-culturele ruimte
In deze studie over Oostbrabantse rituele repertoires wordt getracht de her
en der in archieven en geschriften aangetroffen sporen van ritueel menselijk
handelen in een zinvol etnologisch perspectief te plaatsen Door het aanbrengen van samenhang vormen de sporen als het ware een traject door het
afwisselende landschap van de Zuidnederlandse volkscultuur Het pad dat
de etnohistoncus op deze manier in wetenschappelijke zin baant, is evenwel
in hoge mate een 'eigen weg', waarbij het 'verboden toegang voor onbevoegden' niet geldt Integendeel zijn werk wordt pas echt zinvol wanneer ook
anderen - zowel vakgenoten als liefhebbers - het bewandelen van zijn route
de moeite waard vinden, er het spoor niet bijster raken, maar onvermoede
knooppunten met hun eigen straatje tegenkomen
De houding van de overheden tegenover de volkscultuur in oostelijk
Noord-Brabant (de Meierij van 's-Hertogenbosch en de buitenlandse heerlijkheden in het noordoosten van de huidige provincie) staat in dit boek centraal Het betreft hier zowel de wereldlijke overheden als de kerkelijke
gezagsdragers, zowel katholiek als gereformeerd, op uiteenlopende bestuursniveau's Met het overkoepelende begrip volkscultuur wordt een stelsel van groepsculturen (culturele circuits) aangeduid, die beschikken over
specifieke routines (gedragsrepertoires) en vaste codes (rituelen) Het gaat
daarbij telkens om de wisselwerking tussen betekenisgeving en vormgeving
in een pluriform stelsel van groepen waarin machtsverschillen een grote rol
spelen Op welke wijze eigenen mensen zich in het dagelijks leven bepaalde
culturele vormen toe? In hoeverre beschikken zij over het maatschappelijke
vermogen om aan culturele gedragsvormen een dominante, soms zelfs de
eigen groepscultuur overstijgende, tekenwaarde te hechten' Individuen
participeren doorgaans in meerdere culturele circuits (familie, parochie,
broederschap, gilde, leeftijdsgroep, sekse, beroep) zodat hun gedragsreper-

toire meestal \erschillende elementen bevat die naar gelang van de context
gemobiliseerd kunnen worden In dat opzicht hoeft de geschiedenis van de
volkscultuur geenszins een verhaal over anonieme collectieven te zijn
Bi) het onderzoek naar de wisselwerking tussen culturele circuits en overheden, zowel onderling als ten opzichte van elkaar, is een lange-termijnperspectief van drie eeuwen (van de oprichting van het bisdom 's-Hertogcn
bosch in 1559 tot de heroprichting ervan in 1853) gehanteerd Op deze wijze
wordt telkens het etnologische probleem van continuïteit en verandering in
gedrag en mentaliteit aan de orde gesteld, vanuit het besef dat continuïteit
van bepaalde vormen lang niet altijd betekenisverandering hoeft uit te sluiten De wederzijdse gedragsbeïnvloeding van groepen, ook wel acculturatie
genoemd, verloopt doorgaans, naar gelang van de sociaal-culturele of confessionele groep, gedifferentieerd en niet per definitie lineair In dat opzicht
zetten we vraagtekens bij het in sommige kringen gangbare evolutionistische 'modernisenngsdenken', dat aan het handelen van mensen, uitgaande
van een harmonische en nog niet onttoverde collectieve wereld, een steeds
'rationeler' en 'individueler' karakter toekent Op deze wijze wordt etn ontwikkelingsperspectief gereduceerd tot een starre, etnocentrische karikatuur
met slechts een sjabloonmatige verklarende waarde
De politiek-rehgieuze geschiedenis van de Meierij heeft het acculturatie
proces op veel levensgebieden diepgaand beïnvloed Behoorde de Meierij,
als territorium van het oude Bourgondische hertogdom, in de beginperiode
van dit onderzoek tot het katholieke contrareformatonsche Spaans-Habsburgse rijk, na de verovering van Den Bosch in 1629 en de Vrede van Munster in 1648 vangt een periode van calvimsenng aan die de Oostbrabantse
samenleving niet onberoerd heeft gelaten Deze zogenaamde Generaliteitsperiode is in de klassieke historische literatuur van oudsher in sombere tinten geschetst als een tijd van knechting en uitbuiting van een gekolonialiseerd wingewest Vanuit een histonsch-antropologische optiek behoeft deze
beeldvorming radicale bijstelling er was in de Meierij, ondanks incidentele
en soms heftige confrontaties, vanaf circa 1680 sprake van een toenemende
accommodatie (omgangsoecumene) tussen katholieken en protestanten
Het calvinisenngsoffensief mislukte grotendeels, maar had ontegenzeglijk
invloed op het sociaal-culturele leven Het katholieke parochieleven ging
door, officieel achter gesloten deuren, maar in de maatschappelijke praktijk
relatief openbaar en ongestoord Ten tijde van de Bataafse Republiek en in
de Franse Tijd werden de confessionele confrontaties heftiger, met name
ten tijde van de naasting van de oude parochiekerken door katholieken omstreeks 1800 In de eerste helft van de negentiende eeuw zien we hoe, systematisch voortbouwend op de contrareformatonsche idealen en voorschrif
ten uit de zeventiende eeuw, de katholieke kerk nieuwe pastorale en devotionele vormen ontwikkelt De wortels van de maatschappelijke emancipatie
der Meienjse katholieken, resulterend in een verzuilde samenleving van
ongeveer 1890 tot i960, liggen diep in de achttiende eeuw
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Een geschiedenis van de Oostbrabantse volkscultuur is kortom ondenkbaar zonder politieke dimensies; zij vormt geen geïsoleerde rurale historie
van perifere figuraties, maar is het uitvloeisel van een subtiel en grotendeels
ongestuurd krachtenspel waarbij behalve bijvoorbeeld politiek-militaire ook
mentaal-culturele factoren, zoals de uiteenlopende perceptie van gebeurtenissen en toekomstverwachtingen, een grote rol spelen. Bij dit alles kunnen
de confessionele tegenstellingen worden gerelativeerd door oog te hebben
voor sociaal-culturele verschillen die door de religieuze scheidslijnen heen
lopen. Ideologische betekenislagen uit de negentiende en twintigste eeuw
hebben een grote invloed gehad op de historische beeldvorming van het
Ancien Régime. Vandaar dat deze vertekenende beeldvorming - die overigens veel zegt over hoe men in de loop der tijd met het Object' Brabant is
omgegaan - systematisch ontrafeld dient te worden, wil men weer met andere, historisch-antropologische, ogen de geschiedenis van het dagelijks leven
van Meierijse mensen kunnen beschouwen.
De geschiedenis van de volkscultuur bestrijkt een zo omvangrijk en gevarieerd gebied dat hier, zoals in elke studie, noodgedwongen keuzes zijn
gemaakt. Gekozen is voor een thematische opbouw, waarbij de religieuze
cultuur als een rode draad door het boek loopt.5 Het eerste hoofdstuk bevat
een historiografische uiteenzetting, waarbij niet alleen de onderzoekstradities die deze studie hebben beïnvloed, worden behandeld, maar ook aandacht wordt besteed aan de bronnen. Informatie over het dagelijks leven is
zelden consistent aanwezig in één archief of dossier. Kenmerkend is juist het
'diffuse' karakter van het bronnenmateriaal: in principe kan elke bron informatie bevatten die voor de studie van de volkscultuur relevant is. Vanzelfsprekend hebben we niet alle bronnen even systematisch kunnen raadplegen. Niet alleen in lokale of particuliere bestanden (met name notariële en
schepenbank-archieven) maar ook in de centrale archieven in Brussel, Den
Haag of Vaticaanstad ligt nog kostelijk materiaal te wachten op etnohistorisch onderzoek. De voor dit boek gebruikte gegevens bleken evenwel dermate rijk en gevarieerd dat het hier geschetste beeld ook bij uitbreiding van
het bronnenmateriaal, naar het zich laat aanzien, op hoofdlijnen niet wezenlijk anders zal worden. Ook is het gebruikte materiaal lang niet altijd nieuw
of onbekend; vernieuwende geschiedschrijving impliceert immers niet
noodzakelijkerwijs nieuwe bronnen.6 Het is juist het perspectief en de visie
die aan de losse, vaak als anekdotisch beschouwde 'faits divers' een samenhang verlenen.
In het tweede hoofdstuk wordt de cultuurhistorische beeldvorming rond
land en volk van Brabant aan een kritische analyse onderworpen. Op welke
wijze werd een Brabantse identiteit met een specifiek 'volkskarakter'
geconstrueerd, en hoe was de perceptie van dit soort beelden bij buitenstaanders en ingewijden? Met name gaan we in op de elitaire beeldvorming gevoed vanuit verlichte, romantische en nationalistische motieven - van de

anderen, het 'volk'. Ook al is het begrip 'volkscultuur' beladen met allerlei
connotaties (met name het voorvoegsel 'volk' suggereert een misfekknde_
consistentie) en hebben sommige onderzoekers de afschaffing van deze
term bepleit, toch is hier gekozen voor handhaving van dit begrip, zij het dat
de betekenis ervan opnieuw is gedefinieerd als een gedifferentieerd stelsel
van groepsculturen waarin individuen participeren met specifieke gedragsrepertoires. Op deze wijze bezien is 'volkscultuur' een handzaam en attenderend casco-begrip dat tevens aansluit bij de internationale onderzoekswereld waar termen als 'popular culture', 'culture populaire' of'Volkskultur'
gemeengoed zijn geworden.
In het derde hoofdstuk van dit boek wordt een overzicht gegeven van de
landschappelijke kenmerken van oostelijk Noord-Brabant. Tevens worden
de bestuurlijk-politieke en kerkelijke instellingen en kaders gepresenteerd
waarbinnen de geschiedenis van het dagelijks leven zich heeft afgespeeld.
Deze institutionele geschiedenis is niet statisch, maar kent verschillende
wisselingen van de machtsbalans die aan de acculturatiepocessen een specifieke richting en dynamiek hebben gegeven. De combinatie van katholieke
reformatie en calvinisering, zoals die zich in de Meierij heeft voorgedaan,
biedt de cultuurhistoricus de mogelijkheid tot boeiende perspectiefwisselingen waardoor hij veel informatie over het doen en laten van de confessionele 'ander' kan verschaffen. Met opzet is ervoor gekozen om niet het einde
van het Ancien Régime als eindpunt van onderzoek te nemen - zoals in veel
studies het geval is - maar het jaar 1853, waarin de kerkelijke hiérarchie in
Nederland werd hersteld, om juist aansluiting te zoeken bij ontwikkelingen
in de eerste helft van de negentiende eeuw.
In hoofdstuk 4 en 5 staan de beleving en vormgeving van 'het heilige' centraal. Na een godsdiensthistorische uiteenzetting over het heilige en het profane als culturele categorieën, gaan we nader in op de wisselende posities van
katholieke priesters en predikanten en hun specifieke levensstijlen. Als
bemiddelaars en voorgangers speelden zij een vooraanstaande en toonaangevende rol in de acculturatieprocessen, waarbij zij als culturele tussenpersonen veelal moesten schipperen tussen centrum en periferie, tussen kerk en
wereld, tussen voorgeschreven orde en geleefde praktijk. De wijze waarop
de gelovige onderdanen vorm gaven aan hun beleving van tijd en ruimte in
profane en sacrale zin wijst ons op elementaire categorieën in een samenleving. Wie trok waar en wanneer de grenzen tussen bijvoorbeeld heilige tijd,
5. Bepaalde thema's uit de religieuze (volks)cultuur, zoals toverij, bedevaarten en de
interne tuchtuitoefenmg van kerkeraden, zijn hier niet expliciet behandeld Gezien de
rijkdom aan bronnen verdienen deze onderwerpen afzonderlijke monografieën 6. Latijnse citaten zijn in de tekst doorgaans in vertaling weergegeven Om het notenapparaat niet
onnodig te belasten is afgezien van weergave ν an de oorspronkelijke teksten Speciale
vermelding verdient hier A M Frenken( 1879-1968), die als pastor historicus een van de
meest produktive en betrouwbare tekstbezorgers van het bisdom 's-Hertogenbosch is
geweest
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arbeidstijd en vrije tijd? Op welke manier werden sacrale plaatsen gerespecteerd of juist geprofaneerd? Hoe lagen de sociale en confessionele scheidslijnen op dit terrein in de loop der tijd? De aandacht gaat hierbij, evenals in de
andere hoofdstukken, voornamelijk uit naar de katholieke bevolking, die de
overgrote meerderheid in de Meierij vormde. Vandaar dat is afgezien van
een systematische analyse van de binnenkerkelijke tucht van de kerkeraden
over de eigen lidmaten: de gereformeerde gemeenten waren in de Meierij,
afgezien van de hoofdstad 's-Hertogenbosch, klein tot zeer klein. Niettemin
vormt dit een interessant onderzoeksterrein dat nadere uitwerking verdient.
De jongerencultuur wordt behandeld in hoofdstuk 6, waarbij de houding
van de katholieke kerk tegenover 'dartele en onbeschaamde' bijeenkomsten
als spinningen en labbayen is geanalyseerd vanuit een lange-termijnperspectief. Met name de opstelling van pastoors en predikanten ten opzichte
van het duivelse dansen biedt inzicht in de kerkelijke attitudes met betrekking tot lichamelijkheid en seksualiteit. Andere aspecten van de jongerencultuur die aan de orde komen zijn de kwanselbieren die van een bruidspaar
werden opgeëist, alsmede het jaarlijkse planten van meibomen en het steken
van meitakken. De verplichte betalingen en traktaties, zoals het donsgeld en
de kwanselbieren, maakten deel uit van een systeem van giften waarin het
reciprociteitsbeginsel strikt werd toegepast. Van een vrijblijvende wederkerigheid was derhalve geen sprake. Het weigeren van een traktatie kon charivareske sancties van de vrijgezelle jonkheid tot gevolg hebben. Waren deze
ordeverstoringen een doorn in het oog van de wereldlijke overheden, de uitspattingen en dronkenschappen van de traktatiefeesten werden vooral door
de kerkelijke overheden als aanstootgevend beschouwd. Behalve op interconfessionele verschillen stoten we hier opnieuw nadrukkelijk op intraconfessionele sociaal-culturele scheidslijnen: zo wisten de stedelijke notabelen
in de negentiende eeuw het katholieke offensief legen hun bals en dansfeesten uiteindelijk effectief te pareren, terwijl de vrolijke plattelandsbijeenkomsten definitief van karakter veranderden en, mede door het pastorale
optreden \an dorpspastoors en missiepredikanten, werden ontseksualiseerd.
Bijzondere momenten in jaarkalender en levensloop doorbraken de dagelijkse gang van zaken. Aan deze overgangen werd op rituele wijze vorm
gegeven, waarbij dansen en maaltijden een vast element vormden, naast
allerlei spelen waarin vooral dieren figureerden, zoals het ganstrekken en
katknuppelen, die tijdens de kermis en de vastenavond tot de favoriete vermakelijkheden behoorden. Brandpunten van deze seizoensfeesten vormden
de herbergen, die in het dorpsbeeld vaak ook letterlijk de tegenhanger van de
kerk vormden. Ook de overgangen in het persoonlijke leven werden met
rituelen gemarkeerd, de 'rites de passage'. Zo speelde de jonkheid niet alleen
een grote rol bij het vrijen en trouwen, ook wanneer er sprake was van echtelijke twisten of overspel grepen de vrijgezelle adolescenten in met karakteristieke rituelen, zoals het tafelen, beerjagen en ploegtrekken. Het leven van

de Oostbrabander werd kortom van de wieg tot aan het graf begeleid met
vaste handelingspatronen. Op belangrijke momenten werd daarbij gezamenlijk de maaltijd gebruikt. Het overvloedige karakter van de kraam- en
lijkmalen noopte de wereldlijke overheid tot reglementering. Kenmerkend
voor de Meierij zijn, behalve de charivari-rituelen, de zogenaamde 'strootjes' die voor sterfhuizen werden geplaatst als een rituele communicatiecode:
daarmee werd nauwkeurig de levensstaat van de overledene aangeduid; aan
dit gebruik namen ook de gereformeerde ingezetenen deel.
Dit was tevens het geval bij de schuttersgilden, die veelal waren voortgekomen uit middeleeuwse religieuze broederschappen. Ondanks het katholieke karakter konden gereformeerden er lid van zijn. Hoewel kerkeraden
protesteerden tegen het 'papegaaischieten', schoten zij mee op de vogel, en
de zilverschat van menig gilde getuigt van hun schutterskwaliteiten. Vooral
de aanwezigheid van door gereformeerde drossaards geschonken koningsschilden illustreert de complexiteit van gedragsrepertoires: officieel dienden de ambtenaren op aandringen van de kerkeraden tegen de gilde-activiteiten op te treden; in de praktijk deelden zij in de plaatselijke commumtas die
onder andere werd belichaamd door de schuttersgilden. Hetzelfde gold voor
katholieke geestelijken die als gildebroeder op de vogel schoten, een vermaak dat bij de doorvoering van de Trentse decreten steeds minder genade
vond bij de contrareformatorische bisschoppen.
In hoofdstuk 8, waarin deze kwesties aan de orde komen, wordt tevens
aandacht besteed aan processen van taal- en beeldzuivering. Werd bij de
doorvoering van de katholieke reformatie de beeldcultuur herijkt, in het
proces van calvinisering werd getracht de katholieke materiele cultuur — hier
ruim opgevat zodat ook heilige bomen, bronnen en heuveltjes daartoe worden gerekend - zoveel mogelijk uit de kerken en het openbare leven te elimineren. In het huiselijke domein vonden katholieke gelovigen overigens
volop houvast bij devotieprenten, medailles en rozenkransen: devotionalia
die in veel gevallen werden meegebracht uit bedevaartoorden. De grens tussen devotie en superstitie werd door de clerus scherp getrokken: deze monopoliseerde met andere woorden het magisch handelen. Met name in de
negentiende eeuw zien we een offensief tegen het vloeken, lichtvaardig of
godslasterlijk zweren en het voeren van onkuise gesprekken. Om de vruchten van de volksmissies, periodieke meerdaagse godsdienstoefeningen in een
parochie door een groep regulieren, te bestendigen werden veelal broederschappen met een specifieke intentie, zoals taalzuivering, opgericht.
Ter afsluiting wordt een samenvattend overzicht gegeven, waarin de verschillende media en middelaars de leidraad vormen om inzicht te verschaffen in de dynamiek van de Oostbrabantse volkscultuur.
De aanzet tot dit onderzoek werd gegeven door promotor Mathieu Spiertz,
die mijn schreden op het wetenschappelijk-historische pad volgde en mij
jarenlang intensief begeleidde. Hij was het die me steeds enthousiast stimu-
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leerde om me te specialiseren in de (religieuze) volkscultuur Ik ben hem
tevens veel dank verschuldigd voor het in de loop der tijd betoonde geduld
en vertrouwen
Zeer veel heb ik te danken aan Kees Maas, die mi) leerde de etnologische
dimensie der dingen te zien Via zijn collectie raakte ik op unieke wijze vertrouwd met de prc-industnele materiele cultuur, hetgeen mij ertoe bracht
me nader te specialiseren in de volkskunde Kees \olgde als priester van het
bisdom 's-Hertogenbosch met veel belangstelling mijn onderzoek naar het
dagelijks doen en laten van zijn collega's uit het verleden Van zijn overgedragen kennis op godsdiensthistonsch en volkskundig gebied profiteer ik
nog dagelijks Het is jammer dat hij het verschijnen van dit boek niet meer
heeft mogen meemaken Ik troost me met de gedachte dat het boek hem weinig nieuws zou hebben geboden onder het genot van \ele (habe) borreltjes
hebben we samen de bronnen gelezen, vertaald en geïnterpreteerd
Op antropologisch gebied kon ik steeds een beroep doen op Peer Meurkens hij was een goede raadgever, een kritische lezer en bovenal een trouwe
vriend Ons oude plan om te paard eens de route van een zeventiende-eeuwse visitatiereis door het Brabantse land te ondernemen beschouw ik als de
ultieme 'rituele' afsluiting van deze studie
Vele vrienden en collega's zullen hopelijk iets terugvinden van de boeiende discussies die we in de loop der tijd in Nijmegen, Brabant en Amsterdam
hebben gevoerd Het schrijven is een solistische bezigheid, onderzoek verrichten heb ik daarentegen ervaren als een uiterst sociale aangelegenheid
Met name de uitwisseling van resultaten in allerlei verbanden zoals de Historische Vereniging Brabant en werkgroepen op het gebied van de Historische Antropologie, Strafrechtsgeschiedenis, het Ancien Regime en de
Demonologie waren buitengewoon stimulerend en nuttig Het Ρ J Meertens-Instituut van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschap
pen te Amsterdam vormde een uitstekende omgeving om deze studie te vol
tooien Ook heb ik kunnen profiteren van de goede historische infrastruc
tuur in Noord-Brabant wat archieven betreft Graag zeg ik hier de vele
medewerkers dank die mij in de loop der jaren zo bereidwillig van dienst
waren Speciale vermelding verdienen Jan Spoorenberg (Eindhoven) en
Aart Vos ('s-Hcrtogenbosch), wiens ontsluiting van de schepenbankarchieven voorbeeldig is en een eerste vereiste voor nader etnohistonsch
onderzoek
Bovendien heb ik mijn voordeel kunnen doen met de vele heemkundige
tijdschriften die vaak onvermoede verwijzingen bleken te bevatten naar
bronnen die ik anders niet of slechts na veel omwegen op het spoor zou zijn
gekomen Ik meen dan ook te kunnen zeggen dat dit boek voor een aanzien
lijk deel te danken is aan het werk van de Brabantse amateurhistonci en
heemkundigen Ik hoop op mijn beurt, door het verlenen van een specifieke
samenhang aan het materiaal en het hanteren van een etnohistonsch per
spectief, hen met dit bock van dienst te zijn

Bijzondere herinneringen koester ik aan het gastvrije onderzoeksverblijf
bij de paters redemptoristen te Wittern, volksmissiepredikanten van het eerste uur met een sterk historisch besef. Veel dank ben ik ook verschuldigd aan
de subsidiegevers (onder meer Vobis en het De Gruyterfonds) die de uitgave van deze studie mede mogelijk maakten. De betrokkenheid en acribie van
de uitgever getuigen van respect, niet alleen voor de geschiedwetenschap,
maar ook voor het boek als een cultuurvorm die de waan van de dag overstijgt. Tot slot wil ik gaarne een aantal mensen met name noemen. Veelvuldig kon een beroep gedaan worden op de expertise van Arie van den Berg en
Tiny Romme, die steeds bereid waren om met mij mee te denken. Voorts
verdienen Jac. Biemans, Gabriel van den Brink, Ton Dekker, Mar jet Derks,
Hester Dibbits, Eveline Doelman, Lène Dresen-Coenders, Willem Frijhoff,
Ingrid van Hoorn, René Huiskamp, Mare Jacobs, Willem Knippenbergjan
van Laarhoven, Marit Monteiro, Charles de Mooij, Paul Post, Herman
Roodenburg, Joost Rosendaal, Mare Wingens en Renate van de Weijer vermelding: zij hebben, ieder op hun manier, een bijdrage geleverd aan de totstandkoming van dit boek.
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OnderzoeksHooFDSTUK ι

tradities en

bronnen ter
• ·«
·
De geschiedenis van het dagelijks leven heeft
ОГЮП ta tie
sinds lange tijd de belangstelling van Neder
landse onderzoekers. In de klassieke Neder
landse cultuurhistorische werken stond tot in de negentiende eeuw vooral de
levenswijze van de burgerij en de stedelijke elites in het gewest Holland cen
traal. Illustratief hiervoor zijn de werken van Van Alkemadc & Van der
Schelling over de Nederlandsche displegtigheden (1732-1735), de studie van
De Koning over De voorvaderlijke levenswijze en gewoonten hier te lande
(1810), het werk van Scheltema over de Volksgebruiken der Nederlanders bij
het vrijen en trouwen ( 1832) en niet te vergeten de nog altijd bijzonder lezens
waardige studies van Schotel over Het Oud-Hollandsch Huisgezin (1868) en
Het maatschappelijk leven onzer voorvaderen (1869). Kenmerkend was de
belangstelling voor de eigen cultuur, waarvan de wortels werden gezocht bij
de Bataven; die belangstelling vond haar hoogtepunt in de glorie van de
Gouden Eeuw. Een van de weinigen die het boerenvolk onderzochten was
Joannes Le Francq van Berkhey, die de negendelige Natuurlijke Historie van
Holland schreef (1769-1811).1 Wellicht kunnen we zelfs spreken van een
historiografische Nederlandse traditie met betrekking tot de geschiedenis
van het dagelijks leven; als het ware een pendant van de vaderlandse beel
dende kunst, waarin het alledaagse, ook bij de grote meesters, eveneens pro
minent aanwezig was.
De werken van de oude cultuurhistorici zijn nog altijd de moeite waard.
Zij ordenden en interpreteerden als eersten de verspreide historische gege
vens. Het betreft materiaal dat ook hedendaagse cultuurhistorici nog ge
bruiken. Die plaatsen de informatie echter veelal in andere kaders en inter
preteren haar op hun manier. Op het gebied van de cultuurgeschiedenis
blijkt dan ook duidelijk dat inno\erende geschiedschrijving lang niet altijd
in eerste instantie nieuw bronnenmateriaal hoeft te impliceren. De vernieu
wing is doorgaans juist gelegen in het leggen van andere verbanden, het zien
van nieuwe samenhangen en in een structurele aandacht voor de sociale,
economische, religieuze en culturele contexten.2 Het wordt echter stilaan
tijd voor een minder Hollando-centrisch en urbaan getoonzette geschiede
nis van het dagelijkse leven in Nederland. Vandaar dat in dit boek het Zuid1. Vgl Dekker, 'Die Geschichte und Stellung der Volkskunde in den Niederljnden'
2. Frijhoff, 'Publieke bescha\ ingsoffenweven in de vroegmoderne tijd', 93 Vgl 00k ^rt,
'Nieuwe bronnen of andere \ ragen'
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nederlandse platteland als uitgangspunt is genomen voor een historisch
antropologische beschouw ing
Aan de hand van enkele, hier slechts summier weer te geven onderzoeks
tradities willen we deze studie van de Oostbrabantse ν olkscultuur positione
ren De onderzoeksrichtingen die voor dit boek van belang zijn betreffen de
3
mentaliteitsgeschiedenis, de historische gedragswetenschappen (met name
historische antropologie en figuratiesociologie), de volkskunde of Europese
etnologie en de rehgiegeschiedenis Tevens geven we een beknopt overzicht
van de gebruikte bronnen met hun specifieke mogelijkheden en problemen
Andere, meer methodische aspecten met betrekking tot volkscultuur, cultu
rele circuits, gedragsrepertoires en acculturatieprocessen komen elders aan
bod*

I MENTALITEITSGESCHIEDENIS

EN ETNOHISTORIE

Binnen de geschiedwetenschap maakte in de jaren dertig van deze eeuw een
groep historici opgang die niet langer de nadruk legde op het losstaande eve
nement, maar op het geheel, de structuur En in plaats van de fenomenen aan
de oppervlakte (zoals de politiek en de instellingen) te onderzoeken, wilde
men de dieperliggende onderlinge samenhang op lange termijn achterhalen
De 'Annales'-histonci, op wie hier wordt gedoeld, zagen de noodzaak in van
een interdisciplinaire aanpak Zij streefden naar een 'histoire integrale', met
complementaire invalshoeken 5
De Annales-school heeft in de loop der jaren een hele ontwikkeling door
gemaakt Aanvankelijk was de aandacht van deze historici vooral gericht op
het economische leven, bijvoorbeeld op zaken als het prijsverloop en de
demografie In navolging \an Fernand Braudel concentreerde men zich op
de conjuncturen, het centrale middenniveau van de drie 'tempi' der histon
sehe tijd 6 Omstreeks 1970 verschoof de aandacht naar meer souaal-htstonsche thema's als de geschiedenis van het kind, van de dood, het feest en de
angst - om enkele van de meest in het oog lopende onderwerpen te noemen
Een van de prominente vertegenwoordigers der Annales-histonci van dit
moment, Michel Vovelle, benadrukt keer op keer dat de mentaliteitsgeschie
denis de speerpunt van de sociale geschiedenis is 'Geen goede mentaliteits
geschiedenis zonder gedegen sociale geschiedenis' 7
Onder mentaliteitsgeschiedenis verstaat Vovelle het 'onderzoek naar de
tussenschakels en de dialectische verhouding tussen de objectieve levens
voorwaarden van de mensen en de wijze waarop ze hierover aan elkaar ver
tellen en zelfs waarop ze deze beleven' 8 In de jaren zestig kreeg deze vorm
van geschiedbeoefening in Frankrijk geleidelijk erkenning, met name door
het werk van Georges Duby en Robert Mandrou Aanvankelijk beperkte
men zich tot het niveau van het bewuste denken en handelen, zoals de hou
ding van de magistraat ten opzichte van hekserij of het probleem van het

ongeloof bij Rabelais. De laatste jaren houdt men zich echter meer bezig met
de ontwikkelingen in de houdingen, gedragingen en onbewuste collectieve
voorstellingen van de mens.9
Na een overheersend economische fase (économies) en een hoofdzakelijk
sociaal-historisch stadium (sociétés) houdt men zich sinds enige tijd voornamelijk bezig met de civilisations.10 Hieronder verstaat men beschavingssystemen, zoals die der volkscultuur, waarbij de voorstellings- en belevingswereld in de ruimste zin des woords wordt bestudeerd. De collectieve leefwereld staat centraal en niet zozeer het sociaal, economisch of cultureel handelen van het individu." Diverse historici richten zich thans, geïnspireerd
door de Annales-groep, op de zogenaamde etknohistoire, ontstaan als een
reactie op de vaak statische en a-historische folklorestudic en op de veelal
eenzijdige structuralistische, niet procesmatige benadering van de Westeuropese volkscultuur. De collectieve voorstellingen, riten, praktijken en verwachtingen, waarin het leven van alledag is ingebed, vormen het onderzoeksobject van de etnohistoricus.12 Deze onderzoeksrichting sluit nauw
aan bij de historiserende antropologie en de historische volkskunde.
In Nederland waren het aanvankelijk de mediëvisten die het werk van de
Annales-historici op zijn waarde wisten te schatten. Vooral de comparatief
opgezette werken van Marc Bloch over genezende koningen in Frankrijk en
Engeland (1924) of over feodale samenlevingen (1939-1940), die veel toegankelijker waren dan die van Lucien Febvre, werden bewonderd.'3 Toch
dient te worden gesteld dat de Nederlandse historici, de mediëvisten uitgezonderd, pas laat het belang van deze Franse school inzagen. Voor een deel
zal dit gelegen hebben aan de relatief grote Duitse invloed op de Nederlandse historiografie (Romein, Huizinga). Anderzijds krijgt men de indruk van
een zeker isolement en van het ontbreken van een internationale wisselwer3 De term is ontleend aan Peeters, Historische gedragswetenschap, die daar ook de mentaliteitsgeschiedenis en historische volkskunde toe rekent Het begrip wordt hier door mi)
echter vooral gebruikt om sociaal-wetenschappelijke theorieën aan te duiden waarin
genese en ontw ïkkeling een rol spelen Voor een uitgebreid literatuuroverzicht zie Peeters,
Gielis & Caspers, Ltteratuurgids historische gedragswetenschappen 4 Zichfdst 2, par 7 en
hfdst 3, par 4 5· Contau-Begane, Le phénomène 'nouvelle histoire ', Burke, The French
historical revolution, Fri|hofT, 'Van "histoire de l'église" naar "histoire religieuse'" Een
helder en vooral kritisch overzicht van de Annales biedt Ankersmit, Denken over geschiedenis, 229-235 6 Zie voor de Braudehaanse tijdsindeling Ankersmit, Denken over
geschiedenis, 229-231, Braudel, 'Geschiedenis en de sociale wetenschappen' 7. Vovelle,
Mentaliteitsgeschiedenis, 12,33 8. Ibidem, 32 9. Ibidem, 23-24 Vgl Bakthin, L'oeuvre de
François Rabelais, waarin hij in discussie gaat met Febvre, Le problème de l'incroyance au
XVle siècle 10 Deze ontwikkeling laat zich fraai aflezen uit de inhoudsanalyse van het
tijdschrift Annales Economies Sociétés Civilisations die werd gepubliceerd door Wessehng
& Oosterhotf, 'De Annales, geschiedenis en inhoudsanalyse' 11. Fnjhoff, 'Van "histoire
de l'église" naar "histoire religieuse"', 123 12 Ibidem 13. Zie bijvoorbeeld de inaugurele
rede (1946) ν an de mediëvist J F Niermeyer, Heroriëntatie van onze medieiistiek, onder
andere geïnspireerd door Marc Bloch 'Men bespeurt in de prachtige werken van Mart
Bloch [ ] een sociaal ethos, dat in de Duitse litteratuur al te vaak gemist wordt en dat toch
mijns inziens de enige drijfveer is, die leiden kan tot een werkelijk begrip van de problemen
der sociale geschiedenis' (19)
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king tussen historici. Ook de coryfeeën van de naoorlogse periode, Geyl,
Rogier en Romein, hebben de innoverende rol van de Annales niet onderkend.'·*
Toch speelt de Nederlandse historiografie een rol binnen de Franse traditie van de nouvelle histoire. Het is veelzeggend dat naast Georges Lefebvre
en Lucien Febvre de buitenlander Johan Huizinga ( 1872-1945) in Frankrijk
wordt beschouwd als een van de belangrijkste voorlopers van de moderne
mentaliteitsgeschiedenis. Aan zijn werk is dan ook een afzonderlijke bijdrage gewijd in het toonaangevende grote overzichtswerk van de 'nieuwe
geschiedenis'.'5 Deze status dankt Huizinga grotendeels aan zijn in 1919
verschenen boek Herfsttij der Middeleeuwen, waarin hij de 'levens- en
gedachtenvormen der veertiende en vijftiende eeuw in Frankrijk en de
Nederlanden' briljant uiteenzette. Het is enigszins tragisch dat de waardering voor dit cultuurhistorische werk in Nederland zo aarzelend en laat op
gang kwam: de vakgenoten beschouwden Herfsttij als een te literaire en buiten het historisch vakgebied liggende studie. Huizinga heeft in Nederland
helaas niemand gevonden die zijn werk heeft voortgezet. Hij was een buitenbeentje, die achteraf gezien beter aansloot bij de historiografische ontwikkelingen elders in Europa, zoals de Annales en de iconologische kring rond
Aby Warburg.'7
Behalve in Frankrijk bestond terzelfder tijd ook elders belangstelling
voor 'maatschappijgeschiedenis', vooral bij Amerikaanse en Angelsaksische
onderzoekers.'8 In de jaren zestig zou het pionierswerk van individuen
internationaal school maken via (min of meer marxistisch georiënteerde)
sociaal-historici als Edward Thompson en Charles Tilly, met respectievelijk
studies over de Britse werkende klasse en de Franse Vendée. In Frankrijk
experimenteerden enkele onderzoekers, voortbouwend op Méditerranée
(1949) van Braudel, met kwantitatieve methoden om niet zozeer economische of demografische, maar juist culturele veranderingen in gedrag en
mentaliteit te traceren. Zo analyseerde Michel Vovelle onder andere grote
aantallen testamenten, ex-voto's en hiernamaalsvoorstellingen om ontwikkelingen in religiositeit te achterhalen (1973). Afgezien van deze 'cliometrische', seriële werkwijze hanteerden anderen in de jaren zeventig veeleer een
microscopisch perspectief, waarbij men aan de hand van de lotgevallen van
één dorp of individu, de cultuur en mentaliteit van een samenleving of groep
'van binnen uit' en 'in de diepte' probeerde te beschrijven. Prominente vertegenwoordigers van deze microgeschiedenis zijn Emmanuel Le Roy Ladurie met zijn studie van het dorp Montaillou (1975), Carlo Ginzburg die het
wereldbeeld van de molenaar Menocchio ontleedde (1976), en Natalie
Zemon Davis die de lotgevallen van Martin Guerre als uitgangspunt nam
(1983).lg Naast deze etnografisch georiënteerde micro-histories verschenen
er in 1978 enkele syntheses, zoals de studies van Peter Burke en Robert
Muchembled over respectievelijk de Europese en Franse volkscultuur, die
het onderzoek sterk gestimuleerd hebben.

Er is de laatste jaren sprake van een zekere convergentie tussen geschiedenis en sociale wetenschappen, waarbij enerzijds historici meer aandacht
hebben voor sociale theorieën en anderzijds sociale wetenschappers meer
belang stellen in het verloop van historische processen.

2. HISTORISCHE GEDRAGSWETENSCHAPPEN

Een dynamische opvatting van het begrip cultuur, waarin de diachronische
ontwikkeling, het procesmatige en de maatschappelijke interactie en mobiliteit centraal staan, vindt men terug in de historiserende sociologie.
Genoemd moet worden de socioloog Norbert Elias, die niet alleen op zijn
collega-sociologen, maar ook op historici en antropologen grote invloed
heeft uitgeoefend. In 1939 verscheen zijn Ueberden Prozeß der Zivilisation.
Soziogenetische undpsychogenettsche Untersuchungen. Pas dertig jaar later, na
het verschijnen van de tweede druk, kreeg deze studie de aandacht die zij
verdiende. Thans kan men zelfs spreken van een aparte traditie die dit standaardwerk als uitgangspunt neemt. Deze traditie, de zogenaamde figuratiesociologie, werd tot voor kort vooral vertegenwoordigd door Nederlandse
onderzoekers (Johan Goudsblom, Cas Wouters, Nico Wilterdink). Sinds
enige tijd begint zij echter ook weerklank te krijgen in Duitsland en Frankrijk.20
Elias beschrijft de politieke en sociaal-culturele geschiedenis van WestEuropa sinds de middeleeuwen en brengt de vorming van individuele karakter- en gedragspatronen in verband met het politieke en maatschappelijke
proces van staatsvorming. De kern van zijn betoog is dat als gevolg van toenemende 'vervlechting en interdependentie' meer mensen in grotere gebieden afhankelijker van elkaar worden. Een ander gevolg van deze ontwikkeling zou zijn dat individuen hun emotionele impulsen en aandriften beter
zijn gaan beheersen. De geijkte termen van Elias hiervoor zijn 'drifthuishouding' en 'affectbeheersing', vandaar het begrip civilisatieproces. Ten
14. Vgl. Den Boer, 'Het Franse wonderen de Nederlandse achterstand', 380-381 15. Le
Goff, Chartier & Revel (red.), La Nouvelle Histoire, sub voce 'Huizinga' 16. Huizinga,
Herfsttij der Middeleeuwen. Het boek werd, naast een vroege Duitse vertaling, onder andere
uitgegeven in het Engels (1924), het Zweeds (1927), het Spaans (1930), het Frans (1932),
het Hongaars (1940) en het Fins ( 1951). Zie ook de inleiding van F W N Hugenholtz in de
elfde druk (1969) van Herfstttj, w-w \\\ 17. Krul, 'Johan Huizinga (1872-1945)',
Ginzburg, Omweg als methode, 67-149. 18. Vgl de studies van Gilberto Frey re over de
sociale geschiedenis van Brazilië (1933-1955) Zie Burke, History and social theory, 17
19. Burke, History and social theory, 22-43 Zie voor een persoonlijk getoonzet historiografisch commentaar de beschouwingen van Thompson, Customs in common 20. Flap &
Kuiper, 'Figuratiesociologie als onderzoeksprogramma', 232. Zie over het leven en werk
van Elias De geschiedenis van Norbert Elias Een goed overzicht van de kritische reacties op
het werk van deze socioloog biedt Goudsblom, De sociologie van Norbert Elias Ook Franse
en Duitse historici gebruiken het werk van Elias, zoals Muchembled, De uitvinding van de
moderne mens en Van Duimen, Kultur und Alltag Vgl ook Goudsblom, Jones, Mennell,
Human history and social process
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einde de ontwikkeling in beschaafd gedrag waarneembaar te maken,
gebruikt Elias de inhoud van etiquetteboekjes. Deze boekjes schrijven voor
hoe een beschaafd persoon zich dient te gedragen bij lichamelijke verrichtingen als vrijen, eten, drinken, spugen, boeren, winden laten, urineren en
slapen.2' Steeds sterker worden deze gedragingen als pijnlijk en schaamtevol ervaren. Ze worden onttrokken aan het publieke domein en verdwijnen
achter de coulissen.22 Deber den Prozeß der Zivilisation mag niet beschouwd
worden als een op zichzelf staand werk, maar vloeit voort uit verschillende
wetenschappelijke tradities. Het oorspronkelijke van het boek ligt in de
meesterlijke synthese van deze uiteenlopende richtingen. De intellectuele
achtergronden van het werk zijn in grote lijnen terug te voeren op personen
als Johan Huizinga, Max Weber en Sigmund Freud, die door Elias met name
genoemd worden. Zij vormen de vertegenwoordigers van de drie takken van
wetenschap die Elias combineert, namelijk geschiedenis, sociologie en psychologie. Alhoewel in Herfsttij van Huizinga het concept van procesmatige
verandering in levensstijl ontbreekt, tonen de conclusie en de manier van
waarnemen en interpreteren echter de nauwe verwantschap met het latere
werk van Elias.23
Elias, die zijn hoofdwerk onder andere een psychogenetische studie
noemde, wilde de historische ontwikkelingen in het gedrag van mensen
beschrijven. Hiermee begaf hij zich op het terrein van de psychologie. Met
name de benadering van Sigmund Freud (1856-1939) inzake relaties tussen
het individu en de samenleving, waarbij hij het conflict tussen beide projecteert in het innerlijk van het individu, werd door Elias nader gedetailleerd en
vooral ook historisch gepreciseerd. Elias typeerde het vroeg-moderne
beschavingsproces dan ook als een overgang van Fremdzwang naar Selbstzwang: de aanvankelijke dwang van buitenaf is overgegaan in een dwanguitoefening door het individu zelf, dat een groot aantal normen en waarden
heeft geïnternaliseerd. Op deze wijze conformeert de moderne beschaafde
Westeuropese mens zich aan maatschappelijke normen en waarden. Een
dergelijke visie doet sterk denken aan de rol die Freud toekende aan het
'Boven-Ik': de in het innerlijk van de mens doorgedrongen beschaving die
onder andere zorgt voor een schuldbesef bij 'verkeerde' handelingen en
gedachten.24
De culturele antropologie was tijdens het interbellum sterk hodiecentrisch
gericht op veldwerk. Onderzoekers als Franz Boas, Alfred Reginald Radcliffe-Brown en Bronislaw Malinowski keerden zich af van de evolutionistische
'armchair-anthropology' van oude volkenkundigen als James Frazer en
Lucien Lévy-Bruhl. Er was sprake van een 'retreat of sociology into the present', zoals Elias het noemde.25 In de jaren zestig van de twintigste eeuw
werd de geschiedenis door antropologen als het ware opnieuw Ontdekt' en
kunnen we spreken van een nieuwe stroming: de historische antropologie.
Onderzoekers als Eric Wolf, Clifford Geertz en Marshall Sahlins waren

geïnteresseerd in problemen van continuïteit en verandering, waarbij de factor tijd een cruciale rol speelde.
De historici op hun beurt ontdekten de mogelijkheden van de antropologie. Zo schreef de Britse cultuurhistoricus Keith Thomas reeds in 1963 een
artikel over de verhouding tussen beide disciplines. Toch zou het historischantropologisch perspectief in de geschiedwetenschap met name in Frankrijk, en later ook in de Verenigde Staten, een betere voedingsbodem vinden
dan in Groot-Brittannie. Dit hangt waarschijnlijk onder meer samen met
het bestaan van interdisciplinaire onderzoeksscholen in Frankrijk, waardoor
bepaalde invloedrijke werken, zoals Les rites de passage van Arnold van Gennep (1909) oí Essai sur le dun van Marcel Mauss (1925), via de sociale wetenschappen 'sneller' in het circuit van de historici terechtkwamen/ 6
In Nederland is de cultureel antropoloog Anton Blok de bekendste vertegenwoordiger van de historische of, zoals hij het zelf liever noemt, historiserende antropologie.27 In het themanummer uit 1980 van het Tijdschrift voor
sociale geschiedenis over historiserende antropologie stelde hij dat antropologie en geschiedwetenschap naar elkaar toe zijn gegroeid. Het ging hier volgens hem om een belangrijke ontwikkeling: 'een historisering van de antropologie en een antropologisering van de geschiedwetenschap'. De statische
antropologie, die was ontstaan als een reactie op het negentiende-eeuwse
evolutionisme, kreeg weer aandacht voor diachronische processen. Anderzijds werden de historici weer gevoeliger voor een meer integrale geschiedenis, waarbij de antropologische methoden volgens Blok goede diensten konden bewijzen. Tot slot werd de wens geuit 'dat het nog te entameren antropologisch onderzoek historici zal mogen bekoren'.28 In een reactie van enkele historici (Dirk van der Veen en Gerard Trienekens) en een historisch econoom (Eric Fischer) werd deze slotwens niet bepaald vervuld. De auteurs
hadden hun pen in polemische inkt gedompeld, zoals de titel van hun reactie
21 Flap& Kuiper,'Figuratiesociologie als onderzoeksprogramma', 248 22 Blok, Anlropologischeperspectieven, 125-145, met name 139-145 Vgl ook Idem,'Achter de coulissen'
2J Goudsblom, De sociologie van Norbert Elias, 42-46 24. Ankersmit, Oenken over
geschiedenis, 208-211 Het werk van Elias is niet zonder kritiek gebleven Niet-westerse en
tot voor kort als 'primitief' en 'ongeciviliseerd' omschreven samenlevingen kennen »el
degelijk schaamtegevoelens en een onderscheid tussen prive- en publieke sferen Vgl
Duerr, Der Mythos ion den Ziiihsaltonsprozeß, en Blok, 'Primitief en geciviliseerd', 205
'"Civilisatie" kan in elke samenleving iets anders betekenen, het is emu, een inheemse
categorie Het begrip weerspiegelt het etnocentrisme dat elke groep eigen is Vandaar de
waarderende strekking van de termen "primitief" en "geciviliseerd" Er is geen algemene
standaard van civilisatie men verschilt van mening over wat beschaafd is ' Voor de
controverse Elias-Duerr ¿ie Jeggle, 'Zur Dialektik von Anstandig und Unanständig im
Zivilisationsprozeß' 25 Llias, 'The retreat of sociology into the present' 26 Thomas,
'History and anthropology', Fnjhoff, 'Inleiding historische antropologie', 19-20
27. Blok, 'Inleiding', 109 (noot 2) Frijhoff betoogt echter dat hij vanuit het standpunt van
de historicus kiest voor de zi|ns inziens betere en fraaiere termen 'historische antropologie'
of'antropologische geschiedenis', zie Frijhoff, 'Impasses en beloften van de mentaliteitsgeschiedenis', 434-435 (noot 94) Vgl ook Idem, 'Inleiding historische antropologie'
28 Blok,'Inleiding', 101-102,108
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al enigszins aangeeft: 'Vergruizeling van een pretentie of genese van samenwerking?'. Zij plaatsten met name grote vraagtekens bij de antropologische
vergelijkende methode en de zogenaamde holistische benadering, die historici gevoelig dienden te maken voor mogelijke samenhangen en patronen in
het verleden.29
De repliek van de antropoloogjojada Verrips was veelzeggend: '.. .ik zag
het [triumviraat Fischer, Van der Veen en Trienekens] zitten in een gezellig
ingerichte huiskamer nippend van een glas en tevreden over het werk hunner geesten en handen: van de bijdrage van Verrips aan het antropologennummer van het Tijdschrift voor sociale geschiedenis hadden zij geen spaan
heel gelaten. Zij strekten hun van het typen verkrampte leden en constateerden gniffelend, dat na het verschijnen van hun vernietigende aanval het heilig erf der historici voorlopig wel niet meer betreden zou worden door pretentieuze beunhazen. Die hadden zij teruggeschreven naar de wildernis,
waarin zij eigenlijk thuishoren.' Andere antropologen reageerden door te
stellen dat hun discipline het domein had betreden dat de historici 'krachtens traditie het hunne beschouwen'.10
De historicus Pim den Boer stelde, overigens onafhankelijk van voorgaande polemiek, in 1981 een diagnose. Volgens hem waren de Nederlandse
historici te bescheiden gebleven en lieten zij zich door andere sociale wetenschappers, die zich in groeiende mate tot historische onderwerpen aangetrokken voelden, 'de kaas van het brood eten'. 'Wat te denken van een speciaal nummer van het Tijdschrift voor sociale geschiedenis over Historiserende
Antropologie (waarom niet historische antropologie?), dat volledig werd volgeschreven door antropologen die in de derde wereld niet meer welkom zijn
en nu zonder scrupules het territorium van de historicus betreden. Is het uur
van de Reconquista voor historici zo zoetjes aan niet eens aangebroken?'3'
In wat meer nuchtere bewoordingen analyseerde Willem Frijhoff in 1984
deze 'onverkwikkelijke controverse', die volgens hem het gevolg was van een
overhaaste ontginning van het nieuw ontdekte terrein der etnologische
geschiedenis. De antropologen ontbrak het aan een adequate bronnenkritiek
en besef van afstand tussen de opeenvolgende 'symbolische systemen' van
een samenleving. De historici echter hadden geen begrip voor de noodzaak
om cultuur systematisch te decoderen wil men de betekenissen van fenomenen achterhalen. Bij het bestuderen van de leefwereld neigt de cultureel
antropoloog, aldus Frijhoff, tot het onderkennen van relaties en vormen, en
met name de betekenissen daarvan hebben zijn aandacht. De theorie met
betrekking tot de 'rites de passage' illustreert dit interpretatie-umversum. De
mentaliteitshistoricus daarentegen onderzoekt de al dan niet bewuste beeldvorming en opvattingen van de plaats- en tijdgebonden mens, het zogenaamde perceptie-universum, en de ontwikkelingen daarin. De analyses van
de historicus en de antropoloog kunnen elkaar volgens Frijhoff dan ook uitstekend aanvullen.31 Het recente handboek voor historische antropologie
van de Open Universiteit vormt hiervan een duidelijk getuigenis.33

Het is juist dit wetenschappelijk grensverkeer dat de historische gedragswetenschap zo interessant maakt. Dit onderzoeksterrein wordt gekenmerkt
door een grote aandacht voor het menselijk handelen in doorgaans relatief
kleine gemeenschappen met de nadruk op houdingen, waarden en symbolische betekenissen van culturele vormen. Vandaar dat in de historische
gedragswetenschap vooral de werken van onderzoekers als Mary Douglas,
Victor Turner en Edmund Leach, die men kan rekenen tot de zogenaamde
symbolische antropologie, vaak worden benut. Het betreft hier een semiotisch georiënteerde onderzoeksstroming die cultuur opvat als een systeem
van tekens. Nauw verwant hieraan is de zogenaamde 'thick description'
zoals die is geïntroduceerd door Clifford Geertz. Hierbij wordt uitgegaan
van een concreet, afgebakend cultuurverschijnsel dat diepgaand 'van binnen uit' wordt beschreven en dat naar gelang van de context betekenis krijgt.
Het betreft met andere woorden het interpreteren van culturen via microscopische voorbeelden met gebruikmaking van de normen en categorieën
van de desbetreffende samenlevingen.34 Het gebruik van metaforen lijkt bij
dergelijke gedragsstudies welhaast onvermijdelijk. Zo spreekt Erving Goffman over een samenleving als een theater met een toneel waarop de sociale
rollen naar gelang van de situatie in front of in back-regwns worden gespeeld.
De plaats van de gedragingen op het maatschappelijk toneel zegt veel over
de beleving ervan: status en eer behoren tot de publieke façade van het frontgebied terwijl schaamte en schande backstage, achter de coulissen schuilgaan.35
Deze microscopische benadering, die welhaast karakteristiek mag heten
voor de historisch-antropologische werkwijze, roept echter specifieke problemen op. Dit bleek heel duidelijk bij de kritiek die het essay van de Amerikaanse historicus Robert Darnton over een achttiende-eeuwse Parijse kattenslachting opriep. Uitgaande van dit evenement probeerde Darnton de
drukkerscultuur van die tijd te duiden als een Europese pendant van het
door Geertz beschreven hanengevecht op Bali. Als uitgangspunt hanteerde
hij het verschijnsel van de historische verwondering: wat voor achttiendeeeuwse drukkersgezellen grappig was wordt door de twintigste-eeuwse
onderzoeker eerder verafschuwd. Darnton tracht de gebeurtenissen weer
begrijpelijk te maken door de symbolische betekenissen van de verschillende elementen te achterhalen via contextonderzoek. In verschillende kritische reacties, van onder anderen Roger Chartier, werd de auteur onder meer
29. Fischer, van der Veen & Trienekens, 'Vergruizeling van een pretentie of genese van een
samenwerking'' 30. J Vernps, 'Moedwillige misverstanden'', Bax & Nicuwenhuis, 'De
plank misslaan, maar toch doorhamcren, kanttekeningen bij Fischer, Van der Veen en
Trienekens' 31. Den Boer, Hel Franse wonder, 381 32. rnjhoff, 'Impasses en beloften van
de mentaliteitsgeschiedenis', 425-426 33. Te Boekhorst, Burke & Fnjhoff (red ), Cultuur
en maatschappij in Nederland 34. Geertz, The interpretation ofcultura Vgl Ortner,
'Theory in anthropology since the sixties', Bakker, Kuiper & Miedema (red ), Antropologie
lussen wetenschap en kunst 35. Golfman, The presentation 0/ self in ei eryday life
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verweten deze context wel erg ruim te nemen: ter verklaring wijst Darnton
naar believen op verschijnselen uit andere gebieden en uit later tijd. Tevens
heeft hij weinig aandacht voor de bezwaren die aan het specifieke genre van
zijn bron kleven. Ook aan de sociale achtergronden en de meerduidigheid
van rituelen voor de verschillende personen gaat Darnton al te gemakkelijk
voorbij.36
Het gevaar is kortom groot dat het verhaal, als men zelfde context vaststelt, een betekenis krijgt die het wellicht destijds niet heeft gehad. Dit is
overigens een algemeen bezwaar dat aan de 'thick description' kleeft: de verleiding bestaat om het microscopische geval op te blazen en met additioneel
contextmateriaal te duiden op een wijze die met het klassieke, archivalische
materiaal onmogelijk zou zijn geweest. Een diepgaande kennis van de context, gebaseerd op relevante eigentijdse bronnen, blijft onontbeerlijk en vereist degelijke ambachtelijke historische vaardigheden.37 In dat opzicht is het
werk van Natalie Zemon Davis over het zestiende-eeuwse Frankrijk mijns
inziens voorbeeldig. Na een gedegen studie van het bronnenmateriaal confronteert ze haar uitkomsten met die van andere lokale en regionale onderzoeken, waarbij ze dit materiaal niet selectief gebruikt om haar eigen bevindingen te staven. Voorts heeft zij, veel meer dan bijvoorbeeld Darnton of
Ginzburg, oog voor de veranderlijkheid van de volkscultuur en is zij steeds
bedacht op het al dan niet impliciet terugprojecteren van anachronistische
g e g e v e n s 38 Ze gebruikt alleen eigentijdse, aan de context ontleende gegevens. Voorts besteedt zij structurele aandacht aan de specifieke vormen en
genres waarin de informatie is gegoten. Zo heeft zij een intrigerende studie
gewijd aan de orale en literaire conventies in juridische dossiers, de zogenaamde 'pardon tales'.39

3. VOLKSKUNDE OF EUROPESE ETNOLOGIE

Door volkskundigen zijn in het verleden uitgebreide gegevensbestanden
aangelegd, vaak met de bedoeling om het bedreigde volksleven te documenteren. Hiertoe stonden hun verschillende technieken ter beschikking, zoals
de participerende observatie of de mondelinge en schriftelijke enquête methoden die overigens niet alleen door volkskundigen gehanteerd worden.
De kluwen van gegevens werd geclassificeerd in allerlei rubrieken. In 1917
zijn deze indelingscriteria in hoge mate gestandaardiseerd door het classificatieplan dat Eduard Hoffmann-Кгауег opstelde ten behoeve van zijn Inter
nationale volkskundUche Bibliographie. Daarin wordt een thematische inde
ling voorgesteld die het gehele onderzoeksveld bestrijkt, beginnend met
nederzettingsstructuren en architectuur. Voorts zijn met verfijnde onderaf
delingen materiele cultuur (zoals huisraad en meubelen), landbouw en
ambachten, volkstypen, volksdrachten, eten en drinken, zeden en gebruiken
in jaarcyclus en levensloop, rechterlijke volkskunde, volksgeloof, volksge-

neeskunde, volkslied en -muziek en ten slotte de volkstaal en -verhalen in
kaart gebracht.
Deze volkskundige 'canon' wordt tot op de dag van vandaag gehanteerd,
alle geboekte vooruitgang op wetenschappelijk gebied ten spijt. Niet alleen
de Internattonale Volkskundhche Bibliographie, maar bijvoorbeeld ook de
'Tijdschriftenschouw' in het Vlaamse tijdschrift Volkskunde zijn nog altijd
op deze wijze ingedeeld. Dat een dergelijke classificatie na ruim zeventig
jaar niet meer is toegesneden op het moderne onderzoek is duidelijk. Het feit
dat deze indeling nog steeds wordt gebruikt geeft het belang van het verkavelen van onderzoeksterreinen aan. Zo'n indeling kan, eenmaal ingeburgerd, een remmende werking hebben. Inmiddels werkt men in Bremen,
waar thans de internationale volkskundige bibliografie wordt gecoördineerd, aan een moderne, aangepaste versie: er verschijnt immers steeds
meer volkskundige literatuur die in de traditionele rubrieken van het oude
systeem niet adequaat ondergebracht kan worden.40
Het belangrijkste bezwaar tegen Hoffmann-Krayers classificatieschema
uit 1917 ligt in het statisch karakter, een gevolg van de thans verouderde
theoretische uitgangspunten ervan. De traditionele volkskundigen zochten
vooral naar het onveranderlijke in de volkscultuur. Op deze wijze werd een
statisch volkskarakter geconstrueerd. In 1980 is daarom door het P. J Meertens-Instituut (afdeling volkskunde) van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen te Amsterdam een alternatieve indeling voorgesteld, waarin meer plaats is ingeruimd voor culturele processen als innovatie, acculturatie en diffusie. Het tweede bezwaar tegen de oude 'canon',
namelijk de vermeende homogeniteit van het volksleven, werd ondervangen
door een aantal rubrieken te reserveren voor de interactie tussen de verschillende subculturen in een samenleving. Deze aanpassingen laten iets zien van
de grote veranderingen binnen het vakgebied.
De volkskunde kent geen exclusieve methoden. Volkskundigen delen
hun technieken met onder anderen antropologen, sociologen, dialectologen,
geografen en historici. Maar dit hoeft geen bezwaar te zijn Integendeel: het
vormt mijns inziens juist één van de sterke troeven van het vak. De volkskunde is een van de weinige wetenschappen die een vruchtbare interdisciplinaire platformfunctie vervullen om de dagelijkse routines van groepen in
de samenleving in heden en verleden vanuit verschillende perspectieven te
bestuderen. Niet uit hun context gehaalde 'relicten', maar de functies, de
36 Zie de bijdragen aan het debat rond Darntons boek van R Chartier, D LaCapra&
J Fernandez in Journal of modern history 57 (1985) 682-685, 58 (1986) 218-234,6° (1988)
95-127 Voor een overzicht van de discussie zie De Blecourt, 'Hoe antropologie gebruikt
wordt in historisch onderzoek' 37 Vgl Krijhoff, 'Inleiding historische antropologie',
24-25, en Vos, 'Historische antropologie' 38 Davis, Society and culture m early modern
France Zie de uitstekende bespreking door R E Kunzelin Volkskundig bulletin 4(1978)
4449 39. Davis, Fiction in the archnes 40. Beiti & Kausel (red ), Internationale und
nationale lolkskundliche Bibliographien, Doelman, 'Bibliografische activiteiten in Nederland en Vlaams-Belgie'
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betekenissen en de onderlinge samenhang van cultuurverschijnselen, be
schouwd vanuit een ontwikkelingsperspectief, vormen het object van de
moderne volkskunde. Derhalve dient het accent niet zozeer op het bijzonde
re van het vak te liggen, als wel op de theoretische en methodologische over
eenkomsten met andere sociaal-culturele wetenschappen.
De eigenheid van de volkskundige discipline is gelegen in de zogenaam
de 'volkskundige vierslag'.4' Deze bestaat allereerst uit het specifieke onder
zoeksobject, zoals dat in de canon is omschreven, zonder overigens een dwin
gend karakter te veronderstellen. Cultuur is immers geen afgerond, gesloten
verschijnsel. Vervolgens gaat het om een specifieke vraagstelling die, naar
gelang van het bronnenmateriaal, met behulp van bepaalde methoden en
technieken onderzocht wordt. De functies en betekenissen van culturele
vormen worden geanalyseerd door ze in hun maatschappelijke context te
plaatsen. De volkskunde kent voorts een specifiek heuristisch aspect. Men
gaat uit van een concreet cultuurverschijnsel, waarbij de nadruk vooral
wordt gelegd op differentiatie, spreiding en dynamiek. Ten slotte heeft de
volkskunde een heel eigen vaktraditie, waaraan zij, zoals elke wetenschap,
haar identiteit ontleent. De geschiedenis van het vak is boeiend, vooral door
de vele, in de loop van de tijd gestelde cultuurdiagnosen, die te zamen een
historiografie van het denken over de samenleving vormen.
In werken van Franse mentaliteitshistorici wordt volkskundigen en folkloristen regelmatig verweten dat ze slechts een statisch systeem reconstru
eren. Zij leveren a-historische kennis, die de geschiedkundige niet bevre
digt. Zo vormt de volkskundige 'schatkamer' voor Michel Vovelle 'een on
vervangbare verzameling gegevens, maar tegelijk een leeftijdloos corpus
zonder historische diepgang, tot wanhoop van de historicus'. 42 Vovelle
baseert zich voornamelijk op de gestolde en bevroren vertogen van de oude
grootmeester der Franse etnologie, Arnold van Gennep (ι873-1957). Deze
werkte zijn leven lang aan een alomvattend handboek van de Franse volks
cultuur, het monumentale Manuel de folklore français contemporain, waarvan
het eerste deel verscheen in 1937. Hierin verwerkte hij de meest uiteenlopende gegevens over het verdwijnende volksleven van het Franse platteland,
die hij onder andere via vele schriftelijke enquêtes had verzameld. Internationale faam verwierf Van Gennep met zijn studie Rites de passage uit 1909,
die nog steeds tot de veel geciteerde etnologische klassiekers behoort. Van
Gennep hanteerde echter geen ontwikkelingsperspectief. Hij ging ervan uit
dat de cultuurvormen die hij optekende de laatste resten (relicten) waren
van een verdwijnende plattelandscultuur die eeuwenlang nagenoeg onveranderd had voortbestaan. In de jaren zestig zou de Franse etnologie dit ahistorische standpunt verlaten. De Franse volkskundigen, die voordien
veelal werkten volgens de geografische methode waarbij de verspreiding van
cultuurvormen centraal stond, kregen meer aandacht voor historische processen en maatschappelijke dynamiek.41 Deze late heroriëntatie had tot
gevolg dat er van oudsher weinig contacten waren tussen folkloristen en

mentaliteitshistorici in Frankrijk. Daarbij komt dat de Franse etnologie zich
sterk richtte op de regionale culturen binnen de eigen landsgrenzen en daar
ook in theoretisch/methodologisch opzicht nauwelijks overheen keek. Het
oordeel van Vovelle over de waarde van het etnologische materiaal is dan ook
sterk, zo niet uitsluitend, gebaseerd op de (oude) Franse situatie.
Elders in Europa, met name in Duitsland, bestaat sinds een halve eeuw
wetenschappelijke ervaringen kennis op het gebied van de historische etno
logie of archivahsche Volkskunde, als het ware een vroege Duitse pendant van
de huidige Franse ethnohisloire. In de jaren dertig van deze eeuw ontstond in
Duitsland het plan om voor bepaalde landstreken de zeer verscheiden en
omvangrijke archiefbronnen voor volkskundig onderzoek toegankelijk te
maken via zogenaamde 'Aktenexzerpte'. Zo bouwden Hans Moser en KarlSigismund Kramer omvangrijke etnohistorische databanken op voor
respectievelijk Beieren en Franken. In de jaren zestig maakte men in Kiel
eveneens een begin met de opzet van de Historische Quellenkarteifiir Schles
wig-Holstein. In de jaren zeventig legden Gunter Wiegelmann en zijn mede
werkers in Munster de grondslag voor een grote geautomatiseerde databank
van boedelbeschrijvingen ten behoeve van het historisch-volkskundig on
derzoek naar materiele cultuur in Noordwest-Duitsland. Deze bronnenbe
standen hebben de beoefening van de volkskunde nieuwe impulsen gegeven
Het systematisch doornemen van de archiefbestanden bleek zeer vrucht
baar en in veel volkskundige publikaties werden de resultaten en de metho
dische implicaties van het werken met historisch materiaal gepresenteerd.44
Op basis van een grote hoeveelheid historische gegevens konden vele zwak
gefundeerde veronderstellingen worden getoetst. Tevens was men nu in
staat de historische ontwikkeling (Phasen des Wandels) van gebruiken en
materiele cultuur nauwkeuriger te traceren
Vele oude continuiteitsthesen sneuvelden Het is dan ook niet verwon
derlijk dat er in de jaren zestig binnen de Duitse volkskunde een methodi41 De term en de inhoudelijke omschrijving ervan gaan terug op een met-gepubliceerde
nota uit 1992 van Paul Post, destijds hoofd van de afdeling volkskunde van het Ρ J ¡Vleertens-Instituut te Amsterdam 42. Vovelle, Mentaliteitsgeschiedenis, 96, zie ook 31, 38,4344,58,71,75,84,89,96,104,109,122,155,159 'Men begrijpt dan ook zowel de ergernis
van de historicus als zijn onbillijkheid jegens de bcschnjv ing van de volkskundige of de
etnoloog die een nagenoeg onbeweeglijk systeem reconstrueren'(109) 43. Vgl Segalen,
'Current trends in French ethnology' Het interpreteren van bepaalde cultuurverschijn
seien als relicten treffen wc bijvoorbeeld nog aan bij Meertens, Vorrejormatortsihe Relikte m
den rejormatorischen Niederlanden 44 Wiegelmann, Zender & Heilfurth, Volkskunde, 65
Len representatief overwicht bieden het Bayerai hes Jahrbuíh fur Volkskunde, waarin van
1950 tot 1963 vele etnohistorische bijdragen verschenen, en de Kieler Blatter zur Volks
kunde (vanaf 1969) De bundeling van artikelen van I lans Moser geeft een goed beeld van
hei grote belang van deze historische methode Moser, Volksbrauche im geschichtlichen
Mandel Vgl ook Hartingcr, Religion und Brauch, waarin, enigszins vergelijkbaar met deze
studie, de religieuze volkscultuur een verbindend element vormt Naast enkele fraaie
monografieën (1954,1957,1961, 1967) van К -S Kramer is in dit kader zijn artikel 'Zur
Erforschung der historischen Volkskultur' ν an belang Vgl 00k Mohrmann, 'Volkskunde
und Geschichte'
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sehe discussie op gang kwam die met hartstocht werd gevoerd. Het begrip
continuïteit werd nu beschouwd als in hoge mate politiek en ideologisch
geladen en vormde de grondslag voor de zogenaamde 'Keltomanie' en 'Germanomanie', die het gezicht van de oude, antiquarische volkskunde voor een
groot deel bepaalden.45 Het continuiteitsvraagstuk heeft een grote reeks bijdragen opgeleverd, die thans tot de standaardliteratuur behoren, waarbij
men ingaat op 'Geschichtlichkeit und Dauer', geformuleerd als een volkskundig probleem.46 De Duitse volkskunde is aldus sterk historisch georiënteerd. Toch is in Duitsland, evenals in Frankrijk, de samenwerking met de
historici van betrekkelijk recente datum. Waren het in Frankrijk de historici
die het voortouw namen met het onderzoek naar de historische volkscultuur,
in Duitsland exploreerden aanvankelijk de volkskundigen dit onderzoeksterrein, dat pas in de loop van de jaren zeventig ontdekt zou worden door
met name sociaal-historici als Hans Medick, Lutz Niethammer, Alf Lüdtke
en Arthur Imhof. Zij gelden thans als de meest prominente vertegenwoordigers van de zogenaamde Alltagsgeschichte, een weinig uniforme Duitse
onderzoeksrichting die zich bezighoudt met het dagelijks leven van de 'kleine Leute' en het verleden 'von unten' beschouwt. Met name het werk van
Medick, die onder andere schreef over van oudsher volkskundige thema's
als de spinningen op het pre-industriele platteland, de studies van Richard
van Duimen, die gerekend kunnen worden tot de 'juridische volkskunde',
en de co-produkties van Hanns-Jurgen Teuteberg en Gunter Wiegelmann
over woon- en eetcultuur, vertonen een verwantschap met betrekking tot
onderzoeksobject en historische methode.47 In de werken van volkskundigen en Alltagshistoriker is de doorwerking van de specifieke onderzoekstradities vaak nog duidelijk voelbaar. Vraagstellingen en betoogtrant vloeien
voort uit de historiografie van de disciplines. Zo zijn de Duitse volkskundigen nog altijd geïnteresseerd in geografische spreiding en kwesties van continuïteit en verandering, en zijn de historici aldaar op hun beurt nog altijd
enigszins kwantitatief georiënteerd en leggen ze meer de nadruk op demografische en sociaal-economische factoren.
Krijgen de verschillende onderzoekstradities binnen afzonderlijke landen en taalgebieden meer aandacht voor eikaars werken, ook tussen landen en
taalgebieden ontstaat er de laatste jaren meer belangstelling voor disciplines
die, ieder op hun eigen wijze, verwante objecten bestuderen. Zo zijn twee
van oudsher geïsoleerde onderzoekstradities, namelijk de Franse etnologie
en de Duitse volkskunde, met elkaar in gesprek geraakt. Volkskundigen als
Isac Chiva en Utz Jeggle doorkruisten de klassieke taalbarrière ('le véritable
mur de non-communication séparant les deux domaines linguistiques') en
belegden in 1984 een conferentie waarop Frans- en Duitstalige onderzoekers de balans opmaakten van hun onderzoek op terreinen als de geschiedenis van verwantschap, gezinsleven, orale cultuur en volksreligiositeit.48 Met
name door dergelijke initiatieven wordt de geïsoleerde positie van de traditionele volkskunde-studie opgeheven: thans wordt immers het voorvoegsel

'volk' niet meer, zoals vroeger veelal gebeurde, in enge zin opgevat als 'natie'.
In dat licht bezien zijn de algemene opmerkingen van Vovelle over volkskunde en etnologie wat ongenuanceerd. Ze betreffen eigenlijk slechts de
antiquarische volkskunde, die we veeleer aanduiden als folklore-studie, en
gaan geheel voorbij aan de ontwikkelingen binnen het vak. Het tekent de
onbekendheid van deze mentaliteitshistoricus met de ontwikkelingen in de
Europese etnologie. Ook in mentaliteitshistorisch Nederland is men mijns
inziens al te zeer georiënteerd op de Franse historiografie en wordt de waarde van vooral de Duitse (historische) volkskunde doorgaans niet onderkend.

4. RELIGIEGESCHIEDENIS

Geschiedbeoefening was in het verleden in veel gevallen een liefhebberij van
geestelijken die zich in de rust van hun klooster of pastorie, vooral op het
platteland, onbekommerd konden toeleggen op het schrijven van veelal
'gewijde' geschiedenissen. Zij beschreven aan de hand van de onder hen en
hun collegae berustende archivalia de geschiedenis van abdij, parochie,
gemeente of bisdom. Op deze wijze ontstonden bijvoorbeeld de negentiende-eeuwse bisdomgeschiedenissen van Roermond, 's-Hertogenbosch en
Breda. Zo bouwde de pastoor van Orthen, L. H. C. Schutjes, in 1870 voort
op het werk van pastoor J. A. Coppens, parochieherder te Handel, die zich
met zijn Nieuwe beschrijving van het bisdom van 's-Hertogenbosch ( 1840) weer
had gebaseerd op het Kathohjk Meijerijsch memorteboek van de seminariepresident A. van Gils uit 1819. Van Gils kon op zijn beurt weer steunen op
het werk van J. F. Foppens, kanunnik te Mechelen, die in 1721 zijn Historia
Episcopatus Sylvaeducensis liet verschijnen. Deze historici beschreven vooral de institutionele aspecten van de geschiedenis van het bisdom vanuit een
onmiskenbaar klerikaal perspectief. Hun bronnen waren kerkelijk van aard
en ook hun intellectuele vorming had zich geheel binnen religieuze kaders
voltrokken. Dat dit grote invloed heeft gehad op hun historische werken zal
duidelijk zijn. De kerkgeschiedenis was voor hen in de eerste plaats een
katholieke historie waarop men fier was en die de continuïteit met een rijk
verleden benadrukte. Voor de geestelijkheid was hierin een hoofdrol weggelegd, hetgeen Rogier de opmerking ontlokte dat deze geschiedschrijvingen
eigenlijk 'aangeklede pastoorslijsten' en 'reeksen van clericale necrologieën'
45. Wiegelmann, Zender &Heilfurth, Volkskunde, 157-158 Vg] ookGerndt,/\«//«ru/s
Forschungsfeld 46. Zie Bausinger & Bruckner (red ), Kontinuität', en het recente overzicht
van Bausinger, 'Traditionale Weiten' 47. Vgl Van Duimen, 'Historische Anthropologie
in der deutschen Sozialgeschichtsschreibung', Van Duimen & Schindler (red ), Volkskullur, Ludtke (red ), Alltagsgeschtchte, Imhof, Die verlorenen Welten, Medick, 'Spinn
Stuben auf dem Dorf' 48. Chiva & Jeggle (red ), Ethnologies en miroir, 2 Het is veelzeggend voor de moeizame communicatie dat van deze congresbundel tevens een Duitstalige
versie verschenen is (Frankfurt am Main 1987)
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waren.49 De ongewijde leken waren afwezig en vervulden in het beste geval
een passie\e bijrol; ze bleven doorgaans op de achtergrond. Elementen van
deze bisdomhistoriografie vinden we nog terug in de meest recente geschiedenis van het bisdom 's-Hertogenbosch, van de priester en diocesane archivaris J. Peijnenburg, die in de jaren tachtig verscheen onder de titel Ztj
maakten Brabant katholiek.^0 Ondanks het eenzijdige, klerikale perspectief
zijn deze kerkelijke geschiedenissen, vooral die van Schutjes, voor de hedendaagse onderzoeker van het regionale verleden echter onmisbaar. De kerkelijke instellingen waren vroeger immers dominant aanwezig in het maatschappelijk leven. Afgezien van de bisdombcschrijvers waren er ook clerici,
zoals pastoor A. M. Frenken in Gerwen, die niet alleen nauwgezet kerkelijke
bronnen uitgaven, maar ook in boeken en artikelen aspecten van het kerkelijk leven belichtten.5' Van hun arbeid is hier dankbaar gebruik gemaakt.
In 1968 voorzag de Leuvense historicus Michel Cloet de traditionele
institutionele kerkgeschiedenis in de Nederlanden van een nieuwe dimensie
door in zijn historische studie van de dekenij Tielt in Vlaanderen ook het
'gelovige volk' in het historisch verhaal te betrekken. In zijn studie hield hij
zich vooral bezig met de tot dusverre verwaarloosde leden van de kerkelijke
gemeenschap, namelijk de leken, die in kerkhistorisch opzicht tot de anonieme massa \ an het kerkvolk behoorden. Welke plaats hadden kerk en godsdienst ingenomen in het dagelijkse leven van de zeventiende-eeuwse Tieltse
mens? In hoeverre werden de kerkelijke voorschriften nageleefd? Werd de
religieuze praktijk door de clerus voorgeschreven of bestonden er ook spontane devoties?52 Cloet stelde dergelijke essentiële vragen als een der eersten
aan de orde en toonde aan dat de traditionele kerkhistorici niet alleen de vragen, maar ook de bijzonder rijke bronnen die ter beantwoording konden
worden aangewend, ten onrechte hadden genegeerd. Zijn studie naar het
kerkelijk leven aan de basis, waartoe ook leven en werk van de lagere
parochiegecstelijkheid behoorde, werd een model waarop in de jaren zeventig en tachtig kon worden voortgebouwd. Zo verschenen er dekenijstudies
met betrekking tot de bisdommen Antwerpen, Brugge en Gent.53 De
belangrijkste resultaten van deze onderzoeken vatte Cloet samen in twee bijdragen aan de Algemene Geschiedenis der Nederlanden over het Zuidnederlandse gelovige volk in de vroeg-moderne tijd. Daarin stelde hij enerzijds
dat de diepere christianisering van het volk pas in de tweede helft van de
zeventiende eeuw doorzette en anderzijds dat de achttiende eeuw niet
gekenmerkt werd door verval van het kerkelijk leven, zoals altijd was aangenomen, maar juist in de eerste helft een opbloei te zien gaf.54
Michel Cloet liet zich nadrukkelijk inspireren door het werk van de godsdienstsocioloog Gabriel Le Bras, van wie in 1942 het eerste deel van zijn
invloedrijke Introduction à l'hiUoire de la pratique religieuse en France verscheen. Le Bras was geïnteresseerd in de diachrone relaties tussen officiële
ideologie en religieuze praxis. Dit wisselende spanningsveld onderzocht hij
aan de hand van concrete maatschappelijke instituties als broederschappen,

waarbij hij onder meer gebruik maakte van een systematische en seriële bron
waar\ an hij de waarde voor de historische godsdienstsociologie al snel inzag:
de kerkelijke visitatieverslagen. Hij behoorde dan ook tot de initiatiefnemers
van het omvangrijke repertorium van Franse (katholieke) visitatieverslagen." De heroriëntering van de traditionele, institutionele kerkgeschiedenis in de richting van een religieuze geschiedenis van het gewone kerkvolk in
de Franse naoorlogse historiografie gaat grotendeels terug op het werk van
Le Bras.,6
De tegenstelling tussen de voorgeschreven orde en de geleefde praktijk
werd programmatisch aan de orde gesteld door de Franse historicus Jean
Delumcau in zijn inaugurale rede uit 1975, getiteld Le preferii et le vécu.
Hierin stelde hij dat de verhouding tussen de officiële religieuze voorschriften en de feitelijke praktijken een belangrijke sleutel is om de Europese religieuze cultuur van de zestiende tot de twintigste eeuw te verstaan.47 Delumcau heeft deze problematiek sindsdien uitvoerig aan de orde gesteld in een
aantal monografieën over de religieuze beleving van angst en veiligheid,
waarin hij het proces van de zogenaamde 'diepte-christianisering' van het
kerkvolk in de vroeg-moderne tijd belicht. De kerkelijke overheden hanteerden hiertoe een, wat hij noemt, 'pastoraal van de angst' om het geweten
van de gelovige onderdanen te 'culpabiliseren'. Hieronder verstaat Delumcau het welbewust aankweken van een schuldbesef, dat in de belevingswereld van parochianen voordien niet in die vorm en mate door hem aanwezig
wordt verondersteld.5"
Andere onderzoekers hebben sindsdien deze begrippen overgenomen en
in hun onderzoek verwerkt. Zo spreekt Robert Muchembled als hij het heeft
over de alledaagse religieuze praktijk in middeleeuwse dorpen, van een ordre
vécu, hetgeen volgens hem een mengeling is van orthodoxie (in de vorm van
de sacramenten) en heterodoxie (in de vorm van magie). De officiële theolo49. Raedts, 'Katholieken op zoek naar een Nederlandse identiteit', 718-719, Rogier, 'Over
de beoefening van de geschiedenis der katholieke kerk', 22 50. Pei jnenburg, Aij maakten
Brabant katholiek 51. Zie bijvoorbeeld Frenzen, Documenten, Idem, Kerkvititatiet van
Snnmm en zijn opvolgers, Idem, De latere kerkvisilalies, Idem, Memoriaal 52. Cloet, Het
kerke/ijk leven m een landelijkedekenij van Vlaanderen, vi-vin 53. Zie vooreen historiografisch overzicht Cloet, 'Algemeen verslagovcr dekcrkgeschiedschnjving', 71 73 hen
vroege, aan Clocts werk verwante studie is de Nijmeegse dissertatie \ an Kok, Dekenaat m
de steigers 54. Cloet, 'Het gelovige volk in de 17e eeuw', Idem, 'Het gelovige volk in de 18e
eeuw' Vgl ook Idem,'Algemeen verslagover de kerkgcschicdschnjving', 74 55.Plongeron, Religion et société* en Oct idem, 25,73-7Ï, Repertoire de< г nitet pastorales de la Frani 1
56. Delumeau, Le catholicisme entre Luther et 1 o/taire, 202-236, Le Bras, Eludes de soaologie
religieuse 57. \ gl Plongeron, Religion et ¡ocíete* en Occident, 26, 100,102-103, 107 en Von
G r e \ e r / , 'Sanctitv, dev lance and the people of late medieval and earlv modern h urope',
280-281 '.Some skepticism has recenti) been voiced bv social historians as to the usefulness of such concepts as 'popular religion' T h e attempt to differentiate between religion
as practised and religion as prescribed, however, continues to informan important bod\ of
research into late medieval and earlv modern religion 'Vgl \ oor Nederland Rooijakkcrs
& Van der Zee (red ), Religieuze wlktciiltuur
58. Delumeau, La peur en Guident, Idem, Le
peiheel la peur, Idem, Rassurer el proteger
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gie, die op gezag van de kerkelijke overheden door de clerus op de juiste
wijze moest worden toegepast, duidt hij aan als de ordre conçu ,9 De toepassing van dit begrippenpaar loopt enigszins parallel met de projectie \an de
klassieke dichotomie tussen elite en volk op het verleden Deze binaire schematisenng, die in een bepaalde onderzoeksfase heel verhelderend en produktief is geweest, is thans verlaten en vervangen door genuanceerdere
modellen die meer ruimte laten voor tussenvormen en wisselwerkingen *"
In de impliciete afwijzing van rigide dichotomieën heeft het werk van de
Britse godsdiensthistoricus John Bossy zijn waarde bewezen In zijn onderzoek naar het geleidelijke desmtegraticproces in de periode 1400-1700 van
wat hij het 'traditioneel christendom' noemt, besteedt hij veel aandacht aan
(de zich wijzigende) sociale betekenissen van rituelen en instellingen als
sacramenten en broederschappen Gangbare terminologieën en schematiseringen als reformatie/contrareformatie, katholiek/protestant, magie/geloof en volk/elite worden door hem vermeden Door hun sjabloonwerking
ontnemen ze juist het zicht op de subtiele maatschappelijke processen Werkend vanuit een concrete sociaal-culturele context tracht hij functie, betekenis en maatschappelijke dv namiek ν an religieuze vormen te verklaren in een
betoog waarin beschrijving en analvse nauw met elkaar verweven zijn De
verklaringen vloeien steeds voort uit zijn beschrijvingen en worden met van
buitenaf, via een statisch model 'opgelegd' In dit opzicht onderscheidt
Bossv zich bijvoorbeeld van Delumeau en Muchembled, die als het ware a
prion uitgaan van twee, tamelijk los van elkaar functionerende circuits De
specifieke omgang met het heilige staat volgens Bossy echter steeds in relatie
tot de vormen ν an sociabiliteit binnen een bepaalde samenlev ing Zo kunnen
we het pantheon ν an heiligen beschouwen als een afspiegeling ν an de aardse
sociale netwerken w aarin met name verwantschap een grote rol speelt Voor
al veranderingen m de relaties tussen gemeenschap en individu, alsmede de
veranderende verhouding tussen publieke en private domeinen hebben in
de vroeg-moderne tijd de beleving van religieuze riten sterk beïnvloed f)I
Is bij Bossv het theoretisch kader doorgaans slechts impliciet aanwezig in
zijn compact geschreven werken, de Franse religiehistoncus Alphonse
Dupront ontleedt het religieuze handelen van de mens nadrukkelijk in categorieën en fasen Hoofdthema ν an Dupronts werk is de beleving van sacrali
teit, beschouwd vanuit een antropologisch perspectief ('ethnohistoire et
anthropologie religieuse'), waarbij hij aandacht schenkt aan de plaatsen, tij
den en handelingen die het contact met het heilige bevorderen of impliceren
De bedevaart kan op deze wijze geanalvseerd worden als een 'casco-ritueel'
waarbinnen een scala van riten, tijden en plaatsen met onderscheiden func
ties en betekenissen een plaats heeft 6 2 Noch bij Dupront, noch bij Bossy
spelen klassieke confessionele tegenstellingen, die de traditionele kerkge
schiedenis zo kenmerken, een rol van betekenis Zij nemen afstand van de
ideologische, verzuilde, confessioneel georiënteerde rehgiegeschiedenis, die
vaak een instrumenteel, legitimerend karakter had Zij ontmvthologiseren

deze geschiedenis echter niet rechtstreeks, maar werken met geheel andere
categorieën, die doorgaans voorbijgaan aan specifiek binnenkerkelijke kwesties. Daar waar traditionele kerkhistorici bijvoorbeeld verschillen en breuken benadrukken, onderkennen zij bepaalde continuïteiten, zoals de verzoenende en bemiddelende functie van de laat-middeleeuwse kerk, die Boss\
tevens onderkent in de protestantse Avondmaalsviering. Zij plaatsen de religiegeschiedenis terug in een maatschappelijke context waarin ruimte is voor
de specifieke betekenisgeving door gelovigen in de praktijk van alledag. In
dit verband is ook het werk van de Britse antropoloog Victor Turner uit de
jaren zeventig op het gebied van bedevaartonderzoek van belang; daarin gaat
hij systematisch in op de meervoudige betekenissen die rituelen voor pelgrims kunnen hebben/ 4
Het proces van 'Konfessionalisierung', dat het zicht op het religieuze
verleden zo vaak vertroebeld heeft, werd in de jaren zeventig als onderzoeksterrein gedefinieerd door Heinz Schilling en Wolfgang Reinhard.64 Zij combineerden begrippen als SozialdiszipIimerungbi en Konfesswnsbildung,b>>
waardoor zij verhelderende verbanden konden leggen tussen religieuze,
politieke, culturele en sociale structuren in het vroeg-moderne Duitsland.
Het proces van confessionalisering kent een aantal centrale uitgangspunten.
Zo werden via specifieke dogma's, propaganda, onderwijs, tucht, rituelen en
taal sociale groepen of'confessies' gesmeed, zoals calvinisme, lutheranisme
en katholicisme. Dit zestiende-eeuwse confessionaliseringsproces bevorderde de politieke centralisatie, aangezien de vroeg-moderne staten de religie hanteerden om hun territoria te consolideren. Tevens werd de kerk in de
wereldlijke bureaucratie geïncorporeerd: op het gebied van de sociaal-maatschappelijke controle hadden kerk en staat immers gemeenschappelijke
belangen. Ten slotte wordt door dit onderzoek benadrukt dat de protestantse reformatie en de katholieke (contra)reformatie in essentie en structuur
parallel liepen en dat beide 'moderne' trekken bevatten, zoals nieuwe opvattingen van individualisme en rationaliteit. De confessies verschilden weliswaar naar inhoud, maar kenden, gezien vanuit een structureel niveau, frappante overeenkomsten. Deze betreffen bijvoorbeeld de sociale recrutering
van de clerus, de functies van de kerkelijke instellingen, de confessionele
propaganda alsmede de aandacht voor (het handhaven van) de zuiverheid
van de voorgeschreven leer en van de levenswijze in de dagelijkse praktijk/'7
59. Oosterhuis, Salomons & Sommer, 'Skript-inter\ ïcw Robert Muchembled', 106 Vgl
Muchemblcd, Culture populaire et culture Jes elites 60. Zie voor het elite/volk-debat
hoofdstuk 2, par 7 61 Bossv, Christianity in the West Vgl \ooreeno\er/icht varmjn
werk Post, 'Sociale geschiedenis van het christendom', en Idem,'John Boss) and the
stud\ ofhturgv ' 62. \ gl Dupront, 'Anthropologie du sacre et cultes populaires', en
Idem, Du scure 63. Turner, 'Pilgrimages as social processes', Idem, Process, performance
and pelgrimage 64. Reinhard, 'Zwang zur Konfessionalisierung 3 ', Schilling, 'Between the
territorial state and urban liberty' 65. De term werd geïntroduceerd door Oestreich,
'Strukturprobleme des europaischen Absolutismus' 66. Fundamenteel is Zeedcn, Die
Entstehung der Kunjesswnen 67. \ gl Po-chia Hsia, Sonai discipline m the Reformation en
Morke, '"Konlessionahsierung" als politisch-soziales Prinzip 5 '
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De Duitse studies handelen evenals de Vlaamse doorgaans over in religieus opzicht homogene gebieden, waar het Wessen das Land, dessen der Glaube
onverkort van kracht was. Aangezien het calvinisme in de Republiek der
Verenigde Nederlanden nooit staatsgodsdienst is geworden, doch 'slechts'
de status had van 'bevoorrechte religie', is het interessant om te zien in hoeverre leer en pastoraal handelen van de verschillende confessies verschillen
dan wel overeenkomsten vertoonden. In dat opzicht is het onderzoek van
Mathieu Spiertz naar de pastorale praktijk in de Hollandse Zending van
belang. Hieruit blijkt bijvoorbeeld dat de verschillen tussen de geestelijken
lang niet altijd via de scheidslijnen van de confessies behoefden te lopen. De
spanningen tussen seculieren en regulieren, jansenisten en anti-jansenisten
illustreren deze intra-confessionele verdeeldheid, die ook in de vormgeving
van de zielzorg tot uiting kwam. De augustijnse richting, vaak als jansenisme
aangeduid, vond haar aanhangers vooral onder seculiere priesters. Dezen
mochten zich juist wegens hun grote zorg voor de verinnerlijking van het
geloofsleven en de hoge eisen die ze stelden aan de levenstucht, verheugen in
een welwillende tolerantie van de kant van de erasmiaans denkende protestanten, onder wie een aantal regenten. Zij voelden zich evenwel niet verwant
met de anti-jansenisten, doorgaans reguliere priesters, met hun mensvriendelijke moraal en optimistische levensvisie. Deze laatste richting opteerde
bovendien voor een sterk centralistisch Romeins gezag in de Hollandse Zending. De eersten stonden een gallicaans kerkmodel voor, waarin de katholieke kerk van de Republiek in het middelpunt stond.68
Op sociaal-cultureel niveau echter hadden niet alleen regulieren en seculieren, maar ook de gereformeerde predikanten veel gemeenschappelijk. Zij
werden als vertegenwoordigers van een elitaire, geletterde, als meer 'beschaafd' opgevatte cultuur in hun staties en gemeenten geconfronteerd met
gelovigen die veelal in geheel andere culturele categorieën dachten en handelden.69 Zoals we ook in oostelijk Noord-Brabant zullen zien, verschilden
de pastorale strategieën wel, maar vertoonden de eigenlijke 'beschavingsdoelen' van zowel de katholieke als gereformeerde kerkelijke en wereldlijke
elites veel overeenkomsten.
De maatschappelijke praxis van het kerkelijk leven aan de basis trok in
kringen van protestantse kerkhistorici reeds aan het einde van de negentiende eeuw belangstelling. De oude acta van de classisvergaderingen, die
gedeeltelijk als bronnenuitgave in druk verschenen, alsmede de kerkeraadsnotulen onthulden allerlei 'misstanden', die een interessant licht wierpen op
het vroegere dagelijks leven. Geschiedschrijvers als Schotel, Van Veen,
Wumkes en (voor Noord-Brabant) Meindersma ontleenden veel informatie
aan deze nauwkeurige en seriële bronnen, die een uitvloeisel waren van de
tuchtuitoefening binnen de gereformeerde kerk.70 Zij die belijdenis hadden
gedaan en tot de lidmaten van de gereformeerde kerk behoorden, waren
onderworpen aan de kerkelijke discipline om de Avondmaalsviering eendrachtig en zonder zonde te kunnen vieren. De opgetekende 'volkszonden'

stemden de oude protestantse kerkhistorici, doorgaans predikanten, weleens moedeloos. Zij beschouwden de lange rij van aanklachten als typerend
voor 'den geesteloozen toestand, waarin de massa lag verzonken'.7' Niet zelden verzuchtten zij dat dergelijke toestanden 'gelukkig' tot het verleden
behoorden. Met betrekking tot de gedrukte werken van de boetepredikers
merkte Van Veen in 1895 op: 'wie hunne geschriften leest, ontvangt menige
belangrijke bijdrage omtrent het leven hunner tijdgenooten, omtrent de
zeden en toestanden der dagen, waarin zij ons verplaatsen, en komt er onwillekeurig toe om vergelijkingen te trekken tusschen voorheen en thans, vergelijkingen, die niet altijd ten gunste van het verleden pleiten, die vaak het
heden meer doen waardeeren en niet weinig van hetgeen nu is leeren verklaren uit hetgeen vroeger was'.72
De kerkregisters werden normatief, dat wil zeggen uitgaande van de
eigen cultuuropvattingen, geïnterpreteerd. De beschreven gedragsvormen
werden beschouwd als exotisch en anekdotisch: het betrof curieuze zaken
die als rariteiten fungeerden in de 'zedenschetsen' die de protestantse kerkhistorici gaven van het kerkelijk leven Toch kunnen wc stellen dat hun de
eer toekomt als eersten serieus oog en oor te hebben gehad voor de handel en
wandel van eenvoudige gelovigen. In de katholieke historiografie zou dit
besef, zoals we hebben gezien, pas veel later doorbreken. Als we al mogen
spreken van een zekere traditie op het gebied van de studie van het dagelijks
leven in Nederland, dan verdienen de geschiedschrijvcndc predikanten bijzondere vermelding, hoe anekdotisch en onsystematisch hun werk ook was.
Sommigen zagen zich blijkbaar genoodzaakt om hun, destijds wat ongebruikelijke belangstelling voor alledaagse en 'volkse' zaken te verantwoorden. Zo
waarschuwt Van Veen zijn lezers in 1892 dat men in de achttiende eeuw 'nog
al wat' op papier durfde te zetten. 'Uitdrukkingen, die tegenwoordig geen
fatsoenlijk mensch meer op de lippen zal nemen, werden klakkeloos neergeschreven, en in kerkelijke acta zelfs werden, bij de behandeling van tuchtzaken, de meest onkuische dingen zoo onomwonden te boek gesteld, dat men
bij de lezingervan onwillekeurig bloost'.73
In de jaren zeventig werd deze antiquarische aanpak vervangen door een
systematische analyse van de acta van classes en kerkeraden om de geschiedenis van het dagelijks leven te achterhalen. Met name de Amsterdamse historicus A.Th. van Deursen, die deze bronnen aanvulde met sociale en eco68. Spiert?, 'Jansenisme in en rond de Nederlanden', Idem, 'Anti-jansenisme en jansenisme in de Nederlanden', Idem, 'De katholieke geestelijke leiders en de wereldlijke overheid' 69. Spiertz, 'Pastorale praktijk in de Hollandse Zending' Vgl ook Idem,'Godsdienstig leven van de katholieken in de I7deeeuw' 70 Schotel, De openbare reredieml der
Nederlandsch herzormde kerk, 397-403, Van Veen, 'Voor tweehonderd jaren', Idem, 'Slappe
tueht in de 17de eeuw', Wumkes, Degerejurmeerde kerk in de Ommelanden, Meindcrsma,
De Gerejormeerde Cernéenle te 'i Hertogenbntch 71. Wumkes, De gereformeerde kerk in de
Ommelanden, 121 Geuleerdbij Roodcnburg, Onder censuur, 14 72 Van Veen,'Een boete
prediker uit de zeventiende eeuw',369 73. Van \ e e n , ' E e n weeshuis in de zeventiende en
achttiende eeuw ', 228
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nomische gegevens, slaagde erin een verrassend en gedetailleerd beeld te
geven van mentaliteit en levenswijze van het Hollandse kerkvolk in het eerste kwart van de zeventiende eeuw Hij beschreef in 1974 hoe de gewone lidmaten de kerkpolitiek beleefden van de Gomansten en Arminianen, in
volkstermen 'bavianen' en 'slijkgeuzen' geheten Waarom gingen de gereformeerde lidmaten naar de kerk5 Wat zochten ze er, wat vonden ze5 Had
hun kerkgang veel of juist weinig invloed op hun dagelijks leven5 Deze en
andere vragen stelde de auteur fundamenteel aan de orde vanuit het besef
dat het meest algemene, namelijk de gereformeerde gemeente op lokaal
niveau, tot dusver de minste belangstelling heeft gekregen 74 In aansluiting
op zijn proefschrift publiceerde hij een vierdelig werk over de Hollandse
volkscultuur onder de titel Het kopergeld tan de Gouden Eeuw (1978-1980)
Opvallend in zijn benadering is de afwezigheid van een theoretisch kader
Van Deursen blijft dicht bij de bronnen en is, zeker vergeleken met een
auteur als Simon Schama, buitengewoon terughoudend wat symbolische
betekenisgeving betreft 75 Zijn werk is dan ook veeleer te beschouwen als een
vorm van sociale dan als een vorm van antropologische geschiedschrijving
Meer theoretisch georiënteerd is het recente werk van Herman Roodenburg over de kerkelijke tucht in de gereformeerde gemeente van het vroegmoderne Amsterdam ?6 Aan de hand van de acta, een seríele en consistente
bron, schetst hij een gedetailleerd beeld van de houding der predikanten en
ouderlingen tegenover de hun onwelgevallige aspecten van de stedelijke
ν olkscultuur Aan bod komen onder andere de controle op de orthodoxie van
de lidmaten (de zogenaamde leertucht), de tucht in geval van toverij (met
name met betrekking tot problemen op het gebied van liefde en huwelijk,
verloren en gestolen goed alsmede ziekte), de beteugeling der 'hoererij' (in
navolging van de kerkcraad in ruimere zin opgevat dan strikt prostitutie het
betreft hier alle vormen van pre- en extramantale seksualiteit) en ten slotte
de tucht met betrekking tot het openbare leven (een restcategorie waaronder
de auteur dansen, dronkenschap, diefstal, fraude, faillissement, bedelarij,
beledigingen en geweld alsmede 'ander vermaak' schaart) Roodenburg
plaatst het Amsterdamse materiaal telkens in een bredere maatschappelijke
context, waarbij hij de internationale antropologisch-histonsche literatuur
verwerkt Daarmee levert hij een belangrijke Nederlandse bijdrage aan het
internationale debat over 'normering en volkscultuur'

5 BRONNEN

De hierboven beknopt weergegeven onderzoekstradities hebben het onder
zoek geïnspireerd dat ten behoeve van dit boek is verricht Vanzelfsprekend
zijn er steeds keuzen gemaakt en standpunten ingenomen, al naar gelang van
vraagstelling en bronnen Het bronnenmateriaal waarop voor deze studie
een beroep werd gedaan is bijzonder gevarieerd Aangezien gegevens met

betrekking tot de volkscultuur in de geschreven en gedrukte traktaten doorgaans slechts diffuus aanwezig zijn, zijn uiteenlopende typen bronnen geraadpleegd en gecombineerd om een coherent beeld te verkrijgen. Men kan
niet volstaan met het doornemen van één archief of dossier om een verschijnsel uit het volksleven te behandelen. Het diffuse karakter en de noodzaak tot bronnencombinatie heeft echter het voordeel dat op deze wijze perspectiefwisselingen mogelijk zijn. Algemeen probleem bij de bestudering
van volkscultuur is immers dat we van gewone mensen uit het verleden
doorgaans niets rechtstreeks vernemen. Zij hebben nauwelijks of geen
geschreven bronnen nagelaten. Onze kennis van hen ontlenen we meestal
aan de geschriften van geletterden, en we kijken dus door min of meer elitaire ogen naar het volksleven. Vandaar dat we bepaalde filters moeten aanbrengen om de vertekeningen gewaar te worden. In de bronnen die door
wereldlijke en kerkelijke elites zijn aangelegd kunnen we sporen van andere
culturen tegenkomen. Deze sporen werden voorheen vaak anekdotisch
geïnterpreteerd en als marginaal of exotisch beschouwd. Men kon de
samenhang tussen de verschillende losse gegevens immers vaak niet aanbrengen. De onderzoekers hadden zodoende meestal geen oog voor de historische trajecten waar de sporen op wezen.77 Door losse opmerkingen te
combineren en in een contextueel perspectief te plaatsen kunnen ze een
geheel nieuwe betekenis krijgen. Er licht dan iets op van een verloren
gewaande wereld met uiteenlopende groepsculturen, culturele circuits en
gedragsrepertoires. Op deze wijze kan ook een gevarieerd beeld geschetst
worden van de culturele diversiteit van het Oostbrabantse verleden.
KATHOLIEKE VISITATIEVERSLAGEN

Belangrijk voor het onderzoek waren bronnen van seriële aard, dat wil zeggen gegevensbestanden met een verwante structuur die een lange periode
bestrijken. Dit type bron is bijzonder geschikt om geleidelijke veranderingen in cultuur en mentaliteit op langere termijn te traceren. Zo is hier
gebruik gemaakt van visitatieverslagen die bisschoppen en dekens opmaakten tijdens hun periodieke controlereizen langs de verschillende parochies
in het Bossche bisdom. Deze verslagen werden doorgaans geschreven aan de
hand van een zogenaamd visitatieformulier, waarop standaardvragen waren
geformuleerd. Deze vragen betroffen de materiele toestand van kerk en kerkelijk bezit alsmede het onderhouden van de leer en de kerkelijke voorschriften door geestelijkheid en kerkvolk. Voor het bisdom 's-Hertogenbosch zijn visitatieverslagen van 1568 tot omstreeks het midden van de
74 Van Deursen, Bananen en slijkgeuzen, 'Woord \ooraf' Vgl ook Schutte,'Nederland
eencalun!Stischcnatie'',694 695 75.Zie\oor\an Dcursens oordeel o\cr The embarran
meni и]ruA« van Sehama ('een briljante mislukking') Idem, 'Simon Schama de band met
de zeventiende eeuw' 76. Roodenburg, Onder censuur Vgl ook Idem,'Predestinatie en
groepscharisma' 77. Ginzburg, Omweg als methode, 206-261, Davis, Society and culture in
early modern France
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zeventiende eeuw beschikbaar. Afgezien van incidentele visitaties door
apostolische vicarissen werd in het laatste kwart van de achttiende eeuw een
meer geregelde visitatiepraktijk ingevoerd. Deze visitaties zijn doorgaans
tamelijk summier en de gegevens zijn vanaf de negentiende eeuw veelal
ingevuld op voorbedrukte bladen.78
Op deze wijze krijgen wc, weliswaar vertekend door een klerikaal interpretatieraster, een interessant beeld van het religieuze leven aan de basis. We
dienen evenwel te bedenken dat in de visitaties het negatieve altijd overheerst; het was immers een controle- en diagnosemedium. Indirect kan men
echter veel te weten komen over de cultuur van de lagere geestelijkheid en
het kerkvolk. Ging aanvankelijk de historische belangstelling voornamelijk
uit naar de zielzorger en zijn pastoraat, latere onderzoekers, zoals Dominiquejulia, zagen tevens de waarde in van de visitatieverslagen als bron voor
de cultuur van de leken. Het verzet van de parochianen tegen bepaalde pastorale normen en waarden was nu niet langer alleen interessant om het succes of het falen van de zielzorger aan af te meten, maar vormde tevens een
getuigenis van een 'andere' cultuur.™ De visitaties zijn als bron doorgaans
bijzonder betrouwbaar, alhoewel de onderzoeker goed moet beseffen dat ze
lang niet alles vertellen van wat er aan de hand was in de parochie. Wat pastoor, kapelaan en kerkbestuur niet kwijt wilden aan de bisschop blijft onbereikbaar. Anderzijds dient de lezer zich te hoeden voor insinuaties en verdachtmakingen, bijvoorbeeld van kanunniken in een kapittel, die via de visitator vetes wilden beslechten. Een indicatie van de betrouwbaarheid van
visitatieverslagen als bron werd gegegeven door Willy Buntinx, die naar
aanleiding van geruchtmakende Vlaamse schandalen over huwelijk en seksualiteit omstreeks 1730, waarover uitvoerige wereldlijke procesdossiers
bestaan, er de visitatieverslagen uit die jaren van de desbetreffende parochies eens op nasloeg. Tot zijn verbazing vond de visitator aldaar alles pais en
vree: 'scandalosi non sunt'.80 De visitator was dan ook een relatieve buitenstaander, die tijdens zijn korte bezoek, dat doorgaans niet meer dan een dagdeel besloeg, noodgedwongen slechts aan de oppervlakte bleef en veelal niet
in de lokale finesses werd ingewijd.
Een ander bezwaar van de visitatierapporten is het normatieve perspectief, van waaruit de werkelijkheid wordt geïnterpreteerd volgens een kerkelijk raster. Het gevaar is groot dat als de historicus deze eenzijdigheid niet
voldoende onderkent, hij deze eenzijdige visie op zijn beurt in zijn beschrijvingen op het verleden projecteert. De leken hebben religie in veel gevallen
weliswaar volgens kerkelijk getoonzette waarden en normen beleefd, maar
heel vaak zal hun perceptie van het katholicisme zich langs geheel andere lijnen hebben voltrokken. In die zin dient het werk van Michel Cloet en zijn
studenten met enig voorbehoud te worden benaderd. Zij stellen een nagenoeg rotsvast vertrouwen in de visitatieverslagen als bron en realiseren zich
de vertekenende werking van het immanente klerikale perspectief niet voldoende.8'

ACTA VAN C L A S S E S EN K E R K E R A D E N

Een andere belangrijke seriële bron zijn de verslagen van de vergaderingen
van gereformeerde classes en kerkeraden. Deze werden door de scriba consciëntieus opgetekend en in een afzonderlijk actaboek gebonden. Ze geven
een goed beeld van het reilen en zeilen van een gereformeerde gemeente.
Vooral de passages met betrekking tot de tuchtuitoefening en de verhouding
tot de katholieke bevolking zijn interessant. Aangezien de predikanten die
omstreeks het midden van de zeventiende eeuw in de Meierij van 's-Hertogenbosch werden beroepen uit de tweede of derde generatie van gereformeerden uit de Repubiek stamden, was hun bekendheid met de openbare
katholieke rituelen in de Generaliteitslanden gering. Vandaar dat de voor
katholieken meest alledaagse dingen uitgebreid werden besproken tijdens
de vergaderingen. Op deze wijze krijgt de onderzoeker via het 'zendelingperspectief' van de gereformeerde predikanten een fraai, zij het wederom
vertekend beeld van de Meierijse volkscultuur in de vroeg-moderne tijd.
Bij de handhaving van de kerkelijke tucht speelden, in de gereformeerde
gemeenten evenals in de katholieke kerk, de visitaties een belangrijke rol.
Daartoe werden de gemeenten door afgevaardigden van de classis jaarlijks
bezocht en ondervraagd volgens een vragenformulier. Systematisch werd
geïnformeerd naar gedrag en levenswijze van predikant, ouderlingen, diakens en lidmaten, alsmede naar het functioneren van het onderwijs, de
handhaving van de openbare orde 'in opsicht der kereke', het beheer der kerkelijke goederen en het beteugelen van de 'paapsche insolcntien'. Van deze
visitaties zijn de overgeleverde verslagen, de zogenaamde acta deputatorum
van de classis 's-Hertogenbosch, van 1677 tot 1814 aanwezig; ze werden
meestal in juli door de afgevaardigden opgemaakt volgens het vaste stramien
van het visitatieformulier.82 De visitatieverslagen vormen derhalve een
gestructureerde informatiebron, die over een lange periode unieke momentopnamen verschaft van de lotgevallen van een gemeenschap. Behalve het
seriële karakter van de visitatieverslagen maakt ook het feit dat ze plaatselijke sociale praktijken weerspiegelen deze bron interessant en belangrijk.
Zowel voor de gereformeerde als voor de katholieke visitatieverslagen
geldt dat de afwezigheid van klachten lang niet altijd betekent dat er geen
'misstanden' (meer) zouden voorkomen. Enerzijds kunnen de informanten
gegevens hebben achtergehouden, anderzijds kan ook de belangstelling van
de visitatoren in de loop der tijd verschoven zijn. Het is mogelijk dat de nor78. De visitatieverslagen worden bewaard in het BAH Voor een overzicht van uitgegeven
verslagen zie Spiertz & Janssen, Gids voorde studie tan reformatie en katholieke herleving,
121-128 79. Vgl Julia, 'La Réforme posttndentine en France', Idem, 'Discipline ecclésiastique et culture paysanne' Vgl ookFrijhoff, 'Publieke beschavingsoffensieven', 97-98
80. B u n t i n x / D e z a a k M a n a - A n n a B u e n s - J u d o c u s - M a t t h e u s d u B o i s ' 81 Vgl bijv
Therry, De religieuze beleving bij de leken in het 1 yde-eeuwse bisdom Brugge, waarin de
belevingswereld van de leken geheel volgens kerkeli|kc normen en waarden wordt geïnterpreteerd, zie mijn bespreking in inhiefvoor de Geschiedenis гап de Katholieke Kerk in
Nederland 33 ( 1991 ), 91 -92
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men ten aanzien van bepaald gedrag in de loop van de tijd veranderen of de
gevoeligheid ervoor afneemt. Zo constateerde Van Deursen dat in sommige
Hollandse plaatsen bepaalde alledaagse zonden die in de zeventiende eeuw
nog streng berispt werden, in de achttiende eeuw geheel niet meer in de acta
genoemd werden. De ouderlingen rapporteerden dan alleen dat alles in orde
was bevonden. Aangezien het hem echter als onwaarschijnlijk voorkomt dat
'de normale portie zondigheid' heeft ontbroken, concludeert deze kerkhistoricus
J(cfû9fyxï/aamïm (&//£/
dat de normen ten aanzien van deze zonden
ch.IJcLxx.xvU
blijkbaar zijn veranderd en dat de kerkeraad
opgehouden is tucht te oefenen op de wijze
1 tcnvcfld/
die een eeuw voordien gebruikelijk was.83
,./Jj!. J», MOV/in/'.
Iets dergelijks kunnen we ook constateren
in de classes van de Meierij: in de tweede
helft van de achttiende eeuw wordt de
*,**Л?~., \/&?-ЛЪ>/Я"» *аЛтім*тш imi? '
informatiedichtheid geringer en meer geS, Ρ** tém^rf'r Лии вМ }*jjr*r «•* fT-/*Li t.r.f <- ut trtrSrf^*·
ijkt. Men windt zich, wat de eigen lidmaten
it.r-J,^., ¡ . :.tL·. ... <-,
·~Λ./>.SA^.t~MÍ>
betreft, over bepaalde zaken niet meer op en
,.„.7L> ../L^—yr*"
g-- »-Я?
heeft zich, wat de autochtone katholieken
betreft, bij het onvermijdelijke neergelegd:
er treedt een zekere mate van gewenning op.
Zo duidt het afnemen van klachten over
klopjes en 'paapse bijscholen' in de acht< " У ~ «. Г*учОіЛіііЛ.Х — «.I'M-/
tiende eeuw niet op het verdwijnen ervan.
Integendeel, bij nader inzien blijkt dat het
aantal scholen, kwezels en kloppen juist
was toegenomen. Het was de houding van
Handelingen van de afgevaardigden
de gereformeerde instellingen die verander classis 's-Hertogenbosch,
derde.84 Dat is ook de reden waarom in deze
io april 1687 (RANB, ACH, inv.nr. 37)
studie geen plaats is ingeruimd voor statistische exercities die zo typerend zijn voor
de kwantitatieve, op de sociologie geënte mentaliteitsgeschiedenis uit de
jaren zeventig, waarbij bijvoorbeeld de gesignaleerde zonden in kerkeraadsacta werden gerubriceerd, geteld en procentueel verwerkt.85
е

Vanzelfsprekend overheerst ook in de hier bestudeerde verslagen het
negatieve: de afgevaardigden constateren allerlei misstanden, zoals nalatigheden en overtredingen van kerkelijke en wereldlijke wetten. Vandaar dat we
de acta deputatorum kunnen rekenen tot de indirect normatieve bronnen: er
wordt gelet op de naleving van kerkelijke decreten en wereldlijke plakkaten
in de praktijk van alledag.86 Het inzicht in de sociale praxis dat de visitatieverslagen ons op deze wijze gunnen, kan verhelderend zijn voor het traceren
van (al dan niet botsende) normen- en waardensystemen in een samenleving.
Er bestaat een duidelijke wisselwerking tussen de uitgevaardigde voor-

schriften, zoals de kerkelijke besluiten genomen op vergaderingen van synode of classis en de wereldlijke verordeningen, uitgevaardigd door de Algemene of Gewestelijke Staten in de vorm van plakkaten. Dergelijke regels,
verordeningen en wetten vormen een formeel, normatief kader. De erin vervatte waarden zijn illustratief voor de normenstelsels der heersende elites in
de samenleving en dienen als een toetssteen aan de hand waarvan het gedrag
der onderdanen in morele zin werd bepaald. De wereldlijke en kerkelijke
wetten kunnen we aldus beschouwen als seriële, direct normatieve bronnen,
waarbij niet zozeer de specifieke en informele naleving, maar juist de algemene en formele vaststelling van gewenst gedrag centraal staat.87
Afgezien van de controle op de naleving van plakkaten door de afgevaardigden der classis bestond er nog een andere wisselwerking tussen kerk en
overheid. In veel gevallen werden namelijk wereldlijke plakkaten uitgevaardigd op instigatie van predikanten, kerkeraden of classes. Zij werden
immers op lokaal niveau geconfronteerd met allerlei problemen waarvoor zij
als remedie een algemeen wettelijk kader wenselijk achtten. Men richtte dan
een klacht of rekest aan de Staten-Generaal, die immers het wereldlijk
bewind voerden over de Generaliteitslanden. Na ampele overwegingen en
investigaties op verschillende bestuursniveaus kon dan worden besloten tot
de uitvaardiging van een plakkaat. Daarbij overheersten overigens meer
strategische staatspolitieke argumenten en kwamen strikt religieuze overwegingen, in weerwil van het streven der classes, doorgaans op de tweede
plaats. In veel gevallen wordt in de aanhef van deze verordeningen gerefereerd aan de lokale klacht. Het loont de moeite om via deze plakkaten op
zoek te gaan naar de dossiers die de ambtenaren in 's-Gravenhage over de
besluitvorming hebben aangelegd. Ze bevatten doorgaans belangrijke lokale context-informatie die in de - vanzelfsprekend geabstraheerde - plakkaten achterwege bleef.
RESOLUTIES VAN WERELDLIJKE OVERHEDEN

De resoluties en besluiten van overheden, al dan niet gepubliceerd in de
vorm van plakkaten, vormen aldus een derde seriële bron voor het Ancien
Régime. Het betreft hier bestuursbesluiten op verschillende niveaus, variërend van het centrale niveau van de Staten-Generaal tot het plaatselijke
kader van magistraat of schepenbank. Met name de bijlagen bij de resoluties
82. Het betreft drie delen'Acta Deputatorum', in R*\D,ACH,inv nrs 37(1677-1749),
38(1749-1777) en 39 (1778-1814) De verslagen over de jaren 1679-1680,168}, 1693,
1708,17i6en 1724 zijn niet aanwezig In het archief van de classis Peel-& Kempenland
bevinden zich helaas geen 'acta deputatorum' meer In het archief ν an de Raad van State
zijn evenwel visitatieverslagen van de classis Peel- & Kempenland aanwezig over de jaren
1685-1694 en 1696-1697 83. Van Dcursen, 'Het belang van kerkelijke archieven', 62-63
84. \ gl Van Doornmalen, 'Kwezels en kwezelaars in de classis 's-Hertogenbosch' 85. Dit
gebeurde overigens niet ter wille van het tellen, maar om tendensen en eventuele cesuren
op het spoor te komen Vgl Estebe & Vogler, 'La genèse d'une société protestante',
Spiertz, 'Die Ausübung der Zucht in der IJsselstadt Deventer' 86. Fnjhoff, 'Publieke
beschavingsoffensieven',q6 87. Ibidem
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Het plakkaat van 19 juli 1730 tegen de 'Paapsche stoutighcden en recogniticn der
Kerken', gedrukt bij Jacobus Scheltus te VGravenhage. Onder aan het blad is in
handschrift toegevoegd : 'Het dubbelt hier van gepubliceert en geaffigeert ter plaatse
gewoonlijck den volcke vergadert binnen de Stadt Hclmont den sesden augustus
17-dartigh' (GA Helmond, Oud Archief, inv.nr. 138). Dergelijke officiële bekendmakingen werden op een openbare plaats opgehangen. Zo werd te Oirschot in 1692
een aanplakbord besteld van drie \oet hoog en twee \oet breed met daarboven een lijst
'om voor het Raethuys gehangen te werden tot het opplecken van de placaten'.

van de Staten Generaal, alsmede de processtukken van de Raad van Brabant,
verschaffen veelal bijzonder uitvoerige informatie over allerlei lokale en
regionale kwesties. Vaak is, althans wat de Generaliteitslanden betreft, op
centraal niveau meer lokale context-informatie te vinden dan in de plaatselijke archieven. De Haagse overheid won inlichtingen in bij haar ambtenaren
op verschillende bestuursniveaus, zoals de advocaat-fiscaal, de hoogschout,
de kwartierschout, vorsters, en eventueel schepenen. Niet zelden treffen we
in de dossiers rekesten aan van predikanten of schoolmeesters die voor hun
functioneren waren aangewezen op de sterke arm van de Staten-Generaal.
Dergelijke uitgebreide dossiers met veel lokale bijzonderheden, opgesteld
door ambtenaren van verschillende bestuursinstellingen met de nodige perspectiefwisselingen, zijn geschikt om bepaalde gebeurtenissen te analyseren
en om de betekenissen die een voorval heeft gehad voor de betrokken partijen te achterhalen. Dergelijke archieven lenen zich dan ook goed voor een
historisch-antropologische benadering, waarbij immers per definitie veel
context-informatie is vereist.
RAPPORTEN VAN VOLKSMISSIES

Een bron die tot op heden nauwelijks is gebruikt betreft de verslagen opgemaakt naar aanleiding van volksmissies in Zuid-Nederland door regulieren.
Het betrof meestal paters redemptoristen die vanaf 1841 in parochies in
Noord-Brabant systematisch zogenaamde missies hielden. Hierbij kregen
parochianen gedurende tien of twaalf dagen een pastoraal programma voorgeschoteld, met als vaste ingrediënten verplicht bij te wonen dagelijkse
(donder)preken en godsdienstoefeningen, alsmede een algemene boetedoening en bekering aan het eind. Op deze wijze werd een parochie periodiek,
gemiddeld om de zes à zeven jaar, ritueel gereinigd van alle zonden die er
heersten onder de bevolking. Na aanvankelijk wantrouwen van de seculiere
parochieclerus werden de volksmissies, vooral die van de paters uit het
Zuidlimburgse Wittern, in de jaren veertig van de negentiende eeuw erg
populair en maakten ze grote indruk op het kerkvolk.88 De in het kloosterarchief te Wittern en het provinciaal archief van de redemptoristen te Roosendaal overgeleverde missieverslagen en preekbundels geven een interessant
beeld van de diagnose die deze regulieren vanuit een Alphonsiaanse spiritualiteit stelden van het moreel gehalte van het leven der parochianen in
bepaalde plaatsen en parochies. Ze onthullen veel over de pastorale strategieën, morele idealen en sociaal-religieuze waardeoordelen van de clerus.
De volksmissie-activiteiten werpen tevens een goed licht op het doelbewust
hanteren van communicatiemiddelen om een groot, massaal publiek effectief te bereiken en te bewerken."9 Het betreft hier media zoals de preek, maar
88 Vg! Mosmans, Het redtmptonslenkhotfer Willem, 292,1 .ans, Hel leven van paler
Bernard, 235 238 en voor recente algemene o\ erzichten Evers & Post, Historisch
repertorium. Roes, 'Van grote klok tot milieu-missie' 89. Vgl Art, 'Preken in pre
industrieel Vlaanderen'
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ook allerlei rituelen rondom geïntroduceerde devotie-objecten zoals het
missiekruis, de kruisweg en bepaalde religieuze prenten. Met deze middelen, alsmede met het oprichten van bepaalde broederschappen, trachtte men
de 'vruchten der missie' te bestendigen.
MATERIELE CULTUUR

48

Niet de voorwerpen op zich zijn interessant voor de etnohistoricus, maar
vooral de rol die ze hebben gespeeld in het leven van mensen. In dat opzicht
verdient de 'materiele cultuur' onze aandacht, waaronder we alle tastbare
voorwerpen verstaan waarmee mensen zich omringen, zoals huisraad, kleding en werktuigen. Een steen op het strand behoort daar niet toe, de steen
die gebruikt wordt als netverzwaring door vissers of als gewicht op de vismarkt daarentegen wel. Bij de studie van de materiele cultuur ligt doorgaans
de nadruk op roerende goederen als bijvoorbeeld meubels, de mobilia in de
ware zin des woords. Toch kunnen we ook de architectuur, ja zelfs de gehele
gebouwde omgeving met enige goede wil tot dit onderzoeksterrein rekenen:
het betreft hier immers door mensen toegepaste of vervaardigde objecten
{artefacten) die hun leven vorm geven. Voorwerpen verwijzen aldus naar het
gedrag van mensen. Vandaar dat devotionalia interessant kunnen zijn als
bron voor de studie van het religieuze leven.90 Niet alleen de overgeleverde
voorwerpen zelf, maar ook inventarislijsten van huishoudens, de zogenaamde boedelbeschrijvingen die veelal werden opgemaakt ten behoeve van een
goed beheer van nalatenschappen, kunnen ons inzicht verschaffen in de
levensstijl van personen en groepen, zoals pastoors en predikanten."'
LITERAIRE BRONNEN

Afgezien van deze archivalische en materiele bronnen zijn ook bepaalde
gedrukte bronnen van belang voor de volkscultuur. Een literaire bron die in
een studie over de houding van protestanten tegenover het katholieke volksdeel in de Meierij van 's-Hertogenbosch niet kan en mag ontbreken, betreft
de befaamde Reize door de Majortj van 's-Hertogenbosch van de hand van de
predikant Stephanus Hanewinkel uit de jaren 1798-1799. In briefvorm verhaalde deze Dienaar des Woords te Vierlingsbeek en telg uit een bekende
predikantenfamilie over zijn wederwaardigheden tijdens zijn (gefingeerde?)
reis door de Meierij. Hij schreef voor eigen publiek, getuige de opdracht in
het tweede deel: 'Aan alle zijne landsgenooten, vooral aan alle protestanten,
en onder dezelven voornaamlijk aan de hervormden word deeze reize, ter
aandachtige en ernstige overweeging, van het hard en thands ongelukkig lot
zijner geloofsgenooten in de Majorij, opgedraagen door den Uitgeever'.
Zoals uit deze opdracht blijkt verscheen de Reize anoniem, maar de auteur
schijnt al snel achterhaald te zijn.9-2
Het geschrift kan worden beschouwd als een vroege etnografische bron,
die een schat aan informatie bevat over de volkscultuur in de Meierij. De
gegevens zijn weliswaar sterk gekleurd door de extreme stellingname van de

auteur, die waarschijnlijk om die reden anoniem wilde blijven. De etnologisch geïnteresseerde historicus kan echter - indien hij de juiste filters
gebruikt en het geschrift in de contemporaine religieuze, politieke en sociale context van de Meierij situeert - juist door het confronterende karakter
van de Reize op cultuurverschillen stuiten die in andere bronnen niet of veel
minder expliciet naar voren komen. De conflictueuze toon wordt gezet door
de botsende normen- en waardenstelsels, die in de Reize op elke bladzijde
voelbaar zijn.
De omstandigheid dat deze 'brieven' werden geschreven door een predikant is karakteristiek en niet zonder betekenis. Ging Hanewinkel daadwerkelijk op reis, of baseerde hij zijn verhalen op de (kerkeraads)acta en visitatieverslagen van de classis 's-Hertogenbosch en die van Peel- en Kempenland? Wellicht vormden ook kranteartikelen en wederwaardigheden van zijn
collegae en familieleden voor hem een bron van informatie. De situering van
de verhalen in de context van een reis, waarover de lezer telkens bij wijze van
brief wordt ingelicht, lijkt meer op een literair genre dat in de achttiende
eeuw populair was.43 Deze opzet werkte dan ook bijzonder doeltreffend:
niet alleen werd de lezer rechtstreeks aangesproken, ook werd op deze wijze
de indruk van betrouwbaarheid en werkelijkheidsgehalte sterk verhoogd.
Overigens was Hanewinkel, getuige zijn latere Geschied- en aardrykskundige
beschryving der Stad en Meiery van 's-Hertogenbosch, wel degelijk geïnteresseerd in de (sociale) geografie van het gebied, hetgeen pleit voor een mogelijk
daadwerkelijk ondernomen reis, waarbij dan alleen de brief als een literaire
vorm beschouwd moet worden.
Ook de receptiegeschiedenis van dit werk kan voor de cultuurhistoricus
veelzeggend zijn. Hoe werd de uitgave in de loop der tijd in protestantse en
katholieke kringen ontvangen? Wat was de oplage en hoe was het lezerspubliek in sociaal opzicht samengesteld? Moeilijke kwesties, waarin we hopelijk nog eens meer inzicht krijgen. Zo gebruikte de zeer katholieke Westerhovense schoolmeester P. N. Panken de boeken van Hanewinkel in de jaren
veertig van de negentiende eeuw als historisch naslagwerk.94 Het werk van
Hanewinkel is een goed voorbeeld van anti-katholieke beeldvorming, dat
geplaatst dient te worden op een ideologisch niveau waar het juist gaat om de
constructie van confessionele vijandbeelden.95 In zekere zin schreef deze
90. Rooijakkers, 'Het geleefde geloof in Noord-Brabant' en Idem, 'De dvnamick \an
devotionalia' 91 Vgl Voskuil, 'Boedelbeschrijvingen als bron voor de kennisvan
groepsvormingen groepsgedrag', Schuurman, Aia/f «f/e cultuur en levensstijl Vgl ook
Rietbergen, 'Materiele en geestelijke cultuur in Noord-Nederlandse pastorieën', Rijken,
'Inventaris van Hendrik Albert Smeerling, pastoor te Oploo' 92. Van Velthoven, Staden
Meierij van 's-Hertogenbnsch, 1,293 93. Vgl Burjnsters, 'Imaginaire reisverhalen in
Nederland' 94. Meurkcns, De dagboeken ian Ρ V Panken, 1,92 95. Vgl Van de Sande,
'Beeldvorming over Noord-Brabant en antipapisme' Vgl ook [Clarcntius],'P Firmus
tegen dominee Hanew inkel' Het betreft een driedelig manuscript in een band uit 1807
door pater Firminus van Sint-Truiden (1750-1831 ) in hel prov inciaal archief van de
minderbroeders kapucijnen te 's-Hertogcnbosch, nr 091 phi (Philalelhes, of de schrijver
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predikant de gereformeerde tegenhanger van de katholieke martelaarsboeken die hi) hier en daar in de Meierij aantrof 'Ik heb 'er gezien, waarin men
de ïjshjkstc martelingen door de Geuzen den Kathohjken aangedaan,
schoon alles niet anders dan enkele leugens, die men voelen en tasten kon,
waren, op eene onbeschaamde wijze niet alleen beschreef, maar dezelve in
bijgevoegde plaaten zoo wreed afbeelde, dat men 'er medelijden mede moest
hebben op de enkele beschouwing derzelve, wanneer zij waare gebeurenissen afmaaiden Hoe kan het dus anders, of het dom bijgeloof, dat alles voor
goede munt aanneemt, wanneer het maar te Antwerpen of op eene andere
Roomsche plaats gedrukt is, moet door zulke leugenachtige schriften geweldig tot haat tegen de Protestanten opgewonden worden [ ]' 4 6
De Ret ze heeft lange tijd in ideologische zin de toon gezet voor de verhouding tussen katholiek en protestant in de Meierij van het Ancien Regime, maar hoe representatief was zijn geschrift nu werkelijk voor de dagelijkse verhouding tussen beide confessies in de Meienjse samenleving' Daarbij
mogen we dit werk niet, zoals vaak stilzwijgend wordt gedaan, kenmerkend
achten voor de figuraties gedurende de gehele Generaliteitspenode In
plaats van het daarop te projecteren dienen we het strikt te plaatsen in de
eigentijdse context het verscheen in een tijd van verhevigde confrontaties in
verband met de teruggave en zuivering van kerken omstreeks 1798 Karakteristiek is wel het angstige besef dat onder veel achttiende-eeuwse Meierijse protestanten leefde dat wanneer de katholieken het bij een eventuele
machtswisseling voor het zeggen kregen, een golf van geweld hen zou treffen Door sommige auteurs van antipapistische geschriften, zoals Hanew inkels voorganger Petrus Grootveldt, die als predikant te Schijndel en Liempde in 1751 een traktaat tegen het roomse jubeljaar publiceerde, werd zelfs
gevreesd voor een Bartholomeusnacht De katholieken vormden in deze
visie een permanent latent gevaar voor de protestanten in de Meierij Vandaar dat deze auteurs waarschuwden tegen een, in hun ogen lichtzinnige,
omgangsoecumene en solidariteit met de katholieke bevolking 97
Desalniettemin dienen we ons af te vragen in hoeverre de houding van
Hanewinkel typerend was voor de andere predikanten in de Meierij van 'sHertogenbosch We dienen ons steeds bewust te zijn van het ideologisch karakter, dat op een gespannen voet kan staan met de werkelijke, algemene sociale praxis op lokaal niveau - zonder te willen beweren dat de verhaalde
kortstondige, maar hevige confrontaties in de Reize zich niet echt voorgedaan hebben Wellicht was Hanewinkels reactie juist zo scherp wegens de
grote mate van accommodatie en omgangsoecumene ('doch een Roomsche
mag, gelijk ik U meer gezegd heb, thands in dit Land alles van dien aart strafloos verrichten, had een Geus eens een Orde-kleed aan, men zou denzelven
zeer schielijk pakken, maar - het is ook een slecht Land, waarin niemand
geen Voorrecht heeft'), die echter aan de volgens hem intolerante katholieken niet besteed leek te zijn ('De haat en vervolgzucht der Roomsehen vloeit
voort uit hunne leer, en de Priesters vuuren dezelfde ten sterksten aan') ' 8

POPULAIR DRUKWERK

Andere gedrukte bronnen zijn bij\ oorbeeld de zogenaamde volksboekjes en
almanakken, alsmede pastorale instructies en prenten. Onder het negentiende-eeuwse begrip Solksboek' verstaan we eenvoudig uitgevoerde boekjes van klein formaat, veelal geïllustreerd met houtsneden, die voor een
groot publiek bestemd waren Doordat ze meestal waren gevat in een blauwe
omslag werden ze in de zeventiende en achttiende eeuw doorgaans 'blauwboekjes' genoemd De inhoud betrof in veel gevallen populaire vertelstof,
zoals het verhaal van de vier heemskinderen, de lotgevallen van de wandelende jood of de historie van David. Soms bevatten de volksboekjes moralistische verhalen of religieuze exempelen als Den dobbelen Zielentroost,
geschreven door de Antwerpse kanunnik Frans van Thienen op het eind van
de zestiende eeuw. Dit boekje beleefde tot in de negentiende eeuw talloze
herdrukken" en heeft, naast de officiële catechismus, grote invloed gehad op
de religieuze beleving van het volk. Op het lezen van 'nuttige' boeken achtte
Hanewinkel de Meierijenaar echter met berekend. 'Zo men al iets leest, dan
is het: Thyl Uilenspiegel; Valentijn en Ourson; de vier heemskinderen; Dottor
Faustus; De destructie van Jerusalem; Jan Madevyl; Den Troost der Zielen in
het Vagevuur; en dergelijke zotte Prulschriften, welke men echter heilig
gelooft'.100
De Zielentroost belichaamt het overgangsgebied tussen blauwboekje en
pastorale instructie. Onder deze laatste categorie rekenen we werken als De
welmeynenden Boeren-Zoon en dito Boere-Dogter of De Boere-Theologie van
de norbertijner priester J. Claes (1752-1828).'0I Evenals in de Zielen/roost
werden hierin, in de didactische vorm van samenspraken, kerkelijke normen
en waarden aangeboden aan 'de Pagters, Dienst-bodcn, d'Ambagts-lieden,
de Handwerkers, de Arme, en alle soort van Volk van het plat land, kleyn en
groot', zoals het in De Boere-Theologie heet l02 In laatstgenoemd werk treffen we overigens een opgevouwen volksprent aan die we in de context van
een pastorale handleiding niet zouden verwachten. Het betreft een voorstelling van de duivelsdans, uitgevoerd in houtsnedetechniek en voorzien van
een uitvoerige toelichting en liedtekst, die een indicatie vormt van de toena« dt 'Reize door de majorij iati \-Hertogenhosch m den ¡nare ι ?ç8'overtuigd

van hun lelijke,

en tegem Codi, wet strydende onxerdraagzaamhetd, waarxan hij de Majonjnaaren ten onrechte
best huldigde, door een minnaar der Waarheid Het tweede deel draagt dezelfde titel maar
betreft het jaar 1799 Deel drie ts getiteld Gedagten oxer de Majori; Philalethcs wasecn
pseudoniem waarvan Hanewinkel zich in enkele kleine bijdragen, onder meer over een
Romeinse muntvonsl bij Cuijk, bediende 96 [Hanewinkel], Reize door de Majori] in
17Φ '799,135-136 97. Zie voordele episode hoofdstuk 5, par 1 Vgl Grootvcldt,
Toxandria male ¡ertala

98 [Нлпе /т\іе\], Reize door de Majorij m 179g, 142, 147

99 /ie Van Heurck, De Vlaamschc volksboeken, 166 168 100 [Hanewinkel], Gedachten
oxer de Meierij tan 's-Heriogenbosch,bo-bi Vgl ook [Hanewinkel], Reize door de Majorij
in 1798-1791), 132 ι ο ί . Zie\oorbio-en bibliografische gegevens Goovaerts, Ecrivains,
artistes et saxants de l'ordre de Premontre, 1,120-123 102 Vgl ook Dresen-Coenders,'Een
boerencultuur onder pastoraal vuur', waar een nauw verwante, zij het anonieme pastorale
instructie (Lmmerik 1801 ) wordt besproken
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passing van dit populaire medium \oor pastorale doeleinden. Vandaar dat in
dit onderzoek ook religieuze volksprenten als bron zijn betrokken. Onder
'volksprenten' verstaan we prenten afgedrukt op groot formaat lompenpa
pier (ca. 40 χ 30 cm), uitgevoerd in één of meerdere houtsneden en doorgaans eenvoudig met de vinger gekleurd of met behulp van een kwast en sjabloon. Aangezien de oudste volksprenten meestal religieuze voorstellingen
betroffen werden ze ook wel 'heilig' of 'heiligje' genoemd. Geheel in deze
traditie staan de prenten uit het fonds van de Oostbrabantse prentenmakcr
Philippus Lecuyer van omstreeks 1773, die tevens een beeld kunnen geven
van de sacrale topografie en conjunctuur van het heilige in een bepaalde
streek.I0J
Op deze wijze hebben we de nieuwe katholieke religiegeschiedenis, met de
visitatieverslagen als belangrijke bron, niet alleen gecombineerd met de
onderzoekstraditie die zich baseert op gereformeerde acta, maar tevens met
de 'dichte beschrijving' van de historische antropologie op basis van uitvoerige contextdossiers. Een dergelijke multidisciplinaire en eclectische combinatie104 is karakteristiek voor de etnohistorie of historische volkskunde,
waartoe deze studie zich gerekend wil zien. In tijd, ruimte en deels ook in
perspectief sluit ze aan bij het werk van Peter Meurkens over 'het oude
Kempenland'. Hierin heeft hij de veranderingen in een plattelandssamenleving op het gebied van demografie, economie en religie vanaf 1840 geanalyseerd.105 Het beeld dat de auteur van zijn onderzoeksobject in de beginperiode schetst, heeft alle kenmerken van wat etnografen en sociologen een
'traditionele plattelandssamenleving' plegen te noemen. De periode omstreeks 1840 is echter slechts een momentopname uit een langer proces. Wie
wil weten wat er aan voorafging leze verder: de plattelandssamenleving van
de jaren 1840 vormt hier geen statisch begin, maar veeleer een dynamisch
eindpunt met als sleutelwoorden continuïteit èn verandering.
103. Van den Berg & Rooijakkers, 'Een prentenmaker zonder pers' 104. \ gl Burke,
History and social theory, 165 105. Meurkens, Bevolking, economieen cultuur iati hel
oude Kempenland
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Een vrijwillige jager uit Utrecht, Pieter Jacob Costerus, genoot tijdens de
Belgische Opstand in 1830 gastvrij onderdak bij een Eindhovense slager een man 'waardig een Hollander te zijn', zoals de militair met voldoening in
zijn brieven noteerde.1 In deze mobilisatiejaren kwamen Noordnederlands
nationalisme en zuidelijk wantrouwen sterk tot uitdrukking. 'De ingekankerde haat tegen de Hollander' en het gebrek aan 'verhevene gevoelens van
vaderlandsliefde' waar Costerus zich keer op keer aan stoorde - behalve dan
bij die slager uit Eindhoven - was volgens hem wel begrijpelijk: 'men dient
van een akker waarop onkruid gezaaid is geen kostbaar graan tegemoet
zien'.2
Anders dan in de latere Limburgse gebieden, die tijdens het Ancien Régime sterk op Brussel georiënteerd bleven en aldaar in de Franse Tijd hun
centrale hoofdplaats kregen, opteerden de Brabanders niet voor de Belgische zaak. Zij hadden andere loyaliteiten: deel uitmaken van het Koninkrijk
Holland was voor hen weliswaar niet identiteitsbepalend, maar lag, gezien
de continuïteit met het verleden, wel voor de hand. De veelvuldige onvrede
op lokaal niveau over rcgeringsbesluitcn, tot uiting komend in petities en
charivareske tiendrcllcn, toont evenwel dat in de provincie Noord-Brabant
sprake was van een zekere 'politisering' van de bevolking. De in de oude literatuur veronderstelde politieke onverschilligheid op het platteland blijkt bij
nader inzien dan ook niet houdbaar. Deel uitmaken van het Koninkrijk Holland stond echter niet zozeer ter discussie als wel de inbreuk die het gezag
wilde plegen in de lokale samenleving, bijvoorbeeld door de voorgenomen
1. Costerus, Brieven en dagboek, 58-50, Geciteerd in Knippcnbcrg& De Pater, De eenwording,ц-ц Eenvnjwillige jager waseen niet dienstplichtige militair die in 1830ΜΊ)willig dienst had genomen om, zolang de onlusten met België duurden, naast de milities en
schutterijen het land te dienen Het oordeel van Costerus werd wellicht beïnvloed door de
uitstekende maaltijden - destijds uitzonderlijk voor ingekwartierde soldaten - die hij bij de
slager kreeg voorgeschoteld "s N4orgcns een ontbijt met goede koffie, krentebroodjes,
anijsbeschuitjesenz , 's middags krachtige soepen, drie of vier soorten van vleesch, groenten 700 weinig of zo\eel men in Brabant gewoon is die te gebruiken, 's avonds salade met
aardappelen en kalfsv lecsch of biefstuk met dezelfde toebehoren enz ' Costerus, Brieven en
dagboek, 141, vgl Van den EercnbeemttV I.mdcrs-Rooijendijk, f reemdemilitairen, 50
2. Costerus, Brieten en dagboek, 77 Vgl Knippenberg & De Pater, Eenwording, 23, Van
denEerenbcemt&Linders-Rooijendijk, Vreemde militairen, 17c
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uitgifte van de gemene gronden ter ontginning, waardoor de ongeschreven
'rechten der ongeborenen' zouden worden aangetast.3
In februari 1831 berichtte een Bossche politiefunctionaris aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken dat 'de zucht om met de Belgen verenigd te
worden \oor het merendeel [is] verzwakt, omdat men er geen heil in voorziet; - allen zeggen hier: was alles maar gedaan!'4 De stemming in het gewest
was, zeker na de Tiendaagse Veldtocht, voor de overheden geruststellend:
'wat hebben we die goede mensen dikwijls miskend; zo groot is hun gehechtheid aan de goede zaak, zo groot hun genegenheid voor de Koning, hun
blijdschap over onze overwinningen, dat allen, tot de geringste bewoners
toe, 's avonds hun woningen hadden geïllumineerd'.5 De Bossche schutterij,
die in het zuiden heldhaftig gevochten had, werd door een rijmelende
Noordbrabander lyrisch bezongen in een Zegezang: 'Ja, zoo nog onverlaat
ons schimpen moge en smaden, / Hij blooze en blikke terug op onze jongste
daden. / ( . . . ) / Het Munstersch staatsverdrag, dat ons aan Holland bond, /
Heeft ons gevoel bepaald en ons geluk gegrond'.6
De politieke en institutionele banden van de Meierijenaars met het zuidelijke deel van het vroegere hertogdom Brabant waren tijdens de Generaliteitsperiode (1648-1795) definitief verbroken. De positie van 'Brussel' als
zetel van de centrale overheid werd overgenomen door 'Den Haag': beide
waren voor de doorsnee Brabander niet alleen in geografisch, maar ook in
cultureel opzicht ver verwijderde bestuurscentra. Dit wil niet zeggen dat hij
er in het dagelijks leven niet volop mee te maken kreeg, integendeel. De
inwoners van Noord-Brabant waren gehouden aan 's lands wetten en werden bij overtreding ervan gestraft, zij droegen belasting af, leefden in de steden en dorpen te midden van al dan niet vreemde overheidsdienaren en hanteerden namens de staat als militair de wapenen bij oorlogen die mede op
hun grondgebied werden uitgevochten.
In dit boek staat de verhouding tussen onderdanen en overheden centraal.
Daarbij trachten we deze relatie zoveel mogelijk te zien vanuit het perspectiefvan de bevolking. Hoe heeft zij de maatregelen die werden uitgevaardigd
en het ingrijpen van de wereldlijke en kerkelijke overheden ervaren? Hoe
kreeg deze beleving vorm in beeld en geschrift, in orale cultuur en rituelen?
Wie waren nu die Brabanders over wie onze vrijwillige jager zo berustend en
veelal misprijzend schrijft? De getuigenissen waarop we ons betoog baseren,
zijn doorgaans normatieve uitingen, die we voor een goed begrip in hun culturele context moeten plaatsen. Om dergelijke vragen met betrekking tot
een groot tijdsbestek te kunnen beantwoorden dienen dan ook vele 'filters' te
worden aangebracht.
Het materiaal waarop ons onderzoek stoelt, is zoals we zagen altijd in
meer of mindere mate vertekend. De stedelijke protestantse elites uit Holland die goed vertegenwoordigd waren onder de ingekwartierde militaire
scribenten in de jaren 1830-1834 hadden een specifieke perceptie van de

Brabantse wereld, die hun vreemd was. Uit hun brieven en dagboeken
spreekt een in termen van verwondering getoonzet superioriteitsgevoel7 een houding die tevens bepalend was voor wat ze al dan niet interessant vonden om op te tekenen. De geschoolde militairen beschouwden de mobilisatie en veldtocht als een te boekstaven avontuur. Niet alleen het vertoeven ver
van huis en haard, ook de cultuurschok die veel Hollandse soldaten aan den
lijve (huisvesting, voeding) ondervonden, vormt een verklaring voor het
relatief grote aantal egodocumenten uit die tijd. Crisissituaties of vreemde,
curieuze en schokkende zaken kunnen door verwoording en vastlegging op
papier gemakkelijker worden verwerkt. Het beeld van 'de ander' dat in deze
documenten wordt geschetst, is dan ook telkens weer een vertoog over 'het
zelf'. Deze begrippen, ontleend aan de cultuurhistoricus Vandenbroeck,
duiden op de tweeslachtigheid van beeldvorming: de opgetekende informatie over geobserveerd gedrag van anderen zegt ons in eerste instantie iets
over de specifieke perceptie door de waarnemer zelf.8 Behalve met deze problematiek, die eigen is aan elk (ego)document, heeft de historicus ook rekening te houden met de beeldvorming achteraf. Zo kregen de uitingen van de
'Hollandse' soldaten een specifieke betekenis in het discours over het arme,
onontwikkelde, statische en gesloten Brabant.
De situatie zoals beschreven door de Hollandse militairen werd door
latere auteurs ongefilterd terug geprojecteerd en representatief geacht voor
het Ancien Régime. Het 'Brabantse volk' was in die visie immers niet ontwikkeld en kreeg aldus een statisch verleden toegedicht. Pas in de negentiende eeuw, zo dacht men, werd dit gebied ontsloten en kon de bevolking
zich in religieus en maatschappelijk opzicht emanciperen. Men ziet dan het
ontluiken van nationale, vaderlandslievende gevoelens, er ontstaat een georganiseerd elitair cultureel leven, de katholieke cultuur krijgt nieuwe impulsen door klerikalisering van de samenleving en nieuwe religieuze fenomenen
zoals de volksmissie - kortom: het beeld van Noord-Brabant als een gebied
dat zich vanaf de jaren dertig en veertig van de negentiende eeuw geleidelijk
aan de eeuwenlange achterstelling en onderdrukking ontworstelde en
moderniseerde werd een vanzelfsprekendheid. Generaties lang is dit beeld
geschetst, bevestigd en doorgegeven. Soms gebeurde dit uit ideologische
3. Hoffman, Noord-Brabant en de opstand van 18jo, 214-215,254, Orbons & Spronck,
'Limburgers worden Nederlanders' Vgl. ook RANB, Archieven provinciaal bestuur
Noord-Brabant, inv nrs 4803-4804. Rapporten betreffende de stemming ('geestesgesteldheid') onder de bevolking ten opzichte van de overheid, in het bijzonder de landsregering,
1821-1848. Zie voor nieuwe inzichten met betrekking tot de politisering van het Mcierijse
platteland Romme, 'Ach wat droevig lot staat ons nu verschooren' 4. Hoffman, NoordBrabant en de opstand ian /$70,254 5. Uitspraak vaneen uit België terugkerende soldaat,
geciteerd in Ibidem, 214 6. Noord-Brabanlsrhe Zegezang ('s-Heriogenbosch
1831) Geciteerdin Hoffman, Noord-Brabant en de opstand ian iSjo, 215 Vgl ook Cunen,'Getuigenis ov er de ν aderlandsche gev oelens', en Mommers, 'Een stem uit Hccze', w aaruit - tot
verwondering van de auteurs - uitingen ν an \ aderlandslieldc en trouw naar voren komen
7. Vgl Vanden Eerenbeemt8íLinders-Rooijendi)k, Vreemde militairen 8. Vandenbroeck,
Beeld van de andere, vertoog over het zelf
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motieven, in andere gevallen werd dit historiebeeld versterkt door een wat
naïef vooruitgangsdenken.
Om de vertekenende beeldvorming zoveel mogelijk te neutraliseren en
'weg te filteren' dienen we een aantal betekenislagen te doorgronden. Van
het polychrome schilderij van oostelijk Noord-Brabant verwijderen we eerst
wat vernislagen en historiografische aanslag voordat we er een eigentijdse
blik op werpen, in het besef dat slechts nieuw licht de oude kleuren weer tot
leven kan brengen. Tegelijkertijd zullen we deze onthulling van het schilderij nauwgezet documenteren; de versluierende betekenislagen vertellen ons
immers veel over het gebruikstraject van het object dat 'Brabant' heet.

2. HET ARME BRABANT

De 'glorietijd' van het Bourgondisch/Habsburgse tijdvak werd door prins
Frederik Hendrik in 1629 ruw verstoord met de inname van 's-Hertogenbosch, die bij de Vrede van Münster in 1648 internationaal werd gesanctioneerd. Vanaf dit moment van incorporatie in de Republiek der Verenigde
Nederlanden brak er voor 'Brabant', althans in het traditionele geschiedbeeld, waarin feitelijk Staats-Brabant bedoeld werd en men zich in de praktijk veelal louter tot de Meierij beperkte, een periode van kommer en kwel
aan. Religieuze onderdrukking, politieke onmondigheid en economische
uitbuiting door een uitmergelend belastingstelsel vernederden het gebied
tot een Generaliteitsland. Het wingewest stond namelijk onder rechtstreeks
bestuur van de Hoogmogende Heren Staten-Generaal te 's-Gravenhage en
had geen stem in het landsbestuur. Direct na de militaire strijd zetten de predikanten een calviniseringsoffensief in, waarbij elke openbare uitoefening
van de katholieke religie verboden werd. Kloosters werden gesloten of tot
uitsterven gedwongen. Kerken werden in beslag genomen om daarna dienst
te doen voor de 'ware religie'. Behalve deze offers, die de trots en de 'volksaard' rechtstreeks in de ziel troffen, eiste de overheid exorbitante belastingen van de arme ingezetenen die zich, als bewoners van een binnenlandse
kolonie, tevergeefs verweerden met smeekbeden en rekesten aan de Haagse
heren.
Ziehier het beeld van het 'arme Brabant' zoals dat door generaties historici is geschetst. Kappelhof heeft in zijn studie uit 1986 over de belastingheffing in de Meierij dit historiebeeld op geëngageerde wijze ontleed en ontmaskerd. De toon van dit Generalitcitslied was vooral gezet door de hoogleraar mgr. Th. Goossens, die op 7 maart 1929 bij de eerste herdenking van de
geboortedag der R.K. Handelshoogeschool te Tilburg als rector magnificus
een rede hield, met als suggestieve titel Het arme Brabant. Zijn voordracht,
evenals de vervolgrede bij de tweede dies in 1930 onder de titel Het keerpunt
van Brabant, 1 maart i/gó, maakte grote indruk op de toehoorders en had
. dankzij de drukpers een groot bereik.4

Hoewel de notie van een uitgebuit gewest in 1929 niet bepaald een nieuw
geluid was,10 kreeg zij met de rede van Goossens wetenschappelijk gewicht
en vooral een ideologische en apologetische toonzetting. Goossens mobiliseerde in feite een geschiedbeeld om de emancipatie van het katholieke
volksdeel in Noord-Brabant te bevorderen. Het collectieve Gencraliteitsleed werkte daarbij lotsverbindend en cohesie bevorderend. Het verleende
het Brabantse volk met andere woorden een door de geschiedschrijving
bepaalde identiteit. Bovendien was de inhoud van Goossens' rede bijzonder
actueel: het niet toekennen van een overheidssubsidie aan de Tilburgse
hogeschool in december 1928 werd drie maanden later in zijn voordracht
impliciet bekritiseerd." Na eeuwenlange uitbuiting, zodanig 'dat de litteekens daarvan nu nog niet vergroeid zijn', was het immers tijd voor een soort
'Wiedergutmachung' in de vorm van een omgekeerde geldstroom. 'Het verleden is echter thans geleden. Wij leven, gelukkig, onder een ander staatsbestel, maar de lessen van het verleden behouden ook voor het heden haar
waarde', zo besloot mgr. Goossens.12
Kappclhof beschrijft de genese en receptie van het 'arme Brabant'-denken en levert met zijn studie een interessante bijdrage aan de ondermijning
van dit op eenzijdige (en eenzijdig geïnterpreteerde) bronnen, zoals de
rekesten voor belastingvermindering, gebaseerde ideologische beeld. Oorlogsomstandigheden en agrarische depressies, zo concludeert hij, hadden
meer negatieve gevolgen voor de situatie in het gewest dan de status van
Generaliteitsland.'1 De auteur schraagt hiermee gedeeltelijk een veronderstelling die L. J. Rogier met de hem kenmerkende stelligheid, overigens na
een niet al te diepgaand bronnenonderzoek, reeds in 1969 presenteerde op
de Akademiedagen te Eindhoven. Deze Nijmeegse hoogleraar doorzag de
9. Kappelhof, De belastingheffing m de Meien] г an Den Bosch, 2-29 Door het onaantastbare
maatschappelijke vermogen van Goossens in kerkelijk, bestuurlijk en wetenschappelijk
opzicht werd hier een geschiedbeeld geijkt dat tot op de dag van vandaag doorwerkt in de
populaire beeldvorming Meer genuanceerde visies, zoals onder meer verwoord in het
belangrijke werk van W Ρ С Knuttel over De toestand van de Nederlandsche Katholieken
ten tijde van de Republiek uit de jaren 1892-1894, waartegen van katholieke 21 jde destijds
bezwaar vverd aangetekend, raakten door dit ideologisch propageren van het 'arme Bra
bant' beeld volledig ondergesneeuwd 10. Zonder aan de gevoelige religieuze kwesties te
refereren sprak de uit België afkomstige baron Van den Bogaerde van Terbrugge bij zijn
aantreden als gouverneur in 1830 over Noord-Brabant 'als buffer tegen Frankrijk en
Oostenrijk [ ] en werd door het Noorden van vertegenwoordiging verstoken en als
wingewest behandeld, alles wat welvaart kon bevorderen werd verzuimd, of opzettelijk
tegengewerkt [ ] de toenmalige staatkunde had dit oord tot eene woestenij gedoemd'
Geciteerd in Hoffman, Noord-Brabant en de opstand van /fijo, 55 11 Kappelhof, De
belastingheffing in de Meierij van Den Bosch, 22 12. Goossens, Hel arme Brabant, 4,23
13 Kappelhof, De belastingheffing m de Meierij van Den Bosch, 344 De belastingdruk was
in de zeventiende-eeuwse Meierij, evenals elders in Europa, in absolute zin sterk gestegen
Behalve de middeleeuwse beden moest men nu ook verpondingen (een belasting op
onroerend goed), gemene middelen (accijnsbelasting) en hoofdgeld (een personele
belasting) betalen Toch viel de relatieve belastingdruk mee" het aandeel van de Meieij
in de totale landslasten van de Republiek bedroeg ongeveer 1%, een gegeven waar de
toenmalige Oostbrabantse belastingbetaler op zich niet veel wijzer van werd
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ideologische motieven in de constructie \an 'de mythe van het zielige Brabant' na 1648 en schroomde niet zijn - \oor Brabantse toehoorders ongetwijfeld schokkende - inzicht hardop en scherp voor het voetlicht te brengen Het regionaal chauvinisme 'hield krampachtig de wacht bij zijn apartheid' 'Laten wij volstaan met te constateren', zo besloot hij, 'dat het NoordBrabant van nu zijn reden heeft om Fredenk Hendrik m ere te houden en
misschien toch ook die oude Raad van State " 4 Rogier maakte zijn ontmythologiserende reputatie ook hier waar, en provoceerde zonder twijfel de
gevoelens van vele traditionele gewestelijke intellectuelen ' 5

3 DE BRABANTSF VOLKSAARD

Leer mij ze kennen de Brabanders, zo luidt de titel van het populaire boek
van Jan Naaijkens uit de jaren zestig, waarin een beeld geschetst wordt van
aard en levenswijze der Brabantse bevolking De Oost-Brabander is gastvrij,
gemoedelijk, meegaand, gehecht aan tradities, extravert, intuïtief, wat achteloos m het nakomen van afspraken, gezagsgetrouw en bovenal gelovig, ja,
zelfs een zekere lijdzaamheid en berusting zijn hem niet vreemd Dit volks
karakter - dat hier in enkele trefwoorden is weergegeven maar waar regionale auteurs eindeloos over konden uitweiden en psychologiseren'(' - was, zo
redeneerde men, gevormd door de eeuwenlange onderdrukking tijdens de
Generaliteitspenode, toen Brabant als wingewest door vreemde heren werd
uitgezogen Daarbij werd steevast verwezen naar de rede van Goossens Zo
gaf Antoon Coolen in zijn bijdrage aan het overzichtswerk De Nederlandse
bolkskarakten, (1938) een uitvoerige en in sombere tinten gekleurde schets
van de knechting tijdens het Ancien Regime hij beschrijft de ingrediënten
die 'hun invloed, diep en onuitwischbaar, hebben gehad op het volkskarakter
der Meierij' Maar, 'geen leed wordt er geleden, zonder dat er op wordt
gewonnen', de status van wingewest had zeker positieve invloeden gehad op
de Meienjse volksaard Hij heeft de saamhorigheid versterkt De Oostbrabanders staan elkaar immers bij in liefen leed men bakert elkanders zuigelingen, bidt bij elkanders stervenden en begraaft elkanders doden 'Zou dit
een nazegen zijn van arme tijden en tijden van vervolging?' Dit romantische
beeld van een harmonische Gemetnsc haft appelleerde aan een regionaal 'wijgevoeF en markeerde de boze Hollandse buitenwereld, met zijn verderfelijke moderniserende en individualiserende Gesellschafts-tendensen ' 7
Het katholicisme is, aldus Coolen, het wezenskenmerk van de Brabantse
ziel ,8 Een andere auteur, die in 1934 schreef voor de Sint Jansklokken, destijds het contactorgaan van het bisdom 's-Hertogenbosch, benadrukte dat
confessionele buitenstaanders het 'Brabander-zijn' nooit geheel zullen
begrijpen ''Reize door de Majorij tan 's-Herlogenbosch noemde dominee
Hanew inkel zijn eerste boek Hij kwam, zag, maar onzen volksaard begrijpen, deed hij niet, kon hij niet Daarvoor moet men Roomsch zijn, daar

voor moet men weten, wat het groóte erfdeel der vaderen waard is'. ' 9 In feite
konden met-katholieken per definitie geen Brabanders zijn. Predikant Wesseldijk merkte in 1955 teleurgesteld maar gelaten op dat ondanks het gegeven dat veel protestantse families hun beste krachten aan de opbouw van dit
gewest hebben gegeven, zij zich vaak 'vreemdeling en bijwoner' voelen in
Brabantia Nostra, dat zij ook graag 'ons Brabant' zouden willen noemen.20
Na de Tweede Wereldoorlog was het hek van de dam: Brabant werd ontsloten. Bij de nieuwe verkeersbruggen, waarover het moderne Hollandse
'gevaar' de provincie binnen denderde, werden Mariakapellen geplaatst als
katholiek omen voor buitenstaanders en te\ens om de toegangen \an het
gewest als het ware magisch te beschermen.21 Maar dat kon niet verhinderen
dat het land zich transformeerde tot wat in het wederopbouw-optimisme
van de jaren vijftig 'het nieuwe Brabant' heette.22 Voorop stond echter dat de
oude waarden behouden dienden te blijven. De meest kenmerkende vertolker van dit ideaal was de in Brabantia AWra-kringen bijzonder populaire en
invloedrijke Hilvarcnbeekse priester dr. P. C. de Brouwer Zijn historische
schets van Het Brabantse volk mondt uit in een apologetisch pleidooi 'Als de
tijd van de - altijd nog traag gaande - vrijmaking aanvangt, staat daar het
Brabantse volk verguisd, verarmd, vernederd, maar met het onmiskenbare
waarmerk van zijn trouw. Zijn trouw aan Christus en diens Kerk allereerst'.2J Deze trouw aan het katholicisme beschouwde hij als een elementair
kenmerk van het volkskarakter. De Brouwer maakte zich daarover rond 1953
blijkbaar zorgen: 'Niettemin, gezien de ons opgelegde plicht om Christus'
Rijk te helpen uitbreiden, komt er een wekroep tot ons over het Nieuwe Brabant. Want vooreerst is geloofsafval een heengaan van de voornaamste
14. Rogier, 'Noord-Brabant, gisteren en nu', 97,101-102 Rogier werd in deze opvatting
wellicht gesterkt door de bevindingen van zijn Nijmeegse opvolger Poelhekke, die destijds
werkte aan zijn biografie van Yrcdcrik Hendrik Vgl Poelhekke,'Politieke ontwikkeling
derRepubhek' Overigens hadden ook Noordbrabantse historici als L PirennccnH van
den Eerenbcemt voorzichtige kanttekeningen bij dit Generaliteitsbecld geplaatst, \ gl
Historia Agriciilturae 8 (1965) 100 101 15. Het is in dn verband bijzonder opmerkelijk en
veelzeggend dat in het culturele tijdschrift Brabantia aan Rogicrs lezing geen enkele aandacht werd besteed De redactie kon zich deze opstelling blijkbaar veroorloven, aangezien
de voordracht indebij het publiek weinig bekende verslagen van de Ikiidemtedagen
gepubliceerd was Dit periodiek dankte overigens zijn bestaan in zekere zin aan het
klassieke'Hrabant'-bceld
16 Vgl Renders, 'De psvchologic van den brabanter', De
Brouwer, 'De hoge cultuur in Brabant', Idem, De Brabantse ziel, Idem, 'Het Brabantse
volk', Idem, Brabanlisme, Coolen, 'De Oost-Hrabanters', Cornelissen, Schoon roomsch
Brabant, üoossens, 'Vrolijke Brabanders', Naaijkcns, Leer mi] ze kennen
de Brabanders
17. Coolen, 'DcOost-Brabantcrs', 282-284 'Zeker kan men deze waarheid leeren, dat, hoe
beter de menschen het kri|gen, hoe meer zij geneigd zijn individueel in hun welvaart op te
gaan, en hoc meer het gemeenschapsleven verzwakt'(284) / i c o o k Van Oudheusden,
Brabantia Nostra Z\e voor het model Gemeinst haft/Gesellschaft
hierna pp 67-70,
18. Coolen, 'De Oost-Brabanters', 288 19 Cornelissen, Schoon roomsch Brabant., 5
20. Wesseldijk, 'Protestants kerkelijk leven', 127 \ gl ook Rogier, 'Noord-Brabant,
gisteren en nu', 99 21 \ a n Oudheusden, Brabantia Λ ostra, 182-190, Rooijakkcrs,'Het
geleefde geloof in Noord-Brabant', 16-17 2 2 · l^ e Q.ua> e a ( r c d )> Hel Nieuwe Brabant
23 De Brouw er, 'Het Brabantse volk', 8
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eigenheid van het Brabantse, ja - daar heeft het alles van - van zijn wezenskenmerk. Van zijn schoonste glorie bovendien'. Niet zonder retoriek
beschouwde De Brouwer het Brabantse geloof als de top en grondslag tegelijk van het Brabantse geheel.24
Het religieuze erfgoed der vaderen mocht niet op de helling worden gezet. De Brabantse bevolking was immers tijdens de reformatie en in de Generaliteitsperiode het katholicisme trouw
gebleven. Men ging onopvallend ter kerke
in eenvoudige kerkschuren en ter bedevaart
in het buitenland. Ondanks de barre omstandigheden en de tegenwerking van calvinistische kerk en overheid bleef het volk
trouw zijn geloofsplichten vervullen. Dit is
het beeld dat telkens weer wordt geschetst
van de religieuze mentaliteit der katholieken in de Meierij tijdens het Ancien Régime.25
Het betreft hier een beeldvorming die
sterk is beïnvloed door het negentiende- en
vooral twintigste-eeuwse emancipatiestreven van het gewest. Er is namelijk nooit een
tijdvak geweest waarin de godsdienstigheid
van het gewone volk zo hoog was opgeschroefd als in de eeuw van het ultramontaans katholicisme tot circa 1950. In NoordBrabant werd ter legitimering steevast verDe constructie van een specifieke
identiteit binnen 'Holland': omslag
wezen naar de onvoorwaardelijke trouw van
van een brochure van de Provinciale
de voorvaderen aan de katholieke zaak. Die
vvv van Noord-Brabant, circa 1955,
waren standvastig geweest en wisten zelfs in
(Gemeentelijk Museum Veldhoven,
perioden
van vervolging niet van wijken!
CMR)
De orthodoxe ultramontaanse rooms-katholieke visie werd impliciet op het Ancien
Régime geprojecteerd; de houding en levenswijze die daar, naar men veronderstelde, uit voortvloeiden werden voorgesteld als de normale, van oudsher
geaccepteerde norm voor de dagelijkse praktijk in Noord-Brabant. Het kersteningsoffensief van de eerste drie decennia van de twintigste eeuw was in
feite een reactie op de voortschrijdende moderniteit, die als een concrete bedreiging werd ervaren. 'Want niet de tijd van verdrukking kan 'n volk z'n
goede en schone eigenheid en z'n kostbaarst bezit ontnemen, maar wel de
tijd van welvaart en bloei'.26 De katholieke emancipatie versterkte de strijdbare en triomfalistische strategie van de Noordbrabantse elite; men diende
immers waakzaam te blijven en de moeizaam verworven vrijheid te beschermen. Op deze wijze werd een atypische, overdreven godsdienstige houding
op het Brabantse verleden geprojecteerd. De snelle Ontkerstening' die zich

sinds de jaren zestig van de twintigste eeuw duidelijk manifesteerde was dan
ook niet meer dan een afscheid van een Overspannen' katholieke identiteit en
een terugkeer naar normale verhoudingen.27 Deze visie heeft vanzelfsprekend consequenties voor het geschiedbeeld, zoals in deze studie zal blijken.
Het hier geschetste beeld van de Noordbrabantse landsaard is een moderne
constructie van geletterde en klerikale Brabantse elites uit de eerste helft van
de twintigste eeuw. In dit geïdealiseerde beeld van 'ons Brabant', in feite een
ideologisch-morele voorstelling gebaseerd op de geïnterpreteerde historische lotgevallen van de Meierijse bevolking, wilde de Brabantse intelligentsia zich herkennen.28 Het verschafte hun een veilige en eenduidige identiteit. Dit zelfbeeld werd vanaf de jaren vijftig vrij snel gemeengoed bij de
bevolking, die zich er - bij wijze van folklore - ook naar ging gedragen, zoals
de ongekende opbloei van de traditionalistische, voor 'outer en heerd strijdende' schuttersgilden, de verspreiding van het bourgondische carnaval en
de populariteit van de gastvrije koffietafels aantonen.29 De betekenisgeving
werd overgelaten aan geletterde elites, die op deze collectieve gedragsvormen lofredes componeerden waarin niet zelden een ideologische symbiose
van bourgondische en katholieke elementen te onderkennen is.3° Een dergelijke idealisering van het Brabantse land werd onder meer bekritiseerd door
H. Ouwerling die, in navolging van H. Maas, in zijn geruchtmakende werk
Uit de donkere gewesten (1908) de achterlijkheid en xenofobie van de Oostbrabander aan de kaak stelde. Het beeld van het donkere Zuiden dat deze
anti-klerikale ex-onderwijzers schetsten ondervond in Noord-Brabant echter veel weerstand van de katholieke elites, en zou \anaf 1920 verbleken.31
Het beeld van de eenvoudige, arme, maar gemoedelijke en gastvrije katholieke Brabander daarentegen zou systematisch worden uitgebouwd door de
filialen van de Vereniging voor Vreemdelingenverkeer (vvv), die zowel er
24 Ibidem, 18,23 De Brouwer heeft destijds blijkbaar scherp aangev oeld « at gaande was
en komen ging en voor velen pas met de secularisatie in de jaren zestig echt duidelijk werd
Zie voorts Aarts,'Dr Ρ С de Brouwer en Tilburg', en VanOudhcusden, Brabantiu Nos
tra, 68-74 2 5 - Knuvelder, Vanuit wingewesten, 91-103, met name 103-104 Van Vclthoven,
Stad en Meierij гап \-Hertogenbvsih,i, 154-174 ('Vervolging en rechteloosheid der katho
lieken'), Commissaris,'De katholieke kerk van 1795 tot 1 9 ^ ' , De Jong, Gremkapellen,
Peijnenburg, ZIJ maakten Brabant katholiek Deze werken zijn min of meer apologetisch en
ideologisch getoonzet, hetgeen 7C in het licht van de (beginnende) ontkerkelijking - al dan
niet bewust-een strategische waarde verschafte 26. De Brouwer, Brabantisme, 10.
27 Vgl Raedls, 'De christelijke middeleeuwen als mythe', V I.uykx,'Katholicisme en
moderniteit', Van Raaij, 'Het Brabants Studentengilde van Onze Lieve Vrouw' Zie ook
Righart, De katholieke zuil in Europa 28. Vgl het 'Brabantisme' ν an De Brouwer in zijn
gelijknamige publikatie uit i933,\anOudheusden,Braian/ja Mostra, 1215-129, \an Raaij,
'Het Brabants Studentengilde', Idem, 'De ondergang van het Brabants eigene'
29. Vgl Verhoeven,'Ofde Brabander bestaat' Een veelzeggende titel is bijv oorbeeld'
Vermeeren, De eeuwigegtldebroeder 30. Zo slaagde A van Duinkerken er met zijn
Verdediging гап Carnaval(1928) in de destijds door de katholieke kerk nog als 'heidens'
veroordeelde carnav alsvermakcn in overeenstemming te brengen met het Brabander en
katholiek zijn Vgl ook Verpalen, De beloierdestad 31. Vgl
Thissen,Heideoniginnwgen
modernisering, 128-130
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gevestigden als buitenstaanders door middel van allerlei brochures en kaarten waarin de traditionele folklore breed werd uitgemeten, duidelijk maakte
waarin de identiteit van het Brabantse volk was gelegen De/c toeristische
instellingen hebben het karikaturale beeld van 'Brabant' tot hun handelsmerk gemaakt en leveren met hun omvangrijke journalistieke en publicitaire netwerk tot op heden onverdroten hun bijdrage aan de (vorming van de)
identiteit van dit gewest 12
62
4 CONSTRUCTIE EN PERCEPTIE VAN IDENTITEIT

De studie van identiteiten en volkskarakters vormt van oudsher een terrein
van de volkskunde Volkscultuur stond lange tijd gelijk aan regionale cultuur
of aan de cultuur van etnisch-geograhsch bepaalde stammen als Friezen,
Saksen en Franken Dit régionalisme ν ormde een wetenschappelijk antido
tum tegen het overwicht van het gewest Holland, met zijn moderniserende
en nationaliserende tendensen " De traditionele beoefening van de volks
kunde was dan ook in feite ν eelal een reactionair verzet tegen eenwording en
de constructie van volkskarakters niet meer dan een weerstand tegen veran
deringen '+ Het behoud \an de eigenheid stond daarbij voorop Ieder volk
had zijn 'eigen aard' en de volkskundigen zagen het als hun maatschappelij
ke plicht materiaal aan te dragen om deze identiteit te schragen en te beves
tigen J;> In zekere zin werd het vak volkskunde pas in de jaren zestig definitief
van /ijn ideologische ballast ontdaan door de frontale aanval van 'de Tübingers' (Η Bausinger с s ) die zich kantten tegen het manipuleren met vage
begrippen als traditie, continuïteit en volk(skarakter) m Duitsland Zij doorzagen en ontmaskerden de ideologische lading van de/e begrippen, volkskundig onderzoek was in hun ogen in het verleden te vaak misbruikt voor
cultuurpolitieke doelen In Nederland verliep deze ontwikkeling subtieler
en geruislozer, maar had zij evenzeer ingrijpende gevolgen, met name inzake de relatie met de Vlaamse volkskundigen з 6
Met enige zorg constateerde de Nederlandse volkskundige J J Voskuil in
1984 weereen oplev ing van de belangstelling voor volksverhalen, volksliede
ren, volksgeneeskunde, volksgeloof en volkskarakter, zaken 'waarnaar al in
dertig jaar geen vraag meer was' Als diagnose stelde hij dat men op zoek was
naar wijsheden die m de moderne beschaving verloren waren gegaan, maar
bij 'het volk' nog bewaard gebleven zouden zijn 3 7 Nu heeft Voskuil in zover
re gelijk dat de constructie van volkskarakters door het aandragen van
geografische, sociale, religieuze en culturele determinanten een vorm van
ideologische pseudowetenschap is waarmee sociale wetenschappers en
volkskundigen zich niet (meer) zouden moeten bezighouden Het culturele
constructieproces van identiteit en stereotypering verdient echter als zoda
nig w el degelijk nadere studie hoe gc\ en mensen ν orm aan hun behoefte aan
identiteit, plaatsbepaling en classificatie' De wereld wordt immers in de

loop der geschiedenis door groepen telkens ingedeeld al naar gelang van hun
specifieke beleving van ruimte, tijd en mensen. Deze perceptie is in volkskundig opzicht juist bijzonder interessant.
Volkskarakters als zodanig bestaan niet. Maar deze culturele constructies
hebben als mentale realiteiten wel degelijk invloed op het gedrag van mensen. In Noord-Brabant geven zij bijvoorbeeld sterk richting aan de 'invention of tradition'.38 De daaruit voortvloeiende folklore bevestigt zowel de
visie van de buitenstaander als het zelfbeeld van een groep. Overigens worden doorgaans slechts de positieve elementen uit de 'outsiders-view' overgenomen. 'Het folkloristische leven onthult ons, vrees ik', aldus de NoordbrabantsefilosoofCornells Verhoeven, 'niets van wat er werkelijk in mensen
omgaat, maar meer omtrent dat wat vroegere hertogen, bewindvoerders,
beleidsmensen en andere vreemde bezoekers van hen verwachtten. Het is de
buitenkant van een voorgeschreven levensvreugde en welwillendheid. Het
kan zich dus ook handhaven als een façade of een vlot te hanteren systeempje
van gemakkelijk te herkennen kenmerken'.39
De constructie van een volksaard vormt het produkt van intensieve contacten tussen verschillende culturen. Er bestaat een nauwe wisselwerking
tussen de visie van buitenstaanders en gevestigden, waarbij hun beelden
zowel kunnen convergeren als uiteenlopen. De perceptie van eigenheid is
sterk gebonden aan grenzen. Zoals John Cole en Eric Wolfin Italiaans Tirol
aan de hand van als typisch Duits of Italiaans beleefde gedragsvormen een
'hidden frontier' traceerden,40 zo kende ook Noord-Brabant zijn verborgen
grenzen. We noemden al de confessionele categorieën katholiek en protestant. Maar ook de (in opklimmende graad van vervreemding) buiten de
regio of niet uit Brabantse ouders geboren katholieken of protestanten bleven buitenstaanders, zelfs al conformeerden zij zich aan de courante ge32. Rooijakkers, 'Volkskundige perspectieven' Vgl ook Verhoeven, 'Of de Brabander
bestaat', 46 'Ik ken Brabantse kniesoren die tcgeno\ er buitenstaanders \ cr\ allen ш de rol
van kw inkslager ol gulle lacher, sombere tobbers die mei brede gebaren alle problemen \ an
tafel vegen, en mensenhatende gierigaards die krampachtig de gast ι rijc Bourgondiër
uithangen omdat zij met zacht toeristisch geweld in die rol gedwongen worden Maar ik
zweer dat de echtheid eraf straalt, en dat het ook niet nadrukkelijk als comedie bedoeld is
Je kunt de bezoekers niet altijd teleurstellen en als mensen hardnekkig denken dat je zus of
zo bent, is het wat eigenwijs dat te blijven ontkennen' 33. Voskuil, 'Geschiedenis van de
volkskunde in Nederland', 57 34 Vgl de uitspraak van Peter Burke in Bonsen & Marks,
'Colloquy on National Character', 19-20 35. Vgl Peeters, Eigen aard
Oierztchtvunhet
Vlaamse volksleven 36· In Duitsland was het vooral het volkskunde-instituut van de
universiteit te Tubingen dat /ich keerde tegen het ideologische karakter van vele klassieke
volkskundige begrippen, vgl Bausinger, Volkskunde Von der
Alleitumsforwhunçzur
Kulluranalyse Tussen de Nederlandse en Belgische redacteuren van het tijdschrift
Volkskunde \.плт het in 1074 tot een breuk die vooreen groot deel herleid kan worden tot
fundamentele verschillen van inzicht in de taak en beoefening van het vak, vgl Voskuil,
'Geschiedenis van de volkskunde', 61-62 37 Idem, 63 38. Hiermee wordt het proces van
'folklorisenng' aangeduid waarbij bepaalde gebruiken gehistoriseerd en gemythologiseerd
worden en de status van onaantastbare traditie krijgen, vgl Hobsbawm & Ranger (red ),
The invention ojtradition 39 Verhoeven, 'Of de Brabander bestaat', 47 40. Cole & Wolf,
The Hidden Frontier
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dragsvormen Volkskarakters krijgen \ooral betekenis in perifere grensgebieden Brabant wordt strikt genomen begrensd door de Moerdijk en De
Peel De Belgische staatsgrens, die het oude hertogdom verdeelt, wordt
daarentegen minder als zodanig ervaren De westelijke grens is vloeiend en
wordt niet bij de provincie Zeeland, maar als versluierde demarcatie veel
meer oostwaarts, in het zandgebied gelegd
Behalve in ruimte wisselt de perceptie van de volksaard ook in tijd De
oude folklonsten beschouwden het volkskarakter graag als een overgeleverde schat waarin het volk zijn eigenheid koesterde, een identiteit die door
bodem en geschiedenis gevormd was tot een statisch geheel, dat kon bogen
op een grote mate van continuïteit Zij hadden dan ook geen oog voor de
mentale constructie ervan - het was immers voor een deel hun eigen geesteskind - maar projecteerden een als typisch Fries of Brabants beschouwd
gedrag in een tijdloze sociale werkelijkheid 4I De diachronische studie van
de wisselende perceptie van eigenheid en anderszijn kan vanuit cultuurhistorisch perspectief daarom bijzonder \ eelzeggend zijn Welke omstandigheden zijn van invloed op de menselijke behoefte aan een eigen groepsidentiteit' Welke elementen selecteert men uit het aanwezige repertoire' Opmerkelijk is dat er in de beschouwingen over het volkskarakter conjuncturen te
onderkennen zijn Zo constateerde Jan Romein in 1941 in de perioden rond
1600,1672,1787,1795,1813,1830,1870 en 1914 een opbloei van de belangstelling voor de (in dit geval Nederlandse) volksaard In zijn tijd bereikte de
belangstelling voor volkskarakters echter een hoogtepunt 42
Blijkbaar zijn nationale crisismomenten in het staatsvormingsproces van
groot belang voor de constructie en perceptie van eigenheid Dergelijke processen kunnen we op internationaal, provinciaal, regionaal of lokaal niveau
bestuderen Het eenwordingsproces van Nederland in de negentiende eeuw
bracht allerlei gewestelijke bewegingen voort die pal stonden voor het
behoud van eigenheid, of beter gezegd die een eigen aard construeerden als
tegengif tegen de unificatie Ook de plannen tot opdeling van de provincies
in de jaren zeventig van deze eeuw stimuleerden de perceptie van regionale
eigenheid, men denke bijvoorbeeld aan de elitaire actiegroep 'Brabant éen'
De gemeentelijke herindeling in Noord-Brabant wekt de laatste jaren veel
beroering, waarbij het landelijke zelfbeeld van - verregaand verburgerlijkte
- dorpen wordt bedreigd door gulzige steden Ten slotte heeft vooral de
Europese eenwording in 1992 een hernieuwde belangstelling voor nationale
identiteit tot gevolg Antropologen, literatoren en historici herontdekken nu
de volksaard als onderzoeksobject,43 de volkskundigen houden zich vooralsnog echter afzijdig Deze terughoudendheid is gezien de historiografie volkomen begrijpelijk, maar eigenlijk onterecht immers niet de legitimatie van
volksaard als zodanig, maar het culturele proces van constructie en perceptie
van identiteiten vormt thans het studie-object

Hierboven werd het 'Brabant'-beeld van de crisisperiode in de jaren dertig
van de twintigste eeuw besproken. Elk tijdvak heeft echter zijn eigen 'Brabant'-beeld, dat bovendien sociaal-confessioneel gedifferentieerd is. 'Een
Jood, een Heiden, zelfs een Turk is menschlievender en verdraagzamer dan
de Roomsche Meierijenaar', schreef de Vierlingsbeekse predikant Stephanus Hanewinkel in 1801 in zijn Gedachten over de Meierij van 's-Hertogenbosch en derzelver inwoners...** Elders betoogt hij: 'eigenbelang en afgunst
heerscht 'er in eenen hoogen trap. Met één woord: In kleeding; spreeken;
godsdienst; bijgeloof; onkunde; snapachtigheid enz. zijn zij volmaakte Brabanders, en met dit woord zeg ik U alles'.45 Deze uitlatingen uit de crisisperiode van omstreeks 1795-1798 zijn fel gekleurd en vertellen veel over de
perceptie van de Meierijse volksaard door de auteur en zijn lezerspubliek.
Enkele jaren later, in 1807, nam Servaas van de Graaff het in zijn Hislorischestatistische beschrijving van ... het departement Braband ondubbelzinnig op
voor de Meierijenaars, om de 'schandelijken laster' van Hanewinkel te weerleggen. 'De inwoners der Meijerij van 's-Hertogenbosch zijn, over het algemeen beschouwd, een zeer goed slag van menschen, waaronder men zeer
wel en genoeglijk kan leven', zo opent hij zijn 'Korte schets van den aard en
de levenswijze der bewoners van de Meyerij van 's-Hertogenbosch'.··6
Behalve in dergelijke polemische en ideologische geschriften47 treffen we
opmerkingen over de Brabantse landsaard steevast aan in reisverhalen en
andere verslagen. De accenten worden daarbij per scribent anders gelegd.
Ging Hanewinkel in op godsdienstige kwesties en noteerde Van de Graaff
vooral sociaal-economische observaties, de Bossche arts Abraham Walkart
bezag de inwoners in 1779 psychosomatisch. 'De meesten worden zoo weekelijk niet opgevoed als de Stedelingen in Holland en die gereegeld leven, en
zijn doorgaans van een vaster lichaamsgestel. In den omgang zijn ze veeltijds
openhartig, gespraakzaam, en beminnen de gezelschappen, herbergzaam,
inzonderheid voor de zulken, aan wien zij hunne waaren verkoopen. Meerendeels zijn ze luchtig en vrolijk van geest; men ontmoet er weinig Melancholici en Hypochondrtaci, of andere zoogenaamde Melkkoetjes van Doctoren, die in Holland, onder de Vrouwen, zooveel gevonden worden en alleen
uit eene bedorvcne inbeelding, gewoonte, of Ziektc-Mode, medicinceren'.48
41. Vgl Clccrdin, Vincent xan Goghen Brabant, 18 Omstreeks 1883 ontdekt hi|, dat niet
enkel de volksaard van Brabant, maar ook menig \olkst\pe weinig verschilt vandcmiddeleeuwsche' 42. Zwaan, '"Nationaal karakter" in ontwikkelingsperspectief', 8g Romein,
Oorsprong, Ï oortgang en toekomst xande Nederlandse geest en Idem, Beschouwingen οι er het
Nederlandse xolkskarakter Zie ook Van Heerikhuizen, 'Sociologen in de jaren dertig en
veertig' 43 Fnjhoff, 'Volkskarakter historisch beschouwd', Schama, The embarrassment
of riches, Plei], Het Nederlandse onbehagen, themanummer over 'nationaal karakter' van
Amsterdams sociologisch tijdschrift, 18 ( 1991) nr 2 44. [Hanewinkel], Gedachten 01 er de
Meierij ι an 's-Hertogenbosch, 4 45 [Hanewinkel], Reize door de Majori] xan 's Hertogenbosch in denjaare і?д8-іудд, 48 46 Van de Graaff, Histonsche-statisttsche besihnjimg,
1,660 47 Van de Sande,'Beeldvorming over Noord-Brahant en antipapisme' 48. Van
Sasse \ an Yssclt, 'Eenige oude beschrijvingen der stad 's-I lertogenbosch', 320
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We hebben hier telkens te maken met personen die mm of meer buitenstaanders waren, maar desondanks goed bekend met de bevolking Als
'grensgangcrs' konden zij in hun belev ing van de ander vergelijkingen trekken met de bewoners aan de andere kant \an de scheidslijn Zij \ormen
intermediairs tussen verschillende culturele circuits hun beleving van het
'eigenaardige' wordt bepaald door wat in hun eigen kringen als 'gewoon'
beschouwd wordt Vandaar dat beschouwingen o\er de volksaard zozeer
uiteen kunnen lopen het beeld van de ander is immers telkens weer een vertoog over het zelf Overigens is het opmerkelijk dat het stereotvpe van de
gastvrije, opgewekte en gemoedelijke Brabander reeds bij Van de Graaff en
Walkart voorkomt Het blijkt een telkens terugkerend element in de beeldvorming, dat door zijn positieve karakter alle kans had om zich in de loop van
de twintigste eeuw te ontwikkelen tot een zelfbeeld Zo leerden de Brabanders in de loop van vele generaties ook zichzelf kennen

5 ETAPPES VAN MODERNISERING

Historici zijn geïnteresseerd in ontwikkelingen De vorming van politieke
constellaties, de sociaal-economische conjuncturen, de kerkelijk-rehgieuze
evolutie of de genese van bepaalde levenspatronen worden bij voorkeur diachroon beschreven en geanalvscerd Bij synchrone beschrijvingen situeert
men de waargenomen toestand in het ruimere tijdsverloop Nu zijn begrippen als 'ontwikkeling', 'genese', 'evolutie' en 'proces' mentale constructies,
die als zodanig in het verleden niet bestaan Het is niet zo dat we simpelweg
een archief kunnen raadplegen waarin 'feiten' en 'geschiedenissen' zijn
opgeslagen Zoals een getuigenis in de vorm van geschreven tekens op een
blad papier pas betekenis krijgt (en dus een 'feit' wordt) op het moment dat
iemand het leest en duidt, zo kunnen slechts de combinatie en interpretatie
van een in de tijd gespreide reeks van dergelijke getuigenissen in het hoofd
van de onderzoeker een 'proces' opleveren Dit methodologisch probleem,
dat door wetcnsehapsfilosofen uitvoerig is beschreven, wijst ons op het creatieve constructieproces van de geschiedkundige die historische verschijnselen onderzoekt 49 Zoals weleens onnauwkeurig wordt gesteld 'reconstrueert' noch 'ontdekt' hij ontwikkelingen Hij bedenkt ze
Dit besefis essentieel, wil men niet vervallen in reificaties of reductwmsmen In het eerste geval is sprake van het projecteren van mentale constructies (bijvoorbeeld processen) van de onderzoeker in het verleden, constructie en realiteit worden daarbij verward l0 De reductionistische werkwijze is
hieraan nauw verwant en betreft het terugvoeren, het herleiden van een
bestaande, bekende toestand tot een historisch uitgangspunt Dit hoeft niet
alleen het terugvoeren tot een 'beginpunt' in de tijd te zijn, het kan ook een
reductie van de historische werkelijkheid tot geconstrueerde ontwikkelingsfasen betreffen Dergelijke stadia hebben als zodanig natuurlijk nooit in het

verleden bestaan. Wanneer zo'n ordeningshulpmiddel een vertekenend
keurslijf wordt schiet de onderzoeker zijn doel voorbij: het instrument
bepaalt dan in hoge mate het bewijsmateriaal. Het verleden wordt daardoor
weliswaar een stuk overzichtelijker, maar de kans is groot dat de constructie
tevens een gereduceerd beeld geeft van de vervlogen historische werkelijkheid: die wordt dan immers beschouwd als louter illustratie van de theorie.5'
Zo werken sommige onderzoekers bij de beschrijving van het moderniseringsproces in de achttiende en negentiende eeuw ook vandaag nog volop
met het aloude begrippenpaar Gemeinschaft en Gesellschaft. In een recente
Tilburgse studie wordt /onder enig voorbehoud gesteld: 'Gemeinschaft
staat voor een besloten samenleving. Hier geldt het "één voor allen en allen
voor één". De Gemeinschaft is het resultaat van gemeenschappelijke gevoelens en overtuigingen, van wederzijdse sympathie en van tradities. De lotgevallen van de leden komen overeen, levenservaringen worden door alle leden
gemeenschappelijk gedeeld. Standsverschillen worden als natuurlijk geaccepteerd. Dit maatschappijtype erodeert tenslotte als gevolg van urbanisatie, industrialisatie, kapitalisme en het zich presenteren van de nationale
eenheidsstaat. De Gesellschaft als samenlevingsvorm ontstaat. Collectieve
ervaringen en verbondenheid verdwijnen, daarvoor in de plaats komt een
zakelijke en kille maatschappij op basis van functionele rationaliteit. Ieder
vecht hier voor zich en maakt berekende keuzes van middelen om een
bepaald doel te bereiken. 42
Met dit citaat uit het boek Levensloop, cultuur en mentaliteit (1990) wordt
het schema van de Duitse socioloog Ferdinand Tonnies (1855-1936) in
enkele trefwoorden weergegeven. Het is echter een typisch negentiendeeeuwsc, romantische visie, die duidelijk is beïnvloed door het moderniseringsproces zelf. Als telg uit een boerengeslacht in Sleeswijk wist Tonnies,
die gedurende zijn gehele academische carrière verbonden bleef aan de Universiteit van Kiel aldaar, uit eigen ervaring wat de transformatie van een
agrarische naar een industriële samenleving betekende. In het begrippenpaar, dat hij presenteerde in zijn boek Gemeinschaft und Gesellschaft (1887),
klinkt een sterk moreel oordeel door, alsmede een romantische verheerlijking van de plattclandscultuur. In het begrip Gemeinschajl ligt een verlangen
naar een verloren wereld besloten, een verlangen dat ook romantische kunstenaars van die dagen deed uitwijken naar de periferie van het ongerepte
platteland.53 Opgemerkt moet echter worden dat het met name de specifieke
wetenschappelijke receptie van Tonnies' gedachtengoed is die deze roman49 Van der Dussen, Filosofie van de geschiedenis, 43 ^7 ςο Frijholl, Cultuur, mentaliteit
illusies гаи elites', 26 ben (leli)k) Nederlands woord \oor reificane (\an het Latijnse res,
gecombineerd met/rtif re) zou '\erdinglijking' kunnen /ïjn 51 \ gl Burke, History ami
snaai theory, 69 52 Dekker, Van den Eercnbeemt & De I.eeuw, Leiemlonp, ι u/tuur en
mentaliteit,η /.ie mijn recensie in / olkskundig bulletin iS(iog2) 104-10"; 53 Blok,
-іііігі>роІо£і\іІіерег5реіііеіеп,ф-іоі, Rooijakkcrs, 'De bccldenmakclaar', \ a n der Heijden
& Rooijakkcrs, Кетріч he hoeren en l laainse ι issers
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tische schematisering heeft bevorderd. Gemeinschaft en Gesellschaft werden
op ongenuanceerde wijze diametraal tegenover elkaar gesteld, en het
begrippenpaar ging, los van het boek waarin het geïntroduceerd werd, als
het ware een eigen leven leiden.54 De Tilburgse auteurs gebruiken echter
zonder enige ideeenhistorische reflectie deze negentiende-eeuw se maatschappijtheorie, met haar expliciete morele lading en receptie, om 'het'
moderniseringsproces te duiden. Noties als collectief, traditioneel, irrationeel, vertrouwd en statisch versus individueel, modern, rationeel, nieuw en
dynamisch markeren de vermeende stadia van de 'vooruitgang': de transformatie van de Europese samenleving.
De positieve connotaties in de omschrijving van de Gemeinschaft zijn duidelijk: hier wordt het volk met zijn tradities en solidariteit bedoeld. De zakelijke en kille samenleving van de Gesellschaft is de arena van de massa, een
begrip met een negatieve, immorele klank. In tegenstelling tot de cultuur
van het volk wordt de massacultuur niet teruggeplaatst in de tijd, maar juist
gefuturiseerd: het levert een science-fiction-гсЫ'щ schrikbeeld op van een
slaafs, materialistisch en oppervlakkig individu, dat net zo uniform is als de
Produkten die het consumeert. 55 Een dergelijk cultuurpessimisme klinkt
ook door in een essay van H. Hanssen over de Brabantse boerderijen uit
1952: 'De boerderijbouw uit de eerste decennia der 20e eeuw wijkt hierin
niet af van het algemene mis-groeiingsproces der volkscultuur, ontstaan uit
een overwaardering der materie en een onderschatting van de geest.'56 In het
boek van Tönnics werd het leven in kleine gemeenschappen van minder ontwikkelde samenlevingen afgeschilderd als een betere wereld met de hoop en
de wens om het warmere en meer harmonische type menselijke bindingen,
die men vagelijk toeschreef aan vroeger tijden, te doen herleven.57 De constructen Gemeinschaft /Gesellschaft en volk/massa worden gemakkelijk herleid tot statische historische realiteiten. Ze ontlenen echter hun betekenis
aan de specifieke context waarin ze zijn ontstaan en worden gebruikt. Zoals
Bruckner terecht stelde: '"Volk" is een constructie en een interpretatie; géén
historische realiteit, slechts een historisch idee.'58
Het geloof in de pre-industriele mens als een traditioneler, harmonischer, meer collectief en solidair wezen is hardnekkig. Dit leidt soms tot een
eigenaardige beeldvorming. Zo wordt de religie van de Gemeinschafts- of
volksmens in de hierboven genoemde Tilburgse studie gekenmerkt door
'voor-rationele gedragingen' als volksgeloof, hekserij en magie, immers: 'de
pre-moderne mens staat enigszins hulpeloos in de wereld'.59 Voor de overgangsperiode naar de moderne samenleving geldt dan 'dat de godsdienst
niet langer meer bepalend is voor wat goed is of slecht, waar of onwaar. De
rol van de godsdienst wordt hier vervangen door het rationalisme, door
wetenschappelijke kennis'.60 In het moderne, industrieel-dynamische tijdvak van de twintigste eeuw vindt de kerk ternauwernood aansluiting bij de
leefwereld van de mensen, die zich in Nederland manifesteert in een toenemende ontzuiling en secularisatie. 'Ook de toenemende aanhang van andere

(oosterse) religies wijst in deze richting. Blijkbaar hebben mensen nog
steeds behoefte aan iets meta-fysisch in deze onpersoonlijke, zakelijke
wereld.'6' Interessant is dat de auteurs voor de beschrijving van de preindustriele religie maar liefst twaalf bladzijden nodig hebben; de overgangsperiode krijgt anderhalve en de industriële periode slechts een halve pagina
toebedeeld. Moet dit de veronderstelde teruggang van het belang van geloof
en godsdienst in het alledaagse bestaan van de moderne mens illustreren?
De gebruikte historische gegevens zijn keurig gereduceerd en op maat gesneden volgens de gehanteerde schemata. Magisch denken is in een moderne industríele wereld volgens een dergelijke deterministische cultuuropvatting een Fremdkörper, want: 'Wanneer de onderbouw verandert, past de
bovenbouw zich aan. Gebeurt dat niet, dan zal de betreffende samenleving
een anachronisme zijn, een cultuur-enclave in het nieuwe, moderne systeem. Uiteindelijk zal die samenleving waarschijnlijk te gronde gaan.'62 Op
deze wijze ontstaan karikaturen, die het (religieuze) gedrag van mensen in
het verleden niet adequaat kunnen verklaren.
In enkele recente studies waarin relatief veel Brabants materiaal is opgenomen,63 wordt telkens uitgegaan van drie stadia, te weten: een agrarischambachtclijke fase, een overgangsperiode en een industrieel dynamisch tijdvak. Deze begrippen of stadia zijn ontleend aan de demografie en zijn daar
zeker een verhelderend instrument. Het is echter maar de vraag of je een
dergelijke Аи/èn-theorie, afgezien van de geldigheid van het evolutionistische vooruitgangsdenken dat erin ligt besloten, ook zonder meer kunt projecteren op andere domeinen van het leven, zoals religie, levensloop, kleding,
opvoeding enzovoort. Behalve dat het bronnenmateriaal op een reductionistische wijze in deze historische korsetten wordt geperst, lijken deze begrippen ook verregaand gereïficeerd: al lezende ontkom je niet aan de indruk dat
de onderzoekers de door hen gehanteerde constructies voor historische werkelijkheid houden. Dat verklaart ook de typische dynamiek in hun cultuurmodel: de agrarisch-ambachtelijke fase is statisch; een en ander wordt
gemobiliseerd in de overgangsperiode en de moderne tijd is dan zoals dat
heet industrieel-dynamisch.64 Dan worden er processen ter verklaring aan54 Zie Zimmermann, 'Annäherung an Ferdinand Tonnics' 55. Cieraad, De elitaire
verbeelding гап volk ел massa, ν gl Rooijakkers, 'Volk en massa als elitaire misleiders',80
56 Hanssen, 'De boerden) in Brabant', 179 57 Norbert Elias., geciteerd in Blok,.Antro
pologischeperspectiven, 100 58. \V Bruckner geciteerd in Cieraad, De e Utaire verbeelding,
64 Vgl ook Prak,'Identité urbaine, identités sociales, 907 'I.'idee que la vie était plus
intime a\ ant la revolution industrielle qu'a l'epuque moderne est l'un des cliches du xixe
siècle qu'a survécu jusqu'à nos jours' 59. Dekker, Van den Eerenbeemt &. De I.eeuw,
Levensloop, cultuur en mentaliteit, 223 60. Ibidem, 235 61. Ibidem, 237 62. Ibidem, ι
63. Ibidem, Van den Eerenbeemt, Mens en maatschappij m beweging, en Idem, In het spoor
tan de vooruitgang 64. 'Hoewel de vertrouwde traditionele maatschappelijke grondslag
een taai leven lijkt te hebben, groeien onder de oppert lakte van de samenlev ingsvorm de
ver nieuw ingshjnen door In de periode 1840-1860 komen ze opnieuw aan de oppervlakte
en laten zich nu met meer terugdringen Nederland treedt dan definitief het tijdperk van
de Gesellschaft binnen Vanaf dan gaat de samenleving op rationele gronden geordend
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gehaald, zoals urbanisatie, industrialisatie, kapitalisme en de opkomst van de
nationale eenheidsstaat De7e ontw ikkelingen zijn natuurlijk ook weer mentale constructies, die samenhang aan het verleden geven Een constructie (in
casu modernisering) wordt hier \erklaard met andere constructies'
In hoeverre werden de samenlevingen van de Gemeinschafts- of volksmcns op het pre-industriele platteland daadwerkelijk gekenmerkt door harmonie, solidariteit, wederzijdse sympathie en gedeelde levenservaringen'
Verschillende antropologen en historici schetsen een geheel ander beeld In
plaats van solidariteit en belangeloze uitwisseling treffen ze er juist vaak een
stelsel aan van wederzijds hulpbetoon volgens de strikte regels der reciprociteit ik geef opdat gij geeft Er is veelal sprake van een grote afstand tussen de
seksen en een verzakelijking van het huwelijk Er bestaan vaak hevige en
langdurige conflicten in of tussen families over bezittingen en sociale deviantie kan onverbiddelijk worden afgestraft met charivari's - kortom de
¿ogenaamdefaie-to-Jace-communtttes van de Gemeinschaft lijken vaak meer
op back-to-back-communilies De marges van sociale onwetendheid zijn in
dergelijke gemeenschappen soms zo gering, dat het samenleven er slechts
mogelijk is door geïnstitutionaliseerde vormen van ontwijking ^ De
Gemeinschaft is niet meer dan een gedroomde werkelijkheid
Wat het gesloten, traditionele en statische karakter van de pre-industnele plattelandsgemeenschappen betreft bestaat de neiging om enerzijds de
eenheid van territoriale groepen te benadrukken en anderzijds de verdeeldheid binnen dergelijke groepen te onderschatten In dat opzicht werkt de
gedachtenwereld van Tonnies nog sterk door Afgezien van de miskenning
van conflicten binnen de 'organische' samenleving, was ook de geograhsche
mobiliteit aanzienlijk groter dan vaak wordt verondersteld Het ideaalbeeld
van de homogene groep werkt hier vertekenend, zowel de elites als de armen
immers waren veel mobieler dan de gezeten middengroepen De recente
aandacht ν oor gendei -aspecten verbrijzelt ten slotte de eenheid op microni\ eau er was m ν eel gev allen sprake van een structurele ongelijkheid tussen
de seksen Essentieel is voorts de notie dat modernisering niet noodzakelij
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kerwijs volgt op traditie en onveranderlijkheid
De negentiende-eeuwsc tendens om de ongerepte, nog niet door verste
delijking en industrialisatie beroerde gemeenschappen te verheerlijken
heeft nog lang doorgewerkt in antropologisch en ν olkskundig onderzoek Zo
hanteerde de Amerikaanse antropoloog Robert Redfield ( 1897-1957) aan het
koppel Gemeinschaft/'Gesellschaft verwante begrippen als folk versus urban
of'little \ersusgreat tradition om het leven in een Mexicaans dorp te beschrij
ven Dichotomieën als traditioneel/modern, volk/massa, primitief/geciviliseerd, gesloten/open, statisch/dynamisch, agrarisch/industrieel, collectief/individueel, solidaire verbondenheid/kille zakelijkheid en dergelijke,
gev en ondanks de schone schijn geen inzicht in de w ijze waarop samenlcv ingen zich ontwikkelen Of zoals Anton Blok het treffend formuleert 'De
auteurs die zich van dergelijke polaire begrippenparen bedienen, hebben

het voortdurend over veranderingen, ontwikkelingen, transformaties enz.,
waardoor zij de indruk wekken gebruik te maken van een ontwikkelingsper
spectief. In feite zijn zij echter slechts bezig met classificeren en wel zodanig
dat alle veranderingen worden herleid tot dingen die blijkbaar voltooid zijn
en zich in een toestand van eeuwige rust bevinden, zoals de morele orde en
de technische orde. Hoe de laatste zich uit de eerste heeft ontwikkeld - hoe
het civiliseringsproces zich in bepaalde samenlevingen heeft voltrokken
moet dan wel aan het oog onttrokken blijven.'67
De interne dynamiek en rationaliteit van de plattelandssamenleving is
lange tijd miskend. De 'cultuur', en ook alle vernieuwingen en ontwikkelin
gen, kwamen uit de stad. Nieuwe modes in kleding, voeding en huisvesting,
nieuwe woorden en gebaren, nieuwe werktuigen en technieken - de inven
ties en innovaties kwamen altijd vanuit de ontsloten urbane centra naar de
gesloten en inerte periferie. De plattelanders liepen steevast achter, ze beli
chaamden in deze visie letterlijk een Ungleichzetttgkett.^ Met de studie
Peasants into Frenchmen uit 1976 van de Amerikaanse historicus Eugen
Weber werd dit beeld enigszins geretoucheerd. Het is Webers verdienste dat
hij de ontwikkelingen nu eens niet vanuit een urbaan perspectief beschouw
de, maar de invloed van 'het' moderniseringsproces beschreef vanuit het
standpunt van de Franse plattelandssamenlevingen. Daarbij maakte hij veel
gebruik van etnografische gegevens die door regionale folkloristen waren
opgetekend. Op deze wijze traceerde hij op regionaal niveau de ontwikke
lingsgang van rurale samenlevingen die oplosten in de gecentraliseerde
Franse eenheidsstaat, een proces dat hij aanduidde met beladen termen als
'verovering' en 'kolonisatie'. 69
Ontdekten historici de antropologie en volkskunde, antropologen op hun
beurt gingen zich steeds meer bezighouden met ontwikkelingen binnen
Europese samenlevingen. Zo verschenen er de laatste decennia in Neder
land gedetailleerde antropologische studies over plattelandsgebieden, waar
bij een expliciet ontwikkelingsperspectief werd gehanteerd.70 De 'grote
geschiedenis' van politieke evenementen en economische conjuncturen
fungeerde daarbij als decor - op de voorgrond stond echter het gedrag van
de plattelander in alle sociale geledingen, waarbij de mate van vervlechting
worden en treedt het individu naar ν oren als de stuwer \ an een moderniseringsproces dat,
ofschoon in tempo en tijdstip verschillend uitwerkend, alle segmenten van het menselijk
bestaan in het ritme van de vernieuwing brengt' Van den Eerenbeemt, In hel \рооггап de
looruitgan^w
65 Blok, Antropologische perspectiven, loo-ioi 66. Knippenberg & De
Pater, henwordmg, 15 67 Blok, Antropologischeperspeciieien, 104 68. Cieraad, De elitaire
verbeelding, 18-19,33 69.1. Weber, Peasants into Frenchmen Desalniettemin kleven er aan
deze studie diverse be7waren zo ¿iet Weber de stedelijke centra nog als het hart van de
'beschaving', van waaruit de impulsen tot verandering komen en hanteert hij cen rigide
moderniscringspatroon, gebaseerd op een materialistisch cultuurmodel, vgl R van der
Laarsc, 'l· ugen Weber en de ondergang van de Franse volkscultuur' 70. \ e r n p s , En boien
de polder de hemel, Meurkcns, Bergeijkse notabelen, Idem, Beiolkmg, economie en cultuur г an
het oude Kempen/and en, recent \ an Ginkel, /Ik m/ op zi/n tij, Idem, Tunen Si ylla en
Charybthi
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van de rurale samenleving met grotere sociale, economische, politieke en
culturele verbanden een belangrijke verklaringsfactor vormde De als sta
tisch beschouwde plattelandssamenlevingen bleken verrassend dynamisch
en bezaten een eigen rationaliteit, die voordien veelal in normatieve zin als
'irrationeel' of 'voor-rationeel' was geduid De bevolking bezat een groot
aanpassingsvermogen in demografisch, economisch en cultureel opzicht en
benutte de mogelijkheden binnen het systeem optimaal Het probleem bij de
modernisering zat hem dan ook niet zozeer in het zogenaamd gesloten en
statische karakter van de gemeenschappen, maar veeleer in de confrontatie
tussen divergerende normen- en waardensystemen De interne rationaliteit
en dynamiek van het platteland werd door de dominante, etnocentrische
ratio van (stedelijke) elites veelal niet erkend 7 '

6 VERLICHTE, ROMANTISCHE EN NATIONALISTISCHE VISIES
OP HET VOLK

Aan het einde van de achttiende en in het begin van de negentiende eeuw,
toen bepaalde aspecten van de 'traditionele volkscultuur' geleidelijk aan het
verdwijnen waren, werd 'het volk' steeds meer een object van studie voor
Europese intellectuelen Het volk, waarmee zij in die tijd vooral de boerenbevolkmg bedoelden, stond nog dicht bij de natuur, was simpel en ongelet
terd, dus onbedorven De boeren handelden, zo dacht men, instinctief en
irrationeel, ze waren geworteld in tijd en ruimte, in traditie en bodem Naast
de vroege pubhkaties van individuele liefhebbers,72 ontstond er in Duits
land \anaf de tweede helft van de achttiende eeuw een volkskundige belang
stelling in het kader van de Duitse kamerahstiek (de leer van het beheer van
vermogens) en staatswetenschap Een groep wetenschappers documenteer
de het karakter van Land und Leute in opdracht van de verlichte absolutisti
sche overheden De belangrijkste vertegenwoordigers van deze groep
Staahwissensihaftlern zijnj Moser (1780-1794), А С H Niemann (176173
1832) en W Η Riehl (1823-1897) De Duitse volkskundige Wiegelmann
acht de werkzaamheden van Wilhelm Riehl op etnologisch gebied zelfs als
belangrijker dan die van Jacob (1785-1863) en Wilhelm (1786-1859)
Grimm Veel moderne theoretische begrippen zijn in eerste aanleg reeds
aanwezig bij Riehl, wiens werkwijze niet zozeer gekenmerkt werd door het
eindeloos verzamelen van materiaal, als wel door het streven naar weten
schappelijke analyse ('Das Erkennen der Gesetze des Volkslebens') Vanuit
wetenschappelijk oogpunt wellicht niet geheel terecht, kregen de gebroe
ders Grimm in het tijdperk \an de romantiek echter veel meer aanhangers
en navolgers De reconstructie van de oudgermaanse cultuur en het bloot
leggen van de 'volksziel' vormde voor velen een fascinerende uitdaging
Men ging niet alleen ver terug in de tijd, maar betrok ook de eigentijdse
'overblijfselen' in de vorm van relicten bij het onderzoek De invloed van

deze romantische volkskundebeoefening is tot diep in de twintigste eeuw te
traceren en heeft voor buitenstaanders het gezicht van deze wetenschap
bepaald.74
Een van de eersten die zich serieus met de studie van de Nederlandse
volkscultuur bezighielden was Johannes Le Francq van Berkhey (17291812). Hij is de auteur van het door landbouwhistorici veel geraadpleegde
werk Natuurlijke Historie van Holland, gepubliceerd in 5 delen tussen 1769
en 1811. Als kind van zijn tijd hield hij zich voornamelijk bezig met de plattelandsbevolking. In de Hollandse samenlevig met haar verstarde politieke
en sociale verhoudingen aan het einde van het Ancien Régime werd het boerenvolk gewaardeerd wegens zijn veronderstelde spontane en onbedorven
levenswijze. Le Francq van Berkhey profileerde zich als een ware orangistische chauvinist bij het doceren van het vak 'natuurlijke historie' aan de
Leidse hogeschool. Zijn leeropdracht behelsde een mengsel van disciplines,
waaronder sociale geografie en etnologie. Deze geboren en getogen Hollander schreef met onverholen trots over zijn gewest, waarbij hij graag zijn oor
te luisteren legde bij wat hij noemde de 'boeren-professoren': de praktizerende landlieden. Le Francq van Berkhey maakte echter geen school. Toen
er na de Franse Tijd enige interesse voor volksgeloof, volksverhalen en
volksliederen ontstond, lieten de belangstellenden zich inspireren door buitenlandse, vooral Duitse voorbeelden.7S
Nauw verwant aan de Duitse kameralistischc traditie is ook het werk van
de eerdergenoemde patriottische dichter en drukker/uitgever Servaas van
de Graaff (Dordrecht 1757 - na 1809), die in 1806 van koning Lodewijk
Napoleon de opdracht kreeg een statistische beschrijving van het Koninkrijk Holland samen te stellen.76 Gestimuleerd door de Eindhovense geestverwant en staatsman Jan van Hooff, begon hij met het toenmalige 'Departement Braband' omdat, zoals hij in zijn voorrede verklaart, 'van alle onze
Departementen er geen is dat, vooral wat zijne binnendeelen betreft, minder
bekend is dan dit Departement en hetwelk echter wel verdient van naderbij
gekend te worden'. Voorts stelde de auteur dat 'het thans algemeen [wordt]
erkend, dat de Statistiek of de kennis van de Staats-aangelegenheden der
voornaamste Rijken en Staten een der nuttigste wetenschappen is, onont71. Vgl Van den Brink, '"De arbeid is alles, de mensch niets "', Van der Henden &
Rooijakkers, 'Agrarische cultuur in de Kempen' 72. Burke, Popular culture, 3,9 en
287-288 'The discovery of the people select studies and anthologies, 1760-1846' Voor
een algemeen overzicht zie Cocchiara, Stona delfolklore m Europa 73. Wiegelmann,
Zender ííHeilfurth, Volkskunde Eine Einführung, 12-18, Wcber-Kellermann & Bimmcr,
Einführung m die Volkskunde, 7-16,42 54 74. Wicgelmann, Zender & Heilfurth, Volkskunde Eme Einführung, 18-10 Helge Gerndt presenteert in zijn essav 'Abschied von Riehl
- in allen Ehren' echter een wat meer genuanceerde visie, in Idem, Kultur als Forschungsfeld, 146-159 Voor een beknopte historiografie van de Duitse volkskunde zie de opstellen
van Andreas Hartmann, Kai Detlev Sievers en Utz Jeggle in Brcdnich (red ), Grundriss
der Volkskunde, 9 71. 75. Voskuil, 'Geschiedenis van de volkskunde', 53-55, Hoppenbrouwers,'Geen heer, geen boer' Vgl ook Arpots, Vrank en Vry Johannes Ie Francq гап
Berkhey 76. Zie voor Van de Graaffs biografie NNBW, IV, 668
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beerlijk voor den Staatsman en belangrijk voor de meeste klassen der Ingezetenen; zoo zal ook niemand betwisten, dat, alvorens men de Staatsbelangen en Staatsgebreken van andere \olken onderzoeke, men vooral het land
zijner geboorte en plaats zijner inwoning behoore te kennen'.77 Tijdens een
studiereis maakte Van de Graaff veelvuldig gebruik van vooraanstaande
informanten, onder wie de apostolisch-\ icaris van 's-Hertogenbosch, Antonius van Alphen. Zijn bevindingen werden systematisch opgenomen in een
beschrijving, voorzien van uitvoerige tabellen. In zijn Hislonsche-slattsttsche
beschrijving ... der Meyery van 's-Hertogenbouh nam Servaas van de Graaff
een afzonderlijke paragraaf op waarin hij de aard en levenswijze der Meierijenaars beschreef. Zoals we hiervoor reeds zagen reageerde hij hiermee op
'den schandelijken laster waarmede [...] zich schuilhoudende Schrijvers
getracht hebben om de bewoners der Meyery van 's-Hertogenbosch te
bevlekken [...]'. 78 Met name uit deze paragraaf blijkt de etnografische
belangstelling van deze statisticus: hij geeft onder andere informatie over
kleding en volksgebruiken bij doop, huwelijk en begrafenis, alsmede over
het gansrijden en koningschicten.
Kan de toon van Van de Graaffs werk omschreven worden als positiefneutraal, de anoniem verschenen geschriften van de predikant Hanewinkel,
waarop Van de Graaff in het bovenstaande citaat natuurlijk doelt, ademen
een geheel tegengestelde sfeer. De Vicrlingsbeekse predikant Stephanus
Hanewinkel (Nuenen 1766 - Ravenstein 1856) doorkruiste in 1798 en 1799
de Meierij van 's-Hertogenbosch, althans in boekvorm, en legde en passant
behalve veel hatelijke opmerkingen over de katholieke bevolking ook veel
waardevolle, zij het gekleurde volkskundige observaties vast.™ Hij kan met
recht beschouwd worden als de eerste etnograaf van oostelijk Noord-Brabant. Hanewinkel was, zoals uit diverse passages in zijn Brieven blijkt, beïnvloed door de romantiek. Zo las hij Onderweg' onder andere het boek van
'de beroemde Caledonische Bard, de voortreflijke Dichter Ossian' - een
achttiende-eeuws 'cultboek' dat grote invloed heeft gehad op de 'ontdekking' van de volkscultuur.80 Deze ontluikende interesse beperkte zich echter
voornamelijk tot de orale cultuur (de overgeleverde volksverhalen en -liederen) en de karakteristieke zeden en gebruiken.
De romantische belangstelling voor etnografie en volkskunde had een
aantal wetenschappelijke implicaties. Beperkten de verlichte statistici zich
tot kleine actuele gebieden, de romantici schroomden niet ver terug te gaan
in de tijd. Men trachtte bijvoorbeeld de cultuur van het gehele Duitstalige
gebied tot in de Germaanse oudheid te bestuderen. Een der voornaamste
doeleinden werd het openleggen van de 'volksziel' (vergelijk het begrip
Volksgeist van Herder). Het basisbeginsel van de romantische volkskunde
vormde de vergelijkende methode. Dankzij deze historisch-comparatieve
belangstelling werd er een begin gemaakt met het kritisch bewerken van
bronnen, waarbij de gebroeders Grimm de kroon spanden. Zij legden volkskundige documentaties aan, een soort volkskundige 'archieven', waarin de

overgeleverde volkscultuur systematisch werd vastgelegd. Door deze werkzaamheden werd het wetenschappelijk bedrijf, zoals het ordenen en classificeren van bijvoorbeeld de orale traditie, sterk gestimuleerd. Afgezien van de
grote verdiensten kleefden aan een dergelijke volkskundebeoefening enkele
grote nadelen; met name defixatieop het verzamelen van relicten (de volkskundige als Reliktjorscher) en het moeiteloos overbruggen van millennia, om
zodoende een continuïteit van de culturele fenomenen te suggereren, heeft
kwalijke gevolgen gehad. Steunend op de autoriteit van de gebroeders
Grimm werden dan ook veel cultuurverschijnselen gemythologiseerd.8'
De belangstelling voor de volkscultuur was nauw verbonden met de
opkomst van het nationalisme. De wetenschappelijke fundering van de
eigen identiteit van een volk vormde een welkome legitimatie van bevrijdingsbewegingen en kon in politiek opzicht uitgebuit worden door zelfbeschikkingsrechten op te eisen. Naast enkele meer algemene Wcsteuropese
verzamelingen van liederen als die van Herder en Grimm, verschenen er ook
strikt nationale bundels. Een van de oudste voorbeelden van dit genre vormt
Des Knaben Wunderhorn. Alte deutsche Lieder van Ludwig Achim von Arnim
en Clemens Brentano (1806). Dergelijke bundels kregen een politieke betekenis doordat ze het specifieke 'taaleigen' als een van de belangrijkste natievormende culturele elementen bevestigden. Zo gaf Snellaert in 1848 postuum de Oude Vlaemsche liederen uit van Jan Frans Willems (1793-1846), de
'vader' van de Vlaamse Beweging.82
In Noord-Nederland ging de groeiende belangstelling van stedelijke elites voor het volksleven eveneens gepaard met cultuurpolitieke en nationalistische sentimenten. Zo stelt Jacobus Scheltema in zijn Volksgebruiken der
Nederlanders bij het vrijen en trouwen ( 1832): 'Of deze poging de goedkeuring
der beminnaars van het Vaderland en van Vaderlandsche zaken verdient en
zal wegdragen, mag ik zelf niet beslissen. Ik vermeen wel te mogen zeggen,
dat de opsporing van vergetene Vaderlandsche costumen, voor mij eene zeer
behagelijke werkzaamheid geeft, en te aangenamer is, nu al de echt Nederlandsche zaken, nadat wij ontslagen zijn van de banden, welke ons aan het
dom en trouwloos België hechtten, eene nieuwe belangstelling hebben er77. VandeGraaff, Historivhe-\tatisltvhcbesihrijT.im>,\,
xui 78. Ibidem, 660 Deze paragraaf is tevens gepubliceerd in Van Sasse \ an Ysselt, 'l· en gunstig oordeel over de bewoners der Meierij van Den Bosch', 137 79 [Hanewinkcl], Reize door de Majori; m ij<)8f^gg, Idem, Reize door de Vtajortj m ijggcx\\dzm,Gedachten
oierde Vleierij ian 's Herlogenbnsch Zie voor een biografie N N B W , I , 1022 en De Bic & Loosjcs (red ), Bwgraphiah
woordenboek van protestatitschcgodgeleerden, 500-502 \ g l ook Frijhoff,'Katholieke
toekomstvcrwachting ten tijde ν an de Republiek', 433 'Hanevv inkel mag ongetw nfeld
beschouwd worden als een van onze eerste etnologen' 80. [HancwinkelJ, Retze door de
Majonjin Í79Í-Í799, 5,68 Hl) las de Hoogduitse versie Vgl Burke, Popular culture, io,
i7enCocchiara, Storia deljolklore in Europa, 154-169 81. VVicgelmann, Zender & Heilfurth, Volkskunde Etne Emfìihrung, 19-26, vgl ook Weber-Kellermann 81 Bimmer, Einführung in die Volkskunde, 17-33 en Bausinger, Volkskunde, 74-88 82. Vgl Burke, Popular
íullure, 11-13 en Gerritsen, 'Aus den kehlen der ältesten Muttergens'
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langd, en wij wederom een eigen Vaderland hebben terug bekomen.'8-3 De
voordrachten die Scheltema hield voor de Maatschappij Felix Meritis te
Amsterdam onder het veelzeggende motto 4ets nieuws uit d'ouden tijd en
vreemds van eigen bodem\ vielen zozeer in de smaak 'dat men dezelve beoordeelde, als of beide bijzonder zouden zijn geschikt geweest voor eene dier
vergaderingen, welke met de tegenwoordigheid van vrouwen wordt vereerd.
Aangenamer lofspraak konde er niet voor mij bedacht worden', aldus de
auteur."4
Om de integratie van Noord-Brabant in de nationale cultuur te bevorderen werd in 1837 te 's-Hertogenbosch een Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen opgericht. Dit elitaire gezelschap richtte zich voornamelijk op de hogere Cultuur, met als doel 'verbetering van zeden en verlichting van den geest'; veel aandacht voor de Brabantse volkscultuur vloeide hieruit niet voort. Er werd in de periode 1837-1886 dan ook slechts één
voordracht gewijd aan folklore. Toch hadden de genootschapsleden als ware
dilettanten wel belangstelling voor materiele cultuur: allerlei oudheden met
een grote curiositcitswaarde werden verzameld, besproken en beschreven uiteenlopend van 'Germaanse lijkurnen' tot de maliënkolder van Lekkerbeetje.85 Dit laatste attribuut had nog gefigureerd in de in 1800 openbaar
verkochte collectie van de rariteit- en kunstkamer te 's-Hertogenbosch.86
De belangstelling voor curiositeiten en Oudheden' leidde echter niet tot
aandacht voor de alledaagse stoffelijke cultuur. Ook de corresponderende
genootschapsleden 'uit het veld', zoals bijvoorbeeld de Westerhovense
schoolmeester P. N. Panken (1819-1904), hielden zich aanvankelijk voornamelijk bezig met 'archeologie' en stuurden vlijtig opgedoken 'lijkbussen' op
voor de genootschapscollectie. Panken had echter wel degelijk oog voor de
volkscultuur en was bijzonder actief in het verzamelen en optekenen van
volksverhalen en zeden en gebruiken, waarbij hij zich bij voorbaat verontschuldigde voor het feit 'dat daaronder het een en ander voorkomt, dat aan
hen, die geen studie van de folklore maken, kinderachtig zal toeschijnen'."7
Zo leverde Panken bijdragen aan het Tijdschrift voor Noordbrabantsche
Geschiedenis, Taal- en Letterkunde van August Sassen, die hem in 1883 lof
toezwaaide omdat hij 'niet alleen de laatste materiele resten uit de verre
voortijd, maar ook de bijna geheel verdwenen en elders in Nederland ternauwernood opgetekende, laatste flarden van de geestelijke volkscultuur
voor de Kempen had vastgelegd'.88
Deze werkzaamheden waren in hoge mate illustratief voor de werkwijze
van de vroege folkloristen: zij wilden zoveel mogelijk optekenen voordat het
te laat was en waren vooral geïnteresseerd in relicten: de overblijfsels van een
pre-industrieel en soms zelfs ver (mythologisch) verleden die nog in meer of
mindere mate aanwezig geacht werden in de cultuur van de eenvoudige plattelanders. De regionale culturele verschillen werden verklaard vanuit de
zogenaamde stammentheorie, waarbij aan de bevolkingsgroepen die de
Nederlanden in de vroege middeleeuwen bevolkten, zoals de Friezen, de

Franken en de Saksen een beslissende invloed werd toegeschreven. Voor de
Zuidelijke Nederlanden zag men in dorpsaanleg en architectuur dan ook
vooral de hand van de Franken, een opvatting die door latere onderzoekers
sterk is genuanceerd en afgezwakt.89

7. VOLKSCULTUUR, CULTURELE CIRCUITS
EN GEDRAGSREPERTOIRES
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De veelal lichtvaardig gebruikte term 'volkscultuur' dient hier nader toege
licht en genuanceerd te worden. Afgezien van de problemen rond de term
cultuur, die vaak in normatieve zin als hogere beschaving wordt verstaan,
betreft de grootste onduidelijkheid het begrip volk.9" Bedoelt men met
'volkscultuur' de beschaving van bepaalde stammen en volken (zoals Kelten,
Germanen en Franken), bepaalde naties, of bepaalde groepen binnen een
bevolking? De belangstelling voor volkscultuur is in de loop der tijd ver
schoven naar de 'niet-elite' binnen een nationale samenleving. De traditio
nele, ongerepte 'ondergrond' van de cultuur was, zo dacht men, het best
bewaard gebleven bij de boeren en de vissers. Vandaar dat volkscultuur lange
tijd synoniem was met plattelandscultuur; een opvatting waarvan in openluchtmusea de sporen nog duidelijk zichtbaar zijn.9' 'Immer is het platte
land de klaarste spiegel voor de wezenstrekken der volksziel, het houdt die
het zuiverst vast', aldus Antoon Coolen in 1938.92 In zijn bijdrage aan Het
Nieuwe Brabant, gewijd aan 'het Brabantse dorp', stelde hij in 1952 nog
geheel volgens deze romantische traditie dat 'in het dorpsleven zelf met zijn
gemeenschapszin, zijn gevoel voor saamhorigheid, zijn gehechtheid aan wat
we het meest Brabants-eigen achten, zijn zin voor overlevering, zijn hecht
gezinsleven, zijn nabijzijn aan het landse element en de natuur, liggen evenzovele bronnen voor de volksgezondheid en volkskracht in het opkomende
91
gewest'. De Meierijenaar leeft in deze visie 'dicht bij de natuur, wat hem
83 Scheltema, Volksgebruiken der Nederlanders btj het znjen en trouwen, 14 84. Ibidem, 5
85. Van Oss & Rosendaal, 'Noordbrabants verleden als nationaal erfgoed', 28,40
86. [Hanewinkel], Reize door de Ma/ortj in 1799,159

87. Panken & Van Sasse van Yssclt,

Beschrijving van Bergeik, vi Deze zinsnede is hoogstwaarschijnlijk uit de pen van Van
Sasse van Ysselt gevloeid, die veel meer distantie ten aanzien \an volksgebruiken had dan
Panken Zie ook Mcurkens, 'Volkskundige aantekeningen uit het Oude Kcmpenland'
88 Mandos,'Meester Petrus Norberms Panken 1819-1904', 62 89 Van Koolbergen,
Materiele cultuur, 1 o Een goed voorbeeld ν an deze stroming op het gebied van de materi
ele cultuur vormt Gallee, Het boerenhuis in Nederland en zijn bewoners, 11 'Wil men dus de
ontwikkelingsgeschiedenis van ons volksbestaan nagaan, de volkstaal in hare dialectische
verschillen goed kunnen beoordeelen, den grond der afwijkingen, welke men waarneemt
in volksgebruiken en volksgeloof opsporen, wil men weten welken invloed de vroegere
stamverschillen hierop gehad hebben, dan moet men naar andere hulpmiddelen omzien
dan die der historie om eenigermate de plaats te bepalen, die de stammen eenmaal hebben
ingenomen' 90. Vgl Guth, 'Volk Versuch einer Begriffs-und Funktionsbestimmung'
91 Voskuil,'Geschiedenis van de volkskunde', 50-63 92 Coolen,'De Oost-Brabanters',
291 93. Coolen, 'Het Brabantse dorp', 162

78

een zekere traagheid maar evenzeer esn eenvoudige en natuurlijke wijsheid
geeft'9+
Pas in de jaren zestig van deze eeuw groeide geleidelijk het besef dat ook
het le\cn \an de 'volks'klassen in de steden tot de volkscultuur gerekend
diende te worden Afgezien \an al deze verschuivingen in onderzoeksobject
betrof het echter altijd de cultuur \an de basis van de sociale piramide Datgene wat afweek van het maatschappelijk dominante cultuurpatroon werd
vaak met een ongefundeerde vanzelfsprekendheid beschouwd als volkscultuur Deze negatieve definiëring \an 'het andere' werd bepaald door de elitaire ratio, die samenhang en consistentie aan deze restcategorie verleende4S
De misleidende suggestie van een consistent en stabiel, statisch fenomeen
maakt de laatste jaren plaats voor een meer dynamische cultuuropvatting,
waarbij het begrip volkscultuur veeleer wordt gezien als een analytisch
begrip Het is een van de categorieën die door de onderzoeker worden gehanteerd voor de ontleding van cultuurverschijnselen Vaak worden daarbij
antithetische polen gecreëerd, waardoor een binair model van volks- en ehtecultuur, of in het gunstigste geval een continuum tussen beide polen met
vele tussenvormen ontstaat y6
Vanwege de problemen die aan het begrip 'volk' kleven heeft men veelal
7ijn toevlucht genomen tot andere begrippenparen als geleerde versus ongeleerde cultuur, grote en kleine traditie, dominante of verfijnde cultuur versus massacultuur, voorschrift contra praxis, heersende klassen contra ondergeschikte klassen, periferie contra centrum, officiële of geofficiahseerde
versus onofficiële cultuur, stedelijke versus rurale cultuur 41 In veel gevallen
vormen dergelijke combinaties uitvloeisels van in wezen relatief statische
maatschappij- en moderniseringstheorieën Naar het zich laat aanzien heeft
men eerst de moderne pool (als ideaaltype) gedefinieerd, waarna men is gaan
zoeken naar een passende tegenstelling Er bestaat zelfs een uitgebreid
Dichotomien-Alphabet met traditionele en moderne karakteristieken op eenendertig levensgebieden (van 41phabetismus' tot 'Wirtschaft') waarmee de
cultuur van een samcnlev ing beschreven kan worden y8
In dit boek wordt een omschrijving van volkscultuur voorgestaan waarin
niet een bepaalde maatschappelijke groep centraal staat, maar waarin de
manier waarop mensen in een bepaalde samenleving vorm geven aan hun
dagelijkse leven het uitgangspunt is Vanuit die optiek dienen we onder
volkscultuur het algemene levenspatroon te verstaan waarin een ieder (/«wel
machthebbers als onderdanen in alle geledingen) deelt en dat de grondslag
vormt van het samenleven Kortom, het gaat om de cultuur met de kleine 'c'
ψ
- en niet die van de kleine Leute > Hier wordt dan ook afgezien van het
gebruik van dichotomieën In plaats daarvan werken we met het begrip 'cultureel circuit' Hieronder verstaan we een 'arena' waarin mensen met elkaar
kunnen communiceren doordat ze aan bepaalde gedragsvormen dezelfde
betekenissen toekennen
Strikt genomen weten we van de belevingswereld van mensen niets

rechtstreeks. We kunnen alleen gedragingen van mensen in heden en verleden traceren en ons aan de hand daarvan een (indirecte) voorstelling maken
van de achterliggende ervaringswereld. Deze wordt immers pas herkenbaar
als er vorm aan gegeven wordt. Vandaar dat we pleiten voor termen waarin
het handelen van mensen expliciet tot uitdrukking komt. Zo zijn termen als
devotie en religieuze \olks-cultuur te preferen boven het begrip volksgeloof.
Als onderzoeker weten we immers strikt genomen niets van het voiks-gelouf.
Wc kunnen enkel het religieuze gedrag en de vormgeving van geloofsvoorstellingen van mensen observeren. Dit corpus van waarnemingen vormt het
materiaal waarmee de theoloog, antropoloog, godsdienstsocioloog, volkskundige of historicus aan de slag kan om zich een beeld te vormen van dat
geloof. Met andere woorden: de wetenschapper interpreteert het gedrag, en
de objecten (bijvoorbeeld devotionalia) als stille getuigen daarvan, om de
beleving van het heilige in een ver of nabij \erleden te reconstrueren. Vandaar dat in 1986 werd voorgesteld de term 'volksgeloof' te vervangen door
'religieuze volkscultuur'. Door de introductie van het cultuurbegrip komen
immers gedrag, beleving en vormgeving meer op de voorgrond te staan.
Kortom, door de culturele uitingen en gedragingen van de mens in religwsis
te inventariseren en te interpreteren krijgen we toegang tot het domein van
het volksgeloof.100
Het proces van vormgeving is complex: er zijn immers talloze mogelijkheden om uitdrukking te geven aan gevoelens en opvattingen. Deze kunnen
gematerialiseerd worden door bepaalde kleding, huisvesting of voeding,
maar er zijn ook talloze mondelinge en non-verbale (proxemtcs en kmesics)
mogelijkheden. De keuze van gedragsvormen wordt sterk bepaald door de
communicatieve functie, die al naar gelang de context kan variëren. De
gedragselementen zijn als letters van een alfabet: pas in bepaalde combinaties krijgen ze voor wie de taal verstaat - een specifieke betekenis. Gedragselcmenten kunnen elkaar daarbij aanvullen om de boodschap eenduidig over
te brengen. Als er sprake is van vaste, geformaliseerde handelingspatronen
kunnen we spreken van rituelen. Oorspronkelijk werd deze term gereserveerd voor strikt religieuze, liturgische handelingen en werden de profane
riten aangeduid met het begrip 'ceremonie'.101 In dit boek worden met de
term 'ritueel' zowel sacrale als profane, geformaliseerde en binnen een
94 Coolen,'De Oost Brabanters', 292 95. Frijhoff, Cultuur, mentaliteit illusies iati elites'',
22 96. Trijhoff, 'Religieuze volkscultuur begrippen, theorie, stand \ an het onderzoek
I.iteratuurwi)/cr', Π7-138 97. Frijhoff, Cultuur, mentaliteit, 26, Idem, 'Popular culture a
useful notion'', Burke, 'Popular culture reconsidered' 98. Wehler, Mudernmerungstheorte
uiii¡Ge\chiíhte, 14-15 Bekend is ook Kroeber&Kluckhohn, Culture ·/ critical renew oj
coniept\ and definitions, waarin circa 150 definities bijeengebracht zijn 99 Rooijakkers,
'\olkskundige perspectieven', 3-7 Vgl Frijhoff, 'Van "histoire de l'église" naar "histoire
religieuse"', 123 100 Frijhoff, 'Vraagtekens bij het vroegmoderne kersteningsoflensicf',
72-73, Rooijakkers & Van der Zee, 'Ten geleide Van volksgeloof naar religieuze volkscultuur', 11 101. Leach, Culture and communication. Van Beek, 'Ritueel als object van
studie' \ g l ook Wegman, Riten en mythen
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bepaald cultureel circuit algemeen ..anvaardc gedragsvormen aangeduid
Hierbij is de sociale, politieke, economische en culturele context bepalend
\oor de betekenis
Zo kunnen volksgerichten of charivari's omschreven worden als rituele
sancties op deviant gedrag In het kader van dergelijke vormen van rituele
vijandigheid hebben voorwerpen (ploegen, karren, wanmolens), ingrediënten (drek, kaf, krengen), handelingen (ketelmuziek en wanorde), relaties
(geburen), gebeurtenissen (tractatieweigenng of andere vormen ν an wat als
afwijkend gedragervaren wordt), gebaren (joelen), ruimten (erf) en tijdstip
pen (schemering, middernacht) een s> mbohsche betekenis Deze betekenis
sen of communicatiecodes vormen als het ware de rituele grammatica van
het volksgencht Lag in de traditionele historiografie sterk de nadruk op de
vele vormen van charivari, de laatste jaren wordt steeds meer aandacht
besteed aan de inhoud ervan in dit geval de betekenissen en de ontwikkelin
gen daarin voor verschillende sociale groepen in een samenleving De bete
kenis van een bepaald symbool is sterk afhankelijk van de context Combina
ties van doorgaans meerduidige (polvseme) svmbolen kunnen, evenals let
ters in een bepaalde volgorde, een bepaalde zin krijgen Op deze wijze ont
staat wat Thompson noemt een plastisch 'symbolisch vocabulair', een voor
raad rituelen waaruit geput kan worden en die in combinatie kenmerkend
zijn voor charivari's De 'teksten' van dergelijke symbolische vocabulaires
vormen de sleutel tot de cultuur ν an een samenleving I 0 2
In het geval van de charivari mogen we dus niet spreken van 'irrationeel'
of'primitief ' geweld Zo werd in een studie uit 1970 over criminaliteit in de
Meierij van 's-Hertogenbosch omstreeks 1800 gesteld dat baldadigheid en
vandalistisch collectief handelen (zoals het ingooien van ruiten, vernielen
van eigendommen en mishandelingen), kortom 'primitieve agressieve drif
ten', met slechts voortvloeiden uit verzet, maar tevens uit 'gebrek aan opvoedingen zedelijke vorming' Gesproken wordt van pathologische verschijn
selen 'Doordat onderwijs voor de gewone man toen vrijwel geheel ontbrak
en ook aan zijn persoonlijkheidsvorming in die tijd bij de opvoeding weinig
of geen aandacht werd besteed, kwam de Meienjenaar door intellectueel
onvermogen en achterlijkheid moeilijk zelf tot aanpak en oplossing van
maatschappelijke problemen' ' 0 1 Uit een dergelijke etnocentrische visie
spreekt een elementair onbegrip van de Meienjse plattelandscultuur, waar
in collectief geweld, zoals zal blijken, veelal als een weloverwogen en effectief
ritueel medium werd ingezet om concrete gemeenschappelijke doelen te
bereiken
Het is van essentieel belang de betekems(-reikwijdte) van gedragsvor
men te kunnen vaststellen Bepaalde handelingen kunnen niet alleen in tijd
en ruimte, maar ook in sociaal en leeftijds- of geslachtsspecifiek opzicht van
tekenwaarde wisselen Groepen die zich in bepaalde situaties bedienen van
een identieke vormentaal om informatie uit te wisselen, nemen deel aan het
zelfde culturele circuit Zij bevinden zich als het ware in dezelfde betekenis-

arena. Het leven van alledag kent een veelvoud van dergelijke circuits. Men
sen nemen - al naar gelang de complexiteit van een samenleving en de mate
van maatschappelijke integratie van het individu - deel aan verschillende
groepsculturen: gezin, familie, werk, school, kerk, straat of buurt, vereni
gingen enzovoort. Deze arena's kennen specifieke, zij het vaak onderling
verwante gedragscodes, waarnaar de participanten zich dienen te gedragen.
In het dagelijks leven wordt voortdurend van gedragsrepertoire gewisseld;
dit is een maatschappelijke routine die in hoge mate onbewust wordt uitgevoerd. Slechts bij bijzondere gelegenheden (incidentele 'routines') waar
voor mensen zich bijvoorbeeld speciaal moeten uitdossen, wordt de wisse
ling van decor en gedragsrepertoire benadrukt.
Elk mens beschikt dus over een arsenaal van gedragsrepertoires waaruit
hij of zij, naar gelang van de situatie, een keuze maakt. Groepen met verwan
te codes in bepaalde situaties - die in sociaal opzicht echter wel degelijk
gedifferentieerd kunnen zijn - duiden we aan met de term 'groepscultuur'.
Zo participeert een koster voor een deel in de kerkelijke of zelfs klerikale
groepscultuur. Een jonge kapelaan of soldaat kan deelnemen aan het cultu
rele circuit van de jeugd, enzovoort. De elementen uit deze groepsculturen
of culturele circuits zijn in zekere mate verwant aan een meer algemene
vormgeving van gedrag in een bepaalde samenleving.
Hier komen we dicht bij de cultuur van het dagelijks leven waar zowel de
regent als de raddraaier in deelt, en die we hier aanduiden met 'volkscul
tuur'. Irene Cieraad stelt voor om dit begrip te verwerpen; het is volgens
haar te zeer belast met oude negentiende-eeuwse connotaties als positief,
moreel, landelijk en traditioneel. De term zou daardoor misleidend en
onbruikbaar zijn geworden in het wetenschappelijk verkeer. Het voorvoeg
sel 'volk' dient volgens Cieraad vervangen te worden door aanduidingen van
duidelijk omschreven groepen. Een dergelijke werkwijze ontneemt echter
juist het zicht op het meer algemeen gedeelde gedragspatroon en idioom dat
wij met 'volkscultuur' aanduiden. De volkscultuur \an een samenleving
vormt de universele, algemeen verstaanbare vormentaal waarbinnen ver
schillende culturele circuits met min of meer specifieke gedragsrepertoires
4
kunnen functioneren. '° In deze studie werken we niet met indelingen geba
seerd op vermogen of sociale structuur, zoals in de sociaal-economische
geschiedschrijving gebruikelijk is, maar met classificaties op basis van
gedrag.
Het werken met indelingen op basis van sociale structuur leidt onvermij102. Thompson, Customs ш common, 467-538, Rooijakkcrs, 'Ten geleide C h a m aresk
gedrag als maatschappelijk ritueel', 254 103. Van den herenbeemt, Van mensenjacht en
overheidsmacht, 41-42

104. Cieraad, De elitaire verbeelding van volk en massa Vgl Dundes,

'Who are the Folk : ', 6 ' T h e term folk can refer to an} group ofpeoplc w hatsoe\er « ho
share at least one common factor ' Dundes onderscheidt acht circuits met repertoires, te
weten sekse, familie, beroep, klasse of sociale groep, leeftijdsgroep, religie, plaats/regio en
etniciteit
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Elitecultuur

Volkscultuur
positief
moreel
geestelijke waarden
landelijk
traditionalistisch

Massacultuur
negatief
immoreel
materiele waarden
stedelijk
futuristisch

De culturele driehoeksverhouding
(gerekend naar Cicraad, De elitaire verbeelding)

Het culturele roos-model
De culturele circuits met hun specifieke gedragsrepertoires /ijn weergegeven
in de vorm van elkaar overlappende cirkels Zowel de positie van de circuits
als hun aantal is willekeurig De centrale cirkel vormt de leefwereld ν an het
individu; de positie van deze 'participatie-cirkel' binnen de roos geeft aan welke
handelingspatronen in het leven van de betreffende persoon dominant zijn.

delijk tot (al dan niet genuanceerde) tegenstellingen als elite/volk of onderen bovencultuur We krijgen dan een piramidevormig schema, waarin de
enige dynamiek bestaat uit een wisselwerking tussen top en basis Voor het
weergeven van de elitaire beeldvorming kan zo'n model heel instructief zijn
Zo is op basis van Cieraads studie een schema van de 'culturele driehoeksverhouding' getekend dat wordt gevormd door een piramide, die als het
ware de opbouw van de samenleving voorstelt, waarbi) aan de top de elites
zetelen en aan de uiteinden van de basis zich polair ten opzichte van elkaar
volks- en massacultuur - met hun specifieke connotaties - bevinden Dit is
echter een statisch model dat alleen zicht geeft op de elitaire beeldvorming,
het verraadt geen keuzemogelijkheden of gedragsrepertoires
Om de klassieke, statische dichotomieën te omzeilen wordt hier het 'culturele roos-model' voorgesteld Het individu (de middelste, gearceerde cirkel) bevindt zich in een bepaalde positie ten opzichte van de elkaar overlappende cirkels of culturele circuits met de bijhorende gedragsrepertoires In
het meest homogene gev al (het theoretische ideaaltype) bevindt het individu
zich in het midden van de roos en neemt hi) of zij in gelijke mate deel aan het
leven in de verschillende circuits Het gedrag zal in de praktijk echter altijd
sterker door bepaalde arena's worden bepaald, naar gelang van de levensomstandigheden van het individu Het gedragsrepertoire van een priester (van
na het concilie van Trente wel te verstaan) zal weinig gezinselementen
bevatten, zijn participatiecirkel als individu zal in het model richting kerk en
werk с q studie opschuiven Bij een predikant daarentegen liggen de zaken
mogelijk weer anders Behalve sociale positie kunnen ook geslacht en bur
gerlijke staat de plaats in het model beïnvloeden ongehuwde jongeren zullen meer elementen uit de gedragsrepertoires van buurt en vereniging hebben, enzovoort
In feite wordt hier 'la condition humaine' aanschouwelijk gemaakt Mensen hebben, aldus Voskuil, in feite maar een beperkte speelruimte voor het
maken van keuzen, ze zitten als het ware ingekapseld in hun sociale verhoudingen, in hun toevallige situatie De enige vrijheid hun gegeven, is dat in te
zien '° 5 Zonder de conditio humana te willen ontkennen lijkt me dit standpunt toch wat al te pessimistisch Doordat ze functioneren in verschillende
culturele circuits beschikken mensen wel degelijk over mogelijkheden te
kiezen tot welke communilas zij op een bepaald moment willen behoren ,oi>
Het is juist deze speelruimte tussen de circuits en de mogelijkheid tot 'codeswitching' die het leven afwisseling en ontsnappingsmogelijkheden biedt
Bij het bestuderen van menselijke situaties komen we telkens weer uit bij
individuen De anonieme geschiedenis van groepen, klassen of andere collectieven laten we nadrukkelijk achter ons Het gaat uiteindelijk immers
altijd om keuzen en gedragingen van individuen, ook al worden zij in hoge
105 Voskuil 'Geschiedenis van de volkskunde' 63 106 Turner, The ritualproceis
DcCerteau L mention t/u quotidien \ g l ookBurke Iliswr) andwcial / / H W ) , 5 7 , 117 118
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mate bepaald door de codes van de culturele circuits waarin zi] zich bewegen De geschiedenis van de volkscultuur hoeft geenszins te resulteren in
een algemene collectieve beschrijving van faits divers, zoals vaak wordt aangenomen Integendeel juist het gedrag van enkelingen is veelzeggend,
vooral als zij een sleutelpositie bekleden als bemiddelaar tussen verschillende circuits
Dergelijke culturele intermediairs zijn personen die door hun maatschappelijke positie relaties leggen tussen verschillende culturen '° 7 Zij
opereren doorgaans in de ruimten tussen overheid en onderdanen, kerk en
gelovigen, geleerden en ongeletterden Als bemiddelaars spelen zij een sleutelrol in processen waarbij cultuurcontact en -conflict centraal staan De
bemiddelaars zijn enerzijds vertegenwoordigers van een elite, overheid, kerk
of wetenschap, maar hebben anderzijds loyahteitsbanden met de lokale
bevolking waaruit zij zijn gerecruteerd of waarmee zij in het dagelijks leven
omgaan
In de vroeg-moderne samenleving is een groot aantal culturele tussenpersonen actief op uiteenlopende levensterreinen Op het gebied van de religie kennen we bijvoorbeeld de geestelijkheid (pastoor, kapelaan of dominee),
de relatie met profane kennis- en machtscircuits kan worden gelegd via
schoolmeester, arts, notaris, advocaat, gerechtsdienaar of andere wereldlijke
ambtenaren Afgezien van deze 'officiële' makelaars figureren er vele, min of
meer informele bemiddelaars Hierbij kunnen we onder andere denken aan
kwakzalvers, colporteurs, herbergiers en marktzangers Zij distribueren,
evenals de officiële makelaars, kennis (geneeswijzen, nieuwsberichten) en
goederen (prenten, boekjes, hedbladen) of beheren cruciale informatiepunten (herberg, markt, kermis) De know-how die vereist is om deze, niet van
bovenaf gesanctioneerde media te hanteren geeft hun bijzonder veel invloed Deze macht, alsmede hun doorgaans ambulante, ongrijpbare bestaan, maakte hen vaak verdacht bij kerkelijke en wereldlijke overheden
Met name in perioden van confessionele of politieke instabiliteit in de vroegmoderne tijd werden zij met argwaan bekeken en vijandig bejegend vanwege hun vermogen om snel en effectief informatie die niet strookte met de
officiële, dominante normen en waarden, te verspreiden onder grote bevolkingsgroepen
In de antropologie, waaraan historici het begrip van de makelaar of tussenpersoon ontleend hebben, zijn onder meer de politieke tussenpersonen
bestudeerd Naarmate een lokale samenleving verder opgenomen wordt in
regionale of nationale kaders groeit de behoefte aan tussenpersonen Dergchjkepolitical middle men, intermediaries of political¿ro/tm bekleden, zoals het
in antropologisch jargon heet, interhierarchical roles Zij verkeren in twee circuits of werelden, namelijk in die van de plaatselijke groep en in de wijdere
wereld die de lokale groep heeft ingekapseld De situatie waarin een politieke makelaar zich bevindt is er een van latent conflict hij leeft in twee domeinen met verschillende (politieke) waarden en normen, terwijl de beide cir-

cuits verschillende en soms tegenstrijdige eisen aan hem stellen. Hij loopt
dan ook het risico dat succes in de ene groepscultuur hem op verlies van
steun in de andere komt te staan. De positie van tussenpersonen heeft altijd
iets paradoxaals: ze zijn machtig en toch afhankelijk. Hun relaties hebben
dan ook doorgaans een patroon/cliënt-karakter: we kunnen de makelaar als
patroon van zijn lokale groepsleden beschouwen, maar op zijn beurt is ook
hij weer cliënt, namelijk van machtiger personen in de hogere echelons.Io8
Analyse van de loyaliteitsconflicten van culturele intermediairs verschaft
ons de sleutel tot inzicht in de dynamiek van culturele circuits.l0g Niet alleen
in maatschappelijke, ook in diachronische zin dienen we ruimte te laten voor
dynamiek. Het gaat ons in de historische cultuurwetenschap immers niet
alleen om gedragswijzen, maar ook om processen van genese en verandering. Stond vroeger in de volkskunde de continuïteit voorop, tegenwoordig
is men vooral geïnteresseerd in cultuurspreiding en cultuurverandering. De
volkskunde is in deze optiek een wetenschap die zich ten doel stelt om verschillen en veranderingen in de geestelijke en materiele cultuur in een maatschappelijke context te plaatsen, teneinde het inzicht in functie, betekenis en
onderlinge samenhang van de cultuurverschijnselen te verscherpen. no

8. ACCULTURATIEPROCESSEN OP DE LANGE TERMIJN

Door systematisch aandacht te besteden aan de wisselende (machts-)rclaties
tussen de verschillende groepsculturen tijdens het Ancien Régime kunnen
we inzicht krijgen in lange-termijnprocessen op sociaal-religieus gebied.
Hierbij gebruiken we de termen confrontatie en accommodatie, die een attenderende functie hebben en als het ware dienen als een culturele meetlat om
houdingen en gedragingen van de inwoners van de Meierij te bepalen. Confrontatie en accommodatie zijn twee uitersten van een groot scala van handelingsmogelijkheden. We spreken van confronterend gedrag wanneer twee
of meer partijen (als collectief of individueel) tegenover elkaar staan zonder
dat ze bereid zijn om compromissen te sluiten. In ons geval betreft het botsingen tussen verschillende culturele waarden- en normenpatronen.
Mensen zijn echter min of meer op elkaar aangewezen. In de sociale praktijk van alledag mag men dan ook een bepaalde mate van accommodatie veronderstellen: een wederzijdse acceptatie van afwijkende sociaal-religieuze
opvattingen en gedragingen, resulterend in een al dan niet vreedzame co107. Vovelle (red ), Les intermédiaires culturels, zi]n introductie is vertaald en opgenomen
in Idem, Mentaliteitsgeschiedenis, 126-141 108.KI00S, Culturele antropologie, 145-148
Vgl Blok, The mafia ofa Sicilian iillugeen ßoissevain, Friends ofjrtends Een fraaie
illustratie van Zuidnederlandse patroon/client-verhoudingen geeft Huiskamp, 'Een
corruptiezaak in de achttiende-eeuwse Meien) van 's-Hertogenbosch' 109. Fnjhoff,
'Vraagtekensbij het vroegmoderne kcrsteningsoffensief' 110. Voskuil, 'Geschiedenis van
de volkskunde', 62
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existentie of zogenaamde Omgangsoecumene' In dit wederzijdse proces
\ an aanpassing schikt men zich min of meer naar de omstandigheden Hiermee is niet gezegd dat zich een rechtlijnige ontwikkeling heeft voorgedaan
van confronterend naar accommoderend gedrag Het traditionele eenzijdige zwart/wit-beeld dient daarom genuanceerd te worden er heeft in de
Meierij \an 's-Hertogenbosch een grote mate van accommodatie bestaan,
die naar gelang van de politieke, economische, sociale en culturele omstandigheden verstoord werd door al dan met gewelddadige confrontaties, zoals
gevallen van molest en ontvoering, alsmede door de naasting van de kerken
in 1798 Crypto-kathoheke ambtenaren, gereformeerde schepenen die gildebroeder waren of welgestelde protestantse 'juffrouwen' die omgingen met
katholieke mannen zij allen wijzen op een achttiende-eeuw se maatschappelijke omgangsoecumene met ruime marges
De voorstelling van een onderdrukt, arm Brabant is op sociaal-economisch gebied thans grotendeels achterhaald Ook ten aanzien van de culturele componenten van de Meierijse samenleving is een dergelijke ontmanteling van het ideologisch beeld gewenst De Gencraliteitsperiode is in dit
opzicht aan herziening en nuancering toe Deze studie wil daaraan bijdragen
De manier waarop mensen hun dagelijks leven vormgeven zegt veel over
de plaats die zij (willen) innemen in de samenleving In materiele zin verschaft men /ich een identiteit door de keuze van een huis, meubels, kleding
en voeding Maar ook door gebaren, taalgebruik, rituelen, etiquettevoorschnften en andere met-stoffelijke uitingen kunnen mensen zich maatschappelijk manifesteren Met behulp van een specifieke vormentaal kan
men aansluiting zoeken bij bepaalde groepen of zet men men zich juist af
tegen een bepaald cultureel circuit Zo bleven in de achttiende eeuw boerinnen in het Hollandse Weesp hardnekkig oorijzers dragen in de stad, waar
de/e mode eigenlijk vandaan kwam, was het dragen van 'het ijzer' al ouderwets geworden Dit 'sociaal anachronistisch' gedrag van de boerinnen gaf
het oorijzer echter een bijzondere betekenis het svmbohseerde de culturele
afbakening tussen stad en platteland Het 'ijzer' vervulde aldus een communicatieve rol in een tekensysteem het was met alleen een symbool van agrarische welstand en status, maar tevens van een eigen identiteit Als cohesiebevorderend element speelde het een belangrijke rol in de culturele groepsafbakening tussen de stedelijke en rurale middenklassen In de Meierij
waren het in de achttiende eeuw geen oorijzers, die overigens bijzonder klein
waren, nauwelijks opvielen en slechts door weinigen gedragen werden, maar
kledingstukken als beffen en mutsen (die in de loop van de negentiende eeuw
zouden uitgroeien tot de trotse 'poffers'), en meubels zoals de kabinetten,
die gingen fungeren als afbakenende statussymbolen " '
Door het gedrag van mensen nauwgezet te observeren en te analyseren
kunnen we ons een beeld vormen van hun innerlijke belevingswereld Welke
gedachten gaan achter welke gedragsvorm schuil of hoe ontwikkelt dit

samenstel zich in de loop der tijd? Zo beschouwd is dergelijk mentaliteitshistorisch onderzoek een vorm van historische gedragswetenschap. Niet
alleen de vormgeving, maar vooral de betekenis daarvan krijgt bijzondere
aandacht. Het betreft natuurlijk geen statische fenomenen: het gedrag kan
per plaats, tijdstip, sociale groep, sekse en cultureel circuit variëren.
Het gegeven dat mensen in meerdere of mindere mate op elkaar aangewezen zijn bepaalt de collectieve gevoeligheden ('sensibilités collectives'). Als
de figuraties en menselijke bindingen zich wijzigen, veranderen ook de
gevoeligheden en het gedrag. Hierbij rijst de vraag in hoeverre individuen
zich conformeren aan gedragsstandaarden die mensen elkaar opleggen. De
motieven om te volharden in overgeleverde gedragscodes of om juist nieuwe
gedragsidealen over te nemen, hangen nauw samen met de wijze waarop
mensen van anderen afhankelijk zijn. Gedragsalternatieven worden sterk
beïnvloed door de impliciete dwang die enerzijds van bindingen op lokaal
vlak en anderzijds van relaties met groepen in de wijdere samenleving uitgaat. Het betreft kortom telkens een d> namisch geheel van naar tijd en plaats
veranderende repertoires. ' , 2
Tussen de verschillende groepsculturen en gedragsrepertoires bestaan
vaak spanningen; ze vormen lang niet altijd een harmonisch geheel. Het
gedrag van de één kan door de ander als aanstootgevend, storend, compromitterend of anderszins ongewenst ervaren worden. Naar gelang van de
situatie kunnen groepen elkaar dan, zo veel als mogelijk is, mijden, of juist
met elkaar in botsing komen. Het resultaat van dergelijke culturele contacten is sterk afhankelijk van de maatschappelijke posities van de onderscheiden groepen. Zowel vermijding als confrontatie veronderstellen een zekere
machtspositie: in het eerste geval betreft het de macht zich 'niets' van de
ander aan te hoeven trekken, in het tweede geval de macht om de culturele
confrontatie aan te gaan. Dominante, elitaire groepsculturen kunnen het
zich veroorloven om hun als beter en meer 'beschaafd' beschouwde normen
en waarden aan anderen ('het volk', 'de onderdanen') op te leggen. De dominante normenstelsels van de gevestigde elitaire groepsculturen kunnen bogen op wat wel wordt genoemd een groot 'maatschappelijk vermogen'." 3 De
van deze stelsels afwijkende, deviante gedragingen van de anderen, die minder machtsmiddelen kunnen mobiliseren, komen daarmee onder druk te
staan. Dergelijke spanningsvelden zijn voor de cultuurhistoricus bijzonder
interessant daar ze iets duidelijk maken van het sociaal-culturele weefsel van
een samenleving. Wordt er aan geduwd of getrokken, dan zal het effect, als
i n . Van Koolbergen, 'De materiele cultuur \ an Weespen Wcesperkarspel, Idem,'Sieraden in de Noordelijke Kempen (1645 '820)', Schuurman, Materiele cultuur en leietisstijl
112 Klias, Ueber den Prozess der Z/t </«д/іяи, Blok, Antropologische perspeitieien, 138-ijo,
Meurkens, Bevolking, economie en cultuur van het oude Kempenland, 20 113. Bourdieu,
'Economisch kapitaal, Lultureel kapitaal, sociaal kapitaal1 \ gl ook Schmidt, Omdeeerian
de Familie, waarin het begrip 'maatschappelijk \ermogen' wordt gehanteerd Zie \oorts
Tennckcs, De onbekende dimensie, en Driesscn & Zwaan, ' l'en geleide macht en cultuur'
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bij een tafelkleed,"4 in het gehele weefsel merkbaar zijn. Onder deze omstandigheden, wanneer relaties en ook gedragingen veranderen, komt vaak
de rafelrand van het weefsel in beeld: de gemarginaliseerde culturen, die
weliswaar het grootste oppervlak bestrijken, maar waarover de bronnen
doorgaans zwijgen.
In de vroeg-moderne tijd namen de gevestigde elites van kerk en overheid aanstoot aan het door hen als onbeheerst en onbeschaafd beschouwde
gedrag van hun onderdanen, die lager op de sociale ladder stonden. Zo worden in vroeg-moderne cultuuruitingen - zoals rederijkersgedichten en beeldende kunstwerken - collectieve, openbare gedragingen van plattelanders
voorgesteld als woest dansen, springen, hossen, brullen, vreten, zuipen, snot
met de vingers verwijderen, kotsen, pissen, schijten en vechten.'"> De consumenten (toehoorders, lezers of toeschouwers) van deze artistieke voorstellingen werden geacht nadrukkelijk afstand te nemen van de uitgebeelde
gedragingen. Met andere woorden: door in kunstwerken uit te beelden hoe
het niet hoorde, benadrukten deze elites hun opvattingen van beschaafd
gedrag. Dergelijke exempta contraria fungeerden als wat Vandenbrocck
noemt een 'negatieve zelfdefiniering' van hun ingetogen en verheven status. ' l 6 Volgens Pleij doet zich binnen de steden tussen 1470 en 1540 een culturele accentverschuiving voor. Stond aanvankelijk de behoefte zich van
anderen te onderscheiden bij de burgerij centraal, in de tweede fase van het
beschavingsproces groeit het streven om de eigen gedragsstandaarden en
gedragsidealen, die dan hun neerslag hebben gevonden in allerlei formele
stadskeuren, ook aan de rest van de bevolking ('de anderen') op te leggen. " 7
Met andere woorden: zij streven er naar de levenswijze van de plattelanders
en bewoners van stadsbuurten door middel van verordeningen, sociale
machtsmiddelen en controlemechanismen te beim loeden en in de door hen
gewenste richting om te buigen.
Dit streven naar normering of cultuuraanpassing noemen we het beschavingsoffensief. Wanneer daarbij door (kerkelijke) overheden vooral christelijke normen en waarden worden gepropageerd spreken we van een kerstentngsoffensiej. Deze termen veronderstellen een eenrichtingsverkeer in de
normering. Dat doet echter geen recht aan de complexe sociale praktijk,
waarin het volk, in al zijn sociale geledingen, niet weerloos is, maar de aangeboden of opgelegde normen op allerlei wijzen kan inpassen, vervormen of
verwerpen.1'8 De verschuiving in perspectief van passiviteit en eenzijdigheid naar een actieve wisselwerking laat zich in historiografische zin illustreren aan de hand van begrippen als acculturatie en toeetgemng.
Onder acculturatie verstaan we het sociale proces waarbij groepen van
individuen met verschillende culturen langdurig met elkaar in direct contact staan, waardoor zich veranderingen voordoen in het cultuurpatroon van
een der beide of van beide groepen." 9 Er is sprake van een acculturatieproces als aan drie voorwaarden is voldaan, te weten: er doen zich intensieve
contacten en interacties voor tussen vertegenwoordigers van ten minste

twee afwijkende groepsculturen; er is een tijdstip waarop het cultuurcontact
(en daarmee ook het proces) begint, en ten slotte moeten er, naar tijd en
plaats, ijkpunten zijn aan de hand waarvan gedragsveranderingen kunnen
worden vastgesteld. Doorgaans wordt een bepaalde groep als uitgangspunt
genomen, waarna wordt gekeken hoe deze groep reageert op de andere cultuur. Deze reactie kan zijn het accepteren, herformuleren of verwerpen van
de nieuwe gedragselementen.120 Acculturatieprocessen hebben altijd betrekking op situaties van cultuurcontact, waarbij mensen van verschillende
culturen door elkaar worden beïnvloed. Dit maatschappelijke proces verloopt ongestuurd, kent tempowisselingen en kan gepaard gaan met cultuurconflicten.
De klassieke antropologische acculturatiestudies waren voornamelijk
gericht op de invloed van de dominante westerse cultuur op niet-geletterde,
ondergeschikte, niet-westerse samenlevingen. De Amerikaanse antropoloog J. W. Powell sprak voor het eerst van een acculturatieproces in zijn
Introduction to the Study of Indian Languages (1880). Het onderzoek naar
acculturatieprocessen werd sterk gestimuleerd en gesystematiseerd door
een opdracht in 1935 van de Social Science Research Council, die een jaar
later resulteerde in een invloedrijk 'memorandum' onder voorzitterschap
van de antropoloog Robert Redfield. Tevens werd er een Outline for the
Study of Acculturation gepresenteerd, waarin allerlei typen (status van de
groepen, al dan niet vijandige contacten) en situaties van cultuurcontact
(dwangmatig of vrijwillig, al dan niet sociale of politieke ongelijkheid), alsmede processen van selectie, determinatie en integratie, psychologische
mechanismen (de rol van het individu, differentiaties naar sekse, sociale
klasse, beroep of confessie, loyaliteitsconflicten) en de resultaten van acculturatie (acceptatie, adaptatie, reactie) als 'checklist' werden uiteengezet. De
termen 'acceptatie', 'adaptatie' en 'reactie' doelden op respectievelijk de
vervanging van het oude culturele erfgoed door nieuwe elementen, het combineren van oude en nieuwe elementen tot een nieuw geheel en ten slotte de
verwerping van nieuwe cultuurelementen door het ontstaan van culturele
tegenbewegingen ('contra-acculturative movements').121
In antropologische kringen had men al snel kritiek op de acculturatiestudies. Het belangrijkste verwijt gold het impliciete etnocentrisme: de onderzoekers beperkten zich nagenoeg uitsluitend tot situaties waarin de westerse
cultuur dominant was. Daarbij speelde de 'hogere' of'complexere' cultuur
114. Het beeld is λ an de metableticus J H u n den Berg, zie Peeters, Hntomche gedrags
wetenschap, 168 и$.Р\ец, De sneeuwpoppen lan / j / / , 126 Vgl Helsloot, 'De paradox \ an
Jan Blokker Structuur en proces \an beschavingsoffensieven', 11 116. Vandenbroeck,
Beeld tan de andere, 93-94 117. Helsloot,'De paradox van Jan Blokker', 12-13, Pleij,
De sneeuwpoppen van ¡¡il
118. Vgl FrijholT, 'Publieke bescha\ingsofIensievcn', Idem,
'Vraagtekens bij het vroegmoderne kerstemngsoffensief' 119. Grote Wtnkter Prins
Encyclopedie (Amsterdam-Brussel 19667), 1, 188 120. Keesing,'Acculturation'
121 Redfield, Linton & Herskovits, 'Memorandum on the study of acculturation' Vgl
Flerskovits, Acculturation the study ojculture contact, 131, Spicer, 'Acculturation'
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in hun \isie een actieve, gevende en de 'lagere', meer 'primitieve' cultuur
slechts een ontvangende rol Gedoeld werd daarbij op bijvoorbeeld de
hispanisenng van Zuid-Amenka of de anglicanisenng van Noord-Amenka
en delen \ an Afrika ' " Nadere beschouw ing ν an deze acculturatieprocessen
toonde echter aan dat ook bij culturen die sterke materiele en intellectuele
verschillen vertonen, beide partijen cultuurelementen van elkaar overne
men en dat er van eenrichtingsverkeer zelden of nooit sprake is Bekende
voorbeelden hiervan zijn de overname van de jazzmuziek en de invloed van
de zwarte kunst op de Angelsaksische en Europese cultuur Bovendien
geschiedt de overname ν an cultuurelementen door de 'lagere' culturen vaak
zeer selectief Zo namen bijvoorbeeld de sedentaire Pueblo-Iniancn van de
Spanjaarden niet het gebruik van paarden over, in tegenstelling tot de nom
adische Indianenvolken van de Plains De introductie van de ploeg ter ver
vanging van de hak stuitte in Afrika op sterke tegenstand, terwijl de bedruk
te 'katoentjes' uit Europa direct werden geaccepteerd l 2 3
Voor historici zijn dergelijke antropologische onderzoeken interessant
omdat ze inzicht verschaffen in het grillige en vaak onvoorspelbare verloop
van acculturatieprocessen zoals die ook binnen Europa hebben plaatsgevon
den Te denken valt aan de hellenisering en romanisering van de klassieke
wereld I 2 4 ben fraaie illustratie van de spanningen die acculturatieprocessen
met zich mee kunnen brengen betreft de Zuidnederlandsc immigratie in de
vroeg-moderne Republiek In kleding en gedrag weken de nieuwkomers
sterk af van de 'Hollantsche botticheu', zoals Roemer Visscher het noem
de ' ^ Het uiteenlopende gedrag van Zuider- en Noorderlingen inspireerde
vele schrijvers en dichters, alsmede predikanten als Tngland, die vanaf de
kansel tegen de Brabantse vveeldezucht fulmineerde Bnels constateert
terecht dat het verblijf van de Zuidnederlanders in de Republiek een zeer
wezenlijk proces op gang bracht, namelijk een bewustwording, die dialec
tisch verliep, van ontkenning via erkenning naar svnthese 'De ontkenning
wordt gevormd door de globale afwijzing door de Noordncderlanders van
het vreemde element, juist door de superioriteit daarvan Het eigen element
werd door dit afzetten in schijn belangrijker De erkenning wordt gevormd
door de schoksgewijze, maar niettemin voortgaande, assimilatie van het
vreemde clement in het eigen cultuurpatroon en de synthese door het eind
punt van deze erkenning, als het heterogene cultuuraspect samen met het
eigene tenslotte tot een nieuwe, en tegelijk hogere, eenheid is samengesmol
ten " 2 б
Een van de eerste historici die de bruikbaarheid van het begrip 'accultu
ratie' inzagen was Alphonse Dupront, die in 1965 de inleiding verzorgde
van een geheel aan dit thema gewijd historisch congres 1 2 7 Sindsdien is het
gebruik \an de term in Franse mentaliteitshistonsche studies, met name in
de werken van Jean Delumeau en Robert Muchembled, gemeengoed gewor
den lzS Zij beschrijven de acculturerende activiteiten van kerkelijke en
wereldlijke elites in de vroeg-moderne samenleving op het gebied van de

seksuele moraal, de religie, de feestcultuur en het taalgebruik. Deze acculturatie werd van bovenaf bevorderd enerzijds door het volk het gewenste
gedrag voor te houden in preken, instructies en wetten (educatie), en anderzijds door sancties te stellen op het als deviant ervaren gedrag van gelovigen
en onderdanen (repressie). Werd in de oude antropologische studies de westerling als motor van de acculturatie voorgesteld, in de studies van deze historici vervult de vroeg-moderne maatschappelijke elite deze rol.
Zo gebruikte Muchembled in zijn studie Culture populaire et culture des
élites dans Ia Frame moderne (1978) de term acculturatie om de eenzijdige
'verovering' van de volkscultuur van bovenaf door elites aan te duiden. Het
is dan ook niet verwonderlijk dat zich na enige tijd een debat ontspon waarin
dezelfde kritiekpunten naar voren kwamen die antropologen ten aanzien
van bepaalde acculturatiestudies uit de jaren veertig en vijftig hadden geformuleerd.124 Tien jaar later erkende Muchembled dat hij door zijn 'etnocentrische1 focus op de activiteiten van de elites te weinig oog heeft gehad voor
de interne dynamiek van de volkscultuur en dat er een veel sterkere wisselwerking en wederzijdse beïnvloeding tussen de verschillende culturen is
geweest dan hij aanvankelijk veronderstelde.'30 In L'invention de l'homme
moderne zet hij de term acculturatie dan ook overboord; het begrip is in zijn
ogen al te zeer besmet geraakt met de notie van eenzijdigheid en etnocentrisme.
Het acculturatieperspectief leidt in de praktijk vaak tot het poneren van
een binaire oppositie tussen groepen. Het lijkt in het kader van deze studie
zinvoller om niet met sociale, maar met culturele categorieën te werken. Dan
gaat de aandacht meer uit naar de betekenissen die onderscheiden groepen
aan bepaalde gedragingen of fenomenen toekennen. Deze benadering
impliceert veeleer een nadruk op het proces van negotiatie\zn betekenissen
dan op de acculturatie daarvan.'3' Bij het beschrijven van bijvoorbeeld een
processie waarin allerlei bijbelse taferelen worden voorgesteld gaat het dan
niet zozeer over de vraag in hoeverre het volk en de elite hieraan deelnemen
als wel over de wijzen waarop die uitingen in culturele zin worden toegeëigend door verschillende groepen. Hoe beleven organisatoren, deelnemers
en toeschouwers de optocht? Duiden ¿ij de processie als teken van groepssoIidariteit (bijvoorbeeld van een kerkgenootschap, broederschap, gilde, stad
of wijk), als uiting van religieuze gevoelens, als markering van status en
122. Spiccr, 'Acculturation', 23 123. Herskox its, Acculturation, vgl Croie Winltler Prim
Encyilopedic, 1,189 124. Vgl Eppm^(Ti:¿),Culluurcontattcntultuurtim/litl
i2;.Briels,
Zitid-Xctlcrlandie immigrane 1372-16 ¡o, 64 126. Ibidem, 50 127.1 )upront, 'De l'acculturation' 128./.ie ook Delumeau, Lu peur en occident. Wachtel,'I.'acculturation', en
Burke, ' \ question of acculturation'' 129. Muchembled, Culture populaire et tu ¡ture des
elite··, Delumeau, Lu peur en oit nient \ gl Wirth, 'Against the acculturation thesis'
130. Muchembled, L'inierttwn de l'homme moderne, 83 'Elle [la culture populaire] est
influencée par la culture des élites, sur laquelle elle déteint a son tour, dans des mou\ ements feutres et profonds auxquels je n'ai pas donne leur juste place autrefois.' 131. Burkc,
Hutory und wtial theory, 87, 155-157
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macht of als een vorm van feestcultuur, om slechts enkele mogelijke betekenissen te noemen
Het bestuderen \an dergelijke communicatieve processen van toeeigening, inpassing en betekenisgeving doet aldus niet alleen recht aan de cultuurhistorische dynamiek, maar omzeilt tevens het gevaar van eenzijdigheid
en etnocentrisme De nadruk ligt dan immers, in tegenstelling tot bij de klassieke actulturatiestudies, nitt zozeer op het dominante normenstelsel \an
de elites, dat in zijn consistentie op het eerste gezicht nauwelijks speelruimte lijkt te laten voor keuzen, maar juist op de creatieve wijze waarop groepen
op dit dominante stelsel inspelen en zich de aangeboden cultuurvormen
toeeigenen Hierbij staat de specifieke 'appropiatie' en 'negotiatie' door de
ontvangers bij de receptie en consumptie van boodschappen centraal, bijvoorbeeld door het herinterpreteren en strategisch inpassen in de eigen
groepscultuur l}2
De wederzijdse gedragsbeïnvloeding en toeeigening van groepen in de
vroeg-moderne Meienjse samenleving worden in deze studie beschouwd
vanuit een lange-termijnperspectief Beginpunt van het onderzoek \ormt
de oprichting van het bisdom 's-Hertogenbosch in 1559, als eindpunt is
gekozen de heroprichting van datzelfde bisdom in 1853 Niet dat deze data
breukpunten zijn in de geschiedenis van de volkscultuur van dit gewest Het
hanteren van institutionele begin- en einddata wordt doorgaans ingegeven
door de bronnen, aangezien in de archiefvorming op deze momenten vaak
wel een cesuur optreedt Toch heeft ook dit 'archivarissen-standpunt' hier
niet de doorslag gegeven Wc hadden dan immers beter kunnen afsluiten
met het jaar 1795, dat het administrativ e einde van het Ancien Regime markeerde Dat hierv oor niet gekozen is hangt samen met de keuze om cultuurprocessen op de lange termijn te bestuderen - zonder daarmee overigens
traagheid te willen veronderstellen - waarbij we de negentiende eeuw, in
tegenstelling tot wat in sommige studies gebeurt, niet los mogen zien van
ontwikkelingen in de zestiende, zeventiende en achttiende eeuw
Zo is de houding en pastorale strategie van de katholieke clerus in de eerste helft van de negentiende eeuw niet te begrijpen zonder de ontwikkelingen uit het vroeg-moderne post-Tndentinum in ogenschouw te nemen In
zekere zin werd een oud kerstenings- en normenngsproces hernomen, weliswaar met nieuwe accenten en vormen, maar de reikwijdte ervan wordt pas
ten volle duidelijk als we het klerikale gedrag bestuderen over een lange termijn Met name bij de bespreking van de jongerencultuur (hoofdstuk 6),
waarin dergelijke problemen \an continuïteit en verandering centraal staan,
zal de waarde blijken van dit perspectief
Veranderingen in het denken en handelen van mensen laten zich niet
gemakkelijk in jaartallen vatten De ontwikkeling van mentaliteit en gedrag
kent een ander tempo dan bijvoorbeeld demografische of economische processen Dit geldt in nog sterkere mate voor politieke gebeurtenissen Toch

kan het zinvol zijn om bepaalde jaartallen van het evenementiele niveau - om
in termen van Fernand Braudel te spreken - te hanteren om een ontwikkeling op structureel niveau als het ware in te kaderen. Politieke, militaire en
bestuurlijke evenementen, zoals de inname van 's-Hertogenbosch in 1629,
oefenen immers wel degelijk invloed uit op de 'onderliggende' structuren.
Die invloed wordt duidelijk als we ze over de (middel)lange termijn beschouwen. Er dient derhalve geen absolute waarde gehecht te worden aan
zo'n begin- en eindgrens. De jaartallen zijn hier vooral een praktisch hulpmiddel waarmee we gedragsveranderingen van groepen in oostelijk NoordBrabant over een periode van driehonderd jaar - negen à tien generaties
omvattend - in kaart kunnen brengen.
Het werken met een ruime vraagstelling die betrekking heeft op een relatief uitgestrekt gebied en een groot tijdskader is enigszins vermetel. Geïnspireerd door de studie van Peter Burke uit 1978 over volkscultuur in Europa133 hebben we groepsculturen in een Zuidnederlandse regio bestudeerd.
Wat periode en vraagstelling betreft is deze studie even ruim opgezet; alleen
het onderzoeksgebied is vergeleken met dat van Burke beperkter. We hebben ervoor gekozen om via gedetailleerd lokaal archiefonderzoek de 'diepte
in te gaan', zodat we de dynamiek en maatschappelijke uitwerking van culturele fenomenen of processen (toeeigening, betekenisgeving) meer gedetailleerd en verfijnd kunnen traceren.
Meer dan Burke heeft gedaan en destijds kon doen, leggen wij hier telkens relaties tussen het micro- en het macroniveau. Elk hoofdstuk bevat
enkele tase-studies (microhistorie) die, door reconstructie van de specifieke
contextinformatie, momentopnamen vormen van culturele lange-termijnprocessen (macrohistorie). De gevalsstudies zouden met vele voorbeelden
uitgebreid kunnen worden. Streven naar volledigheid is in dit opzicht echter
niet erg zinvol, daar het wetenschappelijk rendement van een dergelijke
investering relatief gering zal zijn. Het zou waarschijnlijk niet veel meer
nieuwe inzichten opleveren dan bij onze selectieve werkwijze het geval is.
Verhelderende geschiedschrijving is echter niet zozeer gelegen in het presenteren van nieuw materiaal, als wel in een nieuwe wijze van beschouwen,
ordenen, interpreteren of bewerken ervan.'34 Wat in de folkloristische of
antiquarische geschiedschrijving doorgaans hoofdschuddend werd gepresenteerd als een anekdotisch relict uit lang vervlogen tijden, kan een onverwachte reikwijdte krijgen wanneer we het beschouwen als een momentopname in een cultuurproces. Het losstaande evenement of gegeven krijgt via
een dergelijke 'toeeigening' door de onderzoeker een andere betekenis; het
vormt dan een spoor dat verwijst naar een historisch traject. '35
132. Vgl DeCerteau, The practice ojcicryday life, zie aldaar xi-xx vooreen samenvattend
overzicht Chartier; 'Culture as appropriation', Idem, Cultural history between practices and
representations УлсоокВиЛе, History and social theory, 97-98 133 Burke, Popular culture
in early modern Europe 134. Vgl Knjhorï,'Publieke beschavingsoffensieven', 93. 135. Vgl
üin?burg, 'Sporen', in Idem, Omweg als methode
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Oostelijk
Noord-Brabant

HOOFDSTUK 3

1559-1853:
een regio

I LANDSCHAP EN INFRASTRUCTUUR

1Π WlSSelenCie
KâûerS

Het Noordbrabantse landschap heeft als algemene karakteristiek dat het \ an zuid naar
noord lager wordt De loop van de rivieren
geeft dit verhang duidelijk aan Minder op\ allend is de daling \an oost naar west De
plaatsen Luijksgestel en Budel in het zuidoosten van de huidige provincie
liggen het hoogst, namelijk 35 a 40 m boven NAP Oostelijk Noord-Brabant
wordt in fysische zin gekenmerkt door een Centrale Slenk, die een trechtervormige verbreding heeft in noordwestelijke richting Dit gebied wordt aan
de oostzijde begrensd door de Pcelhorst, die zich e\ eneens in noordwestelijke richting uitstrekt In dit hooggelegen terrein ontstond door de slechte waterafvoer een schraal en moerassig landschap, de Peel genaamd Aan de westelijke kant \ ormen hoge landschapsdelen van de Kempen, onder andere bestaande uit stuif7and, die zich ten /uiden ν an Tilburg voort/etten tot aan de
westelijke Biesbosch, een minder strikte begrenzing '

De bodem \an de Centrale Slenk bestaat voornamelijk uit pleistocene
dekzanden, in het zuidelijk deel komen ook enkele grindzandbodems voor
De riviertjes in dit gebied met hun brede, ondiepe dalen hebben door erosie
en \eelvuldigc verlegging van hun bedding het landschap sterk bcimloed
Buiten het stroomsvsteem лап de rivieren treffen we op veel plaatsen in het
dek7andlandschap vennen aan In sommige gebieden met veel vennen is na
\ erlanding erv an \ een gegroeid, zoals op de Peelhorst Het oostelijk deel ν an
de Slenk watert af op de Aa, het westelijk deel op de Dommel Deze rivieren
stromen naar een centraal punt aan de noordzijde ter hoogte van 's-Hertogenbosch, namelijk bij fort Crevecoeur, in de Maas Door hun samenvloei
ing in het noorden en het sterk meanderend verloop van de rivieren kende
dit gebied periodiek wateroverlast Deze ligging alsmede de slibrijke afzet
tingen van de Maas verklaren het grote oppervlak van oude graslandgron2
den in dit gebied, de Maaskant genaamd
De rivïeren markeren de л ïjf landschapselementen \an ons onderzoeksgebied, te weten (1) het zuidoostelijk zandgebied tussen Dommel en Aa,
(2) het centrale bosgebied tussen Aa en de Beer/c, (3) het noordoostelijke
zandgebied tussen Aa en Peelhorst, (4) het zuidwestelijke gebied tussen de
Beer7e en de Oude Zandlei, dat bosrijk is en wordt afgewisseld met veel
stuifzanden (Campiña, Oisterwijkse vennen), (5) het noordwestelijke gebied

tussen de Oude Lei en de Donge met de karakteristieke Loonse en Drunense
duinen, die zijn ontstaan als gevolg van bodemroof door overmatig plaggensteken.3 Volgens een beschrijving uit 1740 was oostelijk Brabant 'een droog
en schraal Land, \ol Heiden en Duinen. In eenigc Dorpen, langs de Maaze
en andere Riviertjes gelegen, heeft men alleenlyk vrugtbaare landeryen,
waar van de overstroomingen, ten deel, oorzaak zyn. 't Land moet'êr geduuriglyk bearbeid worden; zo men het niet alomme met Hei wil begroeid zien.'4
Doordat het landschap in het tempi-schema van Braudel op het nagenoeg
onveranderlijke niveau van de geografische tijd is geplaatst, ontstaat het gevaar ook het Oostbrabantse landschap in de ( vroeg-)moderne tijd als statisch
voor te stellen. Uit de onderzoeksresultaten van het interdisciplinair 'Kempen-project' blijkt echter dat het landschap door de middeleeuwse mens in
relatief korte tijd sterk aangepast is. Nederzettingen werden verplaatst of opgeheven, gronden werden ontgonnen, rivierlopen beheerst (beemden) en
door het hoeden van schapen en steken van plaggen ontstonden immense
heidevelden. Op deze wijze kwamen de karakteristieke Oostbrabantse cultuurlandschappen tot stand. In West-Brabant en de Langstraat werden
enorme pakken veen afgegraven, waardoor het landschap onherkenbaar veranderde. ' In de zeventiende en achttiende eeuw stelde de centrale overheid
de aanplant van houtgewas verplicht;6 op dorpsniveau werd het gebruik van
de gemene, woeste grond nauwkeurig voorgeschreven.7 De omgang met de
natuur werd zo in het algemeen belang gereglementeerd en aan banden gelegd. Tegen het einde van de achttiende eeuw werd ter verbetering van de
landbouw het ontginnen van 'inculte gronden' - waartoe destijds ongeveer
K
' o van het oppervlak in de Meierij behoorde - gepropageerd. Met name
priesters uit de orde der norbertijnen legden zich hier op toe, zoals de witheren Adriaan Hcylen ( 1745-1802) en Isfricd Thy s ( 1749-1824, onder andere kapelaan te Mierlo).s Als geboren plattelanders hadden zij oog voor de materiele belangen van de boeren, wier nederzettingen als eilandjes dreven in
een zee van heidevelden. De ontginningen, waartoe de Staten-Generaal al
1 Van Diepen, Dehodemian Nuiird-Brabant, 2-3 2. Ibidem, 3 3. Ibidem, 120-123
4 . | Wagenaar], Hedendaagsche historie
Generaliteitslanden, 26 5. Verhoeven & Theuws
(red ), Hel Kempenprujei 1 j , I .eenders, l erdwenen venen, Caspcrs, De hand van de mem in
het landschap Het 'Kempen-project' betreft een regionaal-archeologisch onderzoeksprogramma dat vanaf eind jaren '70 wordt uitgevoerd door het Archeologisch Instituut
van de \ri]c Universiteit ( A H I ) en het AlbcrtEggesvan Giffen Instituut voorPrae-en
Protohistone(ipp) van de Universiteit van Amsterdam 6. [Wagenaar|, Hedendaagsche
historie
Generaliteitslanden, 26 'Men hevondt, dat de Meicrv hoc langer hoe meer van
Brand en Timmerhout ontbloot werdt, 't welk gelegenheid gaf, tot het maaken vaneen
Reglement, omtrent het beplanten deezer Landstreek' G PB, iv, 1200 'Ordre op 't beplanten van dcMeycrvcvan 'sBosch'(2<)-io-i696),(u-6-i7i4) GPB,\, 1330 Op lokaal
niveau werd het beheer van hel houtgewas geregeld in zogenaamde pootkaartcn, vgl
Rijken, 'Pootkaart van Lersel, Duisel en Stcensel' 7. Bijvoorbeeld 'Approbatie op zekere
Ordì e en Reglement tol \ oorkoming ν an misbruiken of overtredingen wegens den Peel, en
gemeente aldaar' (12-6 176c), in GPB,¡x,-¡&s Vgl ookXanLmstede, Varia Peellandiae
histonae en Heeren, 'Oc gemev nte ν an Bakel, Varie en Helmond' 8. Gerits, 'Drie geleerde
withcren'
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plakkaten hadden uitgegeven in 1660,1662,1746 en 1774,9 grepen in relatief
korte tijd diep op het landschap in. De woeste heidegrond werd stukje bij
beetje omgezet in dennenbos, akkers of zelfs grasland. Het paleotechnische
landbouwsysteem van de peasants met zijn eigen ratio van gesloten kring
lopen en gebaseerd op de gemene gronden zou, zeker met de introductie van
kunstmest in het begin van de twintigste eeuw, het onderspit delven tegen de
rationaliteit van de meer marktgerichte en
'·—'''-'V1*1'
^USaefi^7^*^^
grootschalige agrarische bedrijfsvoering
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In de zeventiende eeuw bestond er een dicht
netwerk van verbindingen tussen de neder
roOILD-GJNO
'
D • ft
zettingen in Oostbrabant. De wegen en pa
LAN D-BOU W-KOÏTST
den voerden vaak door woeste heidegron
1 m DK
K E M P E N ,
den, die het reizen tot een betrekkelijk een
ВлгггаЬ k i n a f"*»*«
**>.}!·&*
zame bezigheid maakten. De centrumfunct a «ta SUM , docV «в Лмгее ca Κΐβααα·
ia imcUc Uad-ttneV
•B,
tie van 's-Hertogenbosch blijkt niet alleen
¡§ggjsS£t
uit het rivierenstclscl, maar tevens uit de op
die stad georiënteerde doorgaande wegverbindingen. Het toenemende reizigers- en
goederenvervoer maakte het in de zevenJ
h
tiende en meer nog in de achttiende eeuw
wenselijk de vaak eeuwenoude landwegen
In 1789 publiceerde de norbertijn
te verharden. De rivieren in Staats-Brabant
Adriaan Hevlcn ( 1745-1802) te
waren slechts beperkt bevaarbaar. Zo was de
's-Hertogenbosch een historische
Dommel in de achttiende eeuw slechts te
studie over de landbouw in de
bevaren
tot Boxtel en de Aa tot Erp, op resKempen (kwarto-formaat, 24blz.)
pectievelijk twee en vier uur afstand van 'swaarin de ontginningsactiviteitcn
van de kloosterlingen breed werden
Hertogenbosch. Ook bestonden er geen kauitgemeten (Gemeentelijk Museum
nalen van betekenis: de oude turfvaart tusVeldhoven, CMR)
sen Loon op Zand en Den Bosch was al in de
zeventiende eeuw verzand."
Vanwege de slechte toestand van de wegen in de Meierij vaardigden de Statcn-Generaal in 1634 een plakkaat uit opdat men 'over de Herbanen en de
ghemeyne Wegen te Wagen te Peerde ende te Voete ghevoechlijk varen, vlieten ende gaen mach onbekommert, onbeschadigt ende sonder eenigh
belet'.12 Vrachtrijders die vanuit Luik bij het eerste Staatse grenskantoor te
Lommei richting 's-Hertogenbosch wilden hadden omstreeks 1740 een
zware rit voor de boeg. Karren met slechts twee paarden ervoor kozen
meestal de wegen langs Hoogeloon, Middelbeers, Esch en Vught, maar het
zwaardere verkeer ging over Eersel, Duizel, Vesscm en Oostelbeers (of Veldhoven en Zeelst) langs slechte, zanderige en mulle wegen naar Oirschot.
Over een goede weg reed men vervolgens naar Boxtel, om via Vught weer
over 'hopeloze' wegen Den Bosch te bereiken. ' 3 Behalve de kwaliteit van de
rUOlliJIMSTZ

ОГКОІІ5ТВ

wegen was ook de veiligheid van groot belang. Zo verklaart Bachiene in zijn
Vaderlandsche Geographie uit 1791 dat de weg tussen 's-Hertogenbosch en
Breda, vooral ter hoogte van Loon op Zand en Kaatsheuvel 'in voorige tyden
gevaarijk [was] door struikrovers, die in de nabijliggende zandduinen zich
plachten te onthouden'. '+
Het scheepvaartverkeer dat uit noordelijke richting via de Dieze ten slotte, beladen met reizigers of goederen van de Hollandse stapelmarkt, de Bossche haven bereikte, kwam in de hoofdstad van de Meierij samen met het
landverkeer.15 In 1741 stelde de Raad van State voor een weg aan te leggen
van 's-Hertogenbosch naar Luik of Maastricht, met het doel de handel op de
stad aan te trekken en te vergemakkelijken. Reeds hetzelfde jaar trof een speciale commissie van de Bossche magistraat maatregelen om de aanleg van
deze straatweg voor te bereiden. Tot 1791 zou de Bossche straatweg echter
niet verder dan Best reiken, en het weggedeelte naar Eindhoven was in de
winter nauwelijks begaanbaar. De voerlieden klaagden dat ze eerst tollen
dienden te betalen op de straatweg en vervolgens extra paarden moesten
inhuren voor het vervolg van de reis. In 1806 was de gehele straatwegverbinding voltooid (uitgezonderd het wegvak Borkel-Stratum, dat in 1808 gereed
kwam). Ondanks de lange financiële en organisatorische lijdensweg hadden
tijdgenoten veel bewondering voor deze 'langste en fraaiste steenweg' van
het Koninkrijk Holland.'6 Hij vormde een economisch belangrijke verbinding tussen de Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden. Het oude wegennet
was daarmee niet van de baan geveegd, maar het vormde het bindwecfsel
waar dwars doorheen een rechtlijnige 'straatweg' als het ware een andere,
meer op provinciale en nationale economische belangen georiënteerde ratio
markeerde. De aanleg van een landelijk geïntegreerd transportnet werd
9. 'Vrijdom \oor die in de Mc\erye ongccultiveerde Landen tot culture brengen'
(17-6-1660), m CPB, 11, 2626, 'Vrvdom voor de gecultiveerde landen inde Baronme van
Breda en Landen \an Kuick'( 14-6-1662), in CPB, 11,2831, 'Лап Regenten \ an Rietho\en
gcpermitteert om uit haar gronden het Moer en de Aarde te mogen halen, en tot Grab
landen te maken' (20-8-1746), in CPB, vu, 765, 'Publicatie tot het ter culture brengen van
\ ague, stenle en inculte Gronden in den Lande \an Cuj к' (2-8-1774), l n GPB, ix, 301
Vgl Kappclhof,'Ontginningen in de Meierij van Den Bosch 1655-1702' io. Vanden
Brink, " ' D e arbeid is alles, de mensch níets '", Van der I Ieijden & Knoijakkers, 'Agrarische cultuur in de Kempen, Bladcl 1880-1900', Wolf, Peasants 11. \ercauteren, De
aanleg van de straatweg, 12 Vgl tevens Heeren,'Lit de geschiedenis van de rivier de Ла'
12 Ibidem, 13, GPB,\, 1260 13. Er bestonden ook nog andere traces, \ gl Vcrcauteren,
De aanleg ian de straatweg, 14-15 De \ntwerpse uitge\crsfamilie.Vloretus passeerde
bijvoorbeeld in 1668 de dorpen Hoogccn Lage Mierde 'lanckxseer moevl)cke wegen'
Zie Sabbe, 'Reis der Moretussen door Hollandsch-Brabant in 1668', 34 14. Geciteerd in
Vcrcauteren, De aanleg ιαπde \traatweg, 7 8 De \njwillige jager Costerus noteerde over
dit traject in 1831 'Tot Waalwijk was de weg tamelijk bruikbaar, maar van hier en vooral
van Loon op Zand, waar hij dooreen woeste heide loopt, tot Tilburg is dezelve in een
woord slecht Wij konden niet meer dan stap\octs rijden en meermalen stonden wijop het
punt van omver te tuimelen' (Costerus, Brieven en dagboek, 184, geciteerd in Knippenberg
& De Pater, Eenwording, 45) 15. Vcrcauteren, De aanlegian de straatweg, 16 16 Ibidem,
163 Zie voor de praktijk van de tolheffingbi|\ l-'renken, 'Weggeld in Helmond'
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enerzijds vergemakkelijkt door de nieuwe eenheidsstaat, anderzijds symbo
liseerde en versterkte zo'n stelsel de politieke ondeelbaarheid.'7

2.DE WERELDLIJKE OVERHEDEN

ioo

De Bourgondische hertogen alsmede de Habsburgers Karel ν (1515-1555)
en Filips 11 (1555-1598) bezaten met betrekking tot de Nederlanden geen
algemene rechtstitel als hertog of graaf. Bij troonsbestijging moesten zij zich
in elk van de gewesten afzonderlijk laten erkennen; in het Brabantse geval als
hertog.' 8 Het hertogdom Brabant bestond in de late middeleeuwen uit vier
delen, namelijk de kwartieren van Brussel, Leuven, Antwerpen en 's-Hertogenbosch. Laatstgenoemd kwartier omvatte de stad Den Bosch met haar
'vrijdom', alsmede de Meierij van 's-Hertogenbosch, die ook weer in vier
kwartieren was onderverdeeld, te weten Kempenland, Peelland, Oisterwijk
en Maasland, met als kwartierhoofdsteden respectievelijk Eindhoven, Hel
mond, Oisterwijk en Oss. De beheerders of'meiers' van de oude hertogelij
ke domeinen kregen, naarmate het gebied van de hertog zich uitbreidde en
hij zich vaker moest laten vertegenwoordigen, steeds meer publiekrechtelij
ke bevoegdheden. ' 9 Op centraal niveau zetelde in de zestiende eeuw de soe
verein, die zich in de Nederlanden liet vertegenwoordigen door een land
voogd. Deze had de beschikking over een aantal raden, zoals de Geheime
Raad, de Raad van State en de Raad van Financiën. Op gewestelijk niveau
waren, behalve de staten van de diverse gewesten, verenigd in de StatenGeneraal, instellingen als de Grote Raad van Mechelen van belang. Deze
bestond uit de stadhouders en raden van de gewesten en zag toe op een goede
'policie en justicie' van het land. Op regionaal en lokaal vlak treffen we de
meierijen, leenhoven en schepenbanken aan, die beperkte bevoegdheden
hadden. Hoe lager in de bestuurshiërarchie, hoe meer verscheidenheid in
instellingen en functies, die vaak al van vóór de Bourgondische tijd dateren.20
Doordat het bestuurs- en rechtssysteem tot het einde van het Ancien
Régime geen scherpe cesuren kende, bleven met name op het platteland
oude organen zoals de cijns-, laat- en leenhoven gewoon voortbestaan. Daardoor ontbrak er een duidelijke hiërarchische en rationele opbouw en bestonden er veel elkaar overlappende jurisdicties, hetgeen weer allerlei particularistische competentieconflicten in de hand werkte. Door deze continuïteit
(in feite een opeenstapeling) van regionale en lokale instellingen kon het bijvoorbeeld gebeuren dat pas met de invoering van het kadaster in 1811 de
vaak slepende en kostbare grensconflicten - volgens sommige auteurs zelfs
een soort folklore - tot het verleden gingen behoren. De zestiende-eeuwse
gelaagde institutionele structuur bleef in de Republiek der Verenigde Provinciën voortleven, afgezien van enkele noodzakelijke aanpassingen in ver2I
band met het Plakkaat van Verlatinge van Filips и in 1581.

De nieuwe soevereinen van de Republiek werden de Gewestelijke Staten,
verenigd in de Staten-Generaal. De bondgenoten hadden immers een centraal orgaan nodig voor de behartiging van hun gemeenschappelijke belangen, zonder dat hun gewestelijke vrijheden bedreigd werden. Daar de Staten-Generaal in eigen land resideerden, hadden zij in feite geen plaatsvervanger (stadhouder) nodig. De Opstand had na de ondertekening van de
Unie van Utrecht in 1579 echter behoefte aan een leider, die werd gevonden
in de persoon van Willem van Oranje (1533-1584). Het stadhouderschap
van zijn zoon Maurits, dat duurde van 1585 tot 1625, werd de uitdrukking
van de Hollandse dominantie. Als kapitein-generaal van het leger benadrukte hij het militaire belang van de functie. Dit verleende de stadhouders (in
feite de Oranje-dynastie) grote macht: zij konden immers over het leger
beschikken. Onder Frederik Hendrik (1625-1647) tendeerde het stadhouderschap steeds meer naar een eenhoofdig monarchaal gezag: een soeverein
in alles, behalve in naam. Deze omstandigheid vormde een latente bedreiging voor de autonomie van de gewesten; vandaar de periodieke weerstanden tegen het stadhouderschap.22 De Raad van State heeft nooit regeermacht gekregen, maar beschikte slechts over gedelegeerde bevoegdheden.
De Raad hielp bij het voorbereiden van resoluties en verzorgde de uitvoering
van de door de Staten-Generaal genomen besluiten. Andere belangrijke
taken waren de zorg voor defensie en financien alsmede het dagelijks bestuur
van de veroverde gebieden in het zuiden, de zogeheten Generaliteitslanden.
In het jaar 1629 vonden in stad en Meierij van 's-Hertogenbosch ingrijpende veranderingen plaats. Op 14 september gaf de stad 's-Hertogenbosch
zich na een gecompliceerde belegering over aan stadhouder prins Frederik
Hendrik, waardoor zij werd afgesneden van het Habsburgs-Spaanse rijk en
onder gezag van de Staten-Generaal der Republiek der Verenigde Provinciën kwam te staan. In artikel 7 van het capitulatieverdrag was sprake van de
stad en Meierij 'voor soo veel die aen de Stadt annex is'. De Spaanse regering
verstond hieronder de dorpen die in de onmiddellijke nabijheid van de stad
waren gelegen (de vrijdom), de Staten daarentegen begrepen er de gehele
Meierij met de vier kwartieren onder. Dit leidde tot allerlei competentiegeschillen, waarbij Staatse plakkaten uit Den Haag weer koninklijke tegenplakkaten uit Brussel opriepen. Deze ambivalente staatkundige positie werd
definitief beslecht met de Vrede van Munster in 1648, waarbij werd bepaald
dat de zuidelijke 'frontlinie' van dat moment de staatsgrens zou worden,
zodat dus het gehele noordelijke gebied van het oude hertogdom Staats
17. Knippenberg & De Pater, Eenwording, 45-46 Vgl ook Weber, Peasants into Fremtimen,
195-220 Zie voor een overzicht van de negcntiende-eeuwse verkcerbsituatie Duijvendak,
Roomt, rijk of regentesk, 26-28 18. De Schepper,'De burgcrli|ke overheden', 313-314
•9 Kappclhof, 'Institutionele structuren', 18, Mommers, Brabant van generaliteitsland lol
gewest, 1,2 20. Vg! het overzichtsschema in De Schepper,'De burgerlijke overheden',
317 21. Ibidem, 347, Kappelhol, 'Institutionelestructuren', 10 22. VanDeurscn,
'Staatsinstellingen in de Noordelijke Nederlanden', 354 361
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werd. Samen met andere veroverde gebieden, zoals Staats-Vlaanderen en de
Staatse Landen van Overmaze, vormden ze de Generaliteitslanden. Zij werden zo genoemd omdat - ondanks herhaalde vergeefse verzoeken van de
Brabanders - geen gewestelijke vertegenwoordiging werd toegestaan en zij
rechtstreeks door de nieuwe landsheer (in casu de Staten-Generaal) beheerd
werden. Of zoals Bachiene in 1776 schreef: 'Buiten onze grenzen liggen
eenige Landschappen, die, vermits zy niet aan de ééne of andere byzondere
Provincie, maar aan de geheele Neérlandsche Republiek onderhoorig zyn,
daarom onder den gemeenen naam van Generaliteits-Landen begrepen
worden'.23
Onder verantwoordelijkheid van Hare Hoog Mögenden, zoals de aanhef
in oude stukken van de Staten-Generaal steevast luidt, werd het dagelijks
bestuur over de Generaliteitslanden uitgeoefend door de Raad van State,
bestaande uit twaalf afgevaardigden van de gewesten. Bij de instelling van de
Raad in 1588 was in deze functie weliswaar niet voorzien, maar gezien de
zorg voor garnizoenen, vestingwerken en belastingen in de nieuwe gebieden
- immers de traditionele taken van de Raad - lag deze ontwikkeling enigszins voor de hand. De commissarissen van de Raad van State inspecteerden
driemaal (vanaf 1720 tweemaal) per jaar de militaire infrastructuur en droegen zorg voor de verpachting van de belastingen. Omdat men voor dit
gebied vanuit Den Haag alle zaken moest regelen die elders door de Gewestelijke Staten werden waargenomen was er sprake van een intensief administratief contact: niet alleen de handhaving van socvereiniteitsrechten of veiligheid der wegen, maar bijvoorbeeld ook de omvorming van de samenleving naar gereformeerde snit viel onder de competentie van de Raad. Nam
het belang van de Raad van State in de Republiek door de oprichting van
vaste commissies en meer gespecialiseerde organen (bijvoorbeeld de Generaliteitsrekenkamer) in de loop der tijd steeds meer af, voor de Generaliteitslanden is deze instelling gedurende het gehele Ancien Régime van grote
betekenis gebleven.24 Staats-Brabant werd door de Haagse politiek beschouwd als een belangrijke defensieve buffer tussen de noordelijke gewesten en de Spaanse en Oostenrijkse militaire ambities. Aangezien de katholieke bevolking verondersteld werd te sympathiseren met haar zuidelijke
geloofsgenoten, werd ze als potentieel staatsgevaarlijk beschouwd. In die zin
had het antipapisme in die tijd een sterk politiek karakter.
De status van het jaar 1648 als cesuur dient in bestuurlijk-administratief
opzicht gerelativeerd te worden. Tijdens het Ancien Régime werd immers
niet snel een orgaan opgeheven; vaker ontstond er een nieuw orgaan, dat
meer aan de eisen van het moment beantwoordde en dat met het oude zou
gaan concurreren. Zo komen we in 1794 nog overal in Staats-Brabant de \ an
oorsprong middeleeuwse laat- en leenhoven tegen. Met de opkomst van de
schepenbanken op het platteland werden deze instellingen echter minder
belangrijk en schrompelden ze ineen tot administratiekantoren van landgoederen. De vrijwillige rechtspraak werd door de schepenbanken overge-

nomen. Voor leengoederen bestond tot 1798 zelfs een apart recht. Overdracht of bezwaring van deze goederen moest geschieden voor het Leenhof
te 's-Gravcnhage, dat tot 1648 in Brussel was gevestigd. Mr. Caspar van
Breugel, die aan het eind van de achttiende eeuw een herziening van de
belastingen in de Meierij bepleitte, formuleerde in scherpe bewoordingen
dat het systeem zichzelf had overleefd: 'En het is in der daad bijna onbegrijpelijk dat in deeze Eeuw niet alleen nog voetstappen gevonden worden van
cene Regeering die honderden Jaaren geleeden, door eene veel Sagter en
draaglijker vervangen is geworden, maar ook dat die Overblijfsels nog met
zo veel Scherpheid nagezogt en als met de tanden vastgehouden worden'.
Hij kon nog begrip opbrengen voor het verheffen van heerlijkheden, 'maar
dat een arme Meijerijsche Boer die een Stukje Land van 3 of 4 Lopcnze
koopt, 6,7, 8 uuren ver de Meyerije uit moet gaan reizen naar deeze Stad
[VHertogenbosch] om aldaar gevest te worden en vandaar zig te Scheep of
te voet naar 's-Hage moet begeven om aldaar te verschijnen voor den Edele
Mogende Raade en Sou vereinen Leenhove van Braband, en den Eed van
getrouwigheid afte leggen, hulde en manschap en andere voor dien armen
Boer onbegrijpelijke, onverstaanbaare en onuitvoerlijke zaaken te doen, en
dat alleen, waarom? en dat begrijpt den Boer beter om zijn penningen ten
Offer te brengen, dat is (het zij mij geoorloofd te zeggen) in der daad belaggelijk en uit hoofde van de Omstandigheeden, plegtigheeden en Onkosten
die daar toe vereischt worden, ondraaglijk'.25
De herhaaldelijk geconstateerde continuïteit in instellingen blijkt ook uit
de oude onderverdeling van de Meierij in de vier kwartieren Oisterwijk,
Peelland, Kempenland en Maasland, die al omstreeks 1400 genoemd worden. De hoofdstad van de Meierij 's-Hertogenbosch met haar 'vrijdom',
bestaande uit enkele in de onmiddellijke nabijheid gelegen dorpen, vervulde
zowel in economisch als in bestuurlijk opzicht een centrumfunctie. Den
Bosch was na de ontmanteling van Eindhoven en Helmond omstreeks 1600
tevens de enige besloten stad in de Meierij, voorzien van vestingwerken en
een garnizoen. In de Meierij kan men een onderscheid maken tussen plaatsen die rechtstreeks afhankelijk zijn van de Staten-Generaal, de zogenaamde statendorpen (de oude hertogdorpen), en plaatsen met een eigen heer, die
er onder meer schout en schepenen aanstelde en de heerlijke rechten uitoefende, de zogenaamde heerlijkheden. In twee plaatsen, Oirschot en Hilvarenbeek, bezaten de Staten en de heer ieder de helft. Kort na 1660 behoorde
44% van het Meierijse grondgebied tot een heerlijkheid. In de loop van de
achttiende eeuw woonden de meeste bezitters van heerlijkheden echter buiten de Meierij. Vaak stamden zij uit rijke Hollandse en Zeeuwse regentengeslachten. De inheemse Meierijse adel was uitgestorven of geëmigreerd. De
23 Bachiene, Vaderlandsche Geographie, \\, 337, geciteerd in Van Velthoven, Staden
Meierij, 1,26 24. Van Deursen, 'Staatsinstellingen in de Noordelijke Nederlanden',
366-369, Kappelhof, Beliiitinghejfing Meierij, 68-69 25. Gemeerd in Van Velthoven,
Staden Meierij, 1,258 \ gl ook Kappelhof,'Institutionelestructuren', 10
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Oranjes die in het westelijk deel van Brabant grote bezittingen hadden,
waren in de Meierij heer van de baronie van Cranendonk (Maarheeze с а
met Budel), van Eindhoven en van de zogeheten prinsendorpen Woensel,
Gestel, Stratum en Stnjp z b
In de Meierij bestond \ anaf het einde der zestiende eeuw de zogenaamde
kwartiersvergadering, bijeengeroepen door de kwartierschout en bestaande
uit afgevaardigden van de dorpen Volgens een reglement uit 1714 kwamen
de kwartiersvergaderingen m normale tijden twee maal per jaar bijeen in
Oisterwijk, Oirschot, Sint-Oedenrode en Oss, omfinanciëlezaken en 'alles,
wat den gemeenen welstand van het kwartier betreft' te regelen 27 Dit regionale overleg tussen dorpen onderling bleek vooral van belang in tijden van
oorlog, wanneer er 'contributies' als afkoopsommen voor brandschatting
betaald moesten worden De afgevaardigden van de kwartieren vergaderden
op hun beurt weer af en toe in de zogeheten Plattelandskamer, onder voorzitterschap van de hoogschout 28
Zoals we reeds eerder stelden, bestond er in de Generaliteitslanden tussen de centrale Haagse organen en de lokale besturen geen gewestelijk
orgaan, zoals in de andere provincies Zo waren er bij\oorbceld geen 'Staten
van Brabant' Oude, bestaande instellingen als de Leen- en Tolkamer en de
daarmee nauw verbonden Raad en Rentmeester-Generaal der Domeinen
voorzagen enigszins in dit administratieve gemis Deze instellingen waren
oorspronkelijk bedoeld voor het beheer van de hertogelijke domeinen, maar
na 1648 hield de Rentmeester-Generaal zich vooral bezig met de totstandkoming van dorpsreglementen, de schouw op wegen, watermolens en hmietscheidingen alsmede de verpachtingen van de domeinbezittingen iC> Toen
het in Den Haag steeds duidelijker werd dat beter toezicht op de dorpsfinancien wenselijk was om overmatige schuldenlasten en renten, alsmede frauduleuze - naar hedendaagse normen wellicht corrupte - handelingen van
lokale potentaten tegen te gaan, werd in 1727 aan de Leen- en Tolkamer
opgedragen de lokale financien te controleren Vanaf die tijd moest jaarlijks
een exemplaar van de dorpsrekening in Den Bosch worden voorgelegd De
bevoegdheden van deze colleges waren echter beperkt, zodat ze niet konden
uitgroeien tot gewestelijke bestuurscolleges 3°
Op lokaal niveau was er een grote mate van continuïteit van de instellingen De dorpsbesturen werden gevormd door notabelen, vaak bezitters van
relatief grote hoeven Men kwam bijeen op een centrale plaats, bijvoorbeeld
onder de dorpslinde of op het kerkhof, doorgaans om algemene financiële
zaken te bespreken Schepenen, gezworenen, kerk- en H -Geestmeesters
alsmede de 'meest gequahficeerden' namen dan besluiten, bijvoorbeeld om
geld te lenen ten einde de schulden van het 'corpus' afte kunnen lossen Na
verloop van tijd werden enkele notabelen in de functie van 'borgemeester' of
schepen gemachtigd om dit soort leningen afte sluiten De 'grote vergadering' buiten op het plein ontwikkelde zich allengs tot een besloten overleg
tussen schout en schepenen in de herberg

Andere plaatselijke instellingen waren de 'gemeijnt' en de 'herdgang'. De
gemeijnt betrof een complex niet ontgonnen woeste gronden, dat collectief
gebruikt werd door een groep personen die in overdrachtelijke zin ook als 'de
gemeijnt' kon worden aangeduid. Dat deze woeste gronden van essentieel
belang waren voor het landbouws\steem op de schrale gronden blijkt uit de
vele reglementen en keuren waarin het gebruik ervan nader werd bepaald,
zoals met betrekking tot het steken van plaggen en turf, het hoeden van
schaapskudden en het recht om bepaalde delen te mogen omheinen.
De kleinste bestuurlijke eenheid was de herdgang. Elk Oostbrabants
zanddorp was verdeeld in verscheidene herdgangen, bestaande uit enkele
verspreid liggende of rondom een pleintje gegroepeerde boerderijen. De
boeren lieten hun schapen gezamenlijk op de gemeijnt grazen, om ze 's
avonds weer naar de kooien in de herdgang te drijven. De herdgang stond zo
dicht bij de basis dat een duidelijk omlijnde bestuursvorm met schriftelijke
reglementen niet noodzakelijk was.31
De schepenbanken - al in de volle middeleeuwen in Brabant ontstaan,
mogelijk als opvolgers van oude burengerichten - mogen niet verward worden met de dorpsbesturen. In de schepenbanken werd recht gesproken over
een gebied dat zich met name in Meierij vaak uitstrekte over verschillende
dorpen. De banken hadden niet allemaal dezelfde rechtsregels en bevoegdheden. Men sprak recht volgens de plaatselijke keuren of ordonnantiën naar
gelang van de competentie volgens de hoge, middelbare of lage rechtsmacht.
Kenmerkend voor de hoge rechtsmacht, die tevens de middelbare en lage
omvatte, waren het halsrecht en de bevoegdheid om lijfstraffen uit te delen.
De rechtspraak in burgerlijke zaken waarop geldboeten stonden alsmede
sommige vormen van registratierecht behoorden tot de middelbare jurisdictie. De bevoegdheid om kleine civiele zaken en overtredingen tot een
bepaald geldbedrag te beoordelen lag ten slotte bij de lage rechtsmacht.32 In
de schepenbanken werd niet recht gesproken door onafhankelijke rechters,
maar door de hertog (en later door de Staten-Gencraal) of door de plaatselijke heer benoemde schepenen.33 Belangrijk waren ook de zogenaamde vorsters, die als gerechtsdienaars ondergeschikt waren aan drost, schout of
stadhouder. Het behoorde tot hun takenpakket op te treden als veldwachter,
deurwaarder en gemeentebode. Ook beheerden zij het gevang, hetgeen hen
vaak weinig populair maakte in lokale samenlevingen. Als uitvoerders van
bevelen van hogerhand waren zij extra kwetsbaar voor molest en charivari's.
26. Kappelhof, 'Institutionele structuren', 11, Idem, De belastingheffing in Je Meierij, 70,
Idem, 'Over romantische ruines en absente heren' 27. [Wagenaar], Hedendaagsche historie
Generaliteitslanden, 128-129 Vgl ook Frenken, 'Ietso\er het kwartiersbcstuur \an
Peelland' 28. Kappelhof,'Institutionele structuren', 13 'Reglement voor de vier
Quartieren van de Meverye' (5-10-1714), in CPB, V, 1332. 29. Mommers, Brabant ian
generaliteitslandlotgewest,\, 17. 30. Kappelhof,'Institutionelestructuren', 12-13,
Hulskamp, 'Een corruptiezaak in de achttiende-eeuwse Meierij van 's-Hertogenbosch'
31. Kappelhof, 'Institutionele structuren', 20-24; Smulders, 'Dorp, parochie, gemevnt,
gericht' 32. Van Ham & Vriens, Historische kaart, 11. 33. Ibidem

105

106

De steden speelden binnen het oude rechtsbestel een aparte rol. De burgers kenden een geheel afzonderlijk statuut en genoten als poorters een vrijheid die de plattelandsbewoners niet kenden.34 De bewoners van het rechtsgebied extra muros, zoals die in 'de vrijdom', bezaten een afzonderlijke status
als 'buitenpoorter'. Voorts bezaten de steden het recht van ingebod en uitpanding, hetgeen inhield dat de inwoners van plaatsen die onder dit recht
vielen in de eerste plaats voor de schepenen van 's-Hertogenbosch gedagvaard werden voor alle verbintenissen die door hen voor die schepenen
gemaakt zijn.35 Het recht van ingebod en uitpanding van Den Bosch strekte
zich uit over de gehele Meierij, de rechten van Eindhoven en Helmond
waren beperkt tot respectievelijk de kwartieren Kempen- en Peelland.36
De schepenbank van 's-Hertogenbosch bezat belangrijke rechten in de
Meierij. Zo waren de statendorpen in criminele zaken aan haar onderworpen.37 De hoogschout had niet alleen de bevoegdheid om de kwartiersvergadering bijeen te roepen, hij bracht ook alle lijfstraffelijke zaken uit deze dorpen voor de Bossche schepenbank. In civiele zaken deelden de statendorpen
hun bevoegdheid in samenwerking met de kwartierschout. De kwartierschouten namen de burgerlijke regering waar en kondigden de plakkaten en
ordonnantien van de Staten-Generaal en de Raad van State in hun kwartieren af.38 Wat betreft de heerlijkheden kunnen we een onderscheid maken
tussen de hoge (met zowel hoge, middelbare als lage rechtsmacht) en de lage
heerlijkheden. In civiele zaken waren hun uitspraken onderworpen aan
hoger beroep bij de schepenbank van 's-Hertogenbosch. De heerlijkheden
en de statendorpen konden doorgaans in laatste instantie in beroep gaan bij
de Raad van Brabant te 's-Gravenhage.19
De Raad van Brabant, officieel voluit 'De Raad en Leenhove van Brabant
en het Land van Overmaaze' geheten, was een belangrijk instrument van
Staats gezag. Sinds 1591 gevestigd op het Hof in Den Haag, volgde dit college in grote lijnen de ordonnanties die in 1604 door de aartshertogen Albertus en Isabella voor de Brusselse Raad van Brabant waren opgesteld.40 Hoewel aanvankelijk vooral geboren Brabanders als raadsheer werden benoemd,
is er geen sprake van een continuïteit met de Brusselse Raad. De Staatse
Raad te 's-Gravenhage moest specifieke kwesties immers zelfstandig afhandelen en kon daarbij niet terugvallen op Brusselse documenten en ervaring.4' De Raad telde negen raadsheren, in verzoekschriften aangeduid als
'Edele Mogende Heeren', daarnaast onder anderen een Advocaat-Fiscaal en
een Procureur-Generaal, die samen het Officie-Fiscaal vormden, en een
griffier. Hun bevoegdheden strekten zich uit over alles wat de domeinen, de
heerlijkheid en de hoogheid van de soeverein aanging. De Advocaat-Fiscaal
had een adviserende stem in de Raad en moest geconsulteerd worden in
rechtsgedingen die de fiscus aangingen. De Procureur-Generaal verrichtte
alle 'exploicten en personeele Apprehensien' - dit wil zeggen dagvaarding
en voorgeleiding van verdachten. Voorts telde de Raad verschillende deurwaarders en procureurs, die in de verschillende gewesten zetelden.42 Zoals

uit de officiële naam blijkt moesten ook alle leenmannen hun goederen voor
de Raad, 'als verbeeldende hunnen Hoogmogenden', komen verheffen - een
anachronisme waartegen mr. Caspar van Breugel zich omstreeks 1790, zoals
wc hierboven zagen, keerde.43
Een bijzondere functionaris, die kon worden aangesteld door de StatenGeneraal, was de landdrost. Het was zijn taak het platteland te beveiligen
'met zijn onderhebbend paardenvolk' om 'de kwaaddoenders, en andere lieden, op welken men eenigen agterdogt had, te 's-Hertogenbosch in hegtenis
te brengen om aldaar te regt gesteld te worden'.44 Bij ernstige verstoringen
van de openbare orde trad hij, met name omstreeks 1650, op als een soort
plattelandspolitie. Naar gelang van de ongeregeldheden kon hij zijn ruitervolk uitbreiden. Ook de gouverneur van de \ esting 's-Hertogenbosch speelde in dit opzicht een rol: bij ernstige ordeverstoringen, zoals molest of ontvoeringen, kreeg hij de opdracht een detachement ruiterij naar het oproerige dorp te sturen, op kosten van de ingezetenen. Toch kon de openbare veiligheid op het platteland pas met de invoering van de veldwachters in het
begin van de negentiende eeuw gehandhaafd worden.4,;
Binnen deze administratieve structuur werden enkele belangrijke door
de Staten uitgevaardigde bestuursreglementen van kracht, waarvan de inhoud voor de stad en de Meierij revolutionair en ingrijpend was. Bedoeld
worden het schoolreglement (1655), het echtreglement (1656) en het reglement op de politieke reformatie (1660), die respectievelijk het onderwijs, de
huwelijken en de aanstelling van ambtenaren tot in detail regelden. De consequenties van de eerste twee plakkaten worden in de volgende hoofdstukken besproken; in dit kader is \ooral het reglement uit 1660 van belang. Onder 'politieke reformatie' verstond men het systematisch vervangen van katholieke openbare en private bestuursambtenaren, zowel bezoldigd als onbezoldigd, beëdigd of onbeedigd, door personen die de gereformeerde religie beleden. In 43 artikelen werd aan dit streven vorm gegeven, waarbij de
bestrijding van het katholicisme sterk doorklinkt. In de voorgeschreven
ambtseed moesten schout, schepenen en andere ambtenaren trouw, respect
en gehoorzaamheid aan de Staten-Generaal zweren. Met name moesten zij
beloven de gereformeerde ingezetenen tegen molest te beschermen. Het
plakkaat kwam er in concreto op neer dat alle politieke ambten voortaan waren voorbehouden aan gereformeerden, tenzij die niet beschikbaar waren en
er gebrek aan 'stoffe' was: slechts dan mochten bekwame en gematigde ka34. Ibidem, \gl JaLobs, Justitie en politie in 's-Heriogenboschwor 162g 35. [Wagenaar],
Hedendaagwlie historie
Generaliteitslanden, φ φ. Van Ham & Vnens, Historische kaart',
22-23 37. Ibidem, 15 38. [Wagenaar], Hedendaagsche historie
Generaliteitslanden,
127-128 39. Van Ham& Vnens, Historisihekaart, 15 4α. Ibidem, 14 4 1 Coopmans,'\an
Soevereine Raad naar Staatse Raad \ an Brabant en Landen van Overmaze', Bosman, 'Een
"oude" raad in een nieuwe staat'' 42. [WagenaarJ, Hedendaagsche historie
Generaliteitslanden, 18-23 43 Ibidem, 12 4 4 . \ a n H e u r n , Historie der stad en Meyeryexan 's Hertogenbosch, 111, ς-6 45. Ibidem, Kappelhof, 'Institutionele structuren', 13 14, Beermann, 'Het
ambt \ an landdrost in de Meierij \an 's-Hertogcnbosch'
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tholieken de ambten waarnemen, vooropgesteld dat er geen geschikte prote
stantse kandidaten uit naburige plaatsen waren +6 Het reglement op de poli
tieke reformatie kan beschouwd worden als een soort catechismus \oor de
reformatie van de Meien), waarop kerk en overheid zich in de zeventiende en
achttiende eeuw voortdurend zouden blijven beroepen 4 7
In deze politieke reformatie kunnen we in grote lijnen drie fasen onder
scheiden Hierbij baseren we ons op een serieel onderzoek, verricht aan de
hand van ν ïsitaticv erslagen ν an de classis VHertogenbosch 4Íi De eerste fase
betreft de introductie en doorvoering van het reglement in de periode van
1660 tot circa 1715, waarbij de overheid zich concentreerde op de belangrijkste ambten Aan het eind van deze periode waren de meeste posten bezet
door gereformeerde schouten en secretarissen, hoewel de mate waarin zij
overtuigd lidmaat waren vaak onduidelijk is De lagere ambten, zoals dat van
vorster, werden zowel in de heerlijkheden als in de statendorpen vaak nog
door katholieken waargenomen, hoewel men pogingen ondernam ook hen te
vervangen Overigens gaven protestantse kwartierschoutcn soms de voorkeur aan katholieke ambtenaren, die vaak meer gewillig waren dan de soms
eigenwij/e gereformeerden en niet in de laatste plaats wegens het vooruitzicht van steekpenningen of'schenkagien' De tweede fase (cira 1715 tot
1780) betreft de consolidatie wc zien dan niet zoveel slepende procedures
meer en de aandacht gaat vooral uit naar het lagere ambtenarenkader, zoals
de bodes van de schepenbanken en de kerk- en armenmecsters Hoewel er
een structureel gebrek aan 'stof' bleef, konden er toch meer gereformeerden
in de lagere functies worden aangesteld De vele klachten over het onregelmatige kerkbezoek en over de katholieke families van lage ambtenaren wijst
er evenwel op dat velen slechts uit opportunisme naar de nieuwe religie
waren overgegaan Ter behoud van hun functie in naam gereformeerd,
waren ze in de praktijk zogenaamde ervpto-kathoheken Hetzelfde geldt
voor de kerkmeesters, die als lid van het gemeentebestuur de kerk en het
kerkhof beheerdenen en als zodanig voor de inheemse katholieke bevolking
een levende band vormden met de oude heilige plaatsen die haar ontnomen
waren Tussen 1780 en 1795 zien we een versoepeling van de maatregelen,
overtredingen leidden toen slechts incidenteel tot conflicten In 1789 vaardigde de overheid zelfs een plakkaat uit dat nadrukkelijk wees op de mogelijkheid om ook katholieken in openbare ambten aan te stellen In deze
periode zien we, vooral bij de schepenbanken, een forse toename van het
aantal katholieken, hoewel de belangrijkste ambten tot de komst van de
Fransen in handen bleven van een nagenoeg gesloten kaste van protestanten,
die vanwege gebrek aan kandidaten vaak meerdere functies waarnamen om
het ideaal van de politieke reformatie nog enigszins gestalte te geven
In de Meienjse maatschappelijke praktijk bleek een aantal factoren de
politieke reformatie te beïnvloeden, zoals de rol van de heerhjkheidsheren,
het gebrek aan gereformeerd kader, de geringe salariëring en de lage status
van het ambt alsmede de instabiliteit van het gewest in perioden van oor-

log(sdreiging), hetgeen door katholieke toekomstverwachting en hoop op
44
'bevrijding' in mentaal opzicht sterk werd bevorderd. De fasen van intro
ductie en doorvoering, consolidatie en versoepeling in het proces \an de
politieke reformatie nuanceren het statische beeld van een grotendeels
geslaagde doorvoering, zoals we dat in de literatuur aantreffen. Zo stelt Van
Velthoven dat 'Predikanten, ambtenaren en beeren de overheerschende
bovenlaag van de bevolking van Stad en Meierij [gingen] vormen; daar zij
nagenoeg allen vreemdelingen en van een anderen godsdienst waren, moest
de klove met de oude bewoners wel diep zijn. Deze daalden af tot een sociale
groep van den tweeden rang; de aloude Brabantsche tradities werden door
hen bewaard en zouden in de 19c eeuw pas weer volledig in de maatschappe
lijke verhoudingen gaan leven'.50 In deze visie wordt nauwelijks recht
gedaan aan de diachronische, confessionele en sociale dynamiek en uitwer
king van het politieke reformaticproces. Norm en praxis werden in het oude
regime echter telkens bijgesteld om het gewest bestuurbaar te houden; dit in
het belang van het samenleven van beider confessies in de verschillende, met
elkaar vervlochten geografische en sociale ruimten van de Meierij. Tegen
over de soms steile en onverzoenlijke, welhaast 'wereldvreemde' opstelling
van de predikanten stond de veelal politiek-pragmatische houding van
zowel gereformeerde als katholieke plaatselijke bestuurders, voor wie rust
en openbare orde doorgaans prevaleerden boven dogmatische principes.5'
Ook in de houding van de hogere overheidsorganen, zoals de StatenGencraal, de Raad van State en de Raad van Brabant, is in diachronisch
opzicht een duidelijke dynamiek te herkennen. Zo is er vanaf circa 1720s2
een toenemende belangstelling voor vagebondisme en landloperij waar te
nemen, alsmede een verscherpte aandacht voor rituele ordeverstoringen als
volksgerichten na circa 1765 waar te nemen. 53 Deze ontwikkelingen wijzen
niet zozeer op veranderd gedrag van de bevolking, maar vooral op gewijzig
de politiek-militaire omstandigheden (zoals het einde van de Spaanse Suc
cessie-oorlog in 1713) en op verschuivingen in de opstelling van de overhe
den. De handhaving van de 'openbare orde' was immers sterk afhankelijk
van de wisselende opvattingen over wat tot de Openbare' en Ordelijke' do
meinen behoorde. De bestuurlijke veranderingen in normstelling, veelal
46. Hoppenbrouwers,'De politieke reformatie', 8-9 47. Van Velthoven, Stad en \1eienj,\,
147 48.Gebaseerd op Hoppenbrouwers, 'Politieke reformatie' 49. Fri)hoff, 'Katholieke
toekomstverwachting ten tijde van de Republiek' 50. Van Velthoven, Staden Meierij, 1,
1
S3 51 · V gl bijv oorbeeld de accommoderende houding ν an de gereformeerde schepenen
en de katholieke heer van Helmond versus de confronterende opstelling van de predikant
aldaar inzake de ontvoering van Sophia Alberts Zie Heeren, De beteering van Sophia
Albern, en Faber, Tot ajbreuk tan het pausdom, 90 52. Zie bijvoorbeeld de 'Resolutie, de
officieren in het districi van de üencraliteit met alle mogelijke devoiren aan te wenden tot
wccringe der Hevdens, Landloopcrs en Vagabonden' (26-15-1723) en het 'Placaat teegens
de Landloopcrs, Vagabonden, ^'(9-10-1723), in CPB, u , 546-547. alsmede de vele
plaatselijk uitgevaardigde resoluties Vgl ook Van den Ecrenbeemt,'Vagcbonderij in het
Staats Brabant van de achttiende eeuw' 53 Rommc, 'Charivari-rituelen in de Meierij',
347, Jacobs, '\an gericht tot gerecht', 361
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De staatkundige indeling van Noord-Brabant in 1795
(uit Mommers, Brabant van generaliteitsland tot gewest, ι)

naar aanleiding van uit de hand gelopen gebeurtenissen op lokaal niveau,
hadden evenwel rechtstreeks gevolgen voor de onderdanen. Het is juist deze
wisselwerking tussen actie en reactie, tussen realiteit en beeldvorming die de
onderzoeker op het spoor brengt van veranderende verhoudingen van groepen in een samenleving.
Ten noordoosten van de Meierij lagen enkele gebieden die tijdens het
Ancien Régime als vrije heerlijkheden in bezit waren van buitenlandse
heren, wier soevereiniteit door de Staten-Generaal werd geëerbiedigd. Tot
deze gebieden behoorden de commanderij Gemert, het Land van Ravenstein, het graafschap Megen, de baronie van Boxmeer, het ambt Oeffelt en
het graafschap Bokhoven. Zo viel Gemert met de bedevaartplaats Handel
als vrije rijksheerlijkheid onder het gezag van de ridders van de Duitse Orde.
Na de Vrede van Münster in 1648 ontstond ook hier een slepend competentiegeschil, dat door de Raad van Brabant in 1662 ten gunste van de ridders
werd beslist. Het Land van Ravenstein en het graafschap Megen waren door
een personele unie verbonden met het hertogdom Kleef. De heer liet zich in
het Land van Ravenstein door een drossaard vertegenwoordigen. De baronie van Boxmeer werd beheerd door de graven Van den Bergh; in 1713 verwierven de graven van Hohenzollern-Sigmaringen de rechten over deze
heerlijkheid. Het ambt Oeffelt, dat in 1753 werd gescheiden van het ambt
Gennep, behoorde tot het hertogdom Kleef ook al lag het ten westen van de
Maas op de Brabantse oever. Het graafschap Bokhoven lag noordelijk van
's-Hertogenbosch en telde slechts weinig inwoners. De heren van Bokhoven, die sinds 1499 de titel van baron en vanaf 1640 die van graaf mochten
voeren, zwaaiden er de scepter. Het Land van Cuijk werd door de baronie
van Boxmeer in twee delen verdeeld: het Neder- en het Overambt. In 1559
had Filips 11 dit gebied aan Willem van Oranje verpand. Tot aan het einde
van het Ancien Régime zouden rechtsopvolgers uit het Huis Nassau fungeren als heren van Cuijk. De stad Grave was reeds in 1602 door prins Maurits
veroverd en behoorde samen met het Land van Cuijk als Oranje-leen tot
Staats-Brabant. Evenals in de stad en het Land van Breda traden de Oranjes
in het Land van Cuijk op als een soort buffer tussen de Staten-Generaal en
de bevolking. Aan de religieuze tolerantie die hieruit voortvloeide, dankte
het kruisherenklooster van Sint-Agatha aan de Maas bijvoorbeeld zijn
voortbestaan.54
Het einde van het Ancien Régime werd, na een kort Frans intermezzo in
1793, definitief ingeluid door de intocht van de Franse legerleider Pichegru,
die in oktober 1794 Staats-Brabant bezette en maatregelen nam om dit land54. Zie voor een algemeen overzicht Van der Ree-Scholtens, De grensgebieden in het noordoosten van Brabant, ca. 1200-1795 ?',e °°^ Lindemann, 'De Raad \an Brabant en het
conflict over de ьое\ ereiniteit van Gemert, 1648-1662'.
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schap tot een zelfstandig gewest te organiseren In juni 1795, toen de Fran
sen 7ich uit Brabant hadden teruggetrokken, kwam op initiatief van Pietcr
Vreede in Tilburg een gezelschap bijeen dat zich constitueerde als de verga
dering van 'Gedeputeerden Provisioneel van het Volk van Bataafsch Bra
band' In december van dat jaar werd deze vergadering vervangen door een
permanente ('de Representanten van het Volk van Bataafsch Braband') en
werd het gebied uiteindelijk een zelfstandig gewest met zitting in de StatcnGeneraal ,ι> Aan de tweederangspositie van de katholieken was een einde
gekomen Bedroeg het aandeel van de protestanten in de schepencolleges
omstreeks 1780 nog zo'n 50%, in 1795 kwamen in veel plaatsen katholieken
op de kussens en daalde het gereformeerde aandeel tot slechts circa 6% Vol
gens de grondwet van 1798 werd de Bataafsche Republiek (1795-1806) in
acht departementen verdeeld, waarbij met de oude grenzen geen rekening
werd gehouden Zo werd het Departement van de Dommel gecreëerd Toen
in 1801 de oude provinciale grenzen hersteld werden, ontstond het Departement Bataafsch Braband, dat al het oude land van Staats-Brabant omvatte
In 1805 werden de grenzen opnieuw vastgesteld, samen met een brede
strook van Holland ontstond nu het Departement Braband In september
van dat jaar werd het Departement Braband vergroot met de door de Fransen in 1795 bezette en in 1800 aan de Republiek gecedeerde landen van
Ravenstein, Megen, Boxmeer, Gemert en Bokhoven Luyksgestel, dat als
deel van het graafschap Loon tot het prinsbisdom Luik behoorde, werd in
1807 ten tijde van het Koninkrijk Holland (1806-1813) geruild tegen het
dorp Lommei, om een meer gelijkmatige grens te krijgen Na de Franse
ïnhjv ing in 181 o van het deel van Nederland ten westen van de Rijn, ν ormde
de Meierij de kern van het Departement des Bouches du Rhin, met Den
Bosch als hoofdplaats Na het vertrek van de Fransen werden in 1814 en
1815de grenzen binnen het Koninkrijk der Nederlanden ( 1813-1830) nader
bepaald, waarbij het land ten noorden van de Oude Maas aan Holland toe
viel, voor het overige was de grens gelijk aan die van de tegenwoordige
Nederlandse provincie Noord-Brabant In 1815 werd de naam 'Braband'
vervangen door 'Noord-Braband' en pas m de tweede helft van de negen
tiende eeuw werd de huidige schrijfwijze 'Noord-Brabant' ingevoerd 5<>
Ondanks de scheiding der drie machten tijdens de Bataafse Tijd bleven
toen zowel de Raad van Brabant als de plaatselijke schepenbanken in functie
Pas in 1802 werd de Raad vervangen door een Departementaal Gerechtshof,
dat zetelde in Breda Een jaar later werd een reglement vastgesteld op het
justitiewezen in Brabant, waarbij de schepenbanken het recht werd ontno
men om in strafrechtelijke zaken te vonnissen Onder andere in Grave en
's-Hertogenbosch kwamen zogeheten criminele rechtbanken, waarvan de
jurisdictie overeenkwam met de oude territoria van respectievelijk het Land
van Cuijk en de Meierij Door de eenheid van recht konden misdadigers nu
ook buiten het eigen ressort vervolgd worden De oude schepenbanken ble
ven in gecentraliseerde en gereglementeerde vorm in functie voor civiele

procedures. In de Franse Tijd werd ten slotte een organisatiestructuur ingevoerd, die in beginsel tot op de dag van vandaag is behouden, waarbij onder
het Hof verschillende arrondissementen ressorteerden, die op hun beurt
weer in kantons waren verdeeld.57

3.DE

K A T H O L I E K E KERK

De Meierij behoorde tot het bisdom 's-Hertogenbosch, dat het institutionele kader vormde waarbinnen de rooms-katholieke geestelijkheid werkzaam
was. Dit diocees, opgericht in 1559 krachtens de bul Super universas, ressorteerde onder het aartsbisdom Mechelen. De Mechelse kerkprovincie
omvatte zeven bisdommen, te weten het aartsbisdom Mechelen en de suffragaanzetels van Ieperen, Brugge, Gent, Antwerpen, 's-Hertogenbosch en
Roermond. Deze indeling vloeide onder andere voort uit het Bourgondische eenheidsstreven; door een nationaal-georganiseerde kerkprovincie te
creëren trachtte men de ongewenste invloed van buitenlandse bisschoppen
tegen te gaan. In de oprichtingsbul die in mei 1559 werd uitgevaardigd, werd
de nieuwe bisschoppelijke indeling gemotiveerd als zijnde noodzakelijk om
'de ketterij' van het protestantisme uit te roeien en de vele bestaande 'misbruiken' tegen te gaan, die voor een deel voortvloeiden uit de grote omvang
en ondoelmatige indeling der bestaande diocesen.58 Twee jaar later verschenen de zogenaamde 'circumscriptie-bullen' waarin het gebied van de nieuwe
bisdommen gedetailleerd werd omschreven.59 De zetel te 's-Hertogenbosch
werd in 1561 als eerste bekleed door de invloedrijke Franciscus Sonnius
( 1561 -1569) - een humanistisch inquisiteur, die echter meer wetenschapper
en bureaucraat dan zielzorger was. Deze bisschop was als Franciscus van der
Velde in Son geboren uit een betrekkelijk gegoede boerenfamilie en een oud
pastoorsgeslacht (De Campo alias Van der Velde).60 Ondanks verzet in
gevestigde klerikale kringen, zoals in de kloosters en kapittels, bleek de nieuwe indeling, die de oude, versteende bestuursstructuren doorbrak, een doeltreffend instrument voor de herleving van het katholicisme.
Het katholieke hervormingsprogramma werd vastgesteld op het Concilie van Trente, dat met twee onderbrekingen van 1545 tot 1563 bijeenkwam.
Als theoloog woonde Sonnius enkele zittingen bij. Dit concilie vormt het
beginpunt van de contrareformatie: de hoop op hereniging van katholiek en
55. Vgl Mommers, Brabant van generaliteitsland tot gewest 56. Van Velthoven, Stad en
Meierij, 1,294-295; vgl. Smeets & Cleerdm, Bestuur en administratie der provincie hloordBrabant 57. Spijkers, 'De indeling van hel rechtsgebied van de tegenwoordige provincie
Noord-Brabant in kantons' 58. Rogier, Geschiedenis van het katholicisme\ 1,215-216
59. Ibidem, 1,227 Zie Hens, 'De circumscripta- en dotatiebul " D e Statu Ecclesiarum"
van 11 maart 156Γ 60. Zie \oor een overzicht \an de bisschoppen en apostolisch
vicarissen, bijlage in. Voor Sonnius zie. Goossens, Franciscus Sonnius in de pamfletten en
het themanummer van Bossche bijdragen 15(1960/1961) 1-144 Vgl. ook Bijsterveld,
Lazerend tussen Kerk en wereld, 116-117
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protestant was bij de sluiting erv an \ er\ logen De scheiding werd sinds 1563
als definitief en onomkeerbaar beschouwd In die zin kunnen we de enigs
zins onverzoenlijke term 'contrareformatie' hanteren ter aanduiding van het
orthodoxe katholieke streven zich afte zetten tegen de protestantse 'kette
rij' Het Concilie van Trente betekende echter meer dan het organiseren van
een offensief tegen dissidenten Het moest tevens een einde maken aan het
gesignaleerde algemene verval in de kerk, de veronderstelde misstanden bij
de clerus en de ondervonden excessen in het geloofsleven van de leken De in
Noord-Italie uitgevaardigde decreten impliceerden een ware hervorming in
hoofd en leden Vandaar dat w e eigenlijk beter kunnen spreken ν an katholie
ke reformatie of katholieke herleving Aldus beschouwd staan protestantse
reformatie en katholieke contrareformatie niet zozeer tegenover elkaar,
maar behelzen ze een m wezen identiek streven naar herbronning, zuivering
en vernieuwing Zoals ook uit deze studie zal blijken zijn de kerstenings- en
beschavingsidealen van zowel katholieke als gereformeerde kerkelijke elites,
ondanks allerlei confessionele verschillen op ideologisch niveau, in de soci
aal-culturele praxis vaak nauw verwant De orthodoxe leer, omschreven in
de vele Trentse hervormingsdecreten, zou eeuwenlang grote invloed blijven
uitoefenen op het leven van katholieke geestelijken en leken
In 1559 werden in de Nederlanden drie nieuwe kerkprov incies opgericht,
waaronder die van Mechelen Het gezag werd uitgeoefend door de aartsbis
schop, die in de hoofdplaats zetelde In het aartsbisschoppelijk paleis waren
de centrale administraties ondergebracht en werd, voor zover de politieke
omstandigheden dit toelieten, geregeld periodiek overleg gevoerd tussen de
aartsbisschop en zijn collega-bisschoppen (suffraganen) Bij die gelegenhe
den werden besluiten genomen die via decreten of pastorale brieven in de
onderscheiden bisdommen werden afgekondigd Op diocesaan niveau had
de bisschop beslissingsbevoegdheid In het bisdom 's-Hertogenbosch
resideerde hij in de hoofdplaats van de Meierij, alwaar de Sint-Janskerk was
verheven tot kathedrale basiliek Bij het dagelijks bestuur kon de bisschop
beschikken over de medewerking van enkele assistenten, bijvoorbeeld een
zegelaar en aartsdiaken, die hem ook vergezelden op visitatiercizen Het bis
dom was weer onderverdeeld in een aantal dekenaten De pastoor van de
hoofdplaats was doorgaans bekleed met de waardigheid van (land-)deken
Per dekenaat kon m de zogenaamde pastoorsvergadenng, ingesteld in 1619
door bisschop Zoesius, periodiek overleg gevoerd worden om de pastorale
problemen het hoofd te bieden
Op lokaal niveau vormt de parochie de organisatie-eenheid Aan het
hoofd ervan staat de pastoor, daarbij in zijn werkzaamheden als zielzorger
geassisteerd door een of meerdere kapelaans Die konden op deze wijze pas
torale ervaring opdoen en het vak in de praktijk leren In 1571 telde het bis
dom 's-Hertogenbosch 194 parochies, verdeeld in tien dekenaten, te weten
's-Hertogenbosch, Eindhoven, Geertruidenberg, Helmond, Heusden, Hilvarenbeek, Oss, Orthen, Zaltbommel en Geel 6 ' De materiele zaken met

betrekking tot de uitvoering van de eredienst en het onderhoud van kerk,
kerkhof en pastorie werden waargenomen door de koster, die zijn functie
vaak combineerde met het schoolmeestersambt (ludimagister). Voorts hadden de meeste pastoors een meid of'ancilla' in dienst, die de dagelijkse zorg
voor het klerikale huishouden op zich nam. Voorts had elke parochie een
aantal kerkmeesters, die het kerkbestuur ('de kerkfabriek') vormden, alsmede enkele 'bruers' en 'quesels': leken die als derde-ordelingen assisteerden in
de zielzorg.62
Binnen deze sterk hierarchische structuur bestonden er tevens diverse
kapittels, bestaande uit een aantal (ongeveer tien) kanunniken. Deze priesters deden dagelijks diensten of lieten deze door een plaatsvervanger uitvoeren. Zij konden dat doen omdat zij beschikten over een beneficie, een jaarlijkse som geld, bijvoorbeeld de cijns van een verpacht grondstuk. Deze
kapittels hadden in de loop der tijd een sterke machtspositie verworven en
konden het de bisschop erg lastig maken. Hoewel zij soms wel werkzaam
waren in de 'cura animarum' - ze vormden de elite onder de pastoors - lieten zij hun pastoorsambt meestal door een ander waarnemen.6·1 Het bisdom
Den Bosch had onder andere collegiale kapittels in Oirschot, Eindhoven,
Hilvarenbeek, Boxtel, Sint-Oedenrode en Geel. Het kathedraal kapittel, dat
was verbonden aan de Bossche zetelkerk, speelde een belangrijke rol in geval
van afwezigheid of van het overlijden \an een bisschop. Het kapittel
benoemde dan uit eigen gelederen een kapittel-vicaris, die het diocesaan
bestuur waarnam. Zo werd na de dood van de bisschoppen Ophovius (1637)
en De Bergaigne (1647) tot tweemaal toe kanunnik Henricus van den Leemputte als kapittel-vicaris benoemd. Eerder was dit ook al het geval met Gijsbertus Coeverincx, de eerste geschiedschrijver van het bisdom, die onder
andere zaakwaarnemer werd na de dood van bisschop Crabbeels in 1592.64
Daarnaast hadden kloosters en abdijen grote belangen in het bisdom 's-Hertogenbosch. Met name de witheren (norbertijnen) van Tongerlo, Berne,
Averbode, Postel en Floreffe bezaten het recht om in bepaalde parochies een
pastoor te benoemen. Bovendien beheerden zij aanzienlijke landgoederen in
de Meierij. Ook de dominicanen, jezuïeten, franciscanen, karmelieten,
kapucijnen, reguliere kanunniken, ridders van de Duitse Orde en cisterciënzers hadden een belangrijk aandeel in de zielzorg van het Bossche bisdom.
Omstreeks 1700 werd ongeveer de helft van de parochies bediend door regulieren.65 Hun kloosters waren, behalve aan hun orde-superieuren, tevens
verantwoording verschuldigd aan de bisschop of de (apostolisch) vicaris, die
het recht had om hen te visiteren en te belasten.

61. De Wit, 'Schets \ an de organisatie der gereformeerde en katholieke kerkelijke instel
hngen', 80, bijlage Ш 62. Polman, Katholiek Nederland in de achttiende eeuw, 111, 90-101
63. Bijstervcld, Laverend tussen Kerken wereld, 61-62,81-84 64· De Wit, 'Schets \an de
organisatie', 83, Schutjes, Geschiedenis van het btsdom 's-Hertogenhosch, II, 16-20 Zie
bijlage 111 voor een ovemcht van de bisschoppen 65. De Wit, 'Schets van de organisatie',
85-86,bijlage 111 Vgl ook \лп denHurí, Het lerborgen leienvande
AhdtjvanBernein
haar parochies, /797-/^57, en Van I.iebcrgcn (red ), 'Waer een paradis'.
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Het leven van de geestelijkheid in de zestiende eeuw, aan de \ooravond van
de reformatie, gaf o\er het algemeen geen opwekkend beeld te zien, althans
in de ogen van hervormingsgezinde kerkleiders en latere klerikale geschied
schrijvers Zowel het kerkelijk bestuur als de geestelijkheid verkeerden vol
gens hen in een crisissituatie In ons betoog is vooral de toestand van de
parochies van belang Het dorp, en daarmee ook de parochie, omkaderde
namelijk de leef- en belev ingsw ereld ν an het ov ergrote deel ν an de Meierijse
bevolking Het beeld dat de gelovigen zich vormden van de kerk werd voor
namelijk bepaald door de pastoor en zijn kapclaan(s) De paters die op ter
mijn langs de huizen en boerderijen trokken, waren eveneens een vertrouw
de verschijning De parochiegeestelijkheid, die immers onder de bevolking
leefde en daar wekelijks zo niet dagelijks mee in aanraking kwam, krijgt de
hoofdaandacht In veel parochies van de Meierij was de geestelijke verzor
ging, zoals we hierboven zagen, in handen van kloosterlingen Daar werden
niet altijd regulieren, maar ook wel wereldgeestelijken tot pastoor benoemd
In de loop van de zestiende eeuw werd het in deze parochies steeds meer de
gewoonte secuheren te benoemen, zodat men in de zeventiende eeuw soms
sprak van een oud recht om cen wereldheer als pastoor te hebben 6 6
De financiële toestand van de parochies was vaak zorgelijk Soms bleken
de opbrengsten niet voldoende om een geestelijke in het dorp te onderhouden Daarom zag de clerus zich regelmatig genoodzaakt een nevenberoep te
kie/en Veel parochieherders exploiteerden een boerenbednjfje en hielden heel toepasselijk - schapen hl Ook een tapperij of herberg kon lucratief zijn,
te meer daar de geestelijkheid doorgaans vrijgesteld was van accijns op wijn
en bier Deze oplossing werd door de kerkleiders echter niet erg gewaardeerd Het was dan ook niet verwonderlijk dat bisschop Gijsbertus Maas
(1595-1614) het gebruik 'dat sommige geestelijken herbergen openen en
bier tappen' afgeschaft wilde zien 68
De zestiende-eeuwse dorpspastoor was over het algemeen geen geleerd
of belezen man en soms zelfs Salde simplex in latina lingua' 6y Een enkele
keer schoot zelfs zijn kennis van de belangrijkste kerkelijke zaken ernstig te
kort 7° Dit kon ook niet anders, aangezien het onderwijs van de geestelijkheid vaak zeer pover was Een opleiding tot het priesterschap heeft tot aan
het Concilie van Trente ontbroken Toch dient het negatieve beeld dat in de
oude literatuur overheerst genuanceerd te worden De meeste zestiendeeeuwse pastoors hadden de lagere (kleine) en middelbare (Latijnse) scholen
bezocht, terwijl de universitaire scholingsgraad, ν ooral onder de zogenaam
de pastoors-waarnemers, in de loop van die eeuw sterk toenam Omstreeks
15 SO had ongeveer de helft ν an de Noordbrabantse pastoors een univ ersiteit
bezocht Na de schrijf- en stadsschool doorlopen te hebben, volgden zij de
aansluitende artes-cursus aan een universiteit, meestal in Leuven of Keulen
In het ideale geval volgde nog een studie in de theologie, totdat men de doc
torstitel behaalde De meesten stelden zich echter na twee of drie jaren stu
die tevreden met de titel 'magister artium' De andere helft ging doorgaans

als koster of schoolmeester in de leer bij een pastoor om zich aldus - eventueel aangevuld met zelfstudie - in het 'vak' te bekwamen.7'
De universitair geschoolden \ormden het hogere kader van de clerus.
Degenen die een academische graad in de theologie en/of rechten hadden
behaald werden veelal in het kapittel opgenomen en waren niet werkzaam in
de zielzorg. Zij bezaten evenwel een of meerdere pastoraten, waarin zij echter niet resideerden en die zij overlieten aan waarnemers. Deze pastoorswaarnemers, voor het merendeel werkzaam in hun geboortestreek, hadden
meestal een studie in de artes gevolgd, die zij echter lang niet altijd met een
academische graad hadden afgesloten. Hoewel niet ongeletterd, was hun
pastorale en theologische scholing veelal niet toereikend, althans naar latere,
Trentse maatstaven.72 Concluderend kunnen we stellen dat de overwegend
agrarische bevolking van het platteland in de zestiende eeuw geestelijken
toebedeeld kreeg die weliswaar vertrouwd waren met haar cultuur, maar die
- vergeleken met de hogere, niet in de zielzorg actieve clerus - het minst
onderlegd waren.
De geestelijkheid had een sterke voorbeeldfunctie voor de leken. Het
geestelijk wel en wee van de gelovigen was in veel opzichten van hen afhankelijk. Een hoogstaande clerus, zo dacht men, kon het kerkelijk leven sterk
stimuleren en verbeteren, terwijl een nonchalante, ondeugdzame geestelijkheid een gehele streek voor lange tijd kon besmetten.73 De kerkleiders waren
zich van deze verantwoordelijkheid heel duidelijk bewust toen ze besloten
de decreten van het Concilie van Trente in een provinciaal concilie op de
kerkprovincie toepasbaar te maken. Deze bijeenkomst werd in 1570 gehouden in de stad Mechelen, waar de zetel van het aartsbisdom was gevestigd.
66 Van deMccrendonk, Tussen reformatie en iontra-re formatie, 20-22 Vgl Van Emstcde,
Varia Peellandiae histonae, I.iberPnvilegiorum Pagi de Sortieren 27-12-1698 'Schepe
nen, burgemeesters, armmecsters en peelmccsters, uitmakende de regeerders van het
dorp Somcrcn machtigen de heren pastoors E vandcr \oort \ a n H e e / e e n H Hurk
mans van Leende om hen te vertegenwoordigen in het voor de internuntius te Brussel
gebrachte geschil russen den prelaat van Postel en de wereldlijke clerge en hun aloud
recht te handhaven om een wereldpriester als pastoor te mogen hebben', en Liber P n \ ilegiorum Pagi de Someren 8 4-1699 'Burgemeesters, schepenen en regeerders van Someren \ erklären dat het bericht \ an de abt \an Postel aan de Congregatie voor de Vermeerdering des Geloofs betreffende de bediening van het pastoraat van Someren door een
religieus priester "valsch en onwaerachtich" is Zij verzoeken integendeel een wereld
lijk priester te mogen hebben, speciaal die /e nu hebben te mogen behouden, omdat hij
van het dorp Someren geboortig is en evenals zijn oom en broer, zijn voorgangers, de
parochie steeds trouw heeft gediend ' 67 Host, Kerkelijke verhoudingen, 77 68 Visitatie
van het kathedraal kapittel van 's-Hertogcnbosch, 12-26 september 1595, uitgegeven
door Krenken, 'De latere kerkvisilaties',43 69. 'De latere kerkvisitaties \an Bisschop
Nicolaas van Zoes', uitgegeven door Krenken 'De latere kerkv isitatics', 86 (over een
priester te Liempdc) 70. Muller, 'Onze kerkelijke toestanden', 74, Pust, Kerkelijke
verhoudingen, 59-61 71. Rogier, Geschiedenis iati hel katholicisme, 1,40-41, Post, Kerkelijke verhoudingen, 56-58, Bijsterveld, Laverend tussen Kerken wereld, 135-212,376-377
72. Bi|stervcld, Laxerend lussen Kerk en wereld, 104,209-212,254-255,262,377
73. Ibidem, 134
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De decreten en statuten van dit concilie74 bevatten de essentiële punten
van de door Trente voorgeschreven hervormingsmaatregelen, zoals het
nauwgezet ijken van de katholieke leer, de oprichting van seminaries en het
geven van catechismusonderncht aan leken Ook werden decreten opgenomen over de 'vita et honéstate clencorum' (Titulus xiv) en de 'correctione
clencorum' (Titulus xv) Het effect van dit eerste provinciaal concilie was
wegens de onrust en troebelen van de Opstand echter gering De recalcitränte kapittels en kloosters evenals de burgerlijke autoriteiten bemoeilijkten de uitvoering van de besluiten 7S
In aansluiting op het provinciaal concilie ν an Mechelen moest in elk dio
cees een synode gehouden worden, w aarop men de besluiten van het conci
lie aan de clerus zou mededelen Reeds in mei 1571 werd door bisschop Lau
rens Mets ( 1570-1580) de eerste diocesane synode van Den Bosch belegd ? 6
Dergelijke synoden waren bijzonder belangrijk omdat hun decreten de
directe belangen van het bisdom raakten en daar onmiddellijk kracht van
wet hadden Het provinciaal concilie daarentegen had veel algemener oog
merken en kon van elk bisdom slechts enkele afgevaardigden verwelkomen
Zijn decreten waren in de zestiende eeuw niet zonder meer van kracht in de
afzonderlijke bisdommen 7 7 De inrichting \an de diocesane synode ver
toonde veel overeenkomsten met het provinciaal concilie, ook hier werden
bepalingen opgenomen over het leven en de deugdzaamheid van de geeste
lijken Ook met betrekking tot het volk werden er decreten opgesteld
Van 8 tot 20 mei 1574 werd het tweede provinciaal concilie van de Mcchclse kerkprov incie gehouden, maar nu te Leuv en, daar Mechelen \ eel oor
logsschade geleden had v S De vrome plannen van de concilievaders werden
echter wederom doorkruist door de Opstand, die burgeroorlog en geloofs
vervolging in zijn kielzog meevoerde Pas in 1607 zou het derde provinciaal
concilie gehouden worden, ditmaal weer te Mechelen 7Ч De/e vergadering
heeft zeer grote invloed gehad, te meer daar zij samenv iel met het bewind ν an
de aartshertogen Albertus en Isabella, die de katholieke herleving een warm
hart toedroegen Er werd veel besloten, maar het belangrijkste w as dat de de
creten nu geen dode letter bleven De lagere burgerlijke autoriteiten die de
kapittels en kloosters steunden werden door het aartshertogelijk paar fors
aangepakt Het Twaalfjarig Bestand ( 1609-1621 ) verschafte de rust en stabi
liteit die nodig waren om het katholicisme te doen herleven
In navolging van dit derde concilie werd in Den Bosch onder bisschop
Gijsbcrtus Maas de tweede diocesane synode gehouden n° De maatregelen
van de eerste synode van 1571 werden hier niet alleen verfijnd maar ook uit
gevoerd Op deze synode ging de bisschop - nota bene in zijn openingsrede in op de levenswijzeg en de plichtsbetrachting van de clerus op het platte
land 'Onze priesters schrapen hun inkomsten bijeen uit het zweet en bloed
der armen, studeren niet, lezen niet in de H Schrift, maar kunnen u inlich
ten over de herbergen waar men de beste w ïjn en het beste bier kan krijgen, zij
weten waar hazen en vogeltjes te vangen zijn en leven als beesten ' 8 ' Vooral

deze laatste opmerking is erg grof, maar men mag het retorische karakter van
deze synodale begroeting zeker niet uit het oog verliezen.82
De synoden maakten de bestaande wet officieel bekend, zodat niemand
zich voor de kerkelijke rechter op onwetendheid kon beroepen. De officialen, provisoren en dekens konden er hun toezicht, visitaties en processen op
baseren. Op deze manier werd de toepassing van de kerkelijke wet bevorderd. Verordeningen uitvaardigen zonder er controle op uit te oefenen bleek
immers niet effectief. Meteen na de oprichting van het bisdom legde bisschop Sonnius een aantal visitatiebezoeken af. Zijn opvolgers hebben zijn
voorbeeld vrij consequent nagevolgd, voor zover de vaak roerige tijden hen
daartoe in de gelegenheid stelden. Gelukkig zijn de verslagen van deze visitaties bewaard gebleven. Zij vormen een kostbare bron, die een beeld geeft
van het reilen en zeilen in het zestiende- en zeventiende-eeuwse bisdom.83
Tijdens de visitaties werd geïnformeerd naar het godsdienstig functioneren
van de clerus en de leken in de parochies. Tevens werd het onderhoud en
gebruik van kerkgebouw en -inventaris geïnspecteerd evenals de paramenten en andere misbenodigdheden. Ook de kapittels en de kloosters werden
gevisiteerd.
Met harde hand voerden de bisschoppen de Trentse geest door in hun
bisdom. In 1568 visiteerde bisschop Sonnius het kapittel van Den Bosch,
alwaar hij de kanunniken ondervroeg 'of er leden van de kerk zijn die door
een ergerlijk concubinaatsleven, een verdachte samenwoning, simonie, het
woekermisbruik of door gezelschappen voor spel of drank de geestelijkheid
doen stinken in de neus van het volk.. .'84 Het belang van voorbeeldig gedrag
van de clerus werd sterk benadrukt, getuige de 'zinnelijke' uitlating van
Sonnius. Gelukkig kon een kanunnik antwoorden '...dat hij vooralsnog
[pronunc] niets weet en niets kan zeggen over ergerlijk leven en concubinaat',85 hoewel de term 'pronunc' te denken geeft...
Sonnius vaardigde in 1568 voor zijn kapittel ook nieuwe statuten uit.
Artikel 23 laat aan duidelijkheid niets te wensen over: 'Bovendien al die dingen die door de pausen en de H. Concilies over het leven van de geestelijken,
hun deugdzaamheid, en over het onderhouden van de eredienst en leer en
tevens over de weelde, de eetpartijen, dansen, kansspelen, andere spelen en
over verschillende slechte dingen, en ook over het mijden van wereldse
74. De Ram, Synodtcon Beigicum, 1,89-134 75. Rogier, Geschiedenis van het katholicisme, 1,
350 76. Stejartms, Synodiduae, 1-99 77. Post, Kerkelijke verhoudingn, 19 78. De Ram,
Synodiion Bf/ßirum, 1,168-228 79. Ibidem, 1,229-438 Vgl ookElias,KerkenStaat, 220227 80. Stejartms, Synodiduae, 100-226 81 Ibidem, 100-112 De Nederlandse vertaling
is van Rogier, Geschiedenis van het katholicisme, 1, 536-537 Zie de reactie hierop van Krenken, 'Bij de herlezing \an Rogier', 287-291, waarin hij deze vertaling 7eer eenzijdig en gekleurd noemt 82. Rogier, Geschiedenis van het katholicisme, IJ, 537 83.Devrocg-moderne
visitatievcrslagen van het bisdom Den Bosch zijn allemaal gepubliceerd, een overzicht
vindt men in Spiertz & Jansben, Gids zoor de studie van reformatie en katholieke herleving,
121-128. Zie voor de periode na 1650 Cornehssen, 'Verslagen over den toestand van het
ν ïcanaat 's-Hertogenbosch' 84 Frenken, 'Kerkvisitaties ν an Sonnius en zijn opvolgers',
59 85. Ibidem
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zaken overvloedig en heilzaam besloten zijn, wij verordenen dat fai deze
zaken] onverlet moeten worden onderhouden onder dezelfde straffen en
zwaardere als het nodig is, naar ons oordcel op te leggen; en geen beroep zal
de uitvoering van die dingen, die behoren tot de verbetering der zeden,
ongedaan kunnen maken'.86 Forse taal, waarvan het laatste zinsdeel elke lust
tot protest zal hebben weggenomen. Drie jaar eerder had dit kapittel nog
weten te verhinderen dat bisschop Sonnius in de kathedraal de hervormingsdecreten van Trente afkondigde; de kerkleider moest toen uitwijken
naar de kerk van de Bossche predikheren.87 De zelfverzekerdheid en kracht
die uit de statuten spreekt heeft echter stellig indruk gemaakt. Enkele decennia later zouden ook de uitspattingen en spelen van het volk op die manier
aangepakt worden.
Dat de bisschoppen veertig jaar later nog steeds in deze geest handelden
blijkt uit de visitatie van het kapittel van Sint-Oedenrode in 1608. 'Verder
omdat er geen kracht is zonder strengheid [quia vigor ubi rigor], daarom moeten vooral door terechtwijzingen en andere rechtsmiddelen weggenomen en
gestraft worden de fouten die schande verwekken in het volks Gods [i.e. de
gelovigen] zoals vleselijke ondeugden, twisten, dronkenschappen, dobbelspelen en andere dergelijke dingen, die zonder pardon en toegeeflijkheid
gestraft moeten worden... ' 88 De houding van de kerkleiders vertoonde dus
een opmerkelijke continuïteit. Soms kon men tevreden vaststellen dat
bepaalde misbruiken geheel afwezig waren, zoals te Hilvarenbeek in 1609,
waar men 'onder de clerus geen drinkers, dobbelaars of kroeglopers' had
aangetroffen.89 Ten aanzien van de parochianen merkte men op dat er 'geen
concubinarii, spelers en vechtersbazen', die de zeden in het dorp verstoorden, leefden.90
Ondanks de vele tekortkomingen die in de bronnen worden vermeld, kan
gesteld worden dat het overgrote deel van de Meierijse clerus zich, volgens
de normen uit die tijd, zeer redelijk heeft gedragen.9' De toestand in de zielzorg was over het algemeen niet erg somber; wie goed luistert hoort ook
positieve geluiden. De geestelijkheid uit het begin van de zeventiende eeuw
stond op een hoger moreel en intellectueel peil en was derhalve in cultureel
opzicht meer verheven dan een halve eeuw tevoren. Het bisdom Den Bosch
kende immers van 1571 tot 1629 met enige onderbrekingen een seminarie.
Na de opheffing ervan volgde een aantal studenten de priesteropleiding aan
de seminaries van Roermond, Gent en Antwerpen. Het merendeel ging echter naar Leuven, waar de artes-faculteit werd gevormd door vier pedagogieën die waren genoemd naar nabijgelegen herbergen (Het Varken, De
Lelie, Het Kasteel en De Valk). Met name de pedagogie van Het Varken zou
veel studenten uit het Bossche vicariaat krijgen. Tijdens het Ancien Régime
vormde het college van 's-Hertogenbosch in Leuven feitelijk het Bossche
seminarie. Priesterstudenten doorliepen na de Latijnse school eerst de
artes-faculteit en studeerden vervolgens een viertal jaren aan een theologische faculteit.92 Zo ontstond er een nieuwe generatie priesters die geheel

doordrenkt was van de Trentse geest, en kwamen 'misstanden' en gevallen
van corruptie onder de geestelijkheid nauwelijks meer voor. Ook bestonden
er in de eerste helft van de zeventiende eeuw geen langdurige hiaten meer in
de zielzorg.93
Vooral dit laatste is belangrijk. Nu de 'reformatio in capite' in grote lijnen
geslaagd was, moest het proces 'in membris', dat wil zeggen bij de parochianen, worden doorgezet. Toen de parochies deskundiger werden geleid, konden de gelovigen ook beter in de gaten worden gehouden. Zo werkte de
katholieke herleving in alle geledingen van de samenleving door. Allereerst
controleerden de priesters of het volk zijn geloofsplichten vervulde, vervolgens was men alert op allerlei inbreuken op de orthodoxie, zoals 'bijgelovigheden', tovenarijen en exorcismen. Ook het meer profane volksleven werd
door de clerus scherp in de gaten gehouden en indien nodig door hem gecorrigeerd. In werkelijkheid voltrok dit proces zich natuurlijk niet zo rechtlijnig
als hier wordt voorgesteld. Dit is slechts een schematische weergave van een
ontwikkeling die in tijd en ruimte globaal vastgesteld kan worden.
De bronnen wekken de indruk dat in de tweede helft van de zestiende
eeuw de progressie van de katholieke herleving onder de gelovigen gering
was; vooral na het concilie van 1607 en de synode van 1612 - samenvallend
met het Twaalfjarig Bestand - verschoof het zwaartepunt van het proces
naar de parochianen, die ten slotte de kerk 'aan de basis' vormen. Deze
belangrijke episode omvatte de episcopaten van de bisschoppen Masius
(1594-1614) en Zoesius (1615-1625). Aan hen komt in de traditionele kerkhistorische literatuur dan ook de eer toe de Meierij 'geïmmuniseerd' te hebben voor het calviniseringsproces dat - vergeefs - werd ingezet na de val van
Den Bosch in 1629.94 Dat dit proces nauwelijks vat kreeg op de Meierijse
bevolking is mogelijk echter minder aan deze immunisering en bewustwording toe te schrijven dan algemeen wordt verondersteld. De meeste mensen
bleven hoogstwaarschijnlijk vooral uit gewoonte katholiek; deze religie was
immers nauw vergroeid met het volksleven en de alledaagse routines.
Bovendien heeft de godsdienst die door een externe overheerser wordt
gepropageerd per definitie weinig wervende kracht. De Meierijenaar zal,
aldus beschouwd, minder uit overtuiging dan uit neutrale of negatieve overwegingen katholiek gebleven zijn.95
86. Ibidem, 80 87. Rogier, Geschiedemsvan hel katholicisme, 1,360 361 88. Bisschop
Gi)sbertus Maas visiteert het kapittel op 29 september 1608, het verslag is uitgegeven door
Frenken in 7i\nDoiumenten, 148 89. Frcnken, Documenten, 82 90. Ibidem, 83 9i.Vande
Meerendonk, Tussen reformatie en contra-rejormatie, 55 92. Ficheroux, Gielis& Jacobs
(red ), Het altaar als einddoel, 6-7, 26 Zie voor de opleiding van m de Oostbrabantse zielzorg actieve regulieren bijv Klein & Smits, 'De geografische herkomst en universitaire
scholing van de Norbertijnen van Berne, circa 1432-1800', waarin wordt gesteld dat 60 van
de 202 'Berners' (dit is 29,7%) een universitaire opleiding hadden gevolgd, de meesten te
Leuven of Keulen 93. Rogier, Geschiedenis van het katholicisme, 1,604 94- Ibidem, 1,371,
Peijnenburg, ZIJ maakten Brabant katholiek, 1,77-84 95. Met dank aan Peter Toebak, die
mi) op dit aspect wees Vgl zijn bijdrage 'Het kerkelijk-godsdienstigeen culturele leven
binnen het noordwestelijke deel van het hertogdom Brabant'
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Toen de stad 's-Hertogcnbosch in september 1629 door de Staatse troepen
was ingenomen, werd in het capitulatieverdrag bepaald dat de bevolking
weliswaar vrijheid van 'conscientie' had, maar dat de gereformeerde (calvi
nistische) godsdienst de enige 'ware religie' was Priesters, zowel secuheren
als regulieren, dienden stad en Meierij te verlaten Of, zoals het in artikel
twee van de 'Poincten, bv sijne Pnncelijcke Excell ende de Gedeputeerden
ν ande Ilo Mo Heeren Staten Generaal der Vereenighde Provintien, aende
Geestelijckheyt, Magistraet ende Borgerye vande Stadt van 's HertogenBosch geaccordeert, op den 14 September 1629' heette 'Dat d'Ingesetenen
van dese Stadt hun sullen moeten dragen volgens de Placaten vanden Lande,
midts genietende de ν ryhey t van Conscientie, gehjck sulcks alomme wert gedaen Ende dat alle Gcestelijcke ende Religieuse Mans-persoonen sullen
uytte Stadt vertrecken binnen den tijdt van twee maenden, mits middelertijdt haer gedragende naer de Placaten vanden Lande Ende sullen met haer
mogen nemen haere Meublen, Beelden, Schilderyen, ende andere Кегскеlijcke Ornamenten' '>(ι De welwillendheid van de in religieuze zaken als tole
rant bekend staande Frederik Hendrik mocht in Den Bosch echter niet veel
baten Al tijdens het beleg werd de Heusdense predikant Gisbertus Voetius
afgevaardigd om 'mijn Heere de Prince van Oraengien, ende de E Heeren
Gecommitteerde Staten te versoecken, dat hare E Mog believen te bedencken, dat de uy tcomsten van de Oorlogen dependeren van God, ende te resol
veren, opdat de Heere sijnen segen strecke over hare wapenen, (so den goe
den God haer believe te verleenen de victorie) alle afgodcryen ende superstitien inde Stadt ende Meyerv e ν an 's Hertogenbosch te weeren, de Stadt ende
Dorpen met goede ende trouwe Predicanten te becleden, ende de geestehjekc goederen, volgens de generale intentie van d'eerste gifters te converteren
tot den dienst Gods ende Píos usus (dat is, tot Godsalich ghebruyek)'<J7
In deze periode, in de literatuur aangeduid als de 'retorsietijd' (16291648), werd de competentie over de Meierij betwist De Staten-Gcneraal
vaardigden in 1629 en 1636 plakkaten uit (gevolgd door Spaanse tegcnplakkaten) tot wering van de geestelijkheid in dit gebied In 1641 werd Joseph de
Bergaignc nog tot bisschop benoemd, maar door de Staten-Generaal werd
hem de toegang tot zijn diocees ontzegd De mannenkloosters werden in
1648 opgeheven ' 8 De vrouwenkloosters mochten uitsterven door het niet
aannemen van novicen, behalve de kloosters te Hooidonk nabij Nederwetten (augustinessen) en te Binderen nabij Helmond (cistercienzennnen) die
als rijke adellijke stiften in 1650 gevorderd werden
Na de Vrede van Munster leidde de gewijzigde positie van stad en Meierij in 1662 (na een periode met tijdelijke kerkelijke zaakwaarnemers) tot de
degradatie van het bisdom tot een apostolisch vicariaat Op voorstel van de
Congregatie van de Propaganda Fide belastte de paus in dat jaar de apostolisch vicaris in de Hollandse Zending, Jacobus de la Torre, met het bestuur
van het bisdom 's-Hertogenbosch Dit was tevens een signaal aan het SintJanskapittel de uit dit college gekozen vicaris kon nu geen rechten meer op
het bisdom doen gelden "

In deze tijd stond de katholieke zielzorg onder zware druk. Tussen 1648
en 1672 werd de materiele positie van het katholicisme in de Meierij grotendeels afgebroken. De geestelijke goederen werden alle onteigend en onder
het beheer van rentmeesters gesteld.100 De priesters konden evenwel een
beroep doen op een alimentatieregeling die door de Staten-Generaal op aandrang van Spaanse zijde tijdens de Munsterse vredehandel was ingesteld.
Deze was bedoeld voor katholieke geestelijken die om al dan niet gefingeerde redenen (verzorging bij ziekte, ouderdom of sterven) van de Staten toestemming kregen om in hun woonplaats te verblijven en meestal voor de rest
van hun leven een tegemoetkoming in hun levensonderhoud ontvingen. Zo
deed zich in de Meierij de eigenaardige situatie voor dat vanaf 1648 verschillende katholieke geestelijken, op voorwaarde dat ze zich stil hielden en geen
zielzorg uitoefenden, uit dezelfde bron werden betaald als hun protestantse
collega's.101
Veel gelovigen vervulden hun geloofsplichten nu vlak over de grens in
het buitenland, zoals in de heerlijkheden in het noordoosten. De Staatse
plakkaten waarin de openbare uitoefening van het katholicisme werd verboden, hadden in deze gebieden immers geen kracht van wet. Volgens het
aloude beginsel Wessen das Land, dessen der Glaube102 kon in deze gebieden,
die in bezit waren van katholieke heren, de roomse religie in alle vrijheid
beleden worden. Vandaar dat daar na de opheffing van de kloosters in de
Generaliteitslanden een ware reguliere invasie plaatsvond. In dit stille
gebied tussen Maas en Meierij ontstonden enkele nieuwe geestelijke centra,
zoals de kloosters van de jezuïeten te Ravenstein ( 1634), van de dominicanen
te Gemert (1639-1649), van de franciscanen te Megen (1645), van de kruisheren te Uden (1652), van de karmelieten en karmelietessen te Boxmeer
(respectievelijk 1653 en 1671), van de birgittinessen te Uden (1713), van de
kapucijnen te Velp (1645), van de clarissen te Megen ( 1721 ), van de broeders
penitenten te Handel en Boekei (1722) en van de augustinessen te Deursen
(1732).'0i Deze plotselinge concentratie van kloosters had grote economische en culturele gevolgen. Zo ontstond er in deze streken een voor het
96. CPB, 11,611-618, aldaar 612 97. Bor, Gelegenheylvun 's Herlogen-Bosch, 222, geciteerd bij Poelhckke, Fredenk Hendrik, 292 98. \ gl de plakkaten tegen de pausgeiinden
апгб 2 1622,8-9-1629,3-1 1630,2-2-1636,2-12-1636,21-12-1637,30-8-1641,18-121642, i6-6-i648en 14 4 16491η CPB, 1,203 210,2215-226,239-240,245 258 Met
uitzondering van het kruisherenklooster van Sint-Agatha in het Land ν an Cuijk en de
norbertijnerabdij van Berne, die ¿ich in de bijzondere gunst van het Oranjehuis mochten
verheugen Vgl Rogier, Geschiedenis ιαη het katholicisme, 11, 575 99. De Wit, 'Schets van
de organisatie', 83, Rogier, Geschiedenis гап het ktithohasme,\\, 582-^83, Peijnenburg, ZIJ
maakten Brabant katholiek, I, 140, Schutjes, Ci uhiedemsian het bisdom 's-Herto^enhosch, II,
134-136 100. Rogier, Geschiedenis гап het katholicisme, 11, S74 101. Zie Biemans, Prins
heerlijke predikanten', 36-38, Becrmann, Staden Meierij 1648-1672, 118, Hagen, 'In een
vrcemt boerenkleet', 210-211 102. Rogier, Eenheidensiheidtng, 57 103. Van Laarhoven,
'Rondom beeldhouwer Petrus Verhoeven', 7, \ a n Liebergcn (red ), 'Hoereenparadis'
Naast de/c nieuwe kloosters waren er drie oudere in de regio In I laren bij Megen woon
den de zusters penitenten, in Sim- Agatha bij C.uijk stond de priorij ν an de kruisheren en
in Gemert heerste de Duitse Orde
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Ancien Regime unieke infrastructuur van onderwijsvoorzieningen Het
'culturele systeem' ν an de Meien) kan dan ook niet begrepen worden zonder
de aangrenzende buitenlandse heerlijkheden in beschouwing te nemen
Langs de grenzen van de vrije heerlijkheden werden, vooral in het derde
kwart van de zeventiende eeuw, kerkjes opgericht waar gelovigen uit het
Staatse gebied de mis kwamen horen Het Land van Ravenstein, dat in ker
kelijk opzicht tot het pnnsbisdom Luik behoorde, had dergelijke grenskapellen in plaatsen als De Mutshoek, Esdonk, De Aa, De Haan, Duifhuis,
Bedaf, Schaijk en Koolwijk en in de parochie- en kapucijnenkerk te Velp Na
de inval van de Fransen in 1672 was de bloeitijd van deze grenskapcllen ech
ter voorbij en konden door de Staten 'geadmitteerde' priesters - zo onopval
lend mogelijk - lokale schuurkerken in de Meierij bedienen I 0 + De Franse
bezetting van de Meierij in 1672 gaf de inheemse katholieken moed en
vormde een keerpunt in de uitoefening van het katholicisme De algemeen
geworden aanduiding 'rampjaar' voor deze episode wijst dan ook op de sterk
Hollando-centnsche oriëntatie van de vaderlandse geschiedenis, voor de
Meienjse katholieken brachten de Franse troepen immers religieuze vrijheid De classes klaagden over de sterk toegenomen paapse stoutigheden,
die zich evenwel niet meer heten terugdraaien en steeds vaker konden rekenen op 'conniventie' (oogluikend toestaan) van de overheid Het is ook de
tijd waarin vele ongehuwde vrouwen actief zijn in onderwijs en zielzorg de
zogenaamde klopjes of 'geestelijke maagden' Het feit dat intreding in een
klooster op Staats grondgebied sterk was bemoeilijkt zal zeker een toename
hebben betekend van het aantal 'klopsusteren', zoals ze in de acta veelvuldig
worden genoemd '^
Niettemin bleef de religieuze trek naar de buitenlandse heerlijkheden
bestaan Het openlijk belijden van het katholicisme was immers nog steeds
verboden, zodat men voor het houden van ostcntatieve processies en bedevaarten op het buitenland was aangewezen Deze omstandigheid verklaart
de grote bloei van mariale bedevaartoorden als Kevelaer in het Gelderse
Overkwartier en Scherpenheuvel in de Zuidelijke Nederlanden Kleiner,
maar daarom niet minder belangrijk, waren bedevaartplaatsen als Handel
(zie afb op ρ 164) in de commandenj Gemert en Uden in het Land van Ra
venstein I o 6 De kloosters reageerden alert op de devotionele behoefte van
katholieken uit de Republiek en schiepen in korte tijd een indrukwekkende
religieuze infrastructuur
De uitoefening van de katholieke godsdienst werd door de wereldlijke
ambtenaren getolereerd, mits jaarlijkse recognitiegelden, alsmede de admissiegelden bij de aanstelling van een nieuwe priester maar werden betaald
Gevoegd bij de meer incidentele baten hepen deze bedragen dermate op dat
de Staten-Generaal reeds in 1666 een verbod uitvaardigden om zich ten kos
te van de katholieke bevolking te verrijken '°7 Men wilde de recognitiegel
den niet afschaffen, maar aan banden leggen, wat in feite pas lukte met het
plakkaat van 19 juli 1730 Daarin werd bepaald dat de kerkmeesters voor een

priester maximaal vijftig en voor een assistent ten hoogste vijfentwintig gulden mochten vragen. In 1696 moest voor de nieuwe pastoor van Oirschot
nog 500 gulden betaald worden.Io8 In feite accepteerden de Algemene Staten
met dit plakkaat de 'conniventie' ten aanzien van het overtreden van de antikatholieke plakkaten door de ambtenaren. Het vormde, ondanks dat het bedoeld was ter wering van 'paapse stoutigheden', een formele, zij het impliciete, erkenning van het katholicisme in de Generaliteitslanden. De vanaf 1672
gegroeide conniventie ten aanzien van katholieken werd erdoor bekrachtigd
en geformaliseerd. In de 'Memorie van bezwaren' die de bewoners van de
stad en Meierij van 's-Hertogenbosch op uitnodiging van de Raad van State
in 1786 opstelden,l09 uitte men nadrukkelijk zijn ongenoegen over de recognitiegelden. In de jaren nadien volgden de nodige verlichtingen die werden
gemotiveerd door het vreedzame gedrag van de katholieken, die zich goede
onderdanen betoonden.110 Met de opheffing van de oude Republiek in 1795
behoorde ook deze impopulaire 'belasting' tot het verleden.
In de achttiende eeuw leidde de benoeming van apostolisch vicarissen regelmatig tot conflicten tussen 's-Gravenhage en Rome. ' ' ' Wegens benoemingsperikelen was er in de perioden 1726-1731, 1742-1745 en 1756-1763
sprake van een langdurige sedts vacatio. De apostolisch vicaris stond onder
direct toezicht van de in Rome zetelende Congregatio de Propaganda Fide,
een in 1622 door paus Gregorius xv opgericht bestuurslichaam voor alle
missiegebieden in de wereld. Hij oefende zijn macht niet in eigen naam uit zoals een bisschop in zijn diocees - maar in naam van de paus, die hem benoemde zonder inmenging van enige kerkelijke (kapittels) of wereldlijke autoriteit en zijn machtsgebied naar believen kon vergroten, verkleinen of terugnemen. Bovendien hield de missiestatus van de apostolisch vicaris, vergeleken met die van een diocesaan bisschop, twee belangrijke beperkingen
in: hij had in de eerste plaats niet het volledige gezag over alle in zijn gebied
werkzame reguliere priesters, hetgeen vaak aanleiding gaf tot geschillen met
de orde-geestelijken - vooral de jezuïeten, die een aparte status in de kerk bezaten over de bezetting van de staties. Ten tweede was zijn macht afhanke104 De Jong, Grenskapellen voor de katholieke inwonen der Generaliteitslanden,ηο, 100-105
105. Montciro, 'Een maagd zonder regel is als een schip ¿onder stuurman', Idem, 'Den
middelen staet', \ a n Doornmalen, 'kwezels en kwezelaars in de classis 's-Herlogenbosch,
ID
77 '739' I 0 0 · Polman, Katholiek Nederland in de aihtliende eeuw, ui, 105-108, Wingens,
'De bedevaartoorden Handel en Uden omstreeks 1700' 107. 'Verbod op het composeren
der Officieren met Pausgezinden', in CPB, 111,406 108. 'Resolutie tot weeringevan
Paapsche stoutigheden en recognitien der kerken', in CPB, vi, 359, Vgl ook de'Resolutie wegens de Acte van admissie der Roomsche priesters, den 12 Maart 1731 ' in CPB,
vi, 369 371 Polman, Katholiek Nederland in de achttiende eeuw, 111,8-11,28, Lijst met
geïnde rccognitiegelden in Knuttel, De toestand der Nederlandsche katholieken, 11, 294-301
109. Memorie ian Algemeene Wezenlijke Bezwaren der Metjerijezan 's Bosch, overgegeven
aan de Edele Mogende Heeren de Raden van Stalen der Verenigde Nederlanden, door Stadhouders en Ordinarti Geiommitteerden der 11er Kwartieren van de Meijerij van 's Bosch in den
jareijSb
110. Polman, Katholiek Nederland inde achttiende eeuw, 111,292 i n Vgl
Polman, Katholiek Nederland in de achttiende eeuw, 15-52, Giezenaar, De strijd tusschen kerk
en staat
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lijk van de nuntius te Keulen of internuntius te Brussel, die zijn directe over
ste was Bij geschillen was alleen beroep op de paus mogelijk " 2
De apostolisch vicarissen resideerden vanaf 1731 onafgebroken op Staats
grondgebied Ondanks de vicariaatsstatus functioneerde de zielzorg in het
voormalige bisdom 's-Hertogenbosch, afgezien van incidenten als de ver
banning \ an priesters en de sluiting van schuurkerken, redelijk ongestoord
De meeste parochies hadden een vaste pastoor, die meestal in Leuven of
Keulen gestudeerd had Hij beschikte o\ er een eigen kerkruimte, een schuil
kerk of kerkschuur, die vanaf de openbare weg echter niet als zodanig her
kenbaar mocht zijn Voor ostentatieve processies en dergelijke bleef men
лоога^ш^ aangewezen op de bedevaartoorden in de buitenlandse grensge
bieden Dit wil echter niet zeggen dat de Meierij geen cultusplaatsen meer
kende Met het verstrijken \an de zeventiende eeuw werden de anti-kathoheke overheidsmaatregelen allengs milder geïnterpreteerd De plakkaten
bleven weliswaar ook gedurende de achttiende eeuw nog van kracht, maar
door de gewijzigde opstelling van de overheid werd - al dan niet tegen betaling - veel toegelaten en geaccommodeerd ' n
Na de omwenteling van 1795 werden de katholieken, evenals andere dissenters, erkend en in de gelegenheid gesteld hun religie openlijk te belijden De
grondwet van 1798 proclameerde de vrijheid van godsdienst alsmede de
scheiding van kerk en staat \an de keuze voor een religie zouden geen burgerlijke voor- of nadelen meer verbonden zijn De kerkgebouwen zouden
toegewezen worden in overeenstemming met het plaatselijke bevolkingsaandeel per confessie In deze jaren onderhandelde men alom ov er de teruggave van de oude, veelal met achterstallig onderhoud kampende katholieke
kerkgebouwen, die tijdens het Ancien Regime door de kleine groep gereformeerden waren gebruikt Apostolisch vicaris Van Alphen ( 1790-1831 ) stelde
zich hierbij demonstratief gematigd op nota bene in /ïjn parochie Schijndel
werd de oude kerk niet teruggegeven aan de katholieken Hij kon echter niet
voorkomen dat de restitutie in nagenoeg elke plaats veel conflicten opleverde Van Alphen opereerde, evenals zijn voorganger Acrts (1763-1790), bijzonder voorzichtig en hield er rekening mee dat de omwenteling van 1795
van tijdelijke aard zou kunnen zijn ' '•*
De eerste helft van de negentiende eeuw geeft een nieuw elan in de katholieke kerkopbouw te zien Vanaf 1629 had de Leuvense universiteit voorzien
in de behoefte aan priesters in het Bossche vicariaat, maar zodra het mogelijk
was werd het seminarie onder leiding van 'de primus van Leuven' Antonius
van Gils in 1798 heropgericht In deze periode lieten de apostolisch vicarissen Van Alphen (1790-1831) en Den Dubbelden (1831-1851) regelmatig
pastorale ν astenbrieven rondgaan, waarin katholieke leer en moraal eendui
dig voorde kerkelijke medewerkers en het gelovige volk werden uiteengezet
Ook de oude praktijk \an de kerkvisitatics werd weer ter hand genomen
Helaas zijn de eind-achttiende- en vroeg-negentiende-eeuwse verslagen

daarvan in cultuurhistorisch opzicht aanmerkelijk minder informatief dan
de vroeg-moderne visitatieberichten. " 5 Niettemin vormen ze een duidelijk
signaal van katholieke herleving, waarbij de oude Tridentijnse normen en
waarden worden herbevestigd en als het ware herijkt. Dit kerkelijke restauratieproces, dat overigens ook nieuwe zielzorg-elementen als de volksmissies bevatte, werd in 1853 bekroond met de lang verbeide heroprichting van
het bisdom 's-Hertogenbosch; de eerste bisschop 'na het herstel van de hiërarchie' was Joannes Zwijsen (1793-1877), die als pastoor te Tilburg goed
bevriend was geraakt met koning Willem п . 1 1 6

4 . D E G E R E F O R M E E R D E KERK

Na de inname van 's-Hertogenbosch in 1629 werd de gereformeerde kerkorganisatie opgebouwd. De eerste gereformeerde dienst vond plaats op
woensdag 19 september van dat jaar in de kathedraal van Sint Jan. De predi
kant Koenraad Markinius preekte bij die gelegenheid over de toepasselijke
woorden van Jesaja 45,1-7: 'Soo spreeckt de Heere tot sijnen ghesalfden den
Cores, dien ick bij sijner rechterhandt grijpe, dat ick de Heijdenen voor hem
onderwerpe ende den Coninghen het zweerdt afgorde: Opdat voor hem de
deuren gheopent worden ende de poorten niet gesloten en blijven'.1'7 Van
meet af aan werd gewerkt aan de oprichting van een kerkeraad in de hoofd
stad van de Meierij, een streven dat op 1 november 1629 zijn beslag kreeg.
Aanvankelijk werkte men met 'predicanten bij leeninge', zoals Bernardus
Bushoff uit Utrecht, Gisbertus Voetius uit Heusden, Gisbertus Moringius
uit Zaltbommel en Johannes Spiljardus uit Gorinchem." 8 In 1637 beschik
te men over vijf eigen vaste predikanten," 9 van wie er één speciaal was vrijgesteld voor het garnizoen. De gereformeerde gemeente telde per 23 december 1629 ruim tweehonderd lidmaten.120 Met de calvinisering van de Meie112. Rogier, Gesthiedenis van het katholicisme. II, 80-81, Tuchle, Contrareformatie, 128-136
Illustratief voor de spanningen tussen seculieren en regulieren is de 'Memorie van de seculiere geestelijkheid \ an het \ icanaat 's-Hertogenbosch aan de Staten Generaal betreffende
de concurrentie die hen op het gebied van de zielzorg wordt aangedaan door de regulieren'
uit het begin \ an de achttiende eeuw, in RA Utrecht, Coli Rijsenburg, ïnv nr 536
113. Knuttel, De toestand der Nederlandsche katholieken, 1, vu Een interessante casus in dit
opzicht vormt de definitieve sluiting van de Sint-Lecndertkapel te Donk in Peelland, vvaar
in 1754 de drossaard gesteund werd door het katholieke schepencollege om in te grijpen
tegen de onredelijke pastoor aldaar Met andere woorden de coalities ν erliepcn niet per
definitie langs confessionele lijnen (vriendelijke mededelingTinnv Romme) Vgl ook
Van den Braak, 'De sluiting \ an tien schuurkerken', 32, en Roosenboom, 'Beek en Donk
als bedevaartcentrum', die aan de politieke dimensies echter geen aandacht besteden
114. Peijnenburg, Zi¡ maakten Brabant katholiek, 11,21 115. DilI, doos Visiutiones ( 17Я61851) 116 Peijnenburg, Zij maakten Brabant katholiek, 11,61-100, Rogier, Katholieke
herleiing, 192-196 117. Meindersma, De Gereformeerde Gemeente te \-Hertogenbosch, 14
118 Ibidem, 19 119.Tevver.en EverardusSchuvlius, Franciscus de Waal, Cornelius
Lemannus, Henncus Conradi en Isaacus \alckenanus Meindersma, De Gerejormeerde
Cernéenle, 59-98 120. Ibidem, 117
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rij werd een begin gemaakt in 1631, toen het stadje Eindhoven een predikant
(Johannes van der Hagen) kreeg toegewezen. Twee jaar later werden ook
Helmond (Jacobus Losier), Oss (Theodorus Texelius), Tilburg (Paulus
Aerleboutius), Oisterwijk (Karolus Gorsenius), Oirschot (Lambertus
Schapenbcrg) en Vught (Jacobus Focanus) voorzien. De predikanten konden slechts met de grootste moeite geïnstalleerd worden: werden ze niet
door de bevolking verdreven, zoals Focanus en Texelius, dan waren het wel
de Spaanse troepen die hen arresteerden; een behandeling die Aerleboutius
en Gorsenius te beurt viel. De kerkeraad protesteerde telkens heftig bij de
wereldlijke overheid, echter zonder veel succes. Bij het sluiten van de Vrede
van Munster had behalve Den Bosch alleen Vught nog een predikant. ' 2I
Van 23 juli tot 21 december 1648 werd in Den Bosch een vergadering van
de kerkeraad met afgevaardigden van alle provinciale synoden gehouden.
Deze 'Grote Kerkelijke Vergadering' was belegd 'tot het werek van de
Reformatie van de gehele Meijerije'.122 Rechtstreeks gevolg van deze bijeenkomst was de beroeping van predikanten op het Meierijse platteland, die nu
wat betreft de samenwerking met de wereldlijke overheden effectiever en
meer gecoördineerd verliep. Zo werden er predikanten aangesteld in Oirschot (Johannes Aelstius de Oude), Helmond (Cornells Costius), Heezc
(Abraham van Rodenburg), Waalwijk (Hendrik de Vries), Oisterwijk (Jodocus Wylichius), Boxtel (Johannes Aelstius de Jonge), Oerle (Johannes
Broeckhuysen), Hilvarenbeek (Gisbertus Coetsius), Budel (Christophorus
Seystius), Vught (Henricus Pelius), Bladel (Arnoldus Larenus), Tilburg
(Pandanus Leemannus), Gemert (Johannes Wichelhuizen), Sint-Oedenrode (Nicolaus Johannis Vogellius), Veghel (Petrus Plancius) en Oss (Jacobus
Cuchlinus). ' 23 Eind 1648 telde de Meierij, inclusief de stad, 36 predikanten;
een aantal dat in 1649 was gestegen tot 55 en zich in de loop van de achttiende eeuw zou stabiliseren rond 59 à 60 Dienaren des Woords, op een totaal van
106 gemeenten. Dit hield in dat de meeste predikanten twee of drie gemeenten bedienden (men sprak van 'combinaties'). De predikantsplaatsen in de
Meierij werden uitstekend bezoldigd, om het inspannende calviniseringswerk in een vreemd gebied met een vijandig gezinde bevolking enigszins
aantrekkelijk te maken. De vacante plaatsen werden vlot bezet, aangezien er
een jaarsalaris werd geboden dat 200 gulden boven het landelijk gemiddelde
van 600 gulden lag, alsmede diverse emolumenten.124 Was het met de opleiding van de predikanten aanvankelijk droevig gesteld, omstreeks 1650 hadden de meeste ongeschoolde predikanten (autodidactische 'idioten') plaats
gemaakt voor goed onderlegde theologen, hetgeen de status van het ambt in
de ogen van de regenten zeker ten goede kwam. De voornaamste 'queeckerijen' van predikanten waren de universiteiten te Leiden, Franeker, Groningen, Utrecht en Harderwijk.125 Behalve predikanten werden ook gereformeerde schoolmeesters en kosters aangesteld. In de kleinere plaatsen konden beide ambten door één persoon worden waargenomen.
De nieuwe functionarissen hadden weinig gezag bij de inheemse bevol-

king, die in veel gevallen de spot dreef met deze ongewenste allochtonen. Bij
de lokale overheden, waar de politieke reformatie nog niet of nauwelijks was
doorgevoerd, konden ze nauwelijks terecht voor hun bescherming. 'Boven
all, soo bidden ende smeecken wij u Hoog Mögenden oidtmocdelijk ende
eerbiedelijk dat het U Hoog Mogende gelieve eernstelijk bij de hant te
nemen de meermaels geresolveerde reformatie in de polityc der Me)erije',
aldus het Conventus in 1648, 'Want het is soo verre gecomen dat men de predicanten des nachts in haere huys als tot Boxtel onlangs, socckt te vermoorden, ende diegene die van de religie sijn erger tracteert als men gedaen heeft
vóór de reformatie, in den oorloch. Ende dat met injurien, dreygementen,
uytsmijten van glasen, slaen, stoten, smijten gelijck tot Helmont, Oírle ende
anders geschiedt is'. '2Í)
Desondanks werd de calvinisering met een bewonderenswaardig organisatievermogen en met kracht en overtuiging voortgezet, zij het - wat de
bekering van de autochtone bevolking betreft - grotendeels tevergeefs.127
De protestantse gemeenschappen in de Meierij bleven doorgaans (zeer)
klein. Van de steden telde de garnizoensplaats 's-Hertogenbosch verreweg
de meeste protestanten (met betrekking tot het Ancien Régime kunnen we
overigens zonder gevaar voor misverstanden spreken van gereformeerden, dit
wil zeggen Nederduitse of calvinistische christenen), op het Meierijse platteland waren dat Tilburg en Budel.
In 1649 besloten de Staten-Generaal op aandrang van de Grote Kerkelijke Vergadering tot de vorming van twee classes. De ene classis zou bestaan
uit afgevaardigden van de kerkeraden van de stad 's-Hertogenbosch en die
van de kwartieren Maasland en Oisterwijk, de andere werd gevormd door
afgevaardigden van de kerkeraden van de kwartieren Peelland en Kempenland. Deze twee Generaliteitsclasses werden onder de Gelderse synode
gesteld. De Staten-Generaal waren de Bossche kerkeraad echter al eerder
tegemoet gekomen door in 1641 's-Hertogenbosch met de Meierij als halve
classis onder te brengen bij de Gelderse synode. Dit werd met instemming
begroet daar dit Gelderse college - in tegenstelling tot dat van Zuid-Holland - werd geacht 'een stil ende vreedsaem Synodus te wesen'.128 Tot de
12 ï. Vriens, Inventaris van het archiej van de Classis 's-Hertogenbosch, 3-4, Rogier, Geschiedenis ian het katholicisme, II, 568-569 Vgl Van Dongen, Predikanten m Staden Meierij van
's-Hertogenbosch ian 162g tot /648 122. RANB,ACH,im nr 1, zie ook Abels & Wouters,
Acta Conventus Syhae Ducensis exlra-ordinarii 1648 123 Vncns, ¡nientaris van het archief
vandeClassis 's-Hertogenbosch, 10 Wouters, De rejormatie en de eerste predikanten in de
Meierij, /648-1672
124. Vriens, Inventaris van hel archief van de Classis 's-Hertogenbosch,
10, [Wagenaar], Hedendaagsche historie
Generaliteitslanden, 135-137 i25.Groenhuis,
De predikanten, 163-170 126. RANH, ДСН.ІП ПГ I , f 435-436, geciteerd in Vriens,
¡nxentaris \an het archiej ian de Classis 's-Hertogenbosch, 14-15 Vgl ook Meindersma,
'Pogingen tot reformatie der Meierij in dejaren 1629 en 1638' Soms weigerden wereldlijke
heren um de beroepen predikant aan te stellen, vgl RANH, Raad van Brabant, inv nrs 7Я8
2054 (de classis van 's-Hertogenbosch contra Arend van Thienen, heer van Berlicum en
Middelrode, over het beletten van de bevestiging van Wilhelmus Copes, beroepen
predikant te Berlicum, 1679) 127. Rogier, Geschiedenis ian het katholicisme, II, 604-610
128. Meindersma, De Gerejormeerde Gemeente te 's-Hertogenbosch, 126
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oprichting van een eigen Brabantse synode, het eigenlijke ideaal van de Bos
sche kerkeraad, is het nooit gekomen (zie de kaart op p. 161).
De classis 's-Hertogenbosch bestond uit drie ringen: de stadsring van Den
Bosch (met kerkeraad), de ring Maasland met predikanten in Lith, Oss (ie
der met een kerkeraad), Rosmalen, Alem, Kessel, Geffen, Berghem, Heeswijk, Berlicum, Den Dungen, Ravenstein
••••••ааавгаавгаааіааавгаавгаа
en Sint-Michielsgestel, en als derde de ring
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Waalre en Woensel, en de ring Peelland met
predikanten in Helmond, Budel, Deurne,
Heeze, Sint-Oedenrode (elk voorzien van
een kerkeraad), Aarle, Asten, Bakel, Geldrop, Gemert, Leende, Maarheeze, Some
ren, Mierlo, Nuenen, Veghel, Son en
Schijndel.121'
De classisvergadering bestond uit een
afvaardiging van de gemeenten, te weten de
predikant en een ouderling. De classis
vormde de spil van de gereformeerde kerkorganisatie en droeg zorg voor de handha
ving van de orthodoxie. De classes waren
dan ook bij uitstek instrumenten van calvinisering. Behalve op intrakerkelijke organi
satorische en juridische zaken hield de clas
sis toezicht op de levenswandel van predikanten en ouderlingen. Naast deze
tuchtuitoefening zorgde zij voor het onderwijs en de armenzorg alsmede
voor de uitvoering en naleving van de wereldlijke plakkaten op kerkelijk ge
bied. De kerkeraden hielden zich met strikt lokale aangelegenheden bezig,
waarbij de handhaving van de tucht (de 'censura morum') bij de lidmaten
voorop stond. Deviant gedrag kon worden gestraft met - tijdelijke - 'afsnij
ding' van de Avondmaalsviering, waardoor het individu buiten de heilsge
meenschap geplaatst werd. De kerkeraad hield tevens toezicht op het beheer
van de diaconiegoederen. De gereformeerde organisatiestructuur was opge
zet vanaf de basis volgens de calvinistische presbyterale kerkregering, met
kerkeraden, classes, provinciale en nationale synoden, en vormde aldus het

Titelblad van de in druk uitgegeven
rede die ds C. de Witt op de ochtend
van 2 augustus 1741 hield bij het
honderdjarig bestaan van de classis
's-Hertogenbosch (RANB, 's-Herto
genbosch). Het betreft een kwarto
editie waarbij het titelblad aan de
onderzijde kan worden opengeklapt.

tegenbeeld van de sterk hiërarchische katholieke organisatiestructuur, waarbij de bisschop de kern van de organisatiestructuur is.130
Op 2 augustus 1741 vierde de classis 's-Hertogenbosch haar honderdjarig
bestaan met onder andere een 'leerrede' van de predikant Cornells de Witt,
waarin hij de lotgevallen van de reformatie in stad en Meierij besprak: 'lek
weet Toehoorderen, zoo wy ons hier uit lieten, om alle byzonderheden van alle de bitterheden te vermelden, de welke
van de Pausgesinden den Leeraren wierden
aan gedaan, gy zout wenschen, dat uw hooft
water ware, en uwe oogen een springader van
tranen, en zout niet weten, hoe gij u genoeg
verwonderen zout können, wegens Gods
oneindige goedertierentheit jegens ons, dat
wy nu in zulks een rust, en vrede neder zitÈ C X Ä S 5 IS „ SlETÄDUCEHSIS &
ten, onder onzen Wynstok en Vygenboom;
МЖЖ&.
ІС£СО>Т6ІШШХ?І
k
daar by beschaamt moeten staan, wegens
\ l X DTECtWBïJt<3T4T SfEGS3I?/J
die Gemeenzaamheit; welke men t'hans
^ ! А Ш , STA t i r X A &
met Roomsgesinden oeffenen kan, van welke
d' Eerste oprichters der Gemeentens, waar
van wy Opzienders zyn, zoo veel moeyte, en
verdriet is aangedaan geworden, die hadden
zy de handen zoo ruim gehat, als wy tegenwoordig, wie weet, welk een ander gedaante,
na veele waarschynelykheit, onze Meyerye
zoude hebben vertoont gehat'.13' Na deze
uitvoerige voordracht gaf de classis 's middags een 'deftige Maaltyd' in de Oude
Schuts Boomgaard. Alle gasten kregen de
in druk uitgegeven redevoering van die
morgen, alsmede een zilveren penning die
ter gelegenheid van deze gebeurtenis geslagen was.'32
Interessant is niet alleen dat we in de juZilveren gedenkpenning, geslagen
bileumrede van predikant De Witt een zeter gelegenheid van het eeuwfeest van
kere mate van 'omgangsoecumene' bespeude classis 's-Hertogenbosch
ren ('gemeenzaamheid oefenen met rooms(Noordbrabants Museum, Den Bosch)
gezinden'), maar tevens dat hij spreekt van
'onze' Meierij. Hiervoor stelden we reeds
dat dit sentiment aan de gereformeerden in de negentiende en twintigste
eeuw, die vaak generaties lang in dit gewest woonden en werkten, is ontzegd.
129. De Wit, 'Schets van de organisatie', bijlage II. 130. Van Deursen, Bavianen en
slijkgeuzen, i-i2;Roodenburg, Onder censuur. 131. De Witt, De volle Uit-reddinge en
Volmakmge van Gods bedrukte Kerk, 69. 132. Van Heurn, Historie der stad en Meyerye
van 's Hertogenbosch, iv, 63.
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In deze katholieke emancipatorische en ideologische visie waren protestanten immers vreemdelingen en slechts 'bijwoners' in Brabantta nostra.1^ Het
is dan ook veelzeggend dat de officiële ν crtaling van de Latijnse naam λ an de
ze beweging niet 'ons Brabant' luidde maar, als een strijdkreet, 'Brabant aan
ons'.
Met het einde van het Ancien Régime in 17Ц5 komt aan de \ an overheids
wege bevoorrechte positie van de gereformeerde kerk een eind. Na de teruggave van de kerken omstreeks 1798-1800 weken de kleine protestantse ge
meenschappen uit naar kleinere en vaak minder prominent gesitueerde
kerkjes en ontstonden er meer combinaties van gemeenten. In 1816 werd de
gereformeerde kerk, nu doorgaans Nederlands Hervormde Kerk genoemd,
op instigatie van koning Willem 1 gereorganiseerd. Het 'Algemeen Regle
ment voor het Bestuur der Nederlands Hervormde Kerk' voorzag in een
nieuwe organisatie tussen classis en synode, namelijk het provinciaal kerkbe
stuur. Via dit college, dat zes keer per jaar bijeenkwam en veel taken van de
oude classis overnam, werd eventuele overheidsbemoeienis vergemakke
lijkt. Tevens ontstond een nieuwe indeling, waardoor de verplichtingen aan
de Gelderse en Zuidhollandse synoden tot het verleden behoorden. De pro
vincie Brabant omvatte nu de classes 's-Hertogenbosch, Breda, Heusden en
Eindhoven. De traditionele classicalc vergadering kwam na 1816 nog slechts
eenmaal per jaar bijeen voor louter formele zaken, bijvoorbeeld om rekenin
gen afte horen of om kandidaten voor interne functies te nomineren. ' 4
133. Vgl Wesseldijk, 'Protestants kerkelijk leven', 127, De Vries, 'Protestantse NoordBrabanders, met een genealogie Hanewin(c)kel'. 134 Vricns, Imenlam
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Het heilige
HOOFDSTUK 4

oeleeid
en

I. ONTZAGWEKKEND

bemiddeld

EN GEVAARLIJK

Met het Latijnse woord voor heiligheid, sanctus (van sanare, begrenzen, omsluiten, heiligen) wordt dat wat uit religieuze motieven is afgezonderd aangeduid . De oude Romeinen bedoelden met sandio oorspronkelijk de afbakening van heilige plaatsen en de bescherming ervan tegen schending en profaan gebruik. De tegenhanger van het heilige vormt het profane, het nict-geheiligde, dat in feite vóór de gewijde ruimte (Jantimi) ligt. Deze afzondering
van het heilige, de scheiding tussen het sacrale en het profane, duidt op een
principieel onderscheid: het heilige is niet gradueel anders, maar omvat het
totaal andere. Het heilige betreft de allesomvattende macht, die tegengesteld
is aan de relatieve machteloosheid van het gewone, dagelijkse profane bestaan. Het heilige manifesteert zich aan de mens in de natuurlijke wereld die
hem omringt, zoals op bepaalde plaatsen, in rivieren, bergen en meren. Tevens kunnen bepaalde tijdstippen alsmede bepaalde menselijke handelingen
een sacrale lading hebben. '
De houding van mensen tegenover het heilige is, godsdienst-historisch
gezien, doorgaans ambivalent. Er is de betovering, de aantrekkingskracht en
bekoring van het heilige moment: dejasattans, die in een 'contrast-harmonie'2 staat tot de angst, schuwheid of soms panische schrik, het tremendum,
tegenover de vreeswekkende ongenaakbaarheid van het heilige. Aan elk religieus handelen ligt het streven naar verwezenlijking van het heilige ten
grondslag. Dit wil zeggen: religieus handelen is in wezen het markeren, afbakenen van bepaalde zaken uit de profane wereld. Aangezien de grens tussen het profane en het sacrale niet gradueel maar fundamenteel is, dient men
zich er voor te hoeden beide categorieën met elkaar te vermengen. Begin en
einde van het religieuze handelen of van het betreden van heilige ruimten en
tijden worden derhalve met rituelen omgeven (comet ratte en execratie).3 Heiligheid is kortom het kernbegrip van in beginsel elke godsdienst. Het wezen
van de godheid wordt als ambivalent ervaren: het trekt aan en stoot af, het
wekt genegenheid, maar ook diepe schroom,Jasctnosum en tremendum*
Het handelt hier met andere woorden om het nummeuze: de manifestatie
van de goddelijke macht, die fascineert en doet beven.5 Het heilige wordt imi ЯСС, in, 146-147 2. Otto, He I he tilge, 47_48 З-^СС, 147 4 Blecker, 'Heilig',
Douglas, Purity anddanger, 7-28 5. De?c term werd in 1917 geïntroduceerd door
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mers niet door de mens ontdekt, het wordt aan hem geopenbaard door verschijningen in de natuur. Het toont zich met andere woorden als iets dat volledig verschilt van het profane. Ter aanduiding van dit openbaringsproces
heeft Mircea Eliade de algemene term hiérofame geïntroduceerd, waarmee
zowel de meest elementaire openbaring - bij\oorbeeld de manifestatie van
het heilige in een willekeurig voorwerp als een steen of boom - alsmede de allerhoogste hierofanie - zoals in christelijke zin de menswording van God in
Jezus Christus - aangeduid kan worden. Het betreft in godsdienst-historisch opzicht immers steeds hetzelfde mysterie: de openbaring van iets van
een geheel andere werkelijkheid die onze wereld o\erstijgt, in voorwerpen
die een integraal onderdeel van onze natuurlijke, profane wereld vormen.6
De beleving van hierofanieen kan in cultureel, religieus en/of sociaal
opzicht verschillen. Zo was het voor de gereformeerde elites in de vroegmoderne tijd moeilijk te aanvaarden dat het heilige zich in Brabant openbaarde in bomen, die om die reden door de katholieke bevolking werden vereerd. In hun optiek konden bomen niet heilig zijn. De notie dat niet de heilige boom als zodanig werd \ereerd, maar dat hij als een hierofanie werd
beschouwd die iets 'openbaarde' van hetgeen de boom oversteeg en dat het
'geheel andere' of heilige vertegenwoordigde, was - overigens ook bij bepaalde katholieke elites - lang niet altijd aanwezig. Van elementair belang
hierbij is de verwarrende paradox die het wezen van elke hierofanie kenmerkt: door profane ogen bezien blijft ook een heilige boom een gewone
boom en onderscheidt hij zich in niets van andere, 'natuurlijke' exemplaren.
Maar voor diegenen aan wie hij zich als heilig openbaart, transformeert zijn
onmiddellijke realiteit zich tot bovennatuurlijke werkelijkheid.7 Dergelijke
verschillen in beleving van het heilige gaven in de Meierij van 's-Hcrtogcnbosch regelmatig aanleiding tot culturele confrontaties.
Mensen kunnen niet in chaos leven; zij hebben behoefte aan ordening en
oriëntatie: de homo re/igiosus is een classificerend wezen. Vrijwel elke cultuur
kent de tegenstelling tussen het profane en het sacrale, hoewel de wijze waarop deze tegenstelling wordt uitgewerkt sterk kan variëren. De hieruit voortvloeiende geloofsvoorstellingen geven inzicht in het beeld dat de mens van
zichzelf maakt: hoe ziet de mens zichzelf in vergelijking met en tegenover de
god(en) die hij of zij erkent? Dit zelfbeeld betreft onder andere de verhouding tussen elementaire categorieën als chaos en kosmos, deel en totaliteit,
sterfelijkheid en onsterfelijkheid, onmacht en macht, zonde en heiligheid.
Het heilige en het profane vertegenwoordigen twee manieren van existentie,
van het 'in-de-wereld-zijn'.8
Het sacrale en het wereldse staan weliswaar tegenover elkaar, maar beide
elementen kunnen niet los van elkaar gezien en geïsoleerd worden. Mensen
verkeren zogezegd in beide sferen. Sacraal en profaan gaan samen en zijn
voor de buitenstaander nagenoeg onontwarbaar met elkaar verweven. Bepaalde handelingen, plaatsen en tijden krijgen per definitie pas een bijzonder
karakter in de context van het gewone. Zo is het bewerken van een akker on-

miskenbaar profane arbeid, die door het maken van kruistekens of het plaatsen van palmtakjes door de landbouwer wordt omgeven met een sacraal ritueel. De mens vindt zijn volledige verwezenlijking aldus in de tweeeenheid
van beide werelden. Kerk en kroeg zijn niet alleen eikaars tegenstelling, ze
vullen elkaar ook aan en in de topografie van nederzettingen zijn ze doorgaans buren9. Hetzelfde geldt voor de schuttersgilden, die wat hun heilig is
pro ans etfacti('voor outer en heerd', altaar en haard) beschutten, en die zowel in de festa chon als in de festa fan, categorieën die in de belevingswereld
naadloos op elkaar aan kunnen sluiten, een rol spelen.I0
De omgang met het heilige dient aan zekere gedragscodes te beantwoorden. Zoals de ethiek de verhouding tussen mensen in moreel opzicht (goed
en kwaad) bepaalt, zo regelt de religie de relatie van de mens ten opzichte van
God en zijn heiligen. Zedelijke geboden kunnen overigens beleefd worden
als goddelijke voorschriften. De mens is onderworpen aan ge- en verboden.
Er zijn ook rituele verboden, de zogenaamde taboes: morele gedragsgrcnzen
die niet zonder gevolgen overschreden kunnen en mogen worden. De term
taboe is van oorsprong een Polyncsisch woord (tapu), dat in de godsdienstwetenschap en de culturele antropologie de gebruikelijke vakterm is geworden om 'dat wat vermeden moet worden' aan te duiden. Het begrip, in 1777
door James Cook in Europa geïntroduceerd, duidt personen, zaken en handelingen aan waartegenover men de uiterste voorzichtigheid in acht moet
nemen. Het betreft gedragsrestricties en overtreding ervan wordt, al dan
niet automatisch, op een bovennatuurlijke wijze bestraft.
Het taboe betreft aldus een verbod. Het taboesysteem hangt doorgaans
nauw samen met opvattingen over rein- en onreinheid. Wanneer men een
taboe doorbreekt door een zedelijk verbod te overtreden, kan men het heilige bezoedelen en aantasten. Het taboe beschermt als het ware tegen profane
verontreiniging: het geeft een duidelijke afbakening van toegestaan en verboden gedrag. Vermenging van deze culturele categorieën is in de regel
taboe: zo kunnen varkens op een kerkhof als onrein worden beschouwd.
Deze wroeters zijn daar, zoals de antropologe Mary Douglas het noemt,
'matter out of place' ofwel 'dirt'." Een varken dat in zijn kot ligt of aan de
Rudolf Otto en is afgeleid van het Latijnse woord voor goddelijk wezen (numen) Zoals
men ν an omen 'omineus' allenii, geldt \ oor numen de afleiding 'numineus' Ov engens
spreekt Cal\ nn in ¿ïjn inslitutto al \ an een 'div ïmtatis sensus, quaedam di\ mi numinis
ïntelligentia' Zie Otto, Hel heilige, 13 Vgl ook Eliade, Hel heilige en he t profane, 11 De
gelovige er ν aring van het heilige is prachtig verwoord door üuido Gezellc in zijn Tijdkrans
( 1893) 'Daar huivert, on- / weerstaanbaar, iets / in 's menschen merg en midden, / dat
hcmclw aards / de ziele haalt, / dat knielen doet en bidden1' 6. Eliade, Hel heilige en hel
profane, 12-13 Het begrip'hierofanic' (\an het Griekse hieros, heilig) is op een veel ruimer
en univ erseler gebied toepasbaar dan het engere, maar meer \ ersprcide begrip 'thcofanie'
(van het Griekse/Afni) \ g l ook \an Baaren& Leertouwcr, Doolhof der goden, 12-14
7. hhadc, Het heilige en het profane, 12 13 8. Van Baarcn& I.ccrtouwer, Doolhoj der goden,
110 u i , Eliade, liet heilige en hel profane, 15 9. Van Baarcn & Leertouwer, Doolhoj der
goden, 113-114,124-128 10. Deje\laihnri 7i)n feesten die zich afspelen in het sacrale kerkelijke domein (het priesterkoor), 111 de festa fort, de profane feesten op het marktplein
11. Douglas, Purity and danger, 40
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slachtladder hangt, is daarentegen niet 'vuil'. Integendeel, dat beest wordt
om zijn schoonheid geprezen; in de pre-industriële katholieke dorpsgemeenschap werden de beste stukken doorgaans aan de plaatselijke priesters
geschonken als beloning voor hun bemiddelende rituele diensten.
Het heilige is machtig en gevaarlijk. Vandaar dat heilige plaatsen doorgaans gemarkeerd en afgebakend worden, opdat er geen misverstand bestaat
omtrent de status van het gebied. Het heilige mag immers niet geprofaneerd, of beter
gezegd, bezoedeld worden door onreine zaken. Dat zou de ordening van de wereld verstoren en het onderscheid tussen de culturele categorieën doen vervagen. Een kerkhof dient omheind te zijn en ook een heilige
boom waarin Maria is verschenen, zoals de
linde te Uden, kan met een omringend hekwerk ruimtelijk geïsoleerd en afgeschermd
worden van de profane wereld. Soms wordt
op de gewijde plek van de boom, zoals bij de
heilige eik te Meerveldhoven, zelfs een
markante kapel opgericht zonder dat daarbij de hiërofanie van de boom verloren hoeft
te gaan. Het taboesysteem weerhield mensen in de pre-industriële samenleving er
echter niet van om op voet van vertrouwelijkheid met het heilige te leven — het maakte dat op paradoxale wijze juist mogelijk.
Zo'n intimiteit met het sacrale treffen we in
Het sacrale domein van Onze Lieve
de zestiende en zeventiende eeuw bijvoorVrouw ter Linde te Uden in het
beeld
aan in de omgang met gewijde plaatLand van Ravenstein. Houtsnede
(145 χ 180 mm), uitgegeven door
sen als een kerkhof.12 Kerkleiders namen in
F. J. Vosman te Uden, 1771
de vroeg-moderne tijd echter in toenemen(Gemeentelijk Museum Veldhoven,
de mate aanstoot aan een vertrouwelijke
CMR)
omgang met het heilige; die getuigde in hun
ogen van een aanstootgevende profanatie.
Het heilige dient behoedzaam benaderd te worden. Bij de communicatie
met het sacrale worden steevast grenzen overschreden, zoals in de tijdsovergangen tussen zomer en winter, werkdag en feestdag, dag en nacht, enzovoort. Bij het betreden van heilige plaatsen worden de gemarkeerde afbakeningen doorgaans letterlijk gepasseerd. Het overschrijden van grenzen is
altijd een gevaarlijk moment. Het is als bij het over de drempel stappen van
een vreemd huis: je betreedt een andere wereld zonder precies te weten wat
je er aan zult treffen. Het overschrijden van grenzen is derhalve een riskante, maar veelal onvermijdelijke onderneming. Door middel van allerlei handelingen of rituelen kunnen we het gevaar van het onbekende echter bezwe-

ren en ons minder kwetsbaar maken. Dit is een van de redenen waarom mensen elkaar bij nieuwe ontmoetingen de hand schudden en standaardfrasen
uitwisselen. Met dergelijke vaste gebruiken stellen we elkaar gerust: ze verschaffen ons wat tijd om aan het nieuwe te wennen en ons in het vreemde te
incorporeren.'3
Bij de omgang met het heilige worden ook vaste rituelen uitgevoerd om
de overgang van de heilige naar de gewone wereld te markeren, zoals het
maken van een kruis, het knielen, de vingers dopen in wijwater en het
opzeggen van gebeden en formules. In dergelijke geformaliseerde gedragspatronen of rituelen liggen heel precies de code en sequentie besloten die
ervoor zorgen dat er niets misgaat in de relatie van de mens tot het heilige.I+
Meestal zijn het deskundigen, zoals priesters en tovenaars, die de meer uitgebreide en complexe rituelen uitvoeren. Deze rituele specialisten hebben
een bijzondere status vanwege hun frequente contact met het heilige: ze zijn
de bemiddelaars tussen de profane mensenwereld van de gelovigen en de
sacrale wereld van het heilige. Zij zijn als ingewijden geoefend en opgeleid in
het technisch foutloos uitvoeren van religieuze ceremonies. Dit is bijzonder
belangrijk, daar een verkeerd uitgevoerd ritueel niet zelden een averechts in plaats van heilbrengend juist een demonisch - effect heeft. In de belevingswereld van de bevolking is het demonische niet minder heilig, maar wel
extra gevaarlijk en vooral onberekenbaar.
Opvattingen over het heilige en het profane zijn niet tijdloos en statisch,
maar hebben betrekking op categorieën die per cultuur, sociale groep, regio
of periode kunnen verschillen. De conceptie van heiligheid is afhankelijk
van allerlei variabelen. Zo waren adellijke heiligen karakteristiek voor de
christelijke middeleeuwen, maar niet voor de moderne tijd. Heilige mystici
kennen we pas sinds het einde van de middeleeuwen. Is een zedige levenswandel een voorwaarde voor een heilige uit de moderne tijd, voordien was
dat voor de verering van een martelaar volledig irrelevant. In deze zin kunnen we gecanoniseerde heiligen beschouwen als Initiatoren en navolgenswaardige voorbeelden van een voor een bepaalde tijd specifieke heiligheidsconceptie. Zo is de zeldzaamheid van heilige leken, de scheve verhouding
tussen mannelijke en vrouwelijke heiligen (vier à vijf mannen tegen één
vrouw) en het nagenoeg ontbreken van gecanoniseerde gehuwde vrouwen
binnen de moderne katholieke kerk veelzeggend voor haar opvatting van
heiligheid, een opvatting die nauw samenhangt met (oude) noties van macht
en reinheid. Kortom: de wijze waarop de kerk de hemel bevolkt verraadt
haar voorstelling van de relatie tussen het heilige en het aardse. ' 5
12. Vgl Hermesdorf, Rechtsspiegel, 64-83 (hfst iv Het heilige en het profane), en H u m n ga, Herjsttij, 148-173 (De verbeelding van al het heilige) 13. Van Gennep, Les mes de
passage, 32-35; Turner, The ritual process, Idem, Dramas, fields and metaphors. 14. Ibidem,
Eliade, Het heilige en het proJane, 22-23 '5· Dinzelbacher, 'Heiligkeit als historische
Variable', 11,13-14 Hij citeert Rahncr, 'Vom Geheimnis der Heiligkeit, der Heiligen und
ihrer Verehrung', en Duquoc, 'Heiligkcitsmodelle' Vgl ook Eliade, Het heilige en hel
proJane, 10, en Stuip & Vellekoop (red ), Andere structuren, andere heiligen.
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Onze Lieve Vrouw ter Eik te Meerveldhoven. Houtgravure ( 171 χ 120 mm),
circa 1884 (uit: Maria 's heiligdommen in Nederland en België, 's-Hertogenbosch
z.j., 146). De boom met ex-voto's, kaars en wonderbeeld is hier in de kerk
geïncorporeerd.

Ex-voto's van bijenwas. Kempen, 19de eeuw: een biddende man (13 cm),
een vrouw (13 cm) en een kind (7 cm). Zie ook het huisdier op p. 437.
(Gemeentelijk Museum Veldhoven, CMR)

In het katholieke domein kan het numineuze zich op verschillende manieren
manifesteren. In ruimtelijke zin kennen we heilige plaatsen, zoals het Heilig
Graf, het Heilige Land, het kerkgebouw, het priesterkoor, het altaar en de
begraafplaats, en daarnaast mobiele heilige voorwerpen, zoals kruisen, heiligenbeelden of partikels van heiligen, de relieken of relikwieën. Ook manifesteert het heilige zich in de tijd, zoals in het Heilig Jaar, de Heilige of Goede
Week, de Heilige Nacht (kerstnacht) en het Heilig Uur (bijvoorbeeld
bepaalde gebedsuren in een broederschap). Voorts kan het numineuze aanwezig zijn in de spreek- of schrijftaal, zoals in het gebed of een bezweringsformulier. Communicatie met het heilige is tevens nadrukkelijk aanwezig in
rituelen als het toedienen van de sacramenten, in processies en bedevaarten
naar heilige plaatsen en in andere liturgische rituelen. Het sacrale wordt ook
tegenwoordig geacht in instellingen als de Heilige Moederkerk of de Heilige
Stoel. Ten slotte treedt het heilige soms aan den dag in individuen, zoals
martelaars, bekeerlingen, asceten, missionarissen, priesters, kerkvorsten,
thaumaturgen en mystici.'6
De relatie van de mens met het heilige heeft vaak een contractueel karakter.
Dit do-ut-des-principe (ik geef opdat gij geeft) lag bijvoorbeeld ten grondslag aan de ejc-iwio-praktijk. Hierbij werd de heilige 'uit gelofte' een
geschenk toegezegd, mits hij of zij te hulp kwam. Aan deze instrumentele
beloningen en betuigingen van dankbaarheid werd op verschillende wijze
16. Dinzelbacher, 'Heiligkeit als historische Variable', 10. Vgl. ook Dupront, Du sacré.
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gestalte gegeven Zo kon men een bepaald gewicht (zoals dat van een ziek
kind) m graan offeren of een zogeheten ex-ioto \an bijvoorbeeld was of zil
ver schenken, waarvan de vorm verwees naar het verholpen ongemak ' 7
Werd de heilige tevergeefs aangeroepen, dan bleef de beloning achterwege
Misschien was de toegezegde beloning niet groot genoeg geweest, zo dacht
men, of was de sacraliteit van de heilige plaats niet sterk genoeg Men zocht
dan meestal een ander toevluchtsoord Uit ν roeg-moderne mirakel verhalen
kunnen we veelvuldig opmaken dat pelgrims al andere bedevaartoorden
geconsulteerd hadden voordat zij ergens baat vonden ' 8 De Helmondse
priester Joannes Bueckehus plaatste bij een mirakel dat in 1599 was geschied
onder aanroeping van Onze Lieve Vrouw te Aarle, een kanttekening onder
de titel ' Waerom is dese vrouwe ghcholpen tot Aérien ende niet tot Ommel,
ist niet een Lief Vrouw die hier en daer aangheroepen wordt5' God doet zijn
wonderen waar het hem belieft, stelt de priester, 'ende soo kan zy [Maria]
meer op die een plaets als op die ander intercéderen, пае den w ïlle Gods voor
die menschen Soo kan zy meer op die een plaets als op die ander voor ons
miraculooselijcke hulp becomen alsoo sal zy verhooren de menschen, b> die
vijfste of seste Bevaert, ende niet by die eerste [ ]' ' 9
De sacrale voorsprc(e)k(st)er kon in deze instrumentele hcihgheidsopvatting echter persoonlijk aangesproken worden op zijn of haar plichtsverzuim, m pre-industnecl Europa werd hij of zij soms bedreigd of daadwerkelijk gestraft 2° Immers, heiligen hebben niet alleen rechten, maar ook plichten met betrekking tot verering en hulp Zo kennen we, naast het weigeren
van geloftegeschenkcn, het ritueel van de clamor, waarbij de heilige min of
meer dwingend ν erzocht werd om in te grijpen In een elfde-eeuw se tekst uit
het Vlaamse Sint-Winnoksbergen wordt bijvoorbeeld de heilige Lewinna
door een der monniken aan een clamor onderworpen 'Waarom goede
maagd, laat JIJ ons dienaars in de steek' Waarom laat je niet /ïen wat een
grote kracht JIJ bezit, opdat de bewoners van deze plaats jouw wondertekenen aanschouwen, jou eren en geloven dat je een heilige maagd en martelares
Gods bent'1 [ ] Als je dat niet doet, zal je zo spoedig mogelijk naar het klooster worden teruggedragen, op je plaats worden teruggezet, en voortaan als
minder in eer en verdienste worden beschouwd' " Hier is duidelijk sprake
van een verstoorde verhouding met het heilige
Bij het ritueel van de vernedering oihumdatw worden de relieken ν an de
heiligen zelfs van hun hoge en verheven plaats gehaald en op de grond gezet
en worden er soms doornentakken op gegooid " Een soortgelijk ritucel zou
volgens Mart Bax nog in 1877 hebben plaatsgevonden in een niet nader aan
geduid klooster in het noordoostelijk deel van de huidige provincie NoordBrabant Toen de bewoners van de met het pseudoniem 'Neerdonk' aange
duide parochie de openbare verering van hun patroonheilige staakten en een
nieuwe (seculiere) kerk in gebruik namen, reageerden de paters, die de dev ο
πέ leidden, met een publieke rituele vernedering van beeld en relieken van
deze heilige Daarmee riepen ze volgens Bax het onheil over de ontrouwe

gelovigen af en straften ze de heilige, die hij Sint Gerardus noemt, voor het
feit dat hij het zover had laten komen. Kort daarna, in 1879, brandde de
nieuwe kerk af, deze gebeurtenis werd door de parochianen geïnterpreteerd
als een bestraffing door de heilige. Alleen een bouwvallige kerktoren resteert
tot op de dag van vandaag; de omringende gewijde grond liet men onbebouwd en lijkt sindsdien wel besmet.21 Volgens Bax is het ritueel van de
publieke vernedering van de heilige in dit klooster tussen het einde van de
zeventiende en het midden van de negentiende eeuw negen of tien maal
opgevoerd.24
Behalve over informatie met betrekking tot deze binnenkerkelijke rituelen beschikken we over gegevens, veelal door etnografen vanaf de negen17 Vgl bijl. BriuncLÍ, Religiose I nlkskumt, 79-148, rrijholf, 'Het \oticfschildcnj jls
historisch object', specifiek \oor Noord-Brabant Knippenberg, Deiolwnalia, 133 14s,
Mjrgrv, 'De ex-voto's ν an St Markoente Dorst', en /uring, 'Ex \olo's in Noord-Brabant'
Zie voor het wegen in bedevaartoorden Van Booma, 'Het wegen van dopelingen', en
Zuring,'Over het wegen van zieken in de kerk en hun offergaven' 18 I lens e a , Mirakelen
OLI
's-Hertogenhouh, 73-79 Vgl Wingens,'De Nederlandse Mariale bedevaart'
19 Bueckclius, /hunnen ende mirakelen çhewhiet lol Aérien, 105-106 20 VanBaarcnü.
Lccrtouwcr, DoalhoJ dir goden, 110-111 21. Vande Pas, 'Reliekencultus',327 Vgl ook
Dcjong, 'Claustrum versus saeculum', 61 22 Van de Pas, 'Rehekencultus', 329-330
23 Шх, De vernedering ian een hetltçe, 9-10 O p pp 27-28 geeft hij een bcschrijv ing van dit
ritueel 'In rijen ν an tw cc kw amen de monniken, gehuld in een grauw bruine pi| ν an (extra)
ruwe Mof, door de zijdeur de kapel binnen Na een korte knieval voor het hoofdaltaar en het
altaar van Sint Gerardus en diens beeld, begaven ¿e zieh naar hun koorbanken Onder het
gedempte zingen van boetcpsalmen spreidden ν 1er dienstdoende priesters een grauw, ruw
kleed uit op de vloer voor het hoofdaltaar De andere monniken legden daar achtereen
volgens neer het zilv eren crucifix, de misbocken, de rclikw leen ν an Sint Gerardus en diens
beeld met het gezicht naarde vloer gekeerd De voorwerpen, het altaar en de deurposten
werden vervolgens bedekt of behangen met doornige takken Nog steeds zacht zingend
knielden alle monniken daarna, met tot op de grond gebogen bovenlichamen, in tweenjen
achter de bedekte voorwerpen Dan werd het enige minuten stil, waarna een monnik
overeind kwam en de zogenaamde clamor in/cttc ' Vgl ook Bax.'St Gerard's wrath'
24 Bax, De vernedering \an een Ііеііще, 44 Лап het op zich lofwaardige streven van antro
pologen om de anonimiteit van hun zegslieden te garanderen dient naar mijn mening een
redelijke grens te worden gesteld In ν cel gev allen gaat deze anonimiteit ten koste ν an de
wetenschappelijke eis ν an controleerbaarheid der gegev ens, met name in het gev al ν an
historisch-antropologisch onderzoek, waarbij tevens schriftelijke bronnen gebruikt
worden Het geval dat Bax beschrijft, heeft mogelijk betrekking op het klooster van de
karmelieten te Boxmeer, maar geen der verwijzingen is sluitend of geeft definitief uitsluit
sel De hierboven genoemde Engelstalige versie van zijn rede, 'St Gerard's wrath', is
nader geannoteerd, maar de deels incorrecte - ν erw ijzingen brengen de onderzoeker op
een dwaalspoor, zodat aan de authenticiteit van dit geval ernstig getwijfeld mag worden
Ook is uit de voormalige vrije heerlijkheden in Noordoost-Brabant omstreeks 1879 geen
afgebrande kerk bekend Het heeft er alle schijn van dat Bax in zijn inaugurele rede, onder
het voorwendsel zijn zegslieden te beschermen, de empirie ter w illc van zijn theorie heeft
aangepast, hetgeen niet alleen ν oor historici maar ook ν oor antropologen, die zich baseren
op veldwerk en archiefonderzoek, uit den boze is Met dank aan L ν an Liebergen (Uden),
Ρ Mcurkens (Boxmeer), pater Lansink O Carm (Boxmeer), W van Leeuwen (Nijmegen),
Ρ Clijstersc ss R (Bergen), В vanBavelO Pracm (Heeswijk)cn M van den Brand
( Venrav ) ν oor hun hulp bij de 'identificatie' ν an deze casus Vgl ook Jcspers, 'Om de gunst
van het volk', en de bespreking van Ρ Postin Volkskundig bulletin 19 (1993) 295, die beiden
ν raagtckens zetten bij de wetenschappelijke toelaatbaarheid van dergelijke 'verhullende
ingrepen'
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Bedev aartv aanlje ν an de heilige Cornelius te Lier (В ) Kopergrav ure
(207 χ 318 mm), Henrikus Cause sculp, 16X8
Het gebruik om het gewicht van de pelgrim in graan of iets dergelijks te
offeren is een fraaie illustratie ν an de contractuele relatie met het heilige
In het bisdom 's-Hertogenbosch is dit gebruik gedocumenteerd voor onder
andere Geel (H Dy mphna), waar in 1668 'de sotten in cene schale met graen
[werden] opgewogen', 's-Hertogenbosch en Handel (beide Η Maria) In
1603 vond door aanroeping van O L V van Handel een gebedsverhoring
plaats een kleuter uit Den Bosch die leed aan 'clem-mondt' werd door de
gelofte van zijn tante uit Gemert om hem in Handel op te wegen tegen ν las,
was, zilver en goud, genezen Hij hield er echter een stotteren aan over dat
pas verdween nadat hij het jaar daarop in het bedevaartoord op de balans
werd geplaatst om de destijds gedane, maar nog niet ingeloste gelofte aan
Maria, te voltrekken (Wichmans, Brabantia Mariana, vgl Zuring, 'Over
het wegen van zieken in de kerk en hun offergaven')

tiende eeuw opgetekend, die duiden op de contractuele relatie tussen heili
gen en gelovigen. Hoewel het gebruik van dit min of meer 'folkloristische'
materiaal als historische bron problematisch is door het ontbreken van nade
re context-informatie, geeft het in algemene zin bruikbare indicaties van de
schaars gedocumenteerde informele beleving van het heilige.
Zo memoreert de cultuurhistoricus Schotel, tevens hofprediker van
koning Willem 11 te Tilburg, in zijn Tilburgsche Avondstonden uit 1850 dat
het in 'een kleine stad' in Duitsland in het begin van de zestiende eeuw
gewoonte was om op de feestdag van Sint Maarten (11 november) het beeld
\an deze heilige openlijk door de straten te dragen. Gebeurde dit bij helder
weer, dan begoot men het beeld met wijn, maar regende het, dan besmeurde
men het met slijk en modder.24 In het kader van de kalenderfeesten moest
vooral Sint Paulus (25 januari) het ontgelden: als hij omstreeks halfwintcr
niet voor goed weer zorgde, werd hij bestraft.26 Schotel vermeldt het plaat
sen van 'een strooijen Paulus aan den haard' op diens feestdag terwijl de
\ rouw koeken bakt. Was het weer goed, dan wierp zij een pan met boter over
hem heen, of sloeg hem met een 'geboterden koek in het aangezigt'. Was het
weer slecht, dan wierp zij Paulus in het vuur.27
In zijn standaardwerk over 'de heilige afbeeldingen' dat in 1570 te Leu
ven verscheen, spreekt de theoloog Molanus eveneens over het straffen en
mishandelen van beelden. 'Daarom moet dat driewerf vervloekt misbruik
afgeschaft worden, dat nochtans op sommige plaatsen nog niet afgeschaft is,
om namelijk de beelden van de H. Paulus en de H. Urbanus in stromend
water te gooien als op hun feestdag regen valt of een "gemene" storm woedt,
vooral wanneer dit gebeurt op de dag van de Bekering van Paulus'. 2 " Het
betreft hier wederom de feestdag van Sint Paulus op 25 januari en de feest
dag van Sint Urbanus op 25 mei. In het 'Frankenland', zo stelt Molanus ver
derop, plaatsen de wijnbouwers op de dag van de H. Urbanus een tafel op de
markt of op een andere openbare plaats, die ze versieren met doeken, loof en
allerlei welriekende planten. Hierop zetten ze het beeld van de heilige paus;
als het mooi weer is overgieten, ze het royaal met wijn en bekronen en beje
genen ze het met allerhande eerbetoon; maar als het regent, laten ze dit ach
terwege, en gooien ze slijk naar het beeld en begieten het met veel water.29
Bij Peter Burke lezen we dat de vrocg-moderne bevolking van het medi
terrane San Pedro de Usun het beeld van Sint Picter in de rivier dreigde te
25. Schotel, Tilburgscheavondbonden, 62 26. Schrijnen, Nederlandsche volkskunde, ι, 180
Vgl ook Idem, '"Pauli Bekeering" in het volksgeloof' 27. Schotel, Tilburgsche avond
stonden, 62 Zonder vermelding van plaats en tijd, ¿oals eertijds bij folklonsten veelal
gebruikelijk 28. Molanus, De historia SS imagtnum et piclurarum, 96 (Molanus citeert
Schenckius). 29. Ibidem, 292 (Molanus citeert hier 'Het boek over de Zeden der Volkeren'
van Joannes Bohemus Aubanus) Zie voor dit gebruik F Pfister, 'Bild unBildzauber',in
HDA, 1,1291, en vooral Gesslcr, 'Het ingedompelde Sint-Urbanusbeeld'. Vgl ook het
verhaal van de jood die het beeld van Sint Nicolaas met het gewenste resultaat geselt in de
Legenda -iarcavanj de Voraginc(i230-i298);in een Duitseeditic Legenda aurea Das
Leben der Heiligen, 42
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Titelprent van het populaire boekje Almanachs-heyligen
(in octavo)van de predikant Abraham Magyrus (1634-1702).
Anonieme kopergravure, Amsterdam 1717 (Gemeentelijk
Museum Veldhoven, CMR)
Paus en monnik vereren de heiligen die in de almanak
staan en hen als in een pantheon omringen. Links op de
voorgrond staat een spotfiguur, gehuld in de huid van een
wolf, die zich tot de toeschouwer richt met een zotskolf,
bril en afgetrokken masker.

werpen als hij hun gebeden niet zou verhoren. De inwoners van het Franse
Villeneuve-St.-Georges voegden de daad bij het woord en gooiden hun
Sint-Jorisbeeld in de Seine toen deze heilige in 1735 had verzuimd om hun
wijnstokken te beschermen. 10 Kornelis ter Laan meldt dat lotelingen te Chimay in Henegouwen in de negentiende eeuw het Christusbeeld sloegen om
een hoog nummer te verkrijgen. De Petites Soeurs des Pauvres te Montigny
aan de Sambre lieten de heilige Jozef destijds net zo lang in de lege boterpot
staan totdat een liefdadig man de pot weer vulde. Een vrouw uit Antwerpen
zette omstreeks 1700 het beeld van de H. Antonius van Padua in de regen en
de kou, tot de heilige haar de afgesmeekte gunst verleende. Heiligenbeelden
werden ook wel voor straf omgedraaid, met de rug naar de mensen
gekeerd.3' Vissers aan de Vlaamse kust geselden naar verluidt nog in de
twintigste eeuw hun madonnabeeld wanneer er schipbreuk dreigde, echter
niet zonder elke geselslag op een kerfstok te noteren. Bleef de boot gespaard,
dan liet men, bij wijze van boete, snel zoveel missen lezen als de stok inker
vingen had.-12
Een dergelijke beleving van de heiligheid van beelden - inclusief noties
van eerbied, macht en gevaar - treffen we tot diep in de twintigste eeuw aan,
bijvoorbeeld bij mensen die toen men in de jaren zestig oude gipsen stolpbeelden alom uit de woonkamers verwijderde, deze niet weg wilden gooien
of kapot durfden slaan, maar ermee naar een priester gingen om ze in bewa
ring te geven. Ook werden deze beelden soms begraven in al dan niet gewij
de grond. 33
In het zeventiende-eeuwse antipapistische werkje Almanachs-heihgen
van de predikant Abraham Magyrus (1634-1702) wordt meermalen mel
ding gemaakt van de gewoonte falende heiligen te bestraffen. Zo vertelt hij
met betrekking tot de heilige abt Antonius dat Spaanse vissers diens beeld
als een groot heiligdom meevoerden op hun schepen tegen het onweer, 'en
als dat beeld hun niet helpt, dan werpt men het buiten boord, en lact het met
een touw dryven, hoewel het geen nood heeft van verdrinken; de wind sig
daer tegen verheffende, haelt men het aen boord, set het op syn Matroos nat
voor de mast, slaet het met een touw van achteren, als of het die lieve Antoni
us tegen de zeebries verbrodde! [verbruid] hadde: doch het onweder stillen
de, meinen sy, als of dat quam door dat stomme beeld, 't welk sy dan aen land
voeren, ende als een groot Sanct in een gewyde plaetse aenbidden'. De pre30. Burke, Popular culture, 173 31. Ter Laan, Folkloristisch woordenboek, 245-246,372
Vgl ook Knippenberg,'Ziekteen magie Koortsbomenenspijkcroffers' 32.Jacobson,
'Nog steeds duivelbezweringen in onze Vlaamse dorpen' 33 Mondelinge mededeling
С Maas (Vught 1918 - Eindhoven 1942, seculier priester van het bisdom VHertogenbosch), Eindhoven 'Ik ben als priester meerdere malen door mensen gevraagd om een
afgedankt of kapot kruisbeeld of gipsen heiligenbeeld mee te nemen, dat ze zelf niet
durfden vernietigen of in de vuilnisbak deponeren De priester wist namelijk hoe dat
zonder gevaar, liefst buitenshuis, kon gebeuren ' Sommige geestelijken legden dour deze
omstandigheid onbedoeld een verzameling van devotionalia aan Zie ook Rcoijakkers,
'De dynamiek van devotionalia'

145

dikant merkt op dat hetzelfde geschiedde met het beeld van Sint Jacob, doch
de 'malligheid' komt op hetzelfde neer.34
Meer relevant voor ons onderzoeksgebied is de spotlust van deze Magyrus, die uit Medemblik kwam en als predikant op Texel werkzaam was, met
betrekking tot de inwoners van 's-Hertogenbosch in 1629. De stadspatroon
Sint Jan werd toen tijdens het beleg vernederd ten gunste van Maria 'zoo
Maria de stad had beschermt tegen de Geuzen: zij zouden hem geschopt
hebben, als niet machtig genoeg om hen te beschermen; het patronaetschap
was Maria al tocgeseyd'. Zover zou het overigens niet komen, want de stad
viel 'onder het geleyde Gods onder de magt der Geuzen Victorieusten Frederyk Prince van Orangten.^ Elders heet het dat Sint Jan 'geschopt, gecasseert, van de bank gesmeten, en met de oude peerden aen den dyk gejaegt'
werd, hoewel volgens de predikant op de Sint-Janspoort geschreven stond:
'O beminde God S. Jan! beschermt deze Poort, en uwe Burgers, Kerken en
Keukens, als een recht Patroon betaemt'. 36
Ook al is de beschrijving van Magyrus sterk overdreven, gekleurd of
mogelijk zelfs (ten dele) verzonnen, zijn vermakelijk relaas weerspiegelt de
protestantse visie op de instrumentele omgang van de zeventiende-ecuwse
katholieke bevolking met heiligen. Het - ten koste van de stadsheilige - op
de voorgrond stellen van Maria, die direct een beroep op haar Zoon doet,
past overigens geheel in het streven van de kerkelijke overheden in die tijd
om de heiligenverering te reguleren. Het stimuleren van bepaalde devoties,
zoals die ν an Onze Lieve Vrouw en het heilig sacrament, w aardoor de vroe
gere nadruk op het pantheon van gespecialiseerde heiligen verminderde,
komt bijvoorbeeld duidelijk tot uiting in de oprichting van nieuwe broeder
schappen.37
Konden mensen de heilige onder druk zetten en straffen wanneer /ij zich
te kort gedaan voelden, dat neemt niet weg dat de heilige recht had op
respect en verering. Vele mirakelverhalen getuigen daarvan. Zo verscheen
Onze Lieve Vrouw van 's-Hertogenbosch in de zomer van het jaar 1381 aan
een vrouw. Deze had kwaad over haar beeltenis gesproken. 'Des quam tot
haer voirwaer / Onse Suete Vrouwe schoon en claer; / omdat sij Onse Vrauwe hadde veracht, / quaem haer te voiren inder nacht. / Sij openbaerden
huer ende sprack: / "Waerom hebdij gheseijt tot mij, / dat ick lelick ben;
mar ick en sij / nijet lelick, ick ben zeer schoon / inden ewighen leven inden
hooghen troon .. .".' з 8 Ook een andere vrouw spotte met het weinig verfijn
de Mariabeeld, waarop zij ziek werd: 'Hiernae quaem een vrouwe / ende
sach groóte eere en reverentie, / die de luijden deden Marien / in dese voirscreven capelle./ Sij sprack: "Wat meijnt dit volck? / Mijn man can beter
maken van haut. / Wat meijnt dit volck, en ziedes nijet, / dat dit is een verworpen beelt?" / Terstont viel zij in onmachten, / zoe datter goede luijde
toeschooten / en holpsc op met groóte erachten, / op een buerie mense
thuijs bracht. / En bleef ligghen sieck alsoo, / zij en quaem nijet te kerken;
sen was doot'.39

Heilige zaken en plaatsen zijn bijzonder gevaarlijk, vooral voor hen die
ze, bewust of onbewust, niet respecteren. In Aarle bij Helmond stond in
vroeger tijden langs de weg een houten kruis waarin een beeldje van Onze
Licv e Vrouw w as geplaatst. Een buurtbew oner nam het mee naar huis en liet
er, zonder zich te realiseren dat hij daarmee heiligschennis bedreef, zijn kin
deren mee spelen. Weldra beheersten angst en schrik het huis van de beeldrover: 'Wandt aldacr is alsucken gheluvt ende ghetier gehoort, alsucken
benouthevdt ende verschrickingh geweest, so dat niemand int huys cost
gherustcn'. Toen zijn geweten hem ingaf het beeldje terug te plaatsen, keer
de op slag de rust in huis weer. Sindsdien werd het wonderbceldje vereerd.40
Toen omstreeks 1595 inwoners van Aarle de inmiddels bouwvallige
plaatselijke Mariakapel wilden slopen om met het materiaal hun parochie
kerk te repareren, gebeurden er wonderlijke dingen. Degene die het altaar
afbrak en de leien van het dak haalde, werd terstond ziek en stierf kort daar
na. Hetzelfde lot trof het paard dat de leien vervoerde. De metselaars vielen
van de steiger. Een van de werklieden getuigde in 1614 voor de Helmondse
priester Bueckelius 'dat zy alle quellinghe gevoelden in haer conscientie, en
namenl voor een straffinghe van God'. Zij staakten daarop hun werkzaam
heden. Bueckelius besefte dat de protestanten deze gebeurtenissen aan het
toeval zouden toeschrijven. 'Maer ick soude hen vragen, hoe dat zy sulex
weeten warachtig te zijn? en of Godt by sulcken wijsen den mensch niet pla
gen of straffen en kan? Wy geloven dat Godt den mensch straft en plaecht
om die sonden. Daerom als yemant sondighe teghen God of teghen die
Kerck en hy wort terstont cranck, hy sterft, of eenighe andere merckelijcke
ongheluck overcomt hem, soumen dat niet mogen nemen voor een plaghe
vanGod?'+'
34. Magvrus, Almanachs-heiligen, 37 38 Zie \uur dit populaire boekje Knuttel, Sederlandschebibliographic гап kerkgesihiedents, 208, BC\/, nr 15702, en Sc-hotel, Vaderlandsche
volksboeken en volkssprookjes, 1,44, die meldt dat het boekje Vo gretig werd opgekocht, dat
er weldra geen exemplaren van te bekomen waren, en een tweede uitgaat noodig was, die
dan ook, "met eenighe aardighe loopjes ter materie dienende", in 1692 verscheen ' O p
ρ 20.6 vermeldt Mag\rus> overigens nog het in het water smijten van een Sint-Jansbceld
35. Magvrus, Almanacks heiligen, 290 36 Ibidem, 99 Volgens [WagenMi], Hedendaags Jie
historie
Generaliteitslanden, 32-33, stonden boven de Sint-Jjnspoort twee Latijnse
ver7cn volgens welke poort en stad aan de Η Johannes, als beschermheer, waren toe
gewijd hanc portant, enesque tuos, arasque, focosque, I Custodi dtlecte Deo Patrone Joanne*
Vgl ook Van Oudenhoven, Beschryvtnge der Stadt ende Meyeryt ьап 's-Hertogen-Bossche,
hfst v , p 26 37. Vgl bijvoorbeeld de 'Algemeene geloofs-behjdenis der heilige RoomsthCathohjke kerk. Volgens de besluiten der Trentsehe Kerkvergadering, uitgeven door den
Paus Pius iv ' 'Ik belijdc vastelijk, dat men de beelden van Christus, van de altijd Maagd
gebleven Moeder Gods, en van andere Heiligen mag hebben en houden, en aan dezelve de
schuldige eer en achting bewijzen ' Zie Spiertz, Het Rituale Contractum et Abbrevtaium,
bijlage 59,136 Vgl Wmgens, 'De Nederlandse Mariale bedev aart' 38.1 lens e a ,
Mirakelen tan O L V te 's-Hertogenbosch, 141 Volgens een leerdicht uit circa 1400 waar
mee het Bossche mirakelboek opende, dat tot in het begin van de zeventiende eeuw werd
bijgehouden 39. Ibidem, 151 40. Bueckelius, Historien ende mirakelengheschiet tot Aérien,
84, Schutjes, Gesihiedemsian hel bisdom 's-Hertogenbosch,\\\,^η-φ
41 Bueckelius,
Historien ende mirakelen gheschiet tot Aérien, 87-89
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Toen men het 'heilig huisje' van Sint Antonius in De Mortel nabi)
Gcmert ten tijde \an de pestepidemie \an 16^6 wilde \er\angen door een
kapel, die echter door allerlei competentiegeschillen niet werd voltooid,
werd volgens pastoor Gautius te Gemert onder de bevolking verteld dat de
heilige hierover ontstemd was Antonius had, 70 luidt het verhaal, zijn trou
we attribuut - het ν arken - ingezet om al spokende op het bouw terrein zijn
ongenoegen kenbaar te maken 'De spraeck ginck doen onder het volck datter dikwils gesien wiert een wit vcrcksken metten avondt' De pastoor, die
deze verhalen beschouwde als 'fabels en oude vrouwen praet', meldt vervol
gens dat toen in de uiteindelijk afgebouwde kapel de mis werd gelezen 'men
van sulk spook, tcweeten eencn vcrcksken savonts of snachts lopende, met
meer [heeft] gchoort, sodat de fabel onder het volck ophout omdat se nu
misse hebben' 4 2
Dat men de heiligenbeelden zowel sacraliteit als menselijkheid toedicht
te, moge blijken uit een verklaring uit 1568 van een getuige van de beelden
storm in de Amsterdamse Minnebroederskerk, die stelde 'dat het hem
groóte verwondering gaff dat de Beelden niet en bloeden' 43 Gereformeerde
polemisten inzake heiligenverering hadden dergelijke voorbeelden steevast
op hun repertoire Zo verklaarde Magyrus de roomse 'beeidendienst' door
'de groóte miraculcn, die z\ den beelden toeschry ven, want zv zeggen, dat
het beeldt van Lief Vrouw nat van zweet wierde in 't wederhouden van hare
Sone, als hv de werelt wilde verdelgen' 44 Hij had ook horen vertellen van
beelden die /ich naar de zondaars bogen om hen zo tot penitentie te brengen,
of die het beeld van Christus op het altaar plaatsten om er samen met een
zondaar geknield voor te bidden 'Wie sal twvffelen, of de beelden kunnen
bloeden, of weren de kogels van een belegerde Stad af, of halen met uitgestrekte armen de Munniken te rugge, en geven haer lustig wat om neus en
ooren, als sy uit het Mooster na de werelt willen loopen', aldus de predikant
op polemische toon 'Ja sv kunnen uit gramstorigheit wel deerlik afrossen
dien, die haer geen reverentie bevvvsen' 45
De katholieke beeldenverenng kende zo haar eigen verhalen, die Magvrus dan ook met smaak opdiste 'Hoe een joode, sucecdeerende een Christen
in zyn wooning, daer een crucifix vond, 't welk hy doorstak, en daer liep een
watervat vol bloed uyt [ ] Een ander stak met een pnckel het oog van
Maria uvt, en terstond wierd zijn oog met de zelve pnckel uvtgeslagen'4<i
Beelden die zweten, bloeden, knielen, zondaars in hun kraag grijpen en
straffen zo stelden de protestantse polemisten de katholieke heiligenverering voor In feite exploiteerden zij elementen uit de katholieke religieuze
volkscultuur, die ook de contrareformatorische kerkleiders veelal in meer
orthodoxe banen trachtten te leiden Het volksgeloof werd op deze wijze
door de kerkelijke elites als het ware gemobiliseerd om te functioneren als
wapen in hun ideologische arena's 47

In het algemeen kunnen we stellen dat mensen hun onvolmaaktheid en zon
digheid trachten te compenseren door in aanraking te komen met het per
fecte en heilige De omgang met en de beleving van het heilige loopt echter,
zoals we hebben gezien, per sociale groep en confessie uiteen De wijze
waarop men met het heilige communiceert is immers sterk afhankelijk van
de theoretische op\attingen met betrekking tot zondigheid en het prakti
sche besef dat de gelovige daar\an heeft 4 8 Volgens het katholicisme kan
aardse zondigheid door Gods genade worden uitgewist, bijvoorbeeld door
de biecht of het verwerven van aflaten Protestanten kunnen er slechts gela
ten op hopen dat God hun menselijke tekorten in het hiernamaals met de
mantel der barmhartigheid wil bedekken In tegenstelling tot de katholieke
opvatting, is heiligheid voor hen geen eigenschap van de kerk (die beschou
wen zij als zeer onheilig, want vol van menselijke ijdelheden, hartstochten en
dwalingen), maar betekent heiligheid het 'afgezonderd-zijn' door de chris
telijke roeping tot de dienst van God in de wereld Deze strengere opv atting
wordt tevens weerspiegeld in de beperking van het aantal sacramenten ter
wijl de katholieke kerk zeven genademiddelen kent (doopsel, \ormscl,
huwelijk, eucharistie, priesterschap, biecht en oliesel), hebben voor protes
tanten alleen de doop en het avondmaal hun sacrale karakter behouden
Deze twee sacramenten, die als tekens verwijzen naar heilige zaken maar zelf
geen immanente heiligheid bezitten, waren immers ingesteld in het Nieuwe
Testament +9
Het protestantisme verwerpt de katholieke heiligenverering het aanroe
pen van heiligen in de hemel om hun voorbede bij God is ondenkbaar De
Heidelbergse catechismus kent weliswaar een 'gemeenschap der heiligen',
maar die beperkt zich tot het collectief van gelovigen dat binnen de aardse
kerk deel heeft aan de weldaden van Jezus Christus s° Het geloof in 'aardse
heiligheid' wordt in deze optiek beschouwd als een vorm van 'bijgeloof', de
mens is immers zondig en de staat van heiligheid is slechts na uitverkiezing
door God, en met door eigen wereldse werkzaamheid of bijstand van heili
gen, in de hemel mogelijk 'Ons is noyt geleert', aldus de ze\ entiendc-eeuwse predikant Magyrus, 'aen te bidden den steert van den Ezel daer Jezus op
reed (die in een Stad van Liguria bewaert word) of Marlens leersen, Gregom
seheedc, Knspmus snvmes, of Rochus hond, of Antonius verken of borstels
Wv eeren Sonne noch Maene, Engelen noch Eerts Engelen, noch cenige
naeme die in dese noch in de toekoomendc wereld kan genoemt worden op
dat wy niet zouden schijnen te dienen het schepsel, en voor by te gacn den
3
Schepper, die alleen in eeuwigheyd moet gepreesen zijn' ' Overigens dient
42 \an den Eisen, 'De kapel \ an St Antonius \bt in De Mortel', 20 21 43 Rcnou,
'Bewoners van de street tussen VechtcnEem', n u 44 Magyrus, Almanachs heiligen, 54
45 Ibidem 46 Ibidem 366 47 \ g l Vroom,/яtumulto gusti o 48 Vgl Delumeau Li
peche el la peur 49 Zie vooreen samenvatting Cameron The European Rijormalitm,
156 167 50 Monnich (red ), Encyclopedie tan hel Christendom Protestanti deel, 406 407
51 Magyrus, Almanachs heiligen, 352 3¡¡1
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ccn dergelijk beeld van het protestantisme, grotendeels ontdaan van sacrale
elementen, sterk gerelati\eerd te worden in de gereformeerde religieuze
volkscultuur konden sacrale (magische) elementen wel degelijk hun, welis
waar onorthodoxe, plaats hebben , 2 Terwijl gereformeerde predikanten en
kerkcraden in het Holland van de zeventiende eeuw voor het merendeel in
theorie nog de realiteit van toverij en duivelspact aannamen, erkenden zij
echter in de maatschappelijke praxis concrete beschuldigingen ν an tov enj of
van verschijningen \an de duivel bij hun lidmaten veelal niet "
In de katholieke theologie is heiligheid een kwalificatie van God en
schepselen-zowel van personen als van zaken In beginsel komt heiligheid
alleen God toe, de heiligheid van het schepsel is hier slechts een afgeleide
van Naast de persoonlijke heiligheid van degenen die heilig verklaard of in
de hemel zijn, kennen katholieken een zakelijke heiligheid Deze komt toe
aan alle geschapen wezens of dingen waarvan God zich in zijn hierofanie
bedient en die daarom van het profane zijn afgezonderd De verering van
heilige personen strekt zich bovendien uit tot relikwieën en afbeeldingen
Deze zaken mogen echter niet geïsoleerd worden van de betreffende heiligen, zoals zij evenmin los gezien mogen worden van Christus, de heilige
zondermeer 54
Generaliserend kunnen we stellen dat in de vroeg-moderne protestantse
belev ingswereld vooral de zondigheiden het aardse benadrukt werd, terwijl
in de katholieke mentaliteit de nadruk veeleer lag op de beleving van het
sacrale, dat zich in afgeleide vorm kon manifesteren in aardse mensen en
dingen De afstand tussen het profane en het sacrale was in het protestantisme dan ook groter dan in het katholicisme, dat veeleer uitging van een zekere verwevenheid in het gewone, alledaagse kon het heilige zich immers
openbaren Overigens zou bij de pastorale doorwerking van de katholieke
reformatie in de zeventiende eeuw steeds meer de nadruk gelegd worden op
het /ondebescf en wekte men de gelovigen op tot een boetvaardige houding
Dit culpabilisenngsproces, zoals Delumeau het noemt,5'' gaf aan de oude,
contractuele omgang met het heilige (do-ut-des) een nieuwe, meer spirituele
dimensie Met het louter uitvoeren van rituelen, zoals het kruipen rond een
heilige boom of het zich wassen in een heilige bron, kon volgens de clerus
niet langer worden volstaan De ceremonie werd opgenomen in een officiële
liturgie, waarbij boete en inkeer, voortvloeiend uit een individueel schuldbesef, essentieel waren Dit proces is door Wingens treffend omschreven als de
ontwikkeling van een instrumentele naar een spirituele benadering van het
heilige ,6
Afgezien van de dogmatisch-confessionele en diachronische verschillen
in opvatting, kende de Oostbrabantse samenleving ook in sociaal-cultureel
opzicht verschillende belevingen van sacraliteit Met name het getalsmatig
dominante katholieke volksdeel vormde in dat opzicht in de vroeg-moderne
tijd geen eenheid Niet alleen tussen gewijden en leken, maar ook binnen
deze categorieën kon het heilige anders gepercipieerd worden De kerklei-

ders trachtten deze beleving met liturgische en pastorale middelen te kanaliseren, onder meer door de onderhorige geestelijkheid een voorbeeldfunctie voor het lekenvolk toe te dichten. De kerk definieerde weliswaar wat heilig was of niet en trachtte het sacrale te monopoliseren, maar in de belevingswereld van het gelovige volk vormde dit officiële aanbod vaak slechts een
deel van hun religieuze kosmos. Deze kon immers vele officieuze - in klerikale ogen veelal chaotische - heilige, en dus machtige en gevaarlijke elementen bevatten. De mentale oriëntatie van de verschillende Oostbrabantse
bevolkingsgroepen op heilige plaatsen en tijden verdient een afzonderlijke
beschouwing, echter niet dan nadat we eerst de status van de religieuze
bemiddelaars in de vroeg-moderne samenleving nader hebben beschouwd.

2. BEMIDDELAARS TUSSEN PROFAAN EN SACRAAL:
DE MEIERIJSE PRIESTER

In het derde hoofdstuk zagen we dat de Bossche kerkleiders ten tijde van de
doorvoering van de Trentse voorschriften aanvankelijk vooral de hand in
eigen boezem staken en orde op zaken stelden. Met name het gedrag en de
levenswijze van de geestelijkheid namen zij daarbij onder de loep. Die moest
/ich weliswaar 'beter' gaan gedragen, maar in feite impliceerde het op het
Concilie van Trente geformuleerde priestermodel een fundamenteel ander
gedragsrepertoire. De priesters dienden zich op alle levensterreinen van de
leken te onderscheiden. Het klerikale ideaal \ an afzondering van de profane
wereld benadrukte het sacrale karakter van hun status. Voorheen werd die
'beroepsmatige' persoonlijke sacraliteit voornamelijk beleefd tijdens het
uitvoeren van rituelen, zoals de toediening van sacramenten, al dan niet in
heilige ruimten. Buiten deze ceremoniële context gedroegen seculiere
priesters zich in de voor-Trentse maatschappelijke praktijk vaak als leken:
velen hadden vrouw en kinderen, bezochten herbergen, droegen wapens en
gingen soms op jacht in de natuur. Zij waren niet zozeer anders, doch veeleer
primus inter pares; zij hadden een vooraanstaande plaats binnen de lokale netwerken van verwantschap en sociabiliteit.
Tijdens de katholieke herleving wordt de maatschappelijke status van het
priesterschap door de kerkleiders echter opnieuw geijkt: de geestelijke mag
zich omwille van zijn frequente contact met het heilige niet laten bezoedelen
door wereldse zaken. Zijn doen en laten geldt in toenemende mate als een
gedragsideaal voor de leken. De priester moet met andere woorden het heilige belichamen en zijn levenswijze is een voorbeeld voor het gelovige volk.
52. Vgl Scribner, 'The impact of the Reformation on dail) life', Idem, 'Cosmic order and
daily life' en voor Nederland Roodenburg, Onder lemuur, 205-229 53. De Waardt, Tove
rij en samenleving, 170-244,253 255. 54.Groot(rcd ), Encyclopedie van hel Christendom
Katholiek deel, 425 426 55. Delumeau, Le péché et la peur 56. Wingens,'De Nederlandse
Mariale bedevaart'
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'De 4 waarheden deser tegenwoordig eeuwe' Houtsnede (recent afwnjfsel,
2QO χ 386 mm), Phihppus Lecuver, Uden / 's-Hertogenbosch omstreeks
1773 (origineel blok Limburgs Museum \'enlo, coll Alberts)
In de hierarchische samenle\ mg \ an oostelijk Noord-Hrabant /i|n
de verschillende standen tijdens het Ancien Regime duidelijk van elkaar
gescheiden Dit komt onder meer tot uitdrukking in de kleding en de
attributen

Zijn gedragsrepertoire wordt een nastrevenswaardige standaard, waaraan de
leken zich dienen te spiegelen.
Behalve naar verheffing van het zedelijk leven streefden de post-Trentse
kerkleiders dus naar een scherpere afbakening van de grenzen tussen leken
en geestelijken. De op het Concilie van Trente opnieuw gedefinieerde waardigheid van de geestelijke staat diende tot uiting te komen in het onderscheid tussen priester en leek. Voortaan stond de gewijde hoven de leek.57
'Niets is meer onderrichtend en brengt de mensen gestager tot vroomheid
en de heilige oefeningen dan het leven en het voorbeeld van hen die tot het
heilig dienstwerk zijn gewijd', aldus het hervormingsdecreet van 17 september 1562, uitgevaardigd op het Concilie van Trente (sessio xxn), waarin vervolgens wordt gesteld dat 'Omdat men hen immers ziet verheven in een orde
die de dingen van de wereld overstijgt, slaan alle anderen hun ogen naar hen
op als naar een spiegel en beschouwen zij hen als het voorbeeld dat zij moeten navolgen. De geestelijken, die ertoe zijn bestemd de Heer tot erfdeel te
hebben, moeten hun leven en heel hun gedrag dan ook zodanig ordenen, dat
zij in hun kleding, hun uitwendige houding, hun tred, hun taal en in al het
andere niets anders laten blijken dan wat serieus, ingetogen en met de godsdienst in overeenstemming is'.58
De in Trentse geest gevormde priester zal een ander mens zijn met een
eigen, gesacraliseerd gedragsrepertoire. Het veranderen van zijn gedrag
impliceert ook een andere relatie tot de overige groeperingen in de samenleving. Met name zijn betrekking tot de ongewijde leken ondergaat een wijziging en herijking. Het sacraliseren van de geestelijke staat stuitte op lokaal
niveau niet zelden op grote weerstanden. Immers, de parochiale geestelijkheid had in het dagelijks leven doorgaans nauwe banden met de plaatselijke
bevolking. De pastoor en kapelaan namen van oudsher volop deel aan het
volksleven, de cultuur van alledag. Zo schoten zij, samen met andere broeders, bij gildefeesten op de vogel.59
Hun seksuele contacten met vrouwen werden door de kerkelijke overheid
weliswaar afgekeurd, maar tot aan het Trentse concilie geroutineerd afgedaan met een geldboete voor Onbeheerstheid' (incontinentia). Uit deze term
spreekt weliswaar afkeuring, maar toch ook enig begrip voor de profane elementen in het klerikale gedragsrepertoire. De overtreding van het celibaat,
bijvoorbeeld door priesters die met hun huishoudster in concubinaat leef57.Julia&Fri|hoff,'De Franse priester in de moderne tijd', ijl Vgl ook Delumeau, Le
catholuisme entre Luther et Voltaire, 272-287 ('typologie du nouveau prêtre') 58. Ibidem
Vgl ook de Codex luns Canonici (Rome 1917) Titulus 111 (De obhgationibus clencorum),
canon 138 59. Bannenberg, Frenken, Hens, De oude dekenaten Cuijk, Woensel en Htlvarenheek, 11,5 'Idemd Iohannis de Oerle, officiantis ectl de Os, de eoquod alias ipso die
solemni festivo Penthecostes prox preterito unacum alus sagittaria ville de Os post phitacum infra eamdem ν illam ter vel quater sagittavit et sagittando tandem ilium amov к sic
quad rex phitaci effectus fuit etc , debet ipse in proximo concilio ι fl[orenusJ Ren[ensis]
Dat 20 febr [ 1428] ' Phitacus of psittacus is de vogel (papegaai), waarop door de leden der
schutten) (sagittari!) met pijl en boog geschoten werd Zieookhfst 8, pp 503-511
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den - cum sua /amula domestica, zoals het in de vijftiende- en zcstiendceeuwse boeteregistcrs van het aartsdiakenaat Kempenland heet - werd
doorgaans zowel door de gelovigen als door de kerkelijke en wereldlijke
overheden geduld De frequentie van dergelijke normoverschrijdingen
duidt erop dat de vertrouwelijke omgang van priesters met leken een algemeen aanvaarde maatschappelijke praktijk moet zijn geweest, die door de
kerk geroutineerd met vaste tarieven werd gedoogd, dus zonder dat dit
andere dan financiële consequenties had voor het gedrag van de priesters 6o
Een zeldzame blik in de huishouding van een voor-Trentse priester verschaft ons de boedelbeschrijving van Jan de Cort te Oirschot die in 1549, ten
tijde ν an het Concilie van Trente, werd opgemaakt Aangezien hij in zijn tes
tament honderd Carolusgulden, destijds een aanzienlijk bedrag, had ver
maakt aan zijn natuurlijke dochter Lijsken wilden zijn executeurs hun func
tie alleen aanvaarden als zijn bezit hierop berekend was Vandaar dat we in
het Oirschotse schepenprotocol een overzicht aantreffen van zijn bezittin
gen, per vertrek geordend, echter zonder taxatie 6 '
Jan de Cort voldoet in grote lijnen aan het beeld van de voor-Trentse cle
ricus hij had geen academische opleiding, maar waarschijnlijk alleen de
plaatselijke Latijnse school doorlopen, werd priester in zijn geboortestreek
en onderhield nauwe banden met zijn familie Zo deelde hij in 1542 met zijn
broers en zusters de nalatenschap van hun ouders, die in hoofd/aak was gele
gen bij de molen in de buurtschap Spoordonk In 1547 wordt hij voor het
eerst genoemd als pastoor van Oirschot Zijn huishoudster Kathelyn Jans
dochter van de Mairslacr was zonder twijfel de moeder van zijn dochter
Lijsken 6 2
Ook de andere bij het testament betrokken partijen voldoen aan het pre
conciliaire beeld Zo was Joost van Hersel, een van de aangewezen execu
teurs, de natuurlijke zoon ν an een Oirschotse kanunnik 6 ' De andere execu
teur, Jan Janszoon van de Mairslaer, was familie van Jan de Cort hij was de
broer ν an Kathely n, de Corts huishoudster, en hoogstwaarschijnlijk als oom
aangewezen als voogd voor dochter Lijsken Jan de Cort had de zaken behar
tigd van zijn overleden collega-priester Gerard Mengelen Door het overlij
den van Jan waren die echter met geheel afgewikkeld Er bevonden zich
daarom in zijn boedel nog diverse persoonlijke en zakelijke documenten van
Gerard Deze was een kleinzoon van de priester Jan Mengelen en vanaf 1520
rentmeester van het Oirschotse kapittel Behalve collega was Gerard Men
gelen tevens familie van Jan de Cort Gerard had namelijk vier kinderen van
zijn huishoudster Goyaertken Jansdochter van de Mairslaer, een zuster van
Kathelyn, de huishoudster en vrouw van Jan 6 4
De pastoorswoning van Jan de Cort bestond in 154g uit zeven vertrekken
en een bakhuis De ïnventansator betrad het woonhuis op de begane grond
via de 'hoogecamer', waarin zich slechts een bedstede en wat korven bevonden De aanpalende woonkeuken was goed voorzien van huisraad Naast
allerlei keukengerei dat tot de standaarduitrusting van een huishouden
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behoorde (ketels, potten, pannen, vuurbalen, hangijzers, borden en kannen)
beschikte onze priester ook over voorwerpen die op een verfijnde levensstijl
wijzen, zoals een pepcrmolen, een beschilderde sierschotel, een glazen
azijnkaraf en een koperen wasbekken.
Op de goot, genoemd naar de open waterafvoer, bevond zich een kleine
voedselvoorraad (een half gevuld biervat, een koperen vleespot, een zak, wat
roggemeel, een tonnetje) en huisraad, zoals een kleermand, een werkblok,
een waskuip, een houten emmer, een riek, een schop en een houten stok.
Gezien de plaats van deze voorwerpen betraden de bewoners het huis
hoogstwaarschijnlijk door de buitendeur van dit vertrek. Er stonden ook wat
meubels, zoals een kleine vierkante tafel, zeven stoelen ('eenen reepstoel,
eenen setel, twee sittccussens, drie drievoetstoelen [en] twee lcenstoelen') en
een gesloten 'tredsoirken'. Hierin bevond zich nog een stenen mosterdpot
en wat ander, klein tafelgoed. Bovenin lag een gesloten koffertje met een
groot aantal waardepapieren alsmede twee kleine zilveren kruisjes, 45 kora
len kralen - hoogstwaarschijnlijk van een kostbare rozenkrans - en een
'boeckquispel': een decoratieve boekenlegger met een kwastje. Op de goot
hing tevens een geschilderde voorstelling van 'Ons Heeren'. Daarnaast
stond er een haspel, een onmisbaar meubel voor de nijvere, spinnende huis
vrouw.
60 Ibidem, xi-xn, Van ile Meerendonk, Tunen re/urmaiie en contra-reformatie, 46-60,
Lips, 'De Brabantse geestelijkheid en de andere sekse', Bijsterveld, Lai trend timen Kerk
en wereld, 340 348 Meer in het algemeen zie Post, Kerkelijke verhoudingen,(>η-ι$·$,en
Rogier, Gesihiedeniiian hel kallioliiisme, 1,27-38 61.RANB, RA Oirschot, inv.nr 136, sehe
penprotocol 1549, f Lxxxiip ι,χχχνιΓ De boeilelbeschri|Mng is gepubliceerd en \ an cen
toelichtingvoorziendoorLijten/Len pastoorsinventarisuit 1^49' 62 Ibidem Zieook
Bijsterveld, Luierend limen Kerken wereld, bijlage 6, nr 3913 63. Schutjes, Geschiedenis
van hel bisdom 's-Heriogenho\ih,\ ,366 ν ader is Daniel \ an Herssel, in 1498 als kanunnik
bekend Zie ook Bijstcrvcld, Lax erend tiwcn Kerk en wereld, bijlage 5, nr 2785 en nr 2337,
die tevens ingaat op het verschijnsel van de pastoorsfamilies, 116 117, 124, 134,366
64. Lijten, 'Een pastoorsinventans uit i549\ 156-157
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Dat Kathelyn zo'n vrouw was, blijkt onder andere uit de 'spilcorf ' waarin ze haar klosjes bewaarde en de hekel waarmee het vlas gekamd werd De
voedselvoorraad, met 'gecoecte eetbair spyse', werd in de kelder met een
muizem al tegen ongedierte beschermd Het huis kende voorts een kleine en
een grote 'neercamer' De kleine neercamer deed vermoedelijk dienst als
opslagruimte en bevatte, naast een wekkeruurwerk ('urgewcrek weckeren')
onder andere een buidel met diverse (grammatica-)boeken Ook op zolder
bevond zich een negental, blijkbaar weinig gebruikte Latijnse boeken, waaronder de bijbel
In de grote kamer, het meest comfortabele vertrek, treffen we de luxevoorwerpen aan, die een beeld geven van de materiele vormgeving en maatschappelijke afbakening van de dorpselite, waartoe ook onze pastoor
behoort Opvallend in deze ruimte is de grote hoeveelheid textiel in de bedstede, die met rode gordijnen is afgesloten, liggen een groene en een rode
deken, een hoofdpeluw en twee oorkussens, alsmede een kostbaar dekbed
(een 'Franckevoerts sargie met lynen gevoedert') Bij de bedstede hangt,
behalve een prent van de Moeder van Smarten ('eenen papieren brief van
den seeven ween'), een blauw linnen gordijn aan een ijzeren roede Op het
trezoortje staan een houten kruisbeeld en enkele kandelaars In dit kastje
bewaarde Jan onder andere servetten (vijf slechte en acht pellen exemplaren) en tafellakens (twee slechte en een groot pellen laken), zijn nieuwe
pnesterbonnet, acht getijdenboeken, rekeningen, tinnen tafelgoed, een kristallen glas en, bijzonder toepasselijk voor een parochieherder, een schapenschaar (scaepsscheer) In een kist bewaarde hij zijn ov enge beddegoed, zoals
zes paar slaaplakens, alsmede zijn kleren twee wambuizen, een paar broeken, een drietal zwarte tabbaards, twee koorkleden, vijf hemden en een
zwarte palsrok Ook zijn 'dagelixen grauwen tabbart' bevond zich hierin
Waar Kathelyn haar kleren bewaarde, wordt niet duidelijk - mogelijk
beschikte zij over een eigen kist - maar gezien de expliciete toevoeging dat
het gaat over 'manshemden', 'manshozen' en een 'manswambis' was verwarring in ieder geval uitgesloten Dat we ons hier in het meer elitaire, mannelijke en geletterde domein bevinden, blijkt onder andere uit de 'gelaescustodie' met zeven glazen, het urinaal en de lezenaar Kijken we naar de
materiele vormgeving van zijn dagelijks bestaan, dan blijkt Jan de Cort in
Oirschot een vooraanstaande plaats te bekleden hij bewoonde een huis met
een voor die tijd ver doorgevoerde vertrekkendifferentiatie, dat relatief comfortabel was Zo werd aan zijn kerkelijke positie maatschappelijk vorm gegeven zijn status als geestelijke bleek uit zijn materiele bezit Uit zijn levenswijze was dit minder duidelijk op te maken zijn functie weerhield hem er
immers niet van om, tot na zijn dood, vrouw en kind te onderhouden en zijn
familiebelangen, getuige de vele in schepenbneven vastgelegde bezittingen
en rechten, te behartigen
Ook ruim tachtig jaar na het opmaken van de boedelbeschrijving van
deze Oirschotse pastoor treffen we, weliswaar incidenteel en in de periferie

van het bisdom, nog dergelijke sporen aan van een in wezen pre-conciliair
klerikaal gedragsrepertoire. Zo overdenkt de pastoor van Valkenswaard,
Wouter Heeren, in 1632 'de cortheijdt [des] menselijcken levens en de onsekere van des sterffvens' en maakt hij zijn testament op. De armen van Valkenswaard worden hierin met honderdvijf gulden goed bedacht. Voorts vermaakt Wouter kleine geldbedragen en goederen aan de benedictijnen, de
fraters van Weert, de kerk van Valkenswaard en aan een zekere 'Willem onze
Peter'. De overige goederen 'so haeffelijck als erffelijck, roerende en onroerende' komen toe aan de kinderen van Frans Wauters die zijn verwekt bij
Lijntken Jans. Deze Frans, woonachtig te Lommei, was - naar het zich laat
aanzien - een zoon van de pastoor. De Valkenswaardse parochieherder vermaakt dus een groot deel van zijn bezit aan zijn kleinkinderen, 'met naeme
Adriaen, Wauter [evenals vader vernoemd naar diens vader] en Jannen om
den selve daermede op te voeden in der voege Godts ende de Aude Cathelycken religie'.65
Als Wouter Heeren in 1635 overlijdt, wordt zijn inboedel geïnventariseerd. Hierin bevinden zich verschillende goederen die we bij een geestelijke van contrareformatorische snit destijds niet zouden hebben aangetroffen. Zo blijkt uit de inventarislijst dat de kleinkinderen van de pastoor regelmatig op de pastorie verbleven, want een van de bedden was voor hen gereserveerd: 'Waer aff het eene bedde, eenen hooftpeulcuwe, een oircussen
ende de gardijnen voors. blijffet tot behoeff der kijnderen oft sij buijten
woenden'. Tevens werd pro memorie 'eenen nachtabbert waermede de kijnder gecleedt zijn' vermeld. De aanwezigheid van de kinderen op de pastorie
geeft aan dat familiale elementen omstreeks 1630 nog openlijk in het
gedragsrepertoire van een Kempense dorpspastoor, ver verwijderd van de
bisschopsstad, aanwezig konden zijn. De zoon van Heeren, Frans Wauters,
wordt bij de inventarisatie een hoeveelheid houtbewerkingsgereedschappen
toebedeeld zoals 'een dreijbank, acht boren, eenen essen dreijbeijtel, vier
andere beijtcls, 1 goedse [guts], 1 passer, 1 snijmes, 1 trecktange, een hamer,
scherpsaege, een handt saege'. Ook de voorraad hout komt hem toe. De
'timmerbank' wordt gegeven aan pater Bartholomeus Baers ten behoeve van
het franciscanessenklooster in het nabij gelegen Dommelen. Onze pastoor
beschikte blijkbaar - uit liefhebberij of als bijverdienste - over een goed uitgeruste timmermanswerkplaats. Opmerkelijk is ook 'eenen voetboegen met
sijn toebehoirten, so men secht den schautenth van Dommelen competerende' aangetroffen werd. De inventarisator voegde hieraan toe 'dat de pastoir
daer aen heeft laeten repareren'. Waarschijnlijk maakte (en repareerde)
Wouter Heeren zelf voetbogen. Uit het bezit van het Dommelse schutsgilde
Sint Martinus zijn twee schachten van voetbogen bekend met de inscriptie
66
'Valerius Η. 1630', het signatuur van Wouter Heeren.
65. Mélotte, 'Erfenissen чап een Valkenswaardse dorpspastoor' Gebaseerd op SAREK,
RA Wajlre&\all.cnswaard,Ri22,f 192* 66. Ibidem Vgl Schutjes, Geschiedemsi an he !
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Pastoor Heeren hoopte wellicht dat zijn kleinzonen als priester in zijn
voetsporen zouden treden Hij bepaalde immers niet alleen uitdrukkelijk
dat ze 'in der voege Godts' in de 'oude' katholieke godsdienst opgevoed
moesten worden, maar ook dat zijn boekenbezit, zo'n vijftig werken ter
waarde van zes kruisdaalders, bestemd was \oor de kinderen \an zoon
Frans Het betrof voornamelijk theologische, katechetischc en anderszins
kerkelijke boeken, alsmede werken van klassieke auteurs 6 ? In een aparte
clausule legde hij vast dat zijn opvolger, pastoor Tieleman Tielens, de boe
ken zolang onder zijn hoede zou nemen Mocht die vanwege oorlogsgeweld
moeten vluchten, dan zouden de boeken ondergebracht worden bij Frans
Wauters in Lommei 6 8 Pastoor Heeren behoorde op grond van deze gedra
gingen tot de geestelijkheid van de oude signatuur, die in snel tempo vervan
gen zou worden door de in Trentse geest geschoolde priesters Die /ouden
zich volledig aan de zielzorg wijden en voor hen was het uitoefenen van een
ambacht, laat staan het hebben en onderhouden \an kinderen en kleinkinde
ren, taboe
De toestand in het oude bisdom 's-Hertogenbosch w eek in dit opzicht overi
gens niet af \an de situatie elders in Europa ook daar was het verschil in
mentaliteit en levenswijze tussen de clerus en de pusilli et rudes (de 'geringe
en onbeschaafde' mensen) doorgaans minder groot dan de contrarcformatonsche kerkleiders lief was Zo heeft Магу O'Neil aangetoond dat een
dorpspriester in het zesticnde-eeuwse Italie als deel van een familienetwerk
soms geheel tegen het kerkelijk belang in moest handelen Dergelijk gedrag
was in strijd met zijn rol als representant van de orthodoxie De kerkelijke
autoriteiten onderkenden deze nauwe banden met de cultuur \ an het lekcnvolk, die in hun ogen geen goedkeuring konden vinden (щ Bisschoppen als
Le Camus van het bisdom Grenoble (1671-1707) stoorden zich aan de al te
gemoedelijke omgang van de priesters met de landelijke bevolking, met wie
zij de ondeugden en vaak ook het 'bij'-geloof deelden Zij moesten worden
opgevolgd door een nieuwe generatie rigoristiche, volgens Vovelle zelfs
'enigszins terroristisch' optredende priesters 7°
Bij de doorvoering van de besluiten van het Concilie van Trente in de
zestiende en zeventiende eeuw vond de deelname van de geestelijkheid aan
het volksleven echter allengs minder genade in de ogen van de kerkleiders
De 'status aparte' en voorbeeldfunctie van de geestelijkheid werd sterk
benadrukt, waardoor de verwijdering tussen volk en clerus in gang werd
gezet Of, zoals Peter Burke het treffend formuleert 'the old-style parish
priest who wore a mask and danced in the church at festivals and made jokes
in the pulpit was replaced by a new-sty le priest who was better-educated,
higher in social status, and considerably more remote from his flock' "'
Tegelijkertijd werd deelname van leken aan klerikale activiteiten verbo
den Een sacraal domein dat niet door de aanwezigheid van leken geprofa
neerd mocht worden, was bijv oorbeeld het koorgebed In 1568, bij de ν ïsita-

tie van het kapittel in zijn residentie 's-Hertogenbosch, stelde bisschop Sonnius hieraan duidelijke grenzen, getuige onder andere een suggestieve vraag
aan een van de kanunniken: 'Ondervraagd of hij meent dat tot het voltrekken
van het koorgebed toegelaten moeten worden niet-geestelijken [non-cleria,
waarmee waarschijnlijk degenen bedoeld zijn die slechts de lagere wijdingen ontvangen hebben] die gehuwd zijn, of twee of drie vrouwen hebben en
zich geheel als leek gedragen in kleding en baardgroei'.72 De kerkleiders
trachtten de samenleving strikt te herordenen aan de hand van categorieën
als clericus en non-cleruus of lauus. In dit Trentse maatschappijbeeld is de
leek in de eerste plaats iets negatiefs, een niet-geestelijke. Het nauwgezet
hanteren van deze norm heeft de klerikalisering van het kerkelijke parochieleven, waarbij de invloed van de gelovige leken zoveel mogelijk werd teruggedrongen, in de moderne tijd sterk gestimuleerd.
Een vroeg en frappant voorbeeld van klerikalisering is de benoemingspraktijk van kerk- en H.-Geestmeesters in üemert, die omstreeks 1700
zowel deel uitmaakten van het dorpsbestuur als van de kerkfabriek. Zij werden in de praktijk benoemd op wens en voordracht van de pastoor, hoewel
dit recht feitelijk de wereldlijke heer toekwam. De nieuwe functionarissen
dienden hun eed ten overstaan van de eerwaarde afte leggen. Deze procedure werd door pastoor Gautius (1692-1736) in detail beschreven,73 waarmee
hij de klerikale werkelijkheid formaliseerde. Zodoende veranderde uiteindelijk de machtsverhouding tussen geestelijken en leken.74
In Helmond voerde de pastoor omstreeks 1777 een ritueel \ an gelijkheid
en broederschap uit wanneer op de feestdag van Sint Andries (30 november)
de twaalf kerkmeesters omstreeks vier uur op de pastorie werden ontboden
bisdom 's-Hertogenbosih,\ ,ηη% Walter Heeren, waarschijnlijk in i6o9pastoortc Valkcnswaard Tussen de jaren 1617СП 1631 leest men in de armenrekeningen dan cens Waltcrus
Heeren, dan weer Vaiarne I leeren en ook zeer duidelijk J I leeren 67. Zoals onder meer
de decreten van het Concilie van Vlcchelen, de Christelijke Leermge,de Biblia latina,
preken \ an Bernardus, de Bello gallico \an Caesar, en de Natura \m Aristoteles
68 \lelotte, 'Erfenissen \ an een Valkensw aardse dorpspastoor', 58 60 éa.O'Ncil,
'Sacerdote ovv ero stnonc', 67-68 Vgl ook het fraaie л oorbeeld van de pastoor van het
Franse dorpje Morville in Fnjhoff, 'Vraagtekens bij het vroegmoderne kerstcningsolfensief ', 74-78 Antropologen troffen in de jaren zestig van deze eeuw in de perifere
Italiaanse Alpen oude priesters aan die 'volledig' participeerden in het volksleven ' T h e
curate in St Felix, as in most Tyrolese villages, к> primus mier pares, a peasant like am
other, entitled to smoke and consume his ov\ η pig ' Als gevolg daarvan is hij 'deeply
involved in the affairs of the communitv' 7.icColc8¡ Wolf, The hidden frontier, 2^,261
70 Vovelle, Mentaliteitsgeschiedenis, 112, die zich baseert op Chanaud, 'Folklore et religion
dans la diocese de Grenoble' Vgl ook Luna, Territories of graie Meer algemeen Dclu
mcau, Le catholicisme entre Luther et Voltaire, 272-284 71. Burke, Popular lultiire, 271
Vgl ook Delumeau, Le catholicisme entre Luther el Voltaire, 272-284 en Lottin, Lille
Citadelle de la Contre-Réforme'. 85-106 72. Frcnkcn, 'Kerkvisitaties van Sonnius', 66
73. Otten, 'Benoeming van kerk- en Heilige Gccstmccsters' In de procedure van de
voordracht tot beëdiging vvas overigens (pro forma ? ) vvel voorzien in het maken van
bezwaar door de parochianen Voor Gautius zie Schutjes, Geschiedenis tan hel bisdom
's-Hertogenbosch, 111,692 74. V gl Art,'Deleek in de kerk tijdens de 19de en 20ste eeuw'
en Julia & Fnjhoif, 'De l· ranse priester', 133
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om de jaarrekening \an de kerk \ast te stellen Was het gezelschap rond de
tafel verenigd, 'dan haelt den Pastoor het kasken met het geld van 7vn kaemcr, en als de rekening gedaen is dan draegt hij dat met den oudsten kerkmeester weer naer zyn kacmer, den pastoor heeft e'n sleuteltien en den oudsten regeerenden kerkmeester ook eenen van 't kasken' Nadat eenieder de
rekening ondertekend had, placht de pastoor te zeggen 'ick zal d'oude regerende kerkmeesters met een glas wijn bedanken en ik zal er nieuw moeten
kiezen (oft stellen)' Terwijl hij dan een glas wijn nam, zei hij 'ick bedanke
Uw N N voor uwen trouwen dienst'en 'ïckkiezeuwNN voor regerende
kerkmeesters en ick heb de eer van uw te feliciteeren' Nadat ze uitverkoren
waren 'vracgt den pastoor altyd in 't gencrael oft ze niets te zeggen hebben?'
Siardus Mertens, de kapelaan die dit alles zo keurig voor ons noteerde,
merkte op dat in 1777 alles goed ging, in tegenstelling tot het jaar ervoor,
toen een lid voor de eer had bedankt Na afloop trakteerde de pastoor op een
maaltijd De tafel werd weliswaar niet gedekt, maar de pastoorsmeid zorgde
voor zeventien a achttien dubbele boterhammen met daartussen een stuk
van een 'groóte fricadelle' of ander koud gebraad Tevens werd een schotel
met beschuit en gerookt vlees gepresenteerd 75
De pastoor w as de dominante gastheer die tijdens de vergadering het initiatief nam Als teken van verbroedering werd er een pijp gestopt van tabak
'gelijk den Pastoor rookt' en een goed glas wijn gedronken In 1777 schonk
de pastoor twee soorten wijn (in totaal 22 flessen) en bracht, terwijl de leken
in groepjes kaartspeelden, volgens een vast patroon diverse dronken uit
allereerst op de gezondheid van iedere kerkmeester 'volgens ouderdom',
waarbij hij ook hun vrouwen ('oft die geen vrouw hebben dan hun zuster oft
dogtcr') en eventuele klerikale familieleden ('Heerbroeder' of'Heerneef')
betrok Vervolgens werd er gedronken op 'Zijn Hoogweerdigheydt [de apostolisch vicaris], dan 't welvaren van de H Kerk, dan 't welvaren van 't kerkenhuys, dan 't welvaren van Helmont, dan een glaskin van vricndtschap,
dan continuatie van gezondheyd, finahter de beste nagt rust' ? 6 De laatste
toost was een niet mis te verstane wenk dat het tijd werd, zo omstreeks elf uur
of half twaalf, om huiswaarts te gaan De hele gang van zaken is tekenend
voor de verhouding tussen geestelijken en leken De eersten namen het initiatief, bepaalden het gedragsrepertoire en regelden de gang van zaken De
leken ondergingen het ritueel passief, waren dienstbaar aan de kerk en in dat
opzicht als beheerders van de kerkelijke bezittingen onmisbaar Over benoemingen werd ter plekke niet overlegd of gediscussieerd, en het was zeker niet
de bedoeling dat men weigerde, zoals Piet van Moorsel deed, die daarmee in
1776 het ritueel van gelijkheid en vriendschap - waarmee in feite de afstandelijke verhoudingen werden verhuld - verstoorde De kerkmeesters waren
voor de Hclmondse pastoor belangrijke leken, met wie hij rekening had te
75 7wi|scn, Ten jaar kapelaan te Helmond 1773 1774', 82-83 76 Ibidem, 82-83

Het gebied van de classis 's-Hertogenbosch en de classis Peel- en Kempenland,
door W. A. Bachiene (uit diens Kerkelyke Geographie, Amsterdam 1768-1773).

houden en die hij eens per jaar goed onthaalde, maar als het erop aan kwam
bewaarde hij het geld van de kerkfabriek wel op zijn kamer 1Ί
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In het bisdom 's-Hcrtogenbosch propageerden de bisschoppen decennia
lang het Trentse ideaal van de priester 'nieuwe stijl' Het best vinden we dit
verwoord m de vernieuwde bisschoppelijke statuten uit 1609 ter reformatie
van het kapittel te Oirsthot 'Ofschoon het kleed niet de monnik maakt,
moeten de geestelijken toch kleren dragen die passen bij hun stand, zodat ze
door de gepastheid van hun uiterlijke kleding de innerlijke eerbaarheid van
hun gedrag tonen Daarom bevelen we aan de kanunniken en aan allen die
een beneficie hebben, dat ze nederige dienaren van de bisschop zijn en geen
wereldse soldaten, en daarom verbieden we hen het dragen van wapens, dol
ken, geweren, gekleurde kleren, die voor geestelijken verboden zijn, en
andere kleding die in het Concilie van Mechelen Γ1607] verboden is Wie
anders doen, moeten volgens het voorschrift van dat concilie streng gestraft
worden' ? 8
De Brabantse priester moest zich met name door zijn kleding onder
scheiden van andere groepen Hij diende zijn status letterlijk uit te dragen 7 9
De attributen waarmee de welgcstelden aansluiting zochten bij de adellijke
cultuur, zoals bonte kleding en wapens, behoorden door de Oirschotse
kanunniken te worden afgelegd, waaruit blijkt dat zij lang niet allemaal, zoals
Jan de Cort in 1549, over een zwarte tabbaard beschikten De kleding en de
bezittingen ν an de priesters w aren voor de kerkelijke autoriteiten een middel
om het 'anders-zijn' van de geestelijke stand op nonverbale wijze te marke
ren Deze visuele svmbooltaal fixeerde in het openbare leven de grenzen en
verschillen tussen priester en leek
Een kleine tien jaar later controleerde bisschop Nicolaas Zoesius tijdens
een ν ïsitatiebezoek de nalev ing van de Oirschotse kapittclstatuten Blijkbaar
achtte hij het wederom noodzakelijk een verordening uit te vaardigen
'Allereerst bevelen we in het algemeen dat alle zaken die door de H Artikelen, vooral van het Concilie van Trente en Mechelen, over het leven, de
deugdzaamheid en zedigheid en over de passende kleding, die de kanunniken moeten dragen en ook over de uitspattingen, dronkenschap, ongeoorloofde jachtpartijen, vogel vangst, dansen, herbergen en spelen en ov er allerhande te ν ermijden ν ergnjpen bepaald zijn, dat al deze dingen onder dezelf
de straffen zoals daar vermeld, onderhouden moeten worden' 8 o Deze ver
ordening omvat nagenoeg het gehele corpus ν an ontspanningsactiviteiten in
de pre-industnele samenleving Aan de hand van deze opsomming gaan we
beknopt in op enkele ontspanningselementcn uit het gedragsrepertoire van
de ν roeg-moderne plattelandsclerus in het bisdom 's-Hertogenbosch
Behalve een sportief en gastronomisch vermaak zal de jacht ν oor de min
der bemiddelde priesters een welkome aanvulling op hun dieet zijn geweest
In 1571 werd Dominus Reynerus bij de visitatie van zijn parochie te SintGeertruidenberg berispt, omdat hij als 'vogelaar' met zijn jachtstok of

knuppel 'op vogeltjesvangst gaat'.8' De visitator onthoudt zich echter van
nader commentaar. In 1615 zien we daarentegen, wellicht als uitvloeisel van
de diocesane synode van 1612, een opvallend offensief tegen klerikale jachtpartijen, onder aanvoering van de ijverige bisschop Zoesius.
Op 14 juli 1615 doet deze bisschop het kapittel van Oirschot aan, waar hij
verneemt dat twee kanunniken, in gezelschap van een zanger, met geweren
op jacht plegen te gaan. Zij bezoeken bij die gelegenheden ook herbergen,
waar zij 'onder het drinken volkse liederen zingen en andere dingen doen,
die niet passen bij de kerkelijke stand'.82 De pastoor van Budel heeft, 'door
ons gemaand, beloofd dat hij nooit meer de herbergen zal bezoeken en dat hij
op zal houden met jagen en zijn jachthonden weg zal doen', aldus de strenge
bisschop Zoesius.8-5 In diezelfde tijd krijgen de heren Gregorius en Gerardus te Liempde te horen dat ze 'dingen doen die een priester niet passen',
zoals vissen in de rivier de Dommel.84 Met deze anti-jachtcampagne trad
Zoesius overigens in de voetsporen van zijn voorganger Masius, die nota
bene de tweede diocesane synode in 1612 opende met de retorische uitspraak dat de priesters zich meer verdiepen in de plaatsen waar men hazen
en vogeltjes kan vangen dan in de bijbel.85
De Oirschotse kanunniken gaven zich echter niet zonder slag of stoot
over aan de anti-jachtverordeningen van de bisschop. Naar aanleiding van
een tweede visitatie van Zoesius in 1618 dienden zij een uitvoerig processtuk
in bij de Raad van Brabant te Brussel. Met betrekking tot het opgelegde
jachtverbod stelden zij dat de kanunniken van Oirschot van oudsher het privilege hadden 'van te moeghcn jaeghen ende patrijseren ende daertoe sijn
sommighe pachthoven ende plactsen in de omliggende dorpen, die hen met
haere peerden, vogelen, ende honden ende allen haer geselschap moeten den
cost ende dranck geven ende daer laeten benachten, blijckende uyt de copy e
van Hertoghinne Johanna van den jaere 1395'.86
77. Ibidem, vgl ook Polman, Katholiek Nederland, in, 112-116 die nader ingaat op de
verkiezing en het functioneren van kerkmeesters in Staats-Brabant Uit de door hem
aangehaalde voorbeelden blijkt telkens de delicate verhouding tussen kerkmeesters en
pastoor 78. Frenken, Documenten, 267 Betreft het provinciaal concilie van Mechelen
(1607), Tit 18, cap 4 Zie De Ram, Synodicon Belgicum, 1,394. 79. Vgl. Constance, Le
pustoral de Samt Charles Borromee, 67-72 ('Quels dévoient être les habits des curez') In
een dekenaal reglement voor het district Breda heet het kort voor 1600 'Dat ze eerhjcken
I waardig] geclect sullen gaen, niet licht\eerdich, geen doorsneden en gehackeldc wambaiscn, maar alleen swert dragende, niet uutwendich [met pracht en praal] gemaeckt,
maar degehjek als een priester Godts die altijt rouwe behoort te dragen over sign en der
gemeynte sonden, betaemt ' Geciteerd in Brekelmans e a , Gilze duizendjaar, 45 (bron·
Archief Bisdom Antwerpen, invnr 1121 visitaties dekenaat Breda) 80. Frenken, Documenten,271 (visitatie van Zoesius, 21-22 oktober 1618) Het in één adem noemen van het
Concilie van Trente en het provinciaal concilie van Mechelen uit 1607 wijst reeds op het
belang dat aan deze laatste kerkvergadering werd gehecht 81. Goossens, 'Kerk en
kloostervrsitaties', 128 129 82. Frenken, Documenten, 199, 271 83. Frenken,'De latere
kerkvisitaties', 94. 84. Ibidem, 88 85. Rogier, Geschiedenis van het katholicisme, 1,536-537,
71c de reactie hierop van Frenken, 'Bij de herlezing', 287-291 86. Frenken, Documenten,
201,272-273 (bijlage x v het jachtpnvilege van het kapittel)

163

1

'"<·?· β » " • » W W · ·

Gebed in den Nood tot de Alderheyligste Moeder Gods MARIA
om dagelyks te spreéken voor het Heylig beéld

VAN HAENDEL.
O

dl/etke%!gtU

Maegd

tfrn. Ля lart i*$ ι el
оріілгп
guadar ternani te sym , мех ta*
a meg gara tonder mail,
halt
darr fr* bamegen alle
blydtthap·

en

Η /mils Meeder
God*Ka
ra ? ik SN.
aldargroattten
ел
onmeentgttea
ζ* adirr t merme
тл neatoewfagt tot*r
ем мег een
Imderiyi
h· ¡numen
buyge туп
tamtßgebtibt
жаегтАаущМт
I
met era toegonepen href em be
drukt gemord,
zagtende
, ier•aende , meesande
en
biddende
d*tgy»
° ••edietentte, mogtant
oodmoedigtta
Froume
eamedely.-tende Moeder,
ту
eltandJgttem

en c-.-»er'ril¡¡ttr¡t

ар deéza

¡я ani
aiderwrooUte
keyd milt rerheoraa,
arm my -mitt denen,

раж dit mßlaagaahk
de in de I *

in't/ішг
leyJ
< ••ntttt* erb
m/g ffleaedyd.
ftrheagl
ту
nedargtdndit
an getitrit
bert .
Jr/ß

by
zyt
шея
God
«v-

piy te terhpóren,

doï-r alla mm>
VgdeM , do,
cJi*dde/ykém
troatt
, raardea
oen и legi
ttortran
dea 11 •'
ι-, 11
, r i/ •'oidarkayBoib
%r^uldTgkaydheef,
madatrTee,.

gert , want gy tyt zym
aaegrпаеa¡:te Moeder
ем ееве
Ι·\ataad. Fermerfâter
by God
den

knfígen Geest: manSgy
m reíd gru
Bruyd.
0*1 gy,

ó ierkerenite,

zstz^a
шуГ ке!

horgtle Jet Ite шей met een « / ·
doegecde
Qogemi/taentchonmca,
- aden тает іамоштіAeyd, Biet тупя eerde- de
ига/
few , moer
aooizc-—

myurítemedrmktheyddatgy
¿einsäen
door κ tirria

ii

.' ,

it

катет o!t

tat

lot

rnÜt
haJp die

zr-rie,

mrt alia л»і

ш, geh

Ы of »tag tirmegen ,
Leite
aam Jrm* tof *

tot hem. ík
vr^ori
•'• gebeden ton d'hey
bgen , dot>r а/ют dom bd
vor
ileEngr/em, didtr adea den dien·•
dia в ram de atentcken mord oen
grdaen,
dieoyf tei и
eergotfamu
of getthieden
zal. ik rarzaek t en
ik bidde mat ее* mfOÍfmt nuera.'

i

ah

dem

и zegge de, de тейие

z¿I

m

kont j n help** , gy milt
ri
MeJpem , Joe ík ¿аир gy xml* ту

¿еірея.
tiy it-et Ott helpen : mant gy
de magU''ie
тле»! GmJ , ее

" éftpntak
l> pat
dürr alla het gern a ter

ei de u+r

gy sait

• γ helpe* , mant zymde Moeder van - (ti nnzem Broeder, zoo Zyt gy ont myi
ту kelpem , mont gy kebt meer andere aam ту ,

¡e oc.rzaeí. onzer biydtekap
, de grnoìpa*.
Gy hebt ara zandaen tot kettest
leetmezri.
iraamdemitta
der ironie , den treffe* iertrumem
oertogtderzrtdarren,
de troot/ƒ» hr.ht Ofoordeaa^rti gebragt tat beteerimgr
teru* der bedrukte, de mofe der
Gy hebt moar oazmyterVe
теліеЛ--в rerirrfra
ttejxmoedSg*
ем dem
kyttamd
Gy kebt myt de klammen dot day*! ¡г pedatt,
der
сІтіеаея.
mrrrgegeaea.
fé* nebt аея de mamkoôpeade
Doer em a miete,
О alderkeyligtt*
Maegd'.
gy watte коёяе tam xa/tgnatd.

z\t

• ш 'k bidd*
tk materie tot a , ·

¡I f-nrieir

, M le mo?d*n door a-

JeÂi GoJdetyle
Moedtr,
im
derze e j ..*brmoamlkeyd',
tot mie
-ем ¡und tot de Moeder
Fader rergraml
ir.

terme,

kl^i a

anden
moet vedaren gar п. Dat
χν -mdt anderrtettaea
dt* amderj
•мое/rai/ее. Dairy
mdctrocnten.
di* гож сем ieder tet/aetem
zymde aadrif zi'tidea
талі-.оргп.

zal

riioe/

limanonayttpr.r'tyir
m<r, trui
aen ra formatesthiydd}qm
terré an /y de ad* Zteft
gt/maei

aere

Іеясі.щ(ем dal
gy
mear ееше

alderktagtißite
ferme ne we ,
God dea Fader, tarn mie gy
da aiderùafite
Defter,
voor
g** enríe Foòriprairleme
by
'¿en Zoo/te,
Jig ж яіеи ем

hert

ri ing tua и fi-fj
Bitabatk
Opdrwa
r- e
fa,
η den 'Іе/преІ.
//el
dog medatydea met тупа &$**
ты'-rtíige dfttefheyd
doir
al/elev

ая kam tont

ja*
efa

Um het teda* a aangedaan

it ta

GiM

keybgieyd.
zrytrr
'

de mette
£ш
ι ком-i ut
trirrgrt
,
"•fit**
Frrmee
6 aletagtàgtte
rrrmeen*
нам Ив'
med еж derde,
тем β onmogelyk.
яТаегот znmdgy
ту aldrtti гтч ι ottea doM ook
- « , ik ie* gexekaepe*
vom de* zeltet God,
vedati dubr Met zeur
dtrrkaer Bloed, ey Ctt -c.< met dd, л• atente e* aVaeder gatte/f foor ary alt toer
**dere.
G , --.Г de zehe mm , die gy moert te aobra*. Vm LafJe и arader,
urn

bermher^fhe*
l ¡* de zebe ; urne tyirgkeyd
om iemand ta helpen
mindert
ÍFatrmm emzomdgy
ay dan о/Лmirt
lyitaemî

en h aia*

ver-

С у «г» aerati ger* pe*íaomem myt,
dia α z^rnde* aemmeprm,
meer ieder
ram,
irrt uenzkaetemde
tone den zrrta* toedoen-»
magra ттея 'ryi**d
tfaaiaer f t* meer ai* de
gebeden lirjw e* groet, rjk as arm, ttgttedrdigt
gem.
*f*t « krt te tart, matgy
^¡taüydgereed.
dltjd
uaen urne arvem прет
aa alte
Hty&ge*.
te amtf*>mre*. Ziet dam , 4 Комкяаіяяа,
aldrrryiite
Jdaegd
hier
Gy mdt жгу ba/pan , mant
gy am de sardarn
тут betrommem, soa bidüe A atidmoedeiyk
ant troeit, hulp t
byttaad,
Bff mai Cefée
tor oie тепле ie a αψ rut'iode
bemcerrmiae
êa nertaaimgr,
beznadereaadréze
туя* ellende lf.
Я.
•m meiernder tat de
landarm.
dek
!
atíe*ge*aed%tta
¡maagd,
em
keert
mm
tneadetyi
gamaattkt
demtekym
aiet
tk шпор gy zmJtaaj kelpem ,
пая .feè*r- m*nr -inmed*digr f'' ' ' - * . тт"г it biJfr. lerbnaere Λ Ί * tam 1'r turt£dm
mmmsdit i* m 'ff*·/
Ьеміеп

¡Fei am dam
aJaarbarmiertigtte Morder toi a b/ytr ík
zagten,
••-erms
ablereÜendig
nett zondaer, JJatmemnk
d *>·
taihatkiytem
mense hen, tao me
n-gmael тужат adem
rngahaa·
ofmytgebiaazem

m

matd

albe

arret

aogeMb/íkioM by dagen em Ь·

aagten , zoo dilmiTj au'ti dit gr
/ted ар туя kart droegende,
it
mte aeateraeiem em tof в ta Sagtet

Doer en-totem
aldenmagügtt.
Komtmghmat aengasiem nie m/m
vom m kam ta trat vrargan . и
tariiygtary
donru toorb,dden er
ie**ndgge/oaf,
aam *tamd*a*téf

koAp em rem udmaeite
tirf.lt t,
God, tatù am alie mantehem
Gaaf, Àmen. Dat 't gatti
и ile J.
dafígetehiedef
S
Mano.

Het aanroepen van O. L.V. van Handel door pelgrims, waarbij krukken
en ex-voto's geofferd worden. Religieuze volksprent (357 χ 305 mm);
met sjablonen ingekleurde houtsnede, uitgegeven door P.J. Brepols te
Turnhout omstreeks 1815 (Gemeentelijk Museum Veldhoven, CMR)

Devotieprent van Onze Lieve Vrouw ter Linden te Uden. Ingekleurde
gravure (235 χ 135 mm), Antwerpen, uitgegeven als Kevelaerprent door
Jac. de Man (circa 1650-1719) en later hergebruikt voor Uden door
Cor. van Merlen (1654-1723). (Gemeentelijk Museum Veldhoven, CMR).
Aan de sacrale topografie van Kevelaer is te zien dat O. L.V van Uden
in een vreemd landschap is verzeild geraakt.
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De kapittelheren slaagden erin, zich beroepend op oude, traditionele
cxemptierechten, de katholieke reformatie enigszins te vertragen Op den
duur bleek hun obstructie echter tevergeefs zij waren uiteindelijk niet in
staat de macht \an de bisschop o\er hen te beperken tot woorden ('praeter
verba episcopo nihil remaneat', aldus Zoesius in een brief van 27 maart 1619
aan zijn procurator te Rome Hendrik Gravius ) 8 ? Het jagen werd be
schouwd als een wereldse bezigheid die voor de geestelijke stand taboe werd
verklaard Het vangen en schieten van wild was onwaardig en ongewenst
gedrag, dat bovendien aanleiding gaf tot uitstapjes, soms zelfs met leken,
waarna niet zelden de herbergen werden vereerd met een losbandig bezoek
Het gedragsrepertoire van deze Oirschotse kapittelheren bevatte duidelijk
elementen uit de adellijke cultuur, zoals het dragen van gekleurde kleding,
het hanteren van wapens en het privilege van te mogen jagen met honden en
vogels De contrareformatorische kapittelheer, zo niet van adellijke dan toch
van gegoede afkomst, diende zijn van huis uit meegekregen omgang met de
natuur te sublimeren, hij werd immers geacht zich voortaan uitsluitend te
wijden aan het bovennatuurlijke Uit de dagboekaantekeningen van bis
schop Ophovius (1626-1637) blijkt, ook al kon hij het zich gezien 71 jn kerke
lijk ambt niet veroorloven, hoezeer hij hield van jagen en vissen, en een keer
nam hij dan ook deel aan een jachtpartij op jonge konijnen я й
In een luilekkerland-parodie uit het Land van Waas bij Antwerpen die
tussen 1631 en 1634 door een schoolmeester op schrift werd gesteld, figure
ren 'priesters die gheeren den hazc jaghen' Zij hebben 'al t'Uijtkercken
haren cost ghecocht', zo heet het, waarmee het Westvlaamse dorp Uitkerken
wordt bedoeld, dat een metafoor was voor luilekkerland " 9 'Uit-kerken'
dient in deze context opgevat te worden als de met-orthodoxe, averechtse
orde, de verkeerde wereld Dit mundus-inversusmotief had een sterk norma
tief effect door het tegengestelde te schetsen, bevestigde men in feite de
gewenste complementaire orde Vandaar dat we niet van de omgekeerde,
maar van de inkeerde wereld dienen te spreken het betreft niet alleen
tegendraads, maar ook in moreel opzicht afkeurenswaardig gedrag Deze
twee betekenissen vloeien samen in de term 'verkeerd' 9° Het ten tonele voe
ren van jagende priesters in een verkeerde-wereldcontext zegt veel over de
morele status van dergelijke geestelijken bij brede groepen in de samenle
ving Het is tevens een indicatie van de invloed die de contrareformatie had
op de perceptie van klerikaal gedrag in de samenleving de lezers en toehoor
ders van het luilekkerlandgedicht werden geacht het beeld van de jagende
priester te herkennen en het als afkeurenswaardig te duiden
De katholieke kerk trachtte ook het overmatig drankgebruik in eigen gelede
ren te elimineren Dat de gewoonte om herbergen te bezoeken en daar lang
en veel te drinken nagenoeg vaste elementen waren van het klerikale ge
dragspatroon, wordt door de bronnen bevestigd g i Reeds in 1550 bepaalden
de visitatoren van het kapittel van Hilvarenbeek, Ruard Tapper en Hierony-

mus de Blioul, dat de kanunniken het heilig officie stichtelijk dienden te verrichten, en daarin niet 'zwaarhoofdig van drank' mochten verschijnen.92
Decennia lang wemelde het in de visitatieverslagen van vermaningen dienaangaande.
In een vragenlijst die omstreeks 1595 werd opgesteld voor de visitator
van het kathedraal kapittel, staat onder het kopje Deprobitate vitae als eerste
vraag: 'Zijn er drankzuchtigen en drinkers die daarna vechten?'9·1 In een uitgebreider en wat agressiever geformuleerd visitatieformulier uit omstreeks
1600 wordt men geacht zich af te vragen 'over de pastoor en elke andere
priester of hij in handel en wandel netjes is, en geen bijzit heeft, noch thuis,
noch buitenshuis. Of hij een hoereloper, dobbelaar, drinkebroer, jager, vechter, ruziemaker, nachtbraker, kroegloper, dansleider is of een zanger van
wereldse en onzedige liederen'.94
Wegens de voorbeeldfunctie die de geestelijkheid had, maakte de kerkelijke overheid ernst met de verbetering van het klerikale zedelijke leven. Het
wonen in herbergen,95 evenals het openen van 'tabernas' en het tappen van
bier door geestelijken waren omstreeks 1600 absoluut taboe.96 Het waren
ondeugden die de Bossche kerkleiding klaarblijkelijk met succes heeft kunnen bestrijden: na die tijd treffen we ze in de visitatieverslagen nog slechts
bij uitzondering aan.
Op veel mildere toon - maar het betreft hier dan ook geen frontale ondervraging - legde de diocesane Bossche overheid haar standpunt vast in een
decreet over de Vita et honéstate clericorum (1612): 'ze moeten geen herbergen bezoeken, tenzij alleen als ze op reis zijn. Ze moeten ook ijverig de drinkgezclschappen des namiddags vermijden, zowel thuis als bij anderen aan
huis, en ook de omgang met alle soorten onmatige lieden en mensen van
slechte zeden. Ze moeten niet dansen of reidansen leiden, en niet spelen met
dobbelstenen, kansspelen, en zeker niet met zwaarden, lansen of (kruis)bogen'.97 Met deze politiek ontnamen de kerkelijke autoriteiten de geestelijkheid in feite een groot deel van het haar vetrouwde ontspanningsleven,
zodat zij een andere invulling aan haar vrije tijd diende te geven. Het feit dat
vooral de omgang met leken werd gelaakt, zal het ontstaan van een specifieke
klerikale groepscultuur sterk hebben bevorderd.
Het verbieden van herbergbezoek heeft voor de lokale zielzorgers ongetwijfeld grote sociale consequenties gehad. In de pre-industriele samenlev ing vormde de herberg immers een belangrijk centrum van het sociaal-cul87. Ibidem, 203. 88. Frenken,'De Bossche bisschop Michael Ophovius', 68 вс.Вгаекnian,'Zeventiende-eeuwsc didactische gedichten \jn een schoolmeester, 14 90. Vgl Van
den Berg, 'De lager het haasje'. Herman Pleij spreekt in De meeuwpoppen van ι¡11 doorgaans van de 'omgekeerde wereld' de consequente aanduiding '\ erkeerdc wereld' in zijn
bronnen wordt door hem dus - ten onrechte - niet overgenomen. Zo ook Spierenburg,
'I )c omgekeerde wereld' 91. Vgl. ook Post, Kerkelijke verhoudingen, 137-138 92. Frenken,
Documenten, 27,57 93. Frenken, 'De latere kerkv ïsitaties', 6. 94. \ an den Eisen & Hoev cnaars(red ),Analeila Gipherii Cneiermcx,1, 311. 95. Krenken, 'De latere kerkv ïsitaties',
92(1615) 96. Ibidem, 43(11591) 97. Ste|artius,Synodiduae, 183 (Tit x i \ , C a p i v )
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'De winter', schilderij, olieverf op koper (60 χ 82 cm), door David Teniers 11,
omstreeks 1665 (Noordbrabants Museum, 's-Hertogenbosch).
Ken almanakkenverkoper probeert luidruchtig zijn waar aan de man te
brengen. Achter hem loopt een vrouw met kinderen die feestelijke nieu wjaarskoeken in de hand hebben.

turele leven. Het maatschappelijke bedrijf speelde zich, behalve in de kerk,
voor een groot deel daar af. Het dorpsbestuur kwam er bijeen. Aangezien de
president-schepen in veel gevallen tevens herbergier was, kunnen we de herbergen, waar dikwijls werd vergaderd, zelfs als voorlopers van de gemeentehuizen beschouwen.98 Tevens werden er zakelijke trans-acties beklonken.
Verkopingen en verpachtingen van onroerend goed vonden eveneens plaats
in dit openbaar lokaal. Naast het verschaffen van onderdak, een functie
waaraan de herberg haar naam ontleent, was dit een plaats waar sociale banden met drank werden verstevigd - niet onbelangrijk in een cultuur waar
verwantschap en goed nabuurschap existentiële zaken waren."
Met deze algemeen verspreide en aanvaarde gebruiken in gedachten,
kunnen we het effect en de reikwijdte van de bisschoppelijke decreten enigszins inschatten. In zekere zin werden de clerici verbannen uit het openbare
leven. Het hoeft dan ook niet altijd geveinsde onschuld te zijn wanneer de
lokale geestelijkheid bij ondervragingen over het herbergbezoek zegt zich
van geen kwaad bewust te zijn. Met name tijdens het hoogtij van het binnenkerkelijke Bossche offensief in de eerste decennia van de zeventiende eeuw
treffen we in de visitaties regelmatig de opmerking aan dat de pastoors en
kapelaans vasthouden 'aan de oude gewoonte'. Zo constateert landdeken
Thomas Stricken omstreeks 1620 dat in Helmond 'de kapelaans het oude
gebruik van herbergbezoek handhaven'.100
Bisschop Nicolaas van Zoes merkt tijdens zijn visitatiereis door de Meierij in juli 1615 op 'dat de pastoor en de buurtpastoors tamelijk veel in de herbergen komen'.101 Dit klerikale collectief van frequente kroeglopcrs geeft
ondubbelzinnig aan dat cafébezoek bij de ontwikkelde dorps- of stadsbewoners een vanzelfsprekend gebruik was. Nog in 1627 noteert Ophovius tijdens zijn bezoek aan Sint-Oedenrode dat de eerwaarde heer Godefridus de
herbergen bezoekt, echter 'meer uit gewoonte dan uit slechtigheid'.102 Dergelijke toevoegingen zijn bedoeld om het ongewenste gedrag enigszins te
verontschuldigen. In dit laatste geval had de drinker blijkbaar niet de intentie om de bisschoppelijke decreten te overtreden. Uit de opmerking van de
visitator spreekt dan ook een zeker begrip voor het trage tempo van de
98. Vera, 'Archivalia het Onze Lieve Vrouwegilde', Sol), 'Kroeglopen', 570 In Lierop
werd er in 1777 van hogerhand op gewezen dat de dorps- en rechtszaken aldaar in een
herberg werden afgehandeld, hetgeen onbehoorlijk bevonden werd Hierop werkte men
plannen uit tot de bouw van een raadhuis en werden de zaken van politie en justic zolang in
een particulier huis, geen herberg zijnde, afgehandeld Zie Van Emstede, Varia Peellandtae
W«srori«f,ScabinalercsolutieLierop I O - I I - I 7 7 7 ( = G A Lierop,invnr 18,f i6 v ) Vgl ook
Van Trefois, Verloren dorp, 1 o 'In dorpen zonder raadhuis vergaderde de gemeenteraad in
een drukbezochte stamherberg 'Jansen beschrijft in De eeuwige kroeg (p 305) de situatie
te Goudnaan in de Alblasserwaard In de raadskamer van cafe 't Raadhuis op de eerste
verdieping, die bereikbaar was via een buitentrap, vergaderde de gemeenteraad, werden
huwelijken voltrokken en kwam ook het poldcrbcstuur bijeen Pas in 1965 kwam aan deze
situatie een einde toen het gemeentehuis werd betrokken 99. Solv, 'Kroeglopen', 570-571,
Burke, Popular ι ulture, 109-111, Jansen, De eeuwige kroeg 100. Frenken, 'De latere
kerkvisitaties', 176 101. Ibidem, 91 102. Frenken, Documenten, 153
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gedragsaanpassingen bij vooral de oudere geestelijken Op 20 juli 1628 no
teert de bisschop bij zijn bezoek aan het kapittel te Hilvarenbcek dat geen
der kanunniken 'een slecht leven leidt, behalve een zekere vicaris, de heer
Cornelius, die verslaafd is aan drank en tabak, ook de plebaan is verslaafd aan
drank en gaat veelvuldig familiair om met de boeren' De Hilvarenbeekse
dorpsherder is eveneens 'te familiair in dnnkgezelschappen, alhoewel hij
zich geleidelijk aan het verbeteren is' '°3
Het is duidelijk dat het herbergbezoek eertijds een vast bestanddeel van
het gedragsrepertoire van de seculiere clerus was In korte tijd veranderde er
echter veel in het bisdom De geestelijke kroeglopers leefden nog in de tradi
tie van de vorige generatie Zij begaven zich vrij onder het volk Deze parti
cipatie in de volkscultuur was in de Trentse ideologie afkeurenswaardig
Tevens werd hiermee het 'anders-zijn' van de geestelijkheid benadrukt,
waardoor het proces van verwijdering tussen clerus en parochianen, tussen
kerkelijke elite en gelovig volk in gang werd gezet Het betekende in feite een
uiteengroeien van de verschillende gedragsrepertoires Door het priester
schap van Christus bekleedt de clericus zich, aldus de invloedrijke Franse
theoloog Pierre de Berulle (1 ^с-ібгс)), met Zijn persoon en treedt hij op in
Zijn naam en plaats Vandaar de heiligheid van de geestelijke, die niet alleen
door de uitoefening van zijn wijdings- en bestuursmacht, maar \ooral 'door
de staat en gesteldheid van zijn wezen en van zijn innerlijk en uitwendig
leven' gestalte moet geven aan het priesterschap '°4 Deze 'afgezonderde',
sacrale status van de priester impliceerde dan ook een andere omgang met
het profane
Toen het bisdom 's-Hertogenbosch in 1657 tot apostolisch vicariaat werd
gedegradeerd, behield het klerikale gedragsidcaal vanzelfsprekend zijn gel
digheid Zo stelde apostolisch vicaris Martinus Stevaert in /ïjn rondzendbriefvan 17 december 1697 dat hij 'over het herbergbezoek en over de verboden spelen' in het verleden al voldoende ge/egd had, Ofschoon het niet
genoeg gezegd kan worden' Met nadruk vermaande hij de geestelijken geen
herberg te bezoeken als ze de heilige Oliën halen, onder verwijzing naar de
tweede Bossche synode van 1612 'ze moeten niet drinken in de herbergen
noch iets anders doen wat niet past bij de heiligheid in dit overbrengen van
Chrisma en de Ohen' '° 5
In de eerste decennia na de Vrede \ an Munster kwam het contrareformatonsche gedragsrepertoire onder druk te staan door de overheidsbepaling
die priesters de toegang tot de Meierij ontzegde '° 6 Voor hun eigen veiligheid konden priesters zich toen in het openbaar maar beter niet van leken
onderscheiden Vandaar dat ze zich veelvuldig hulden in profane kledij Zo
trokken de minderbroeders uit Megen, vermomd in een blauwe kiel of met
een 'draagmars' op de rug, door het voormalige bisdom en snelden zij zo,
aldus kerkhistoricus Schutjes, de stervenden te hulp en wisten ze op vele
plaatsen in het geheim de H Mis op te dragen Bijna alle plaatsen in het land

van Maas en Waal, in de Bommeler- en Tielerwaard, zelfs in de Langstraat
en vele parochies der Meierij, profiteerden hiervan. '° 7 De priester Hendrick
van Eijck uit Lierop verbleef tot 1650 buiten de Meierij 'daerin hij nooit en
dorste komen als bij nachte of in een vreemt boerenkleet, alhier genaemt een
keel'.108 Deze uitspraak was van de predikant van Maarheeze, waar Van
Eijck zich had gevestigd, en typeert het buitenstaanders-perspectief van de
gereformeerde nieuwkomers.
Als na de inval van de Fransen in 1672 de 'plakkatenstorm' wat is geluwd
en veel priesters stilletjes terugkeren om het parochieleven nieuw leven in te
blazen, richt ook apostolisch vicaris Steyaert (1691-1701) zich vanuit Leuven weer met enige regelmaat tot zijn onderhorige geestelijkheid. Hij zet het
beleid van zijn voorgangers met volle overtuiging voort. Dit blijkt duidelijk
uit de nauwkeurige teksteditie die in 1692 verscheen van de besluiten genomen op de eerste (1571) en tweede (1612) diocesane synode van 's-Hertogenbosch. Deze had hij voorzien van een kalender der officia propria, alsmede van een eigenhandige Exegesis, waaruit zijn pastoraal oog voor detail naar
voren komt.109
De politieke en militaire situatie mag het proces van katholieke herleving
dan wel hebben verstoord en vertraagd, in de visie en doortastendheid van
de Bossche kerkleiders onderkennen we een grote mate van continuïteit. Nu
het kerkelijk leven in de Meierij op lokaal niveau weer op gang kwam, en de
katholieken na van de eerste schrik te zijn bekomen een modus vivendi hadden gevonden in de vorm van schuurkerken waarbij zij zich aan de gewijzigde omstandigheden aanpasten," 0 kon ook het pastorale beleid van vicaris
Steyaert, meer dan zijn voorgangers was vergund, effect sorteren. De troe103. Ibidem, 83 104. Julia &Fnjhoff, 'De Franse priester', 131 105.RAL, AAL, bundel
Rome-Utrecht iv-^m, f 222 230 Rever mi Vicartt 'tpostolict Silvueducensis Epistola
Encychca adclerum istius dioeiesis, de varusdisctplmae ecclesiatuue capitibus, exorcismo,
catechismo, eiclesiaslicorum studio, comenticulisjuvcntutis,
simonía t¿ambitu nominattm in
partibus acüthohcts (¿c item alia de zens causis miserandaeprolapstoms Michaelis Loeffij
'IrajectintalommuntoneCatholuaadCahintsmum(Lovann
typisH vanOvcrbcke, 1607)
Vgl Stejartius,Synodiduae, i93(Tit 16,Cap vu) 106.Zie СРВ, 1,258(16-6-1648),ι,
20з(і4-4 _ І Г І 4 и Х 1 І 1 .3 І 9( І О -.1- І б53)> 1 ', 2534 08-2-1659) '<>7· Schutjes, Geschiedenis
van het bisdom 's-Hertogenbosch,\,61 Schutjes meldt in 1876 'Voor weinige jaren is de
/vvavelmars verbrand, onderwelke sauvegarde de paters groóte ge\ aren trotseerden '
Blijkbaar trokken de als kramers vermomde paters dus rond met een mars die zogenaamd
gevuld was met zwavel, een van de chemische bestrijdingsmiddelen tegen ongedierte uit
die tijd Hierdoor werd het ongewenste inspecteren van de inhoud van rugzak ofcolportagekist minder aantrekkelijk gemaakt \ gl ook Van Sasse ν an Ysselt, 'De uitoefening ν an
den katholieken godsdienst', 112 'Aldacr is cen paep uit het Minnebroeders clooster tot
Mecgcn, op sondacgen en Η daegen, openthjek in het huv s ν an seeckeren hoer, genaemt
Neils Hendrick Huyhcrts dienst doende, wort drvc macl des jaers van huys tot huvs
collecte gedacn door een affgesonden Dedelmunnick tot Meegcn, gehjek oock sulex
geschiet door een Dedelmunnick ν an I Ierentals, die dese haerc collecte meedeslecpen
naer hacre cloosters ' Het betreft hier het Hrabantse Den Düngen, 1671 108. лил, ляг.,
ïnv nr 5004 Zie Hagen, 'Ineen ν reemi boerenkleet, alhier genaemt een keel', 213
109. Stejartius, Synodiduac Vgl Si\\u\)es,Geschtedenman het bisdom 's-Herlogenbosch,
11,144 110. Vgl De Jong, Gienskapetten, 56-57
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beien in de periode 1629/1648-1672 hebben zeker gevolgen gehad voor de
status en levenswijze van de clerus. Niet alleen viel zijn materiele bestaansbasis gedurende enige tijd weg, ook de ostentatieve afzondering van de ongewijde leken door middel van klerikale kleding was veelal, soms door noodgedwongen profane vermommingen, niet te realiseren. De priesters kwamen
derhalve vaak noodgedwongen, uit veiligheid en zelfbehoud, dichter bij het
gelovige volk te staan. Het niet nauwgezet onderhouden van de contrareformatorische richtlijnen in de pastorale praktijk komt, zo stelt Steyaert in 1697
na een visitatiereis vergoeilijkend maar niet minder streng, 'omdat door de
tijdsomstandigheden minder toegestaan was'.' ' '
De vervaagde categorieën werden door Steyaert in zijn rondzendbrief uit
1697 echter opnieuw afgebakend en op ondubbelzinnige wijze aan zijn dienaren voorgehouden. Steyaert, die naast apostolisch vicaris hoogleraar in de
theologie te Leuven was," 2 benadrukte dan ook het belang van permanente
studie na de seminarie-opleiding om het peil van de zielzorg hoog te houden.
Hij hield dit pleidooi vooral 'voor hen die misschien slechts lichtelijk in het
noodzakelijk onderricht (hoe dan ook slechts enkele jaartjes terloops in zich
opgenomen hebbende) ingedompeld zijn'. Vaak waren ze dan als predikant
of biechtvader al volop actiefin de cura animarum. Maar, zo waarschuwde de
vicaris: 'Gauw gedaan, gauw vergaan'." 3
'Konden we vervolgens, zo hebben we reeds eerder van alles bij onszelf
overwogen, voor het onderhouden van de kennis en het voortzetten van de
studie, beide zo noodzakelijk', verzucht Steyaert, 'konden we daarvoor maar
eens iets zeer geschikts vinden! De Verenigingen van de H. Carolus Borromaeus, en andere soortgelijke, die heilzaam aan dit doel gewijd zijn, die
bevelen wij met aandrang aan; vooral omdat de gelegenheid tot het grote
drankgebruik daarin door zeer heilzame regels wordt afgekapt. En ook zouden kleinere bijeenkomsten niet onaangenaam zijn van drie of vier of vijf
priesters uit de buurt, welke zonder moeite of onkosten zelfs wel elke week
samen zouden kunnen komen bij toerbeurt in hun eigen huis, om de studie
van de hele week door te nemen; als men hierbij maar oppast voor wat boven
genoemd is. Hoe het ook zij, als een priester zijn studie niet voortzet, dan zal
hij niet zorgen voor het heil van zichzelf en van de zijnen en zal hij zodoende
ook niet kunnen ontkomen aan een trage verwaarlozing en een algemeen
heen en weer gepraat; welke van die twee voor hem het meest schadelijk of
schandelijk is, zou je moeilijk kunnen zeggen'." 4
Met de verenigingen van Carolus Borromaeus die Steyaert noemt, worden de zogenaamde conferenties bedoeld die deze in 1610 heiligvcrklaarde
Milanese bisschop in zijn diocees voorschreef. Borromaeus (1538-1584) was
nauw betrokken bij het Concilie van Trente en zou door middel van vele provinciale ( 1565,1569,1573,1576,1579) en diocesane ( 1564,1568,1572,1574
en sindsdien jaarlijkse) synoden, alsmede door controlerende visitaties, de
Trentse besluiten in pastorale werkelijkheid omzetten. In dat opzicht was hij
de kampioen van de contrareformatie. Zijn Acta ecclesiae Mediolanensis, die

in 1582 voor het eerst verscheen, gaf spoedig in heel katholiek Europa de
toon aan. Zijn gedragsideaal - een herderlijke opofferingsgezindheid in
combinatie met een strenge, ascetische vroomheid - werd het model voor
elke post-Trentse bisschop, in wie het Concilie in 'vlees en bloed' belichaamd diende te zijn. Dit gedragsideaal werd aldus ook maatgevend voor
de lagere regionen van de kerkelijke hiërarchie en vond zijn neerslag in de
pastorale handleidingen. ' ' 5
In deze handboeken vormden de instructies met betrekking tot het houden van de conferenties een vast onderdeel. De priesters van elk decanaat
werden geacht regelmatig (maandelijks of wekelijks) te confereren over
zaken met betrekking tot geweten, liturgie en kerkelijke discipline. De bijeenkomsten dienden in alle eenvoud en matigheid, vroomheid en rechtschapenheid, zonder luidruchtigheid of dispuut, plaats te vinden in de sacristie
of een andere heilige plaats. Uit hun midden werd een voorzitter gekozen,
die de zitting opende met een stichtelijke tekst en afsloot met gebeden. Geen
enkele geestelijke mocht de bijeenkomsten verzuimen, behalve in uiterste
noodzaak. Elke twee maanden ontving de bisschop een lijst met namen van
priesters die zonder geldige reden absent waren. De deelnemers dienden
zich vooraf te verdiepen in de te behandelen kwesties, die in de sacristieën
der parochies geafficheerd werden. Tijdens de discussie mochten ze niet
volstaan met een simpel 'ja' of'nee', maar dienden ze hun oordeel te motiveren en eventuele tegenwerpingen adequaat te repliceren.116
Voor Steyaert speelde, naast het studieuze element, ook het streven naar
een religieuze opvulling van het voor de geheiligde status van de priester zo
gevaarlijke vacuüm van de vrije tijd een rol bij het introduceren van de studiebijeenkomsten. Op soortgelijke wijze bood de kerk ook de leken een dagvullend pakket in de vorm van lof en catechismus-onderricht om ledigheid
op zon- en feestdagen tegen te gaan. ' ' 7 Door middel van een geregelde organisatiestructuur probeerde men meer vat op de plattelandsclcrus te krijgen
en was een sterkere sociale controle mogelijk. Tevens zou de uitwisseling
van kennis en ervaring tussen de verschillende generaties - door de sluiting
van het Bossche seminarie in 1629 verschillend opgeleide - zielzorgers op
die manier bevorderd worden. Mogelijk konden zij op deze wijze als vooraanstaande minderheidsgroep in de Republiek met meer eendracht en
beleid samenwerken en naar buiten treden.
Hoe het ook zij, Steyaert bakent de clerus opnieuw duidelijk af van het
profane gezelschapslcven en stimuleert aldus het ontstaan van een klerikale
subcultuur. Hier liggen dan ook de wortels van de voor de moderne tijd zo
karakteristieke Noordbrabantse 'pastoorscultuur', die zich wat betreft het
i n . RAU, л ли, bundel Rome-Utrecht iv-jm, f 222-230 112. ZieClaeysBouuaert,
'Martin Steyaert', Ccyssens, 'Martinus Steyaert', Schutjes, Geschiedenis van hel bisdom
's Herlogenbosch, 11,142-145 113. RAU, AAL, bundel Rome-Utrecht iv 3m, f 222 230
114. Ibidem 115. H Jedin, 'Karl Borromaus', in LThK, 11,611-612 116. Constance, ¿f
pastoral de Saint Charles Borromee, 98-99 117. Zie hoofdstuk 5
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vermaak beperkte tot de eigen, gesloten gelederen zoals 'de krans', waar zie
lenherders uit een bepaalde regio elkaar wekelijks bij toerbeurt bezoch
8
ten " De pastoor kon zich voorts ontspannen in de afzondering van zijn
pastonetuin, waarin de natuur was gecultiveerd in kassen en bijzondere
fruitbomen In het handboek voor de priester wordt het tuinieren aanbevo
len als een gepast vermaak, vooral in de zomer, waarna echter meteen de ver
maning volgt hierin met te gepassioneerd te zijn of door ongepaste kledij
schandaal te veroorzaken ' "> Deze herderlijke groepscultuur, die in het Bos
sche diocees tijdens het Ancien Regime ontstond, in het begin van de negen
tiende eeuw opbloeide en thans nagenoeg geheel verdwenen is, verdient een
afzonderlijke studie
Dat het repertoire van ongepaste vermaken voortdurend wordt geactu
aliseerd en dus indirect een betrouwbare afspiegeling vormt van de sociale
praktijk, blijkt bijvoorbeeld uit de strikte afkeuring van het gebruik van
tabak In zijn rondzendbrief van 16 december 1697 wijst de apostolisch vica
ris, zoals we hierboven reeds zagen, met nadruk op de bepalingen van zijn
voorgangers over het herbergbezock en de verboden spelen Op advies van
'sommige voortreffelijke mannen' voegt hij echter een artikel toe over het
gebruik van tabak, dat de geheiligde priester niet past 'En dit is weliswaar
een nieuwe regeling, maar tegen een nieuw kwaad en uit een oud motief We
weten uit de Apostel dat men zich niet alleen moet onthouden van alle kwaad
maar ook van kwade indruk, en voor het goede moet /orgen, niet alleen
tegenover God maar ook tegenover de mensen En omdat het dus bij de
mensen op zijn minst een slechte indruk maakt, dat een priester met zijn
mond, die zo dikwijls geheiligd is door het consacreren en nuttigen van het
allerzuivcrste Lichaam en Bloed van Onze Heer J С , dat hij daarmee toe
geeft aan die walm die heel iets anders uitademt dan het Heilige en Hemelse,
vandaar dat wij, wat het ook zij met de gezondheid waarvan sommigen
menen dat /e op deze manier beschermd wordt, wat toch ook met hetzelfde
resultaat prive en ongeziens zou kunnen gebeuren, vandaar dat wij totaal en
streng verbieden aan elke priester of geestelijke, Seculier of Regulier, om in
welk gezelschap dan ook, maar vooral in die van leken van welke godsdienst
ook, om daarin zijn waardigheid en die van zijn stand met deze onwaardige
vuiligheid te bezoedelen, op last van dezelfde straffen als die voor bezoekers
van herbergen en van verboden spelen volgens onze Synoden, en zo moeten
onder andere zij, die erop betrapt worden in dit of in een van de twee andere
punten misdaan te hebben, in ons Bisdom elke hoop op promotie laten
varen' ,2°
Het gebruik van tabak was de Bossche clerus al zeer vroeg bekend, zoals
blijkt uit een recept 'voor de versterking van het tandvlees', afkomstig uit de
abdij van Berne 'De heer dokter Silvester Lintermans overtuigde mij en
raadde mij uitdrukkelijk voor mijn lichamelijke gezondheid het gebruik van
tabak aan, namelijk door middel van een pijpje twee of driemaal trekjes te
doen zonder in te ademen En dit tweemaal per week 's morgens op een

nuchtere maag, ι april 1618'.121 Dit medicinale gebruik werd door Steyaert
wel getolereerd, maar het in gezelschap genieten van tabak strookte niet met
de aangename geur van heiligheid. Toch zou het gebruik van tabak onder de
clerus in de loop van de achttiende eeuw allengs gemeengoed worden.
De Staten-Generaal hadden als wereldlijke overheid een geheel andere op
vatting van 'goed gedrag' van priesters dan de contrareformatorische kerk
leiders. Over de morele aspecten van het priesterleven lieten zij zich niet uit;
over gedrag dat de openbare orde kon verstoren daarentegen wel. De toela
ting van wereldlijke en reguliere geestelijken (bijvoorbeeld van de abdijen te
Postel, Averbode, Tongerlo en Berne) was strikt gereglementeerd en alleen
op bepaalde gronden en voorwaarden 'in alle stilligheid' toegestaan. Vanaf
1730 dienden priesters te beschikken over een officiële akte van admissie,
waarin werd bepaald - aangezien 'by experientie bevonden werd, dat alomme in het District van de Generaliteit een groot getal Priesters sig hebben
ingedrongen' - dat aan iedere kerk slechts één pastoor en hoogstens één
kapelaan verbonden mocht zijn, die zich 'als goede ingezetenen van den
lande' hadden te gedragen.122
Wat de overheid hieronder verstond, blijkt duidelijk uit de in 1721 verleende verblijfsvergunning aan de priester Waltherus Bogaerts te Duizel,
die zich 'aldaar sedert den tijd van 21 jaren had onthouden [...], oud in de
60 jaren, en als rooms priester in alle stilte en moderatie somtijds den dienst
[...] had waargenomen; dat den selven zich in alle zaken, het voorschreven
dorp betreffende, gedurende de voorschreve tijd extraordinair bemind
hadde gemaakt, en zich nooit bemoeit met twisten, maar vreedzaam hadde
geleeft'. Deze priester had door zijn goed gedrag een 'eerlijke en goede
naam' verkregen 'bij die van de Gereformeerde Religie', zodat hij 'soo lange
deselve zich stil, pacificq en beminnelijk gedroeg, mogte blijven getollereert
en geconfirmeert'.121 Ondanks de vele incidenten en soms slepende conflicten is er in veel gevallen wel degelijk sprake geweest van een zekere om118 Sicking, 'De krans' 119. Constance, Le pastoral de Saint Charles Borromee, 101-102
120. RAU, AAL, bundel Rome-Utrecht 1 - з т , f 222-230(aanhangsel) 121. Vertaling in
De Backer,' Vroeg-zeventicnde-eeuwse recepten uit de abdij Berne', 26 122. СРВ, vi,
359-365 Resolutie tot wecringc \an Paapsche stoutighccden, en weegens recognition
der kerken (19 juli 1730), СРВ, VI, 369 371 Resolutie wegens de Acte \an Admissie der
Roomschc priesters (12 maart 1731) Vgl ook Knuttel, De toatandder Nederlandsche
katholieken, II, 217-218 en Polman, Katholiek Nederland, in, 9 11 123. 'Resolutie, Bogers
Roomsch priester, gepermitteert den dienst tot Du) sel te continuceren' (7 februari 1721 ),
in CPB, \ 1,345 Vgl Rijken,'Petrus Bogaerts, pastoor te Duizel' Pastoor Bogaerts was
als frater Walterus kanunnik \an Postel (Schutjes, Geschiedenis гап het bhdom 's-Hertogenbosch,\\l, 510) Vgl ook CPB, IX, 171 Resolutie ν an de Staten Generael, wacrbv aaneen
Roomsch Priester te 's Bosch gepermitteert word, om, na het desisteeren van z_\ ne functie,
desselfs Woonplaats binnen gemelde Stad te mogen continueercn (23 oktober 1767) In
notariële archieven bevinden zich soms verklaringen waarin pastoors door de plaatselijke
overheid lof wordt toegezwaaid \oor hun houding na 1648,21e SAREK, Notarieel archici
Eindhoven, in\ nr \ 2 0 4 / 6 7 (pastoor vanI.ommel)en inv nr \ 2 0 / 6 8 (pastoor van Kcrsel)
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gangsoecumene, die in de historiografie - vanwege het vertekenend effect
van de bronnen, die vooral het negatieve melden, en uit meer ideologische
motieven van auteurs - te zeer onderbelicht is gebleven 124
De geadmitteerde, en soms zelfs door de overheid onderhouden12' pastoors leefden officieel in de luwte, maar namen in de parochiële schuurkerkenpraktijk als \anouds een centrale en vooraanstaande positie in Hieraan
gaven zij in profane zin uiting door hun vormgeving van het dagelijks leven
Het handboek voor zielzorgers dat in 1697 werd samengesteld uit de nagelaten werken van Carolus Borromaeus, geeft algemene richtlijnen waaraan het
huis van de priester moet voldoen De pastorie dient zo dicht mogelijk bij de
kerk te staan en moet proper en bescheiden zijn Het herderlijk bed moet op
een welvoeghjke plaats staan en proper en zonder opsmuk zijn Het hoeft
niet zo donzig te zijn dat hij er slaapt zonder enig ongemak, want als een pastoor zich ergens moet verstenen, dan is het wel in zijn bed Aan het hoofdeinde dient een crucifix te hangen en een afbeelding van de Heilige Maagd of
een andere heilige, met een wijwatervat en een gesel, hoewel hij dit laatste
beter in een kast kan bewaren, samen met zijn cthcium (boetegordel ofhemd), waarvan hij zich van tijd tot tijd zal bedienen en waartoe onze Heer
hem inspireert Zijn schrijftafel staat op een plaats waar hij op zijn gemak
kan lezen, met regalen om zijn boeken te plaatsen en een afsluitbare lade
waarin hij de brieven \an zijn bisschop en andere belangrijke papieren
bewaart
Het boek der boeken, de bijbel, mag in geen enkele pnesterbibliotheek
ontbreken, aldus de instructie van Carolus Borromaeus, die eraan toevoegt
dat de uitgave voorzien moet zijn van een goed commentaar Voorts dient
elke zielzorger te beschikken over een Rituale, de decreten van het Concilie
van Trente, de Romeinse catechismus, beschrijvingen van heiligenlevens, de
Summa van Thomas, enkele moraaltheologische werken waarin gewetensvragen behandeld worden, een uitgave van de synodale verordeningen,
biechtinstructies en enkele goede preekboeken I26 Deze boeken markeren
de priester idealiter als studax een geleerd man, die wegwijs is in de belangrijkste geestelijke geschriften De zorg voor het zieleheil der parochianen
vergt tenslotte veel studie, aldus Carolus Immers, zoals een arts geen remedie kan aandragen als hij zijn patient niet over alle mogelijke symptomen van
de ziekte weet te ondervragen, zo zal een biechtvader nimmer de weeën van
de ziel genezen, als hij niet beschikt over voldoende kennis om ze te ontdekken Daarbij komt dat geestelijken veel meer kennis nodig hebben dan artsen, want de mensen ontdekken veel gemakkelijker zelfde oorzaken van de
ziekten van hun lichaam dan van die van hun ziel I2?
Wanneer de priester zijn boeken niet binnen handbereik boven de tafel
kan plaatsen, dan dient hij daar een devote afbeelding op te hangen, zodat
hij, terwijl hij leest of schrijft, van tijd tot tijd zijn hart tot God kan richten
met een schietgebed Kijken zijn ramen uit op naburige huizen, dan zal hij
ervoor zorgen geen aanstoot te geven en niets te doen dat schandaal kan ver-

wekken. Hij heeft een bidstoel op zijn kamer en tevens enkele prenten of
schilderijen die devotie opwekken. Een afzonderlijk kastje voor meditatieboeken is aanbevelenswaardig. Hier en daar vult hij de lege plekken op zijn
muren met bijbelse taferelen; want als het de leken al verboden is om wellus
tige en profane voorstellingen in huis te hebben, dan geldt dit des te meer
voor geestelijken. Aangezien de priester volgens de concilies geen andere
wapens nodig heeft dan zijn gebed en zijn tranen, zal hij geen degen of
geweer hebben, tenzij voor een gerechtvaardigd doel en met permissie van
128

zijn oversten.
Laten we dit post-Trentse ideaalbeeld nu eens confronteren met de
Oostbrabantse praktijk, aan de hand van de inboedels en woonomstandighe
den van enkele Kempense plattelandspastoors uit de zeventiende- en acht
tiende eeuw. Gerardus Schellekens, geboren in Sint-Michielsgestel en pas
toor van Best ( 1661 -1674), woonde in Oirschot. ' 2 9 Hoewel Best en Oirschot
dicht bij elkaar lagen en tot dezelfde parochie behoorden, voldeed de herder
dus niet aan het ideaal om dicht bij de eigen kerk te wonen. Toen na zijn
overlijden in december 1674 de boedel werd opgemaakt, bestond zijn
woning uit slechts twee vertrekken: een keuken en een kamer. Zijn huisraad
omvatte de meest elementaire zaken zoals enkele tafels en zit- en bergmeu
belen. Opmerkelijk is de aanwezigheid van twee preekstoelen. Deze zou
men eerder in de kerk verwachten, maar het gaat hier om stoelen die mee
naar de kerk werden genomen om geknield te kunnen bidden en de preek te
aanhoren. n ° In het huis van de priester zal de 'preekstoel' vooral als bidstoel
hebben gefunctioneerd.
Pastoor Schellekens leefde, naar het zich laat aanzien, vrij sober. Behalve
haardgereedschap voor het open vuur, enkele voorraadpotten, ketels, pan
nen en ander kookgerei, bezat hij wat tafelgoed, waaronder acht porseleinen
schotels en achttien dito teljoren naast zes meer eenvoudige schotels. Aan
bestek werden slechts vier tinnen en een ijzeren lepel vermeld. Wat hij dronk
weten we niet, wel beschikte hij over een speciale 'bottelarij' met onder twee
dichte en boven twee traliedeuren: een kast waarin dranken bewaard wer
den. Ook op het gebied van textiel had onze pastoor slechts een bescheiden
uitzet: onder andere zes slaapmutsen en beffen, hemden, twee paar man
chetten en halve mouwen. De vijf tafellakens en servetten wijzen echter op
een meer dan gemiddelde tafelcultuur. Voorts bezat Schellekens maar liefst
31
eenentwintig neusdoeken' en acht handdoeken. Dit alles bewaarde hij in
124. Zithfst з,рагз,р 134 125. Hagen, 'In een vreemtboerenkleet', 210-212
126 Constance, Le pastoral de Samt Charles Borromee, 97 'Livres necessaires a un Cure'
127. Ibidem, 95. 128.Ibidem, 104-106 129. Schutjes, Geschiede як van he tbisdom
'¡-Herlogenbosch, 111,269 '3° Vgl rVNTsub voce 'preekstoel', kol 3976 'Zekere soort
van vouwstoel dien men vroeger, toen in de kerken nog weinig of geen zitplaatsen aanwezig
waren, daarheen placht mee te nemen, om er tijdens den dienst op te zitten 131. Het
begrip neusdoek werd vroeger algemeen gebruikt in de zin van halsdoek, maar is niet altijd
duidelijk te onderscheiden van de doek om de neus in te snuiten (de snuitdoek of zakdoek)
Hier hoogstwaarschijnlijk bedoeld als zakdoek Zie WVTsub voce 'neusdoek', kol 1905
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de keuken in de lade van de kast, een zogenaamde eikehouten 'blok' met vier
deuren, die ook dienst deed als provisiekast Om het linnen in goede conditie te houden beschikte Schcllekens over een lijnwaadpers
Dat we hier met een geletterde te maken hebben, blijkt niet alleen uit het
lessenaartje en het 'schnebaantje', die beide in de keuken staan De boedclïmentans vermeldt ook een groot aantal boeken (in totaal 93 titels) waaronder werken van Thomas, diverse preekboeken, zoals de 'sermoenen' en
'legenden in du>tsch' van Henncus Adnanus, een Nederlands herbarium,
bijbeleditics met concordans, levens van heiligen, enkele catechismussen,
waaronder de Schat der christelijke leertnge van Makebhjde, de fabels van
Aesopus in het Latijn, een confessionale, de decreten van het Concilie van
Trente, en enkele kleine gebedenboekjes In de kamer bevond zich ten slotte
zijn beddekoets, gestoffeerd met maar liefst vierendertig peluwen, vijf oorkussens, vier dekens en twaalf slaaplakens IJ2
Pastoor Schellekens voldeed in grote lijnen aan het ideaalbeeld van de in
Trentse geest gevormde priester zoals Carolus Borromaeus dat had geformuleerd Hoewel Schcllekens met in zijn parochie woonde hetgeen ongetwijfeld verband houdt met de moeilijke positie van het katholicisme in
Staats-Brabant, vooral in de periode van 1629 tot 1672 - en hij zich in bed
blijkbaar enige luxe gunde, blijkt vooral uit zijn boekcnbezit een onmiskenbaar studieus gedragsrcpertoire in contrareformatonsche geest Ongeveer
de helft van de boedelhjst wordt in beslag genomen door boeken Opmerkelijk is het gebrek aan wandversienng in de vorm van schilderijen of afbeeldingen Het betreft hier een sober standaardinterieur van een eenvoudige,
alleenwonende, contrareformatonsche plattelandspncstcr Behalve door
zijn studie heeft hij zich ongetwijfeld van het lekenvolk onderscheiden door
zijn meer verfijnde tafelcultuur, die tot uiting kwam in zijn porseleinen servies, servetten en tafellakens De aanwezigheid ν an neusdoeken en een fon
teintje wijst eveneens op vertrouwdheid met de toenmalige etiquetteregels
Zijn specifieke klerikale status kwam vooral tot uiting in het ontbreken van
luxe de materiele soberheid als gedragsideaal, omdat niet de materiele, maar
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juist de geestelijke cultuur telde '
De clerus was in status en levenswijze echter zeker geen homogene
groep Dit blijkt bijvoorbeeld uit de boedel van Willem Schellekens, die tien
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jaar eerder, op 18 april 1664, in het nabijgelegen Boxtel werd opgemaakt '
Willem, mogelijk familie van Gerardus Schellekens, was sinds 1632 pastoor
van de parochie Gemonde Na het retorsieplakkaat van 1636 had hij zich
enige tijd schuil moeten houden, zonder dat dit consequenties blijkt te heb
ben gehad voor zijn levenswijze en welstand Evenals Gerardus woont hij
niet in zijn parochie, maar in de comfortabele dekanij te Boxtel Het eerste
dat opvalt is de aanzienlijk verder doorgevoerde functieverdeling van de
kamers in de dekanij Willem Schellekens kan beschikken over negen ver
trekken, waaronder een aparte ruimte voor de pastoorsmeid, de 'maerte'
Ook in andere opzichten onderscheidt hij zich wezenlijk van zijn sobere

naamgenoot uit Oirschot. Zo wordt in zijn boedel geen enkel boek genoemd,
daarentegen wel veel beeldmateriaal. Zo bevonden zich in de afzonderlijke
huiskapel (het 'capel saletghen') behalve een beddekoets tevens een zestal
schilderijen met onder andere voorstellingen van de Zaligmaker en Onze
Lieve Vrouw. Had Gerardus Schellekens 182 verschillende voorwerpen op
een totaal van 347 stuks, Willem had maar liefst 369 verschillende items op
een totaal van 649 stuks huisraad. De totale waarde van zijn boedel beliep
een bedrag van ruim tweeduizend gulden, waarmee hij niet slechts in geeslelijke zin tot de plaatselijke elite behoorde.
De uitvoering van het huisraad was ook veel luxueuzer, duurzamer en
kleurrijker: de dekanij kende zelfs een afzonderlijke 'groene kamer'. Met name de ledikanten waren rijkelijk gestoffeerd en behoorden tot het kostbaarste in huis (een ledikant met groen behangsel ter waarde van ƒ50,- en een bed
met hoofdpeluw en oorkussen ter waarde van ƒ 60,-; een koets met gordijnen
ter waarde van ƒ 10,- en een bed van ƒ 25,-; een ledikant met behangsel ter
waarde van ƒ 8,- en een bed van f 30,-). De beddekoets van de dienstbode
was de helft goedkoper dan het minst waardevolle ledikant, namelijk ƒ 4,-.
Op zolder bevond zich ten slotte nog een 'kwaad' bed van 5 en een 'koetsje'
van 1 gulden. Voorts bezat Willem een uitgebreide garderobe, bestaande uit
tientallen hemden, 'oorfluwijnen', zakdoeken, kragen, manchetten, dassen,
kousen, slaapmutsen en een nachttabberd. Zijn bovenkleding bestond, afgezien van een gekleurde mantel, uit broeken, wambuizen en zogenaamde 'innocenten' van zwarte lakense stof.'35 Tevens had hij twee zwarte hoeden.
Wat kleedgedrag betreft volgde Willem dus de synodale richtlijnen en was
hij ongetwijfeld een statige, duidelijk als priester herkenbare verschijning in
zijn woonplaats Boxtel en zijn parochie Gemonde. Daarmee voldeed hij aan
het profiel zoals Carolus Borromaeus dat geschetst had. ' з 6
Hij zal een goed gastheer zijn geweest: de vele tafcllakens en servetten, het
kostbare tin- en zilverwerk, de porseleinen banketschotels en teljoren gaven
de door de dienstmaagd in de goed geoutilleerde keuken bereide spijzen on
getwijfeld een verfijnd cachet. Twee bierstellingen, een brouwkuip met koel132. SAREk, RA Oirschot, ïnv пг 5105 Een 'peluw' is een langwerpig onderkussen, eigen
lijk een hoofdmatrjs waarop het kleinere hoofdkussen ('oorkussen') wordt gelegd /ie
WNTsuh voce 'peluw', kol 1438 133. Sterker nog komt dit tot uiting in dcboedelbeschri)\ ing uit 1675 van Bartholomeus \an der Veken, pater augustijn uit het klooster
\ an Hcrcnthals en pastoor \ an de parochiale Sint-Petruskerk te Oirschot, w ïcns boedel
uitsluitend bestaat uit boeken, met name bijbeledities in het I .atijn en de landstaal, een
concordans, âeSumma van Thomas, heiligenlevens (met bijzondere aandacht voor Maria),
catechismussen, moraaltheologische werken en geschriften van kerkvaders (totaal 110.
titels) SAREK, RA Oirschot, invnr 5091 Vgl ook Schutjes, Geschieden/t ian het bisdom
's-Heriogenbosch,\,isb-i5-¡
134. SAREK, RA Oirschot, invnr 5103 135. Een Oorfluwijn'
is een kussensloop (tl W7"sub voce'fluwijn', kol 4597) У en innocent ÍS volgens het WNT
(kol 1832) 'een ruime, loshangende kamerjapon gelijk in Frankrijk de dames - en hier te
lande blijkbaar ook (of alleen') de mannen - droegen in de tweede helft van de 17de eeuw'
136 Constance, Le pastoral de Saint Charles Borromee, 67-72 'Quels dévoient être les
habits des Curez'
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vat en een brandewijnketel voorzien van een 'slange, helm en toebehorend
ijzerwerk' duiden op een eigen drankvoorziening. Ook in ander opzicht lijkt
Willem in hoge mate in zijn eigen onderhoud te hebben voorzien: behalve
een paard en rijtuig bezat hij twee varkens met het nodige toebehoren in de
stal. Tevens bewaarde hij op zolder zijn visserstuig, zoals 'brasemgarens',
fuiken en een zegen (visnet) waarmee hij, in laarzen gestoken, de Dommel
beviste. Het vissen was onder geestelijken in dit gebied, ondanks de vermaningen in 1615 van bisschop Zoesius aan Willems voorgangers uit het nabijgelegen Liempde, dus blijkbaar traditie.
Binnen een kleine regio konden er aanzienlijke verschillen in welstand en
comfort tussen pastoors onderling bestaan. Gerardus onderscheidde zich,
in materieel opzicht, sterk van Willem Schellekens, al hoefde deze laatste in
spirituele zin niet minder contrareformatorisch te zijn geweest. Dankzij de
boedelbeschrijvingen krijgen we dus een ander beeld van de levenswijze van
de clerus dan het stereotype imago - zoals bijvoorbeeld beschreven in diverse geschiedenissen van het bisdom - van de arme, steeds voortvluchtige
priester uit het Brabantse Generaliteitsgewest. Dergelijke priesters hebben
zeker bestaan, maar het was blijkbaar ook mogelijk om, zelfs tijdens de meest
strenge vervolging in de jaren na 1632, een min of meer geregelde en relatief
weivoorziene huishouding te voeren. Heel markant is evenwel het verschil
met de boedelbeschrijving, en de daaruit afte lezen levenswijze, van de Oirschotse priester Jan de Cort uit 1549: ruim een eeuw later wijzen de klerikale boedelbeschrijvingen, afgezien van de innovaties en de toegenomen verfijning, op een uitgesproken célibataire en a-familiale levensstijl.
De parochiegeestelijkheid heeft, naar het zich laat aanzien, in de loop van
de achttiende eeuw, ondanks de degradatie van het bisdom tot apostolisch
vicariaat, een leven kunnen leiden dat in overeenstemming was met haar verheven status in religieuze zin. De boedelbeschrijving van pastoor Hendricus
Coppens te Best die in 1750 na zijn overlijden werd opgemaakt,137 toont dat
de clerus niettemin stevig in de plaatselijke samenleving geworteld kon zijn.
Coppens, geboren te Leende, had zijn parochie ruim 37 jaar bediend138 en in
die tijd blijkbaar zeven percelen landbouwgrond verworven: het teken van
aanzien bij uitstek in een boerengemeenschap. Daarnaast had hij een goed
voorziene huishouding, waartoe behalve de gebruikelijke meubels ook nieuwe instrumenten als een barometer en een 'hangh' en 'sack horologie'
behoorden. Opvallend is ook hier weer de verfijnde tafelcultuur met zilveren
bestek, geslepen glaswerk, een theeservies, tinnen borden en schotels en
maar liefst vijfenzeventig servetten. De pastoor was duidelijk een roker:
behalve een tinnen 'toebacks-doos' bezat hij twee koperen tabakskomfoortjes om, in de beslotenheid van de pastorie, zijn pijp aan te steken.
Tevens werd het boekenbezit van pastoor Coppens nauwgezet genoteerd. Deze dorpspastoor bezit, zoals het hoort, verschillende bijbeledities,
moraaltheologische literatuur, uitgaven van de decreten van het Concilie
van Trente en van die van de diocesane synoden, heiligenlevens, catcchis-

mussen en diverse preekboeken van Backx.'39 Het is dan ook niet verwonderlijk dat we in zijn bibliotheek ook werk van Borromaeus zelf, namelijk
zijn Theologia, aantreffen.
Over het dagelijks leven van de Meierijse clerus worden we enigszins
ingelicht door het Manueel oft Annotatién, dat omstreeks 1774 door de Helmondse kapelaan Siardus Mertens is opgetekend. '4° Om later als pastoor te
weten hoe het hoorde, noteerde deze kanunnik van de abdij Postel nauwgezet het doen en laten van de parochieherder die hij diende en in 1781 daadwerkelijk opvolgde. Op deze wijze kon zich een specifieke plaatselijke pastoorscultuur met karakteristieke tradities en een aanzienlijke continuïteit
ontwikkelen. Zijn aantekeningen volgen het kerkelijk jaar, dat het leven van
de clerus geheel domineerde. Mertens noteerde vooral de lokale gebruiken
en had bijzondere aandacht voor de wijze waarop 'de pastoor' omging met
zijn parochianen in diverse, vaak min of meer buitenkerkelijke situaties.
Zo kwamen op oudejaarsavond de jongelui langs om te zingen. Pastoor
Vervlassen te Helmond had dan zo zijn eigen handelingsrepertoire, dat niet
te snel gegeneraliseerd mag worden en op sommige punten blijkbaar afweek
van dat van zijn collega's: O p den avont van nieuw jaer comen de zangers,
dat is dags voor nieuwjaer, ordinair omtrent half acht oft somtyts wat laeter
en daer wort in tijts een goed vuur aangestookt en daer wort hun oudbier
gegeven en den Pastoor geeft hun, dat is: laet hun door de meyt eenengulden
geven en geeft of doet dien niet uyt den offer geven oft communiebank, maer
haelt dien van zyn kamer, zoo ick gezien hebbe. En als de zangers een deunden gespeelt en eens gezongen hebben, dan gaen ze weer henen en blijven
maer een quartier aan de Pastrij en den Pastoor nog ick kom er bij; maar den
Pastoor van Arendonk ginck er somtyts wel bij en dede hun dan wel krassen
oft anders vrolyk zijn. Verders gaen zy op deze avond over al zingen ook bij
de boeren en Nieuw jaer schrijven. En zy hebben op nieuw jaers dag een
halve tonne bier, maer den Pastoor wilt niet, dat er oijt vrouwvolk by komt'. 4 I
Bij wijze van handleiding noteerde onze kapelaan aldus hoe een pastoor te
Helmond zich gedroeg. Het betrof immers een levenswijze die sterk afweek
van het kloosterbestaan dat hij gewend was. Ook meer private, huiselijke bijzonderheden werden door Siardus genoteerd, zoals het menu op vasten- en
feestdagen. In de pastorie werd niet slecht gegeten, aan het vastenmenu van
de Goede Week in 1778 te zien: 'een weynig gepelde gerst in water gekookt en
137. SAREK.RAOirschot, invnr 272 (schepenprotocol van allerhande akten) Vgl ook de
boedel tan de pastoor van Oploo uit 1747, die opvallende parallellen in materiele cultuur te
zien geeft Rijken, 'Inventaris van Hendrik Albert Smcerling' Vgl ook: Rietbergen,
'Materiele en geestelijke cultuur in Noord-Nederlandse pastorieën' 138. Schutjes,
Geschiedenis van hel bisdom 's-Hertogenbosth, 111,270 139. Voor Rumoldus Backx (16481703) zie Slorme, Preekboeken en prediking in de Mecheise kerkprovincie, 74-81 Zijn preek
boeken werden in het achttiende-eeuwsc Bossche vicariaat veel gebruikt, vgl Zwijsen,
'Een jaar kapelaan te Helmond', 100 140. Zwijsen, 'hen jaar kapelaan te Helmond' Zie
voor kapelaan Siard us Mertens en pastoor Verv lassen Schutjes, Geschiedenis van het bisdom
's-Hertogenbosch,iv, 128,131. 141. Zwijsen,'Een jaar kapelaan te Helmond', 89

181

182

daernaer daer eenen goeden scheut rcnschcn wijn in Is zeer goed En daernaer een beschuijt toe en gestoofde appelmoes met wel connten in, en pruymen voor boter, en vijgen De zoupe was zeer goed ook hadden wij [ ]
boonen alleen daerbij een schorseneden en ohekoekcn Niets beter voor pota gie als boonen gestooft met appels en ajuijn', zo noteerde de kapelaan opgewekt Met Pinksteren werd er een ware feestmaaltijd opgediend, bestaande
uit kalfssoep en twee 'potagies tew kelen en jonge wortelen, witte en geele',
met daarbij warm ingepekeld vlees of 'somtyds versehe nbbekens, ook
worst, en een groot stuk kalfsgebraed, duijv, en dit is alles' Het nagerecht bestond dan uit rozijnen, amandelen, twee schoteltjes met beschuit, anijszoet
en gerookt vlees Op gewone dagen w erd bij het eten moezelwijn gedronken
Het was gebruikelijk dat de pastoor aan tafel alles voorsneed en dronk op de
'gezontheitin'tgenerael' ' 42
Het Trentse gedragsideaal van de heilige priester kende op de lange termijn
een grote mate van continuïteit Antonius van Alphen bewerkstelligde in
1798 de heroprichting van het seminarie in het apostolisch vicariaat (het
'zogenaamd bisdom van Den Bosch', zoals de gereformeerden het noemden) De draad werd in dit seminarie, kweekplaats van nieuwe priesters,
gewoon weer opgenomen en hetzelfde contrareformatonschc, sterk door de
Franse spiritualiteit beïnvloede priestermodel bleef de norm Antonius van
Gils en zijn Leuvense oud-collega, de hoogleraar Gaspar Moser, heten zich
bij de inrichting van het seminarie tevens leiden door de opvattingen van
Alfonsus de Liguon, die onder andere pleitte voor de maatschappelijke
afzondering van de seminaristen op het platteland en voor het opleggen van
een kloosterlijke levensstijl Uit het Leuvense nam men de ultramontaanse
geest over, die in de loop van de negentiende eeuw zou tenderen naar een
anti-intellectualistische en anti-universitaire opstelling I+1
Op de seminaries werden de priesterstudenten onder andere geoefend in
etiquette en een 'deftige levensstijl', die noodzakelijk zou zijn voor de hoogachting en het vertrouwen in het kerkelijk gezag, maar zeker ook omdat de
priesters door hun kerkelijk ambt boven de gewone mensen stonden en in
meer elitaire kringen verkeerden De vooraanstaande parochianen waren
immers niet gediend van boers gedrag van de clerus De priester behoorde in
elk opzicht te voldoen aan het ideaal van de wellevendheid Ook nu zien we
weer, evenals in de zeventiende eeuw, de nadruk op een veilige, zinnige en
heilige invulling van de vrije tijd geen wijn en vrouwen, maar bijbel en studie '·»·*
Tijdens de Bataafse Republiek en het Koninkrijk Holland trachtten de
apostolisch vicarissen zo snel mogelijk weer controle over de zielzorg te krijgen Zij deden dit onder andere met het beste instrument dat hen daartoe ten
dienste stond, namelijk de visitatie, waarbij de praktische naleving van de
regels kon worden gecontroleerd Het is karakteristiek voor de herleving van
de diocesane structuur dat omstreeks 1780 de kerken weer gecontroleerd

worden en er centraal wordt gerapporteerd. In tegenstelling tot de verslagen
uit de vroeg-moderne tijd zijn deze erg schematisch, volgens een strak formulier opgesteld en betreffen ze vooral de formele, institutionele aspecten
van het parochieleven. ' 45
De opbouw van een nieuwe diocesane structuur impliceerde tevens het
terugdringen van de vreemde, niet in het bisdom ingekapselde priesters. Het
ging vooral om regulieren die door de zwakte van het centrale kerkelijke
gezag tijdens het Ancien Régime volop kansen hadden gekregen om in de
183
pastoraal werkzaam te zijn. De apostolisch vicarissen trachtten hun invloed
in het Bossche vicariaat zoveel mogelijk terug te dringen.' 46 Zo vaardigde
Antonius van Alphen omstreeks 1815 een memorie uit over het weren van
vreemde priesters, waarin werd gesteld dat de parochiële zielzorg bij voorkeur
in seculiere, diocesane handen hoorde te berusten. Daarbij werd opnieuw de
waardigheid en voorbeeldfunctie van de priester op de voorgrond gesteld:
'Sal een religie in aensien wesen, en floreren, moet de selve braeve en
bequame Bedienaers hebben [...] uyt desen hoofde behooren geweert te
worden alle de gecnen welke niet stigten, te meer daer het ten allen tijden
heeft gebleken dat, schoon ten onregten, de fauten en gebreken van den
eenen geestelijken alle andere geestelijken bij het volk in verdenking brengen'.'47 De regionale kerkleiders uit het begin van de negentiende eeuw vielen volledig terug op de Trentse gedragsidealen en verwezen dan ook voortdurend naar het beleid van hun voorgangers. Wellicht reageerde Van Alphen
met zijn memorie op de in 1813 voor rekening van de anti-klerikale auteur
Anthonius Franciscus Paulaerts te Amsterdam gedrukte Dichtmatige karakterschets van sommige roomsch-katholykegeestelyken in de Nieiery van 's Hertogenbosch, waarin 'de dikke macht van duisternis in het vak der beschaving en
der verlichting' centraal stond.' 48
142. Ibidem, 293, 296,303 Vgl ook Polman, KathohekNederland, 111,96 Hetismogclijk
dat de rijkdom van deze tafel verband houdt met het gegeven dat pastoor en kapelaan
behoorden tot een abdij en in tegenstelling tot de seculiere zielzorgers terug konden
vallen op centraal georganiseerde reguliere middelen en voorzieningen 143. Ficheroux,
Gielis, Jacobs (red ), Het altaar ah einddoel, 7,49, Schutjes, Geschiedenis ian het bisdom
's-Hertogenbosch, 1,186 201 (seminarie te Den Bosch, Herlaar en Haaren, 1798-1871)
144. Melief, Johanne* van Hooydonk, 61-62,197 145. BAH, doos Visitatmnes ( 1786-1851 )
146. Vgl Melici, Van Hooydonk, 68,72, 206, 299,304-307 Dat deze concurrentieverhouding al langer bestond, blijkt duidelijk uit de 'Memorie van de seculiere geestelijkheid van
het vicariaat V I Iertogenbosch aan de Staten Generaal betreffende de concurrentie, die
hen op het gebied van de ziel/org wordt aangedaan door regulieren' uit het begin van de
achttiende eeuw, RAU, Collectie Rijsenburg, inv nr 536 Vgl ook Polman, Romeinse
bronnen, 111, nr 520,62s, 627,649,653,858,1 ν , nr. 67 In de jaren '40 van de 19de eeuw
zouden de redemptoristen bij hun volksmissies nog vaak geconfronteerd worden met een
vijandige houding van de seculiere parochicgeestelijkheid Vgl Mosmans, Het redemptonstenklooster Wittern, 286 288 147. BAH, doos 'bisdom 25', A van Alphen vu, memorie
overhet weren van vreemde priesters, ζ j (ca 1815) De opvolger ν an Van Alphen, Henricus den Dubbelden, zette zijn beleid, dat erop gericht was de invloed van de regulieren
terug te dringen, onverminderd voort 148. Paulaerts, Duhtmalige karakterschets Vgl
Van Duinkerken, 'Vroomheid in Noord-Brabant', 66

De nieuwe generatie priesters die лега gevormd in de seminaries van de
apostolisch vicariaten van 's-Hertogenbosch en Breda beantwoordde aan de
post-Trentse idealen van priesters als De Berulle, Ober en Vincentius а
Paulo In navolging van Carolus Borromaeus hadden zij christologie en
ecclesiologie met elkaar verstrengeld door te betogen dat de heilige gehei
men van Christus door toedoen van de priester in de Eucharistie op aarde
voortleven In hun visie was het priesterschap in de katholieke kerk sacraal
en de bron van alle heiligheid Le bon prêtre was een gestudeerd man, plichtsgetrouw, hi) leefde waardig en ingetogen en was voortdurend bezig om door
studie, gebed en meditatie de heiligheid te verwerven die hem tot middelaar
maakte tussen God en de mensen Reeds in zijn seminarietijd onderscheidde hij zich van de leken door de toga talaris, de toog die tot de enkels reikt Hi)
diende de gelovigen te 'remodeleren' naar zijn eigen beeld De priesters definieerden de kerkelijke werkelijkheid en bakenden af wat geloof en 'bij'geloof, wat zuiver en onrein en wat zedig en zondig was ' 49 Hier zien we dui
delijk de continuïteit in de katholieke kerkelijke cultuur Het klerikale
gedragsideaal werd, als reactie op de goddeloze Verlichting en Franse Tijd,
versterkt en naar oude normen herijkt ' , 0
Voorop bleef staan de geheiligde levensstaat van de geestelijke De priester mas een heilig man Dat deze sacrale status aan het eind van de achttiende etuw door de katholieke bevolking van de Meierij ook als zodanig werd
beleefd, blijkt uit het reisverslag van de predikant Hanewinkel Volgens hem
'heerscht [er] een dwaaze waan onder het dom gemeen, naamlijk dat een
priester niet kan of niet zal bedriegen Elke priester is in het oog der menschen een Heilig, schoon er veele Priesters zijn, die dolle liefhebbers ('er zijn
nogthands ook braaven onder dezelve) zijn van kaartspelen, [en] van
Bacchus en Venus' 1S1 De Meierijenaar beschouwt de priester als een 'wonder van Geleerdheid en Heiligheid' 'S2 Hanewinkel had door zijn gereformeerde overtuiging grote moeite met deze vermeende heilige status Hij
ergerde zich ook aan de opvatting dat alleen weduwnaars die uitsluitend
zonen hadden voortgebracht, priester konden worden 'Is 'r meer heiligheid
? э3
in gelegen, wanneer men vader van een Jongetjen dan van een Meisjen is "
Toch geloofden niet alleen de katholieken in de Meierij in de sacraliteit
van de priester en zijn heilige attributen, als we tenminste Egidius Rutten,
pastoor te Heer in het bisdom Roermond, mogen geloven Op 19 juli 1671
noteerde hij een bericht dat hij blijkbaar de moeite van het optekenen waard
vond 'Den sen Juni werd een toren door den bliksem aangestoken in de
Meierij van 's-Hertogenbosch Door de ketters werd de Katholieke pastoor
daarbij gehaald, die het vuur uitdoofde door er wijwater in te werpen Ten
gevolge daarvan bekeerden zich vele niet-kathoheken' De 'ketters', waar
mee natuurlijk de gereformeerden bedoeld werden die de kerken in bezit
hadden genomen, namen blijkbaar niet hun toevlucht tot hun eigen predi
kant, maar wendden zich tot de pastoor, in wiens macht zij, zo maken we op
uit het verhaal, vertrouwen stelden Pastoor Rutten tekende bij dit bericht

vol overtuiging aan: 'Nota vim aquae benedictae' (let op de kracht van het
wijwater).'S4
Het bleek helaas niet mogelijk de plaats van dit voorval te achterhalen; het
kan dus zijn dat we hier te maken hebben met katholieke propaganda die niet
op werkelijke gebeurtenissen was gestoeld. Desalniettemin vormt het een
interessant spoor van de toenmalige religieuze mentaliteit. Het bericht zegt
natuurlijk in de eerste plaats iets over pastoor Rutten, die aan dit voorval uit
het nabijgelegen diocees geloof hechtte. Als priester zag hij zijn vertrouwen
in het wijwater bevestigd.
Het is echter de vraag in hoeverre leken, al dan niet 'ketters', onderscheid
maakten tussen de kracht van het heilige water en de macht van de priester.
Zo waren volgens het volksgeloof priesters ook in staat om 'de wind te verzetten' bij brand, dat wil zeggen de windrichting in gunstige zin te veranderen. 'Ook kennen zij hunne Priesteren het vermogen toe', aldus Hanewinkel
omstreeks 1800, 'om iemand, die hen wilde aanranden, vast en onbeweeglijk
op ééne plaats, als een beeld, te doen blijven staan, zoo lang als het hem goeddunkt, dit noemt men: sttjfmaaken; hiervan heb ik veele gevalletjens hooren
vernaaien, die men bij kris en kras bezwoer, dat zij echte waarheid waren.'
Zij konden desgewenst ook iemand onkwetsbaar maken, het zogenaamde
'hard maken'. 'Met een woord: de magt der Priesters is, volgends de gedachten der Roomsche Majorijenaars, niets minder dan de Almagt."55

3 . V O O R G A N G E R S T U S S E N KERK EN W E R E L D :
DE M E I E R I J S E P R E D I K A N T

Bediende de priester in de eerste plaats de sacramenten, de predikant'56 was
daarentegen de bedienaar van het Woord. Dit hield enerzijds verband met
het geringe belang van het ritueel binnen de protestantse liturgie: de gereformeerden erkenden slechts twee sacramenten, de doop en het Avondmaal. De
predikant was anderzijds niet in de eerste plaats zielzorger, zoals de priester,
maar ging voor in het verkondigen van Gods Woord. Tevens was hij veelal
hoofd van een gezin. In deze paragraaf gaan we nader in op de positie van de
149. Melief, l'an Hooydonk, 388; Constance, Le pastoral de Samt Charles Borromee
150. Van Duinkerken,'Vroomheid in Noord-Brabant', 66 Vgl ook Gibson, 4 social
history of French Catholicism, 78-80 151. [Hanewinkel], Reize door de Majori] in 17Ç9,
20-21 152. [Hanewinkel], Gedachten over de Meierij van 's Hertogenbosch, 24
153. Ibidem, 141 154. Goossens, 'Aanteekeningen van Egidius Rutten' 155. [Hanewinkel], Reize door de Majortj in іудд, 134 156 De term domine, \ослие( van het Latijnse
woord voor heer (dominus), raakt met name in de loop van de negentiende eeuw meer
specifiek ingeburgerd als aanspreektitel voor predikanten Voordien konden zowel protes
tantse als katholieke geestelijken als domme [e ] worden aangesproken Tegenwoordig is de
term alleen van toepassing op protestantse voorgangers In de katholieke kerk werd en
wordt de term 'predikant' slechts gebruikt voor degene die bij gelegenheid de predikatie
houdt. Vgl W-ATsub voce'predikant', kol 2783-2784
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predikanten in de Meierijse samenleving tijdens het Ancien Régime. Op
welke wijze gaven zij in gedrag en materiele cultuur vorm aan hun dagelijks
leven? Met wie huwden zij en hoe volgden ze elkaar op? Van belang is tevens
de visie van confessionele buitenstaanders op de calvinistische geestelijkheid. Als protestantse bemiddelaars in een overwegend katholieke omgeving
waren zi j, ondanks de bescherming van de overheid, kwetsbaar en konden zij
het mikpunt worden van charivari's.
In de ogen van de hervormers kon geen enkele groep zich beroepen op
een bijzondere gunst van God. Het priesterschap impliceerde volgens Luther niet dat men een betere christen was: slechts doop, evangelie en geloof
maken de mens tot volgeling van Christus. Men verwierp de pauselijke
bevoegdheid om mensen tot geestelijken te wijden (ordtnatio). In de visie van
reformatoren zijn we door de doop immers allen geconsacreerde priesters;
elke dopeling is evenzeer christen en kan zich in principe meten met de
gewijde priester, de bisschop of de paus. Zij refereren hiermee aan het zogenaamde 'priesterschap van alle gelovigen' van Luther. Dit betekent overigens niet dat Luther het goedkeurde dat iedereen zomaar kon preken of
sacramenten toedienen. Om priesterlijke autoriteit te kunnen uitoefenen
moest iemand naar behoren beroepen en geïnstalleerd zijn; dan kon hij als
zodanig binnen een gemeente functioneren totdat hij weer officieel van zijn
functie ontheven werd. ' 57 De predikanten waren altijd mannen, het toelaten
van vrouwen tot het predikambt is een ontwikkeling uit de twintigste eeuw.
Voor de hervormers was de predikant een gelijke binnen zijn gemeenschap, die echter de speciale taak had om het woord van God te verkondigen
en in de speciale behoeften van de kerk te voorzien. Hij was dan ook in de
eerste plaats een functionaris, en niet zozeer drager van een titel of van
sacrale waardigheid. Vandaar dat de protestanten de predikant als een 'dienaar' zagen; 'Bedienaar des Woords' als een gespecialiseerde functie. De
predikanten ontleenden hun autoriteit aan de gemeenschap die zij dienden
en voorgingen, dit in navolging van de wijze waarop de vroegste christengemeenten hadden gefunctioneerd.'58 In een instructie voor predikanten van
de classis Den Bosch uit 1648 werden de bedienaren geacht 'op alle occasien
daerop insisteren ende toonen uijt de H. Schrifture, dat onse christelijcke
religie d' alderoutste is, als t' eenemael gefundeert op de H. Schrifture des
nieuwen testaments, daarentegen dat de leere van de Roomsche kereke
sooverre als se paeps is, nieuw is ende gantsch strijdich tegen t'oude catholike gelo ve'. ">9
De taak van de predikanten bestond hoofdzakelijk uit preken, het toedienen van de sacramenten en ander pastoraal werk. In de zeventiende-eeuwse
Meierij ging de predikant voor bij godsdienstoefeningen, te weten tweemaal
op zondag en eenmaal door de week (in Waalwijk bijvoorbeeld op woensdagavond). Drie- of viermaal per jaar werd de predikant geacht het Heilig
Avondmaal te bedienen. Voorts behoorde het catechiseren tot zijn taak. Dit
gebeurde meestal 's zondags na de middagpreck, zoals blijkt uit de visitatie-

handleiding uit 1677 van de classis Den Bosch: 'of hij des Sondachs twee
maal predikt? en na den middag den Heijdelbergschen Catechismus ver
klaart?', met name voor de 'jonge jeugt?'.l6° Ook werd hij geacht de leden
van de gemeente te bezoeken, meer in het bijzonder de zieken. Een andere
belangrijke functie was het leiden van de kerkeraadsvergaderingen, waarbij
hij \eelal ook de notulen (acta) verzorgde. Voorts droeg de predikant zorg
voor het in ondertrouw opnemen en huwen, hoewel dit ook door vertegen
woordigers van de wereldlijke overheid gedaan kon worden. De predikant
diende het doopsel toe en schreef de namen van de dopelingen in het doop
register. Tevens noteerde hij de namen van de nieuwe lidmaten die de belij
denis hadden afgelegd of voor het eerst, met een attestatie van hun vorige
gemeente, deelnamen aan de Avondmaalsviering in zijn gemeente.16'
Uit de aanhef en concept-instructie voor predikanten in de Meierij die in
1648 door de Grote Kerkelijke Vergadering te 's-Hertogenbosch werd opge
steld, blijkt dat het lange-termijndoel de zending is. Overmits de arme,
blinde menschen in de Meijerie door de banck, ten deele uijt grove on wetenheit ende insonderheit door de gruwelijcke lasteringe van haere priesters
ende monnicken alsoo verstockt ende verbittert sijn, dat se haere ooren toe
stoppen tegens alle onderwijsinge en vermaninge uijt Godes H. Woort, jae
dat se op veele plaetsen malcanderen verbonden hebben op seekere boete
van dat se haere voeten in de kercke niet setten en souden, soo moeten alderleij middelen bedacht werden om dese arme menschen aen te locken ende tot
't gehoor van 't Goddclijckc Woort te brengen'. Tot de gereformeerde stra
tegie behoorde onder meer de dagelijkse omgang met de parochianen in 'alle
vriendelijckheit ende voorsichticheijt' waarbij men steeds de gelegenheid
van 'minnelijckc samenspreeckinge' te baat moest nemen 'om haere herten
allenskens te winnen'. Het afschrikken en in verwarring brengen van de
belangstellenden of gelovigen diende voorkomen te worden. Zo werden de
voorgangers geacht minzaam te preken, zich strikt te bepalen tot 'de leeringe der waerheijt' en geen zware, spitsvondige disputen uiteen te zetten, die
'het arme blinde volck vooreerst niet wel en sullen connen verstaen off ver
dragen'. En hoewel elke predikant te allen tijden in staat moest zijn om de
ware religie te verantwoorden, mocht hij hierover geen discussies aangaan
zonder voorafgaand overleg met de classis en collega's uit de regio. l62
De protestantse hervorming van het 'priesterschap' had een aantal prak
tische consequenties. De traditionele hierarchische kerkorde werd opgege
ven. De 'kerk' was nu het geheel van lokale kerkgemeenschappen, zonder
157. Cameron, The European Reformation, 148-149 158. Ibidem, 149-150 159 Abels&
Wouters, Αι la Convenuti Sylvae-Ducensis, 11,224

160. HANB, ACH, in\ nr 37, f 4"

161. Ibidem, Van der Hammen Nz , 'Iets over de kerkelijke geschiedenis van Waalwijk1,
111-112 Over de taak en bevoegdheden \an de predikant wordt gehandeld in de besluiten
van de Dordtscsvnode (artikelen II e ν ) 162. Abels & Wouters, Acta

ConientusSyhae-

Ducemis, 11,222-226 'Concept van instructie gesteh bij forme van advijs, sonder
prejudiuevan declasse van 's-Hertogenbosch offdesijnode van Gelderlant, voorde
praedicanten die in de Mcijcrijc sullen comen te dienen '
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centraal hoofdelijk bestuur, zoals de paus bij de katholieke kerk. Voorts werd
de rituele afzondering van de priester afgeschaft, evenals het celibaat en alle
vormen van kloosterleven. Het 'religieuze leven' werd niet meer gezocht in
de sacrale afzondering van het klooster, maar in het profane, dagelijkse leven
van de gelovigen, ongeacht of het nu 'gewone' leken, gespecialiseerde voorgangers, gehuwden of ongehuwden betrof. De vroegere perifere taken van
de kerk op sociaal, juridisch en educatief gebied vielen voortaan toe aan de
overheid, die daarvoor echter in veel gevallen een beroep bleef doen op de
gereformeerde kerkgemeenschappen. De predikant werd geacht om voor te
gaan en moest boven alles gekwalificeerd zijn voor meer veeleisende taken.
Vóór het Concilie van Trente werden doorgaans geen zware eisen gesteld
aan de priesters die de mis reciteerden of getijden zongen voor een weinig
betrokken kerkvolk, waarbij zwaar werd geleund op de instrumentele heiligheid van het sacrament. De gereformeerde kerk vereiste daarentegen een
uiterst verzorgde preek. Voor de uitoefening van de tucht moest de predikant niet alleen goed onderlegd zijn in de Schrift, maar diende hij tevens een
onberispelijk leven te leiden. De classis Den Bosch opende haar visitatieformulier in 1677 met het informeren 'of zijn Leere is zuijver, oprecht, schriftmatig?', waarop als tweede vraag volgde 'of hij zijne Leere bekrachticht met
eenen stichtelijke ommegang, zonder ergers in eenige schandale te geven:
met namen, geene herbergen frequenteert, of zich bemoijt met zaken buijten
zijn beroep?'163 De protestantse hervormers wilden - evenals overigens de
katholieke reformatoren van het Concilie van Trente in later tijd - de geletterde en goed opgeleide voorganger en priester weer terug naar de gemeente
ofde parochiale zielzorg brengen.'64
In de eerste jaren van de reformatie was het met de opleiding van predikanten dikwijls slecht gesteld. Het grote gebrek aan voorgangers hield in dat
men vaak genoegen moest nemen met de meest vreemde vooropleidingen.
Een aantal katholieke priesters ging in de loop van de zestiende eeuw over
naar de nieuwe religie. Deze ex-priesters vormden tegen 1600 ruim een
kwart van het aantal predikanten. Zij moesten zich begrijpelijkerwijs
publiekelijk bekeren en behalve een grondige kennis van de bijbel dienden
zij 'haer huysvrouwen openbaerlyck ende voer die gemeynten' te huwen.'65
Ook in later tijd bekeerden katholieke geestelijken zich nog wel tot het calvinisme. Zo promoveerde Wijnand Alstorff (Keulen 1588 - Deventer 1636) in
1614 als minderbroeder te Rome, maar hij ging een jaar later over tot de nieuwe religie. Twee jaar daarna trouwde hij als predikant te Saaxum in Friesland
met Margaretha Cottich, bij wie hij acht kinderen verwekte, onder wie in
1623 de latere predikant van Waalre, Johannes Alstorphius.'66 Naast de meer
geletterde predikanten waren er, zoals we hiervoor reeds zagen, de 'idioten',
die meestal alleen wat opleiding hadden genoten op een zogenaamde profetenschool. Deze oefenscholen verdwenen toen de universiteiten eenmaal
voldoende predikanten afleverden. De opleiding van de predikanten die in
Den Bosch in de jaren van het 'revolutionaire protestantisme', in 1566-1568

en 1576-1579, actief zijn geweest, evenals in Helmond ( 1566-1568) en Eindhoven (1583) zal, gemeten naar latere maatstaven, waarschijnlijk veel te
wensen hebben overgelaten.'67
In de zeventiende eeuw evenwel, toen er zich blijvend predikanten in de
Meierij vestigden, hadden de autodidacten plaats gemaakt voor goed onderlegde theologen, die in Genève en Heidelberg of aan illustere scholen in de
Republiek, bijvoorbeeld te 's-Hertogenbosch (vanaf 1637), en vooral aan
de universiteiten te Leiden (1575), Franeker (1585), Groningen (1614),
Utrecht ( 1636) en Harderwijk ( 1648) waren opgeleid. De theologische faculteiten aldaar vormden het brandpunt van het protestantisme in de Republiek, ook al was een academische titel voor het predikantschap zelf niet vereist. Doorslaggevend voor de toelating tot het ambt was immers het kerkelijk
examen dat door de classis werd afgenomen.'68 Zo werd tijdens de Grote
Kerkelijke Vergadering in 1648 een aantal kandidaten, de zogeheten proponenten, over een bepaalde bijbelpassage aan de tand gevoeld nadat hun kerkelijke of academische getuigschriften waren voorgelezen. Alle proponenten doorstonden het examen en werden door de vergadering 'eernstelijck
vermaent op haerselven ende haere studiën wel te letten'; zij moesten voortdurend de bijbel lezen, theologische vraagstukken bestuderen en hun preken goed voorbereiden.l69
In 1592 werd het Statencollege opgericht, waar jongelieden op kosten
van overheden, particulieren en incidenteel ook met steun van classes en
synoden, theologie konden studeren. Deze beursstudenten waren vooral
afkomstig uit de kringen van redelijk gesalarieerde overheidsdienaren en
predikanten. Vooral predikantenzonen kwamen voor zo'n beurs in aanmerking, hetgeen de vorming van karakteristieke predikantenfamilies sterk
heeft bevorderd.I?0 In de loop van de zeventiende eeuw was de opleiding van
predikanten sterk verbeterd: de voorgangers die zich sinds 1629 of 1648 in
de Meierij hadden gevestigd, waren doorgaans goed onderlegd en hun studie verleende hun gezag en aanzien bij de lidmaten. Zo kon Georgius Sonius als proponent voor Moergestel in 1648 de Bossche kerkelijke vergadering
academische en classicale testimonia voorleggen, die door de afgevaardigden 'deftich' bevonden werden.I?I In het Reglement op de Politieke Reformatie voor de Generaliteitslanden uit 1660 werd duidelijk aangegeven aan
welke opleidingseisen de kandidaat-predikanten moesten voldoen. Zij dien163. RANB, ACH,invnr 37, f 41 164. Cameron, The European Reformation, 150-151
165 Groenhuis, De predikanten, 163 Groenhuis baseert zich hier op Rogier en heeft geen
nieuw kwantitatief onderzoek gedaan, zodat de percentages (5 à 10%) en getallen ('een
driehonderdtal') van katholieke geestelijken die in de zestiende eeuw tot het predikambt
overgingen, met enig voorbehoud gehanteerd dienen te worden Vgl ook Post, Kerkelijke
verhoudingen, 530-533 166 Zoetmulder,/ІдЛ/ín Waalre,\, 116 117 167. De Vries,
'Protestantse Noord-Brabanders', 201 168. Groenhuis, De Predikanten, 164-168
169 Abcls& Wouters, Acia Conventus Sylvae-Ducensis, n, 177, vgl ook208-209
170. Groenhuis, De Predikanten, 164-168 171. Abels & Wouters, Acta Conventus SylvaeDucensis, 11,188
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den ten minste vijfjaar op hogescholen te hebben gestudeerd en te beschikken over loffelijke getuigschriften van hun studie in defilosofie,de talen en
theologie alsmede van een 'onbestraffelijck' leven.'72
Deze professionalisering van het predikambt, de transformatie ervan tot
een afzonderlijke beroepsgroep, bracht een nieuw klerikaal zelfbewustzijn
met zich mee.'73 Na verloop van enkele generaties was de gereformeerde clerus geheel anders samengesteld wat sociale herkomst, intellect en levensstandaard betreft. De 'predikantenstand', in feite een nieuwe sociale categorie, kende haar eigen waardenpatroon en gedragsrepertoire. De stedelijke
midden- en hogere klassen waren goed vertegenwoordigd. Was de contrareformatorische katholieke clerus een aparte groep door celibaat en sacrale
waardigheid, de predikanten onderscheidden zich in de Meierij als groep
door te trouwen met dochters van predikanten of ambtenaren en door de
interesse van hun zonen voor het ambt te wekken. Zo ontstonden er ware
predikantendynastieën; niet alleen volgden generaties lang een of meer
zonen hun vader op, ook vonden er tussen de families onderling veel huwelijken (endogamie) plaats.'74
Er ontstond zo niet alleen een karakteristieke 'predikantenstand', maar
tevens een specifiek protestants, Oostbrabants familiebewustzijn, dat voor
een groot deel bepalend was voor de identiteit. Zo was de protestantse landbouwer Pieter Michael er in 1828, toen hij bij de Protestantse he Maatschappij
ter bevordering van Welstand, door ondersteuning en voorlichting (1822) een
verzoek ter ondersteuning indiende dat vijfjaar later werd gehonoreerd met
een boerderij te Hoogeloon, trots op een afstammeling te zijn van de
beroemde 'Geuze Els'.' 75 Deze vrouw was tot in de negentiende eeuw een
legendarisch fenomeen in de Meierij en gold als 'oermoeder' van met name
de Kcmpische protestanten. 'De Hervormden in KempenlancC', aldus Hanewinkel omstreeks 1799, 'zijn voor het grootst gedeelte onder eikanderen vermaagschapt; dit komt, zegt men, omdat eene zekere Vrouw, die men spotswijzc de Geuze Els noemt, zeer veele kinderen naliet, welke zich alle in Kernpenland, de een hier, de ander daar, nederzetteden en vermenigvuldigden.
Hier van het spreekwoord, dat denklijk van Roomsche afkomst is, want het
verraad veel bitterheid: "De Geuze Els, Heeft de heele Kempen gevelst".'
Het eigenaardige woord gevelst betekent, aldus onze predikant, 'in het Majorijsch: bedorven, aangestoken'.nf> Een protestantse vrouw met de naam Els
zou dus volgens dit kreupele volksrijmpje het hele Kempenland met haar
nakomelingen hebben verpest.
In een fraaie genealogische studie heeft De Vries deze legendarische
vrouw kunnen traceren.'77 Het betrof Elsken Joosten te Hapert, die vóór
1635 trouwde met de smid Aeri Jansen de Smit (of Smits), wiens nakomelingen zich Fahrt noemden. Elsken, in het begin van de zeventiende eeuw geboren, zal omstreeks die tijd ook tot het protestantisme zijn overgegaan. Zij
stierf op hoge leeftijd in of na 1687, maar vóór 1696 en liet negen getrouwde
kinderen na - vier zonen en vijf dochters - die zich verspreid over de Kern-

pen vestigden, onder andere als schoolmeestersvrouw en vorster. Een van
haar kleindochters werd vernoemd naar grootmoeder Elsken. Toen dit kind
in 1701 op zesjarige leeftijd stierf, verdween de naam Elsken uit de familie.
Des te opmerkelijker is de bekendheid van 'Geuze Els' ruim honderd jaar na
het overlijden van de laatst vernoemden.
Het geval van Elsken Joostcn wijst ons erop dat er wel degelijk inheemse
protestantse families bestonden in de Meierij. Natuurlijk was er veel 'import' van na 1648, maar dit was toch minder het geval dan men later, toen de
term Brabants in ideologische zin een synoniem werd voor katholiek, wilde
doen geloven. De leden van protestantse families waren wel bijzonder mobiel, zoals blijkt uit genealogische overzichten.'78 Dit hield vanzelfsprekend
verband met het feit dat de openbare ambten in wereldlijke of kerkelijke zin
aan gereformeerden waren voorbehouden. Tijdens het Ancien Régime treffen we weinig protestanten aan in de boerenstand. Na de opheffing van hun
bevoorrechte maatschappelijke positie in 1795 gaan de protestantse Brabantse telgen dan ook steeds meer behoren tot de 'gewone' burgerij en plattelandsbevolking, al dan niet ondersteund door de Maatschappij van Welstand.1™

De familie Hanewin(c)kel was in tegenstelling tot het geslacht Smits/Fabri geen oud-Brabantse familie, maar 'import' die na de Vrede van Munster
naar Brabant kwam. De Hanewinkels waren afkomstig uit het hertogdom
Bremen, waar ze in aanzien stonden. In 1654 vestigt Johannes Hanewinkel
zich als predikant te Gemert. Een jaar eerder was hij te Sint-Oedenrode met
freule Christina Barbara Prouning van Deventer getrouwd, bij wie hij vijftien kinderen verwekte. Dit kinderrijke gezin heeft sindsdien overal in de
Meierij wortel geschoten en werd alom bekend door de vele predikanten die
het heeft voortgebracht. De oudste zonen werden wat studie betreft duidelijk bevoordeeld: de oudste tak heeft zich dan ook veel beter weten te handhaven dan de jongste takken, die vanaf het eind van de achttiende eeuw enigszins verpauperden en in enkele gevallen slechts met behulp van de Maatschappij van Welstand het hoofd boven water konden houden. l8° Predikanten
uit de familie Hanewinkel waren tot in de negentiende eeuw in Oost-Brabant
172. CPB, 11, 2605-2616, Reglement op de Politieke Reformatie ( 1 -4-1660), art 33.
173. Vgl Van Rooden, 'Van geestelijke stand naar beroepsgroep' 174. De Vries, 'Protestantse Noord-Brabanders', Hicmans, Prinsheerlijke predikanten? Zie ook Idem, 'De
reformatie, die hier eenen goeden voortganck genomen heeft' Dat dit verschijnsel zich
niet beperkt tot de Meierij blijkt onder meer uit Cameron, The European Reformation, 391302 175 De Vries,'Nakomelingen van de beroemde "Geuze Els'" 176. [Hanewinkel],
Reize door de Majori] m /799,41-42 177. De Vries,'Nakomelingen' Vgl ookPanken&
Van Sasse van Ysselt, Bachrijiing ι an Bergeik, 259-263, alwaar reeds wordt verondersteld
dat het een voorzaat van de familie Fabn(e) betreft 178. Ibidem, De Vries, 'Protestantse
Noord-Brabanders' en Ouwerling, 'De Meierijsche prcdikantenfamilie Haneviinkel'
179. De Vries,'Nakomelingen', 66-71 180 Zie de genealogische tabel, ρ 192 Zievoorde
gegevens van de familie Hanewinkel (hier wordt de spelling zonder с aangehouden)
Ouwerling, 'De Meierijsche predikantenfamihe Hanewinkel', en De Vries, 'Protestantse
Noord-Brabanders' Vgl ook De Vries,'Verpauperingen genealogie'
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Predikanten uit de familie Hanewinkel, 1654-1861

\

Johúms И

freule Chnsnna

l''5J)

Barbara Prouning

X

IdavanRavestem

1654 pred Geniert
α 1656 pred Mierlo
ηθί t Mierlo

Jacobus Η

()
' Mierlo
1690 pred Gemert (vanaf 1693
tot 1699 combinatie met Bakel)
i726tGemert

Httmm И

Cathanna Hermam

X

dochter pred Oerle

(t7i8)

ІІкітшН

X

jonbrou» \nna

(1756)

Françoise de Chalus

(f1748)

HrnncusH

Corntlu Η

'Gemert
I7i6pred Mierlo

'^•Gemeri

'7*2 «Gemert

1724 rector Ijtijnse

1734 pred Someren

'Gemert
1738 fais

1718t Mierlo

school te Helmond

1737 krankzinnig

ргорогоі

1728 pred Вакс;]

1741 em \erkbard

te Gemert

1733 pred Bergeijt

1746 t Sprang

1741 pred Geldrop
1757 em pred (/oon Hermanus
Christiana als adjunct)
1764 f Suenen

X

Kathanria Elisabeth Sluiter

(1764)

dochter pred Deurne

'730· Bakel
1748 adjunct pred
bi) zijn \ader te Geldrop
1763 pred Nuenen
i8o8fNuenen
ЬирНажН

\
(1798)

Φ

)

\ал Raveschot
de Ca pelle

(ti756)

Ηfmanta Chnstunus Η

jonkvrouw Magda

X
(

Alida Johanna ν on Schmidt
auf Ahenstadift 1858)

'Nuenen

1790 pred Bakel
1791 pred tarie
1798 pred Oost-Grafdijk
1802 pred Vierlingsbeek
(vanaf 1806 combinatie met Sambeek)
iBnpred Warns en Scharl
i8i8pred Ra>enstein
(\ aiuf 1825 combinatie met Dieden)
1841 em \erklaard
i85ÓfRavensteui

JoiunHM-UbtriCarelH

'8iS'Warns
1841 pred Ravenstcin
(\olpzipn ader aldaar op)
1861 f Ravenstein
Bron H . N . Ouwerling, ' D e Meierijsche predikantcnfamilie', Taxandrta

22 (1915) 52-61

prominent aanwezig en bedienden behalve Gemert gedurende enige tijd gemeenten in Mierlo, Bakel, Bergeijk, Geldrop, Nuenen, Someren, Aarle,
Vierlingsbeek en Ravenstein. De vijfde generatie noemde zich, niet ten onrechte, 'Majorijenaar', zoals de bekendste telg en publicist Stephanus zichzelf omschreef.
Uit de genealogie van deze familie blijkt niet alleen dat het predikantenambt meer dan tweehonderd jaar onafgebroken in de familie bleef, maar ook
dat men meestal gegoede partners, veelal van adel en/of predikanten- en
ambtenarendochters, huwde. Zo trouwde stamvader Johannes in 1653 met
de dochter van jonkheer Cornells Prouning, kwartierschout van Peelland.
Zijn kleinzoon Cornells trouwde vóór 1731 met jonkvrouw Sophia Magdalena van Raveschot de Capello, de katholiek gedoopte dochter van de heer
van Strijp. Een andere kleinzoon, Albert, huwde in 1728 Catharina Hermani, de dochter van de toenmalige predikant van Oerle, Zcelst en Wintelre. Albert zou in 1756 hertrouwen met jonkvrouw Anna Françoise de Chalus uit
Kortrijk, die echter nog hetzelfde jaar overleed. Herman Christiaan, de zoon
van Albert, huwde met de dochter van de predikant van Deurne. Zijn zoon
Stephanus trouwde in 1798, tussen zijn merkwaardige reizen door, met een
adellijke ambtenarendochter uit Boxtel, te weten Alida Johanna Clara von
Schmidt auf Altenstadt. Zij kregen veertien kinderen, onder wie Johan Hendrik Albert Carel, die echter ongetrouwd bleef en de laatste predikant in de
familie Hanewinkel zou worden.
De gereformeerde wereld van de Meierij was, getuige de lotgevallen van
de eenvoudige ambachts- en ambtenarenfamilie Smits/Fabri en de vooraanstaande predikantenfamilie Hanewinkel, bijzonder klein. De protestantse
gemeenten omvatten op het platteland meestal niet meer dan de gezinnen
van de predikant, de schoolmeester, de onderschoolmeester, de vorster en de
ondervorster alsmede enkele ambtenaren. De schoolmeester was doorgaans
ook koster, voorlezer en voorzanger. Men trouwde bij voorkeur met geloofsgenoten uit de nabije omgeving. De Oostbrabantse protestanten waren daarom sterk op elkaar aangewezen, zodanig dat een 'merkwaardige inteelt' soms
onvermijdelijk was.' 8 ' Dit verklaart ook de vrije en gemoedelijke onderlinge
omgang tussen gereformeerden van verschillende stand in de Meierij.
Noordnederlandse gegoede protestanten zullen zich dan ook zeker hebben
verbaasd over het gedrag van freule De Girard de Mielet van Coehoorn, die
zich bijna dagelijks ten huize van de koetsiersvrouw om de koffiepot schaarde om zich te onderhouden met de andere protestantse vrouwen uit het
dorp.' 82 Deze sociabiliteit, waarbij dus niet zozeer stand en vermogen als
wel confessie en sekse bepalend waren, lijkt karakteristiek voor het dagelijks
leven van gereformeerde vrouwen in de Meierij. Voor ambitieuze predikanten bood de Meierij echter weinig carrièremogelijkheden. De meesten leg181. De Vries, 'Nakomelingen', 74 Vgl ook Biemans, Prinsheerlijke predikanten?, 100-101
182. De Vries, 'Protestantse Noord-Brabanders', 210-211, Idem, 'Verpauperingen
genealogie', 8
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den zich er dan ook bij neer om 's zondags een of twee keer een uurtje te pre
ken en verder als een hereboer te leven in een ruime pastorie met grote tuin
in een gezonde landstreek 'Men ademt 'er een gezonde lugt in, en de Inge
8l
zetenen leeven doorgaans lang', aldus Wagenaar in 1740 ' In het sterk ver
stedelijkte Holland had men voor dergelijke predikanten zelfs een spotnaam 'een Mevenjsch predikantje' Dat de protestantse inwoners zich in de
loop van de achttiende eeuw ook aanpasten aan de Meienjse plattelandscultuur blijkt bijvoorbeeld uit het gebruik om bij de intrek van een nieuwe pre
dikant de woning en tuin te \ersieren met groene takken, het zogenaamde
'pelen' l8+
Hoe was nu het materiele leven van de predikanten in de Meierij' Om
hiervan een indruk te geven, volgen hieronder gegevens over de inboedels
van enkele predikanten, wederom uit Oirschot en omgeving Op 21 januari
1697 werd, na het overlijden van Susanna Reverss, de inboedel beschreven
van de 'pastonje ende woonhuijse' ν an haar weduwnaar, de predikant Johan
nes Quast ( 1690-1721 ) te Oostelbeers ' 8 s Hij was voorganger op het Kempische platteland in 'de Beerzen', waaronder de plaatsen West-, Oost- en Middelbeers ressorteerden De pastorie had maar liefst acht vertrekken en een
afzonderlijk bakhuis Notaris Jacob van Nahuys, die de inventaris opmaakte,
begon in de keuken, waarschijnlijk ook het centrale vertrek van de woning
Daar glansde het tin en koper de inventarisator tegemoet vijf tinnen scho
tels, groot en klein, een dozijn borden, zoutvaatjes, een mosterdpot en acht
tien tinnen lepels Ook het sanitair was gedeeltelijk in het relatief kostbare tin
uitgevoerd, zoals het fonteintje met een ijzeren bekken eronder alsmede de
drie pispotten Aan koperwerk was er naast de gebruikelijke ketels en pan
nen ook een 'met een figuyre' versierde druiplepel, evenals twee lampen,
vier blakers en twee kandelaars Afgezien van het gebruikelijke haardgenef
was de keuken uitgerust met een 'hangend horlogie', wat erop duidt dat dit
vertrek niet alleen de centrale plaats in huis was, maar tevens representatief,
met statussvmbolen was ingericht De blikken koffiekan zal ongetwijfeld
fraai beschilderd zijn geweest Dat er in de keuken ook werd geslapen, blijkt
uit het vurenhouten ledikant, bekleed met gestreept behangsel, waarin een
bed met een hoofd- en twee oorkussens lag Dit was vrijwel zeker de slaap
stede van dominee Quast en wijlen zijn vrouw Susanna In de grote kamer
stond een 'schaijhe' tafel' 86 met zes stoelen van vruchtbomenhout-om pre
cies te zijn van pruimebomenhout - uitgevoerd met gevlochten, biezen zit
tingen Aan de wand hingen drie familieschildenjen een portret van Johan
nes, waarschijnlijk vergezeld van zijn vrouw, en portretten van zijn twee
zoontjes '3 schilderijen offte conterfeijtselen van den heer Quast ende sijn
twee soontjens'
In de kleine kamer bev ond zich behalve het spinnew iel een beddekoets en
een 'munnick' Dit is wel het laatste dat we in de boedel van een predikant
zouden verwachten, ware het niet dat een 'monnik' een karakteristieke aan
duiding is voor een bepaald soort beddewarmer l S ? De niet dagelijks ge-

bruikte kostbare spullen bewaarde men in de voorkamer van het huis. Daar
stond in de eerste plaats een grote eiken kast, ingelegd met ebbehout. Hierin
bevond zich het linnengoed, zoals twee dozijn pellen servetten, zes vrouwenhemden, een zijden 'kreppen" 88 tabbaard en andere onder-, boven- en
nachtkleding. Het kostbare zilverwerk werd eveneens in deze kast bewaard,
zoals een kom met deksel en een aantal lepels, waaronder twee zilveren eierlepeltjes. Ook de met goud en zilver beslagen psalmboeken alsmede een
halssieraad ('een enkele goude kettingh om de hals met twaalf ringetjens')
hadden daar hun plaats. De dagelijkse kleren van Susanna bewaarde zij in
een klein vurehouten kastje in hetzelfde vertrek. In een ingebouwd, geverfd
kastje stonden negen 'coffij backjens mett schooteltjens' alsmede een 'treckpotjen' met een blikken theedoos.l8y Dat de familie de kleine kinderen al
ruimschoots was ontgroeid, blijkt uit de wieg die een plaatsje had gevonden
op de zolder en de 'houtere kinderkackstoel' die in het bakhuis stond. In de
spoelkeuken (de goot) bevond zich nog wat keukengerei, waaronder een
taartpan, een koperen koffieketel, een 'lepelhuijsken1 (lepelrekje) en een partij aardewerken schotels en potten. Het betrof kortom een goed voorzien
huishouden.
De predikant bezat bovendien een zestigtal boeken, die helaas niet afzonderlijk genoemd zijn. De notaris volstond met een opsomming van het aantal stuks per formaat ('7 folianten, 21 in quarto, 15 octaeffo, 16 duodecimo').
Bij katholieke priesters waren het doorgaans specifieke objecten die naar zijn
confessie en ambt verwezen, bij de predikant duidt alleen het boekenbezit in
die richting. Voor het overige straalt de profane, familiale levensstijl van de
boedelbeschrijving af. Het contrast met de célibataire priesterhuishoudens
is gelegen in de aanwezigheid van materiele gezinselementen (huisraad met
betrekking tot vrouw en kinderen) en het ontbreken van devotionalia (kruisen, wij waterbakjes, afbeeldingen) bij de predikantenfamilies. Onze predikant uit Oostelbeers heeft geen religieuze voorstellingen in huis, maar wèl
familieportretten. Dit gegeven strookt tevens met het eerder gesignaleerde
familiebewustzijn van de gereformeerde geslachten in de Meierij, dat de
generaties overspande. We dienen er echter voor te waken de verschillen te
sterk aan te zetten. Lezen we de boedelinventarissen vanuit een andere
optiek, dan treffen we ook opvallend veel overeenkomsten aan tussen de kle183 [WagenaarJ, Hedendaagvhe historie
Generaliteitslanden, 27. 184. De Vries, 'Protestantse Noord-Brabanders', 208-200 185 SAKHS, Notarieel archiefOirschot, inv nr 5175
Zie Van Alphen, \ieuw Kerkelijk handboek, 247 Johannes Quast, gekomen \an Lommei
1690, o\crlcden 24 9 1721 186. Wellicht was de tafel voomen \an een leien, natuurstenen blad 187 W\ 7 sub voce 'monnik', kol 1078 'bene soort van beddewarmcr,
Ir moine' I Iet is niet de gebruikelijke beddepan, maar cen met blik beslagen mand waarin
een stooge kon worden geplaatst De benaming'monnik' gaat waarschijnlijk terug op de
bolle vorm van dit vergeten stuk huisraad 188. IV\ Tsuh voce 'krep', kol ι6ς-ι66
'Benam ing voor een dunne doorschijnende, meestal gekroesde stof uit wol ofzijde vervaar
d i g d e n wel voornamelijk voor de zw arte soort daarvan'(rouw floers) 189. \gl \oskuil,
'De verspreiding van kolhc en thee in Nederland'
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rikale vertegenwoordigers van beide confessies Met name wat tafelcultuur,
linnengoed en kostbaar huisraad zoals tin- en zilverwerk betreft lopen de
boedels van de priesters en predikanten niet zoveel uiteen Zij behoorden
wat materiele cultuur aangaat in de Meierij duidelijk tot dezelfde maatschappelijke categorie en gaven daaraan op verwante, zij het in confessionele zin duidelijk gedifferentieerde wijze uiting
Beschikte Johannes Quast te Oostelbeers over in totaal 397 stuks huisraad (157
verschillende voorwerpen), zijn collega te
Oerle, Johannes Lamenius, die dertig jaar
eerder, in 1667 overleed, bezat maar liefst
709 objecten (waarvan 163 verschillende
items), verdeeld over zes vertrekken '9°
Ook dit predikantenhuishouden bezat het
nodige koper-, tin- en zilverwerk De vier
zilveren eierlepeltjes en de zilveren tandenstoker wijzen op een verfijnde tafelcultuur
Ontbrak in deze boedel het specifieke kinderhuisraad, de predikant beschikte wel
De statige predikantswoning aan
over een afzonderlijk kantoor, voorzien van
de I )orpsstraat 120 te Veldhoven
een schrijftafel, kist, en een weivoorziene
zoals die in 1770 werd opgeleverd
boekenkast met in totaal 208 boeken De
(tekeningJ Bijnen, Oerle)
notaris volstond met het noemen van de
plaats van de boeken, zonder de titels afzonderlijk te vermelden (bijvoorbeeld 38 boeken 'opt hoochste schap boven den boeckekast') Een vrolijk
onderdeel van het kantoor vormde het vogelkooitje - dat we overigens ook in
de andere vertrekken aantreffen - waarmee de natuur in huis werd gehaald
Aan de muren in de keuken en de kamer hing hier en daar een oud schilderijtje (3 stuks, zonder nadere aanduiding) Ook hingen er drie landkaarten, de
protestantse voorgangers waren immers mannen van de wereld Lamenius
was een van de eerste 'pionierende' predikanten van Oerle, waar hij verkeerde in een wereld die hem vreemd en in confessioneel opzicht vijandig was
Het onderhouden van contacten met collega's uit andere plaatsen was noodzakelijk om de reformatie in de Meierij niet te doen mislukken Ook kwam
men met grote regelmaat bijeen in de vergaderingen van de classes, daarvoor
moest men reizen en een goede topografische kennis was dus een vereiste
Wellicht was het ophangen van deze landkaarten, gesteld dat het een kaart
van de Meierij betrof, tevens een daad van mentale calvinisenng, een soort
kolonisatie in religieuze zin
De Meienjse predikanten bezaten een meer dan gemiddelde rijkdom en
levensstandaard, vooral op het platteland Zij onderscheidden zich met
zozeer door hun sacrale en/of célibataire status, zoals de priesters, maar
hanteerden andere distinctie-elementen zoals een meer familiale, academi-

sehe en stedelijke levenswijze. Met name de predikantengeslachten, die ontstonden door endogame huwelijken, hadden een sterk bindend en identiteitsvormend effect. De hoge opleidingsgraad vormde voor de geestelijkheid een belangrijke culturele afbakeningsfactor, waarbij de predikanten
zich louter intellectueel en niet ceremonieel van het volk onderscheidden,
zoals bij de priesters het geval was. De Meierijse predikanten namen in confessioneel en sociaal opzicht een geïsoleerde positie in. Dit moet vooral voor
de predikantsvrouwen onplezierig zijn geweest, zeker in de beginperiode.
Bij het aannemen van een beroeping had zij (soms) een stem in het kapittel.
Zo liet dominus Outhovius in 1648 aan de Grote Kerkelijke Vergadering in
's-Hertogenbosch weten zijn beroeping te Helvoirt en Cromvoirt niet te
kunnen accepteren, aangezien het 'sijne huijsvrouwe gantsch niet aen en
stont'. De predikant was weliswaar genegen om zijn vaderland van dienst te
zijn, maar zijn vrouw was 'ten hoochsten bedroeft' door het vooruitzicht om
in een klein, overwegend katholiek dorp te moeten wonen en zij verklaarde
ronduit 'dat hij se in de doot brengen soude'.' 9 ' Een verblijf op het Meierijse platteland, hoewel relatief goed gesalarieerd met een gevarentoeslag van
200 gulden,192 strookte blijkbaar niet met haar levensstijl en werd door haar
zelfs als levensbedreigend ervaren.
De predikanten werden, evenals de priesters, geacht zich in gedrag en
levenswijze te onderscheiden van de plattelanders. Dit impliceerde behalve
een sociale en confessionele, tevens een culturele afbakening.'93 Een al te
gemeenzame omgang met de inwoners was ongewenst. In het visitatieformulier van de Bossche classis uit 1677 werd dan ook expliciet geïnformeerd
of de predikant geen schandaal veroorzaakte, met name door herbergbezoek.
Hij diende een stichtelijk, voorbeeldig leven te leiden en acht te slaan op de
'stigtinge' van huisgezin en gemeente.'94 Over het algemeen had men niet te
klagen over de handel en wandel der predikanten en beschrijven de classicale acta hen als 'in de leere suiver, in haren wandel onbespraakt'. Waren er
klachten, dan werden de dienaren des Woords 'broederlijk vermaand'. De
visitatoren traden verzoenend op en 'daar [waar] verwijdering begon op te
rijssen' werd deze 'broederlijk bijgelegt, 't welk oock danckelijck aengenoemen' werd,'95 althans in het merendeel der gevallen.
Ondanks het voortdurende streven naar verzoening en verbroedering zag
de classis zich af en toe - met uitgesproken weerzin - genoodzaakt om op
te treden tegen onverbeterlijke zwarte schapen onder de predikanten. Zo
190. SAREK, Notarieel archief Oirschot, inv nr 5076 Zie Abels & Wouters, Acta Conventm
Syhue-Ducensis, 1, xxxvin Johannes Lamenius, circa 1622 geboren te Monster, studie
theologie te Leiden, 1648 predikant te Hoogeloon, I052te0erle Aldaar overleden in april
1667 191. Abels& Wouters,Acta Conventus Syliae Ducensis, 11,189 192 IndeGenera
liteitslanden lagen de domineessalansscn ongeveer op het niveau van de kleine Hollandse
steden en bedroegen ca 750 gulden per jaar Zie CPB, 11,2605 2616, Reglement op de
Politieke Reformatie (1-4-1660), art 36 Vgl ook Groenhuis, De predikanten, 141, en Biemans, Prinsheerlijke predikanten', 98 193. Cameron, The European Reformation, 395-396
194. RArsB, ACH,invnr 37, f 41. I95.RANB, ACH,invnr 37, verslag3 juni 1687
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iemand was bijvoorbeeld de jonge predikant Petrus Waterbeek (1656-1712)
uit Lommei Hi) was een zoon van Bernardus, die van 1648 tot 1654 in Bakel
stond en tot 1692 de gemeente ν an Eerscl bediende Na zijn opleiding aan de
Bossche Latijnse school en wellicht ook de Illustre school aldaar, studeerde
Petrus \ anaf 1678 theologie in Utrecht Wegens zijn arrogantie en 'schaersheyt \an sijne kennis' wordt hij, onder andere na lang aandringen van zijn
vader, met enige aarzeling en met een strenge vermaning door de classis
Peel- en Kempenland als predikant geaccepteerd en benoemd in het afgele
gen Lommei Reeds in 1683 wordt hij evenwel geschorst vanwege regelma
tige absentie en drankgebruik Petrus blijkt tevens een vechtersbaas te zijn
Vader Waterbeck heeft zijn zoon zelfs een keer moeten tegenhouden toen
deze zijn moeder met een mes te lijf wilde gaan omdat ze hem had berispt
\ anwege zijn schandelijk gedrag , у 6
Twee jaar later brengt Petrus zijn vader wederom in grote verlegenheid
als hij tijdens een informele avondlijke bijeenkomst van enkele predikanten
in de pastorie van Waalre in beschonken toestand 'de oude Waterbeek'
bedreigt en mishandelt Op verzoek van de classis ondervragen Eindhovcnst schepenen enkele getuigen om de precieze toedracht te achterhalen
Behalve gastheer Johannes Alstorphius en zijn zoon, waren vader Water
beek met twee zonen (te weten de predikant Petrus en Françoys, de substituut-secretaris van Bergeijk) alsmede zijn schoon/oon Theodorus Neomagus, die voorganger te Riethoven was, aanwezig Voorts was Johannes
Breeckevelt, sinds 1672 predikant van Someren en Lierop, \ an de partij Zij
werden op de pastorie goed 'getracteert of onthaelt' Dergelijke informele
bijeenkomsten \ an collega-zielzorgers en \erwanten tvperen de sociabiliteit
van de Kempische predikanten uit die tijd en zijn tot op zekere hoogte te vergelijken met de 'kransen' van de katholieke pastores in de negentiende en
twintigste eeuw Petrus Waterbeek werd echter bij het vorderen \an de
avond dronken en agressief ben der getuigen, Johannes Breeckevelt, verklaarde 'dat de Oude Waterbeek sijnen Soon met \ele en ernstige instanties
versoeht heeft na bed te willen gaan en den Onwillige na bed voortgestuwd
heeft' Het gezelschap bleef blijkbaar op de Waalrese pastorie logeren Toen
de oude heer Waterbeek zijn zoon ten slotte op bed had weten te leggen,
greep deze hem bij zijn haren en bedreigde de andere aanwezigen Dit voorval bracht niet alleen in de classis, maar ook op de Gelderse synode beroering
teweeg "" De getuige Breeckevelt was o\engens zelf ook niet van onbesproken gedrag Wegens drank en gokzucht (kaarten en dobbelen) bracht deze
predikant vaak nachten in de herberg door Om zijn speelsehulden te voldoen had hij zelfs zijn sjees met paard moeten verkopen "*8
Berucht was ook de Maarhcezer predikant Willem Vonk (1712-1788)
Het duurde echter vrij lang voordat de classis drastische maatregelen wilde
nemen tegen deze ruziemaker, querulant en drinkebroer Zo beschuldigde
hij in 1751 twee collega-predikanten de ene had hij 'eenbewese I eugenaar'
genoemd en de andere was 'met zijne fijne tronie al lang bij hem suspect' In

1764 bedreigde hij met twee geladen pistolen een plaatselijke ambtenaar.
Twee jaar later maakte hij de classisvergadering belachelijk 'wegens syne
bespottelyke wijsc van doen in het opsetten van syne slaapmuts of mutsen en
daar by geseyt hadde 't zoude hier wel nagt werk worden'. In 1778 weigerden
collega-predikanten met Willem Vonk een visitatiereis te ondernemen om
onenigheden en opspraak te voorkomen. Zo zou onze predikant onderweg
naar de kermis te 's-Hertogenbosch eens 'smoor dronken' van zijn paard
gevallen zijn. Vonk werd door de classis Peel- en Kempenland gestraft, maar
hij ging in hoger beroep bij de Gelderse synode, die anderhalfjaar later een
verzoening bewerkstelligde. In 1780 werd Vonk door de classis wederom
streng bestraft, nu wegens 'ergerlyke aanstotelyke ja onchristelyke openbare
biddingen, van onstigtelyke agteloosheyd in het doen, en verrichten der
openbare predikatien, van ergerlyke en seer bespottelyke expressien en uytdrukkingen op den heyligen predikstoel, van onwettige bediening van het
bondsegel des doops, van bewuste en moedwillige verminking en verbastering van het H. bondsegel des Avondmaals, als mede van verbodene ongelykheid onder de dienaren des woords'. Hij ging opnieuw in beroep bij de
synode, maar kwam er nu niet zo genadig van af: hij werd een jaar van zijn
ambt en inkomsten uitgesloten en moest tijdens de diensten onder de preekstoel plaats nemen. Aan het einde van deze straftermijn diende hij een ootmoedige boetpredikatie te houden. Onze predikant schijnt zijn prekende
collega's van onder het preekgestoelte regelmatig te hebben lastiggevallen
en te hebben geweigerd de schoolmeester het doop- en lidmatenboek te
geven met de woorden 'Kaerel lek mij de maars [sic] ik geef geen boeken
over'. Uiteindelijk hield Vonk op 1 december 1782 zijn boetpredikatie en
werd hij, ondanks alles, weer hersteld in zijn ambt te Maarheeze. 1 "
Terzelfder tijd bediende een ander zwart schaap de gemeente Gemert,
namelijk Winandus B. Pannekoek. Die zou in 1782 zijn aanstaande vrouw in
het bijzijn van derden hebben verwenst met de woorden: 'sij heeft Godverdoeme drie bulten, een van voor, een van achtere en een aan haar kud, en als
ik er mede moet trouwen, dan sneij ik liever haar den bast open, haal er het
jong uit en verbrande se te samen'. Getuigen verklaarden in later tijd meermalen te hebben gezien dat Pannekoek zijn vrouw mishandelde, en dat ze
soms onder ijselijk hulpgeroep naar buiten vluchtte. Weer anderen verklaarden dat de predikant in 1789 in dronken toestand, terugkomende van de herberg, bij het huis van de schoolmeester aangekomen, begon te vloeken en tieren tegen diens dochter, die hem verleid zou hebben, doch dat hij zijn zaad
op de aarde had gestort. Ook hebben vele getuigen vanuit de herberg hem de
liefde zien bedrijven met een zekere Beth Kets. Als men hem in datzelfde
jaar wil ontslaan, dreigt hij met brandstichting. Op 20 april 1790 volgt ten
196. Zoetmulder, -takten Waalre, 138-144,157 197. Ibidem, 138-139 Bron SAREK, GA
Eindhoven, RA, doos 16(22-6-1685) 198. Ibidem, 157 199. De gegevens o\er Vonk zijn
ontleend aan Hiemans, Prinsheerlijke predikanten', 82-88
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slotte, onder druk van de wereldlijke overheid, zijn ontslag als predikant.
Deze Gemertse escapades vormden voor Pannekoek echter geen belemmering om elders weer als predikant aan de slag te komen: korte tijd later werd
hij beroepen te Amersfoort. Zijn vrouw verhuisde evenwel niet mee... .20°
De straffen die de classis en de synode oplegden aan de dienaren des
Woords die er een deviante levenswijze op na hielden waren steeds gericht
op verzoening en verbroedering. Dit kan echter niet altijd gezegd worden
van de bestraffingen die de predikanten soms ten deel vielen bij informele
vormen van plaatselijke rechtspleging, zoals de volksgerichten of charivari's. Deze rituele sancties waren, althans in het geval van gereformeerde
'buitenstaanders' zoals de Meierijse ambtenaren of predikanten, juist vaak
gericht op verbanning en gingen gepaard met fysiek en symbolisch geweld.
Aan de hand van de lotgevallen van de Oisterwijkse predikant Petrus de
Lange zullen we zien hoe deze gereformeerde geestelijke door de autochtone, katholieke inwoners in 1728 werd bestraft en hoe het formele geweldsmonopolie van de overheid werd getart.
In een beschrijving van de Generaliteitslanden uit 1740 door de historicus
Jan Wagenaar gaat het onder meer over het dorp Oisterwijk in de Meierij van
's-Hertogenbosch: 'Oosterwyk, waar naar het gantsche Kwartier genoemd is,
legt aan de Samenvloejing van twee Riviertjes, drie uuren gaans ten Zuidwesten van 's Hertogenbosch. Het is een aanzienlyk Vlek, voerende den
naam van VryheicT. Het oorspronkelijk katholieke kerkgebouw werd in die
tijd gebruikt door de gereformeerden. De katholieken ('die hier in zeer
grooten getale zyn') waren uitgeweken naar verschillende 'byzondere Kerkhuizen', waarmee de schuil- of schuurkerken werden bedoeld. 'De kwaadaardigsten onder hen ontzien zig hier somtijds niet', zo vervolgt Wagenaar
zijn relaas, 'de Gereformeerde Inwooners en den Predikant in 't byzonder
merkelyk te beledigen'. Twaalf jaar eerder namelijk, in juli 1728, hadden er
gewelddadigheden plaats gevonden die veel indruk hadden gemaakt en grote verontwaardiging veroorzaakt. Katholieke inwoners vielen toen het huis
van de predikant aan, 'verkragtten de Voorpoort, deeden geweld op de Vensters, en sloegen de Glazen in, poogende dus in huis te breeken, dat hun egter mislukte'.201
Pas op voor katholieken, zo lijkt de auteur te willen beweren. Want 'niettegenstaande de groóte Vryheden en Voorrechten welke in onze Republyk
aan de Roomsch-Katholyken werden verleend, die veel groter zyn, dan zy in
eenige andere Protestantsche Landen genieten', is de 'kwaadaardigheit en
baldaadigheit van de domsten onder hen, inzonderheit ten platten lande'
bijzonder groot. Wat was er in het landelijke Oisterwijk nu precies aan de
hand? Zowel de aardrijkskundige beschrijving als het destijds populaire
'opinieblad' Europische Mercunus geven hun eigen, door confessionele vooroordelen vertekende visie op het voorval.202 Het is in zo'n geval aan de historisch antropoloog om dieper in de kwestie door te dringen en met name de
lokale context nauwgezet te analyseren.

In de vergadering van de Staten-Generaal te VGravenhage werd op 9
augustus 1728 een verzoekschrift voorgelezen van Petrus de Lange, die al
meer dan dertig jaar trouw zijn dienst als predikant te Oisterwijk had vervuld; een functie waarin zijn vader hem van 1673 tot 1696 was voorafgegaan 2°3 Hij had de afgelopen maanden al 'verscheijde smaatheden van het
pausdom' moeten verduren: zijn ruiten waren ingegooid, jonge bomen
beschadigd, zijn tuinhek vernield en hij kreeg lasterlijke taal naar het hoofd
geslingerd. Ook andere gereformeerde lidmaten waren smadelijk bejegend,
en het werd almaar erger. De katholieke inwoners gingen zelfs zover 'langs
de straten te gaen met lange vercierde paternosters op hare seijde, en lopende des sondags, de onse tegen hare lichamen aen, in plaetse van te wijeken,
daer en boven haer uijtscheldende voor geuse duijvels en honden, en dat de
helle voor haer open staet, waer in sij sullen moeten branden, en meer ander
lasterwoorden die sij uijtbraken'.204
Deze confessionele vijandigheid zou ten slotte leiden tot de gewelddadige vernieling van de predikantswoning op 28 juli van hetzelfde jaar. Het verbale geweld was veelzeggend. De gereformeerden werden beschimpt en vervloekt, waarbij een religieuze en dierlijke beeldspraak werd gehanteerd: de
geuzen waren duivels, die volgens de katholieke kwaadsprekers in de hel
thuishoorden; ze werden zelfs met honden vergeleken. Men tartte de openbare orde door met rozenkransen ('paternosters') op straat rond te lopen,
hetgeen katholieken immers alleen in huis of in een schuurkerk was toegestaan. Er vonden letterlijk confessionele confrontaties plaats: de roomsgezinden liepen op zondagen de onzen - let op het wij-perspectief van de gereformeerde auteur - tegen het lijf zonder uit te wijken: er werd aangestuurd
op een rechtstreeks treffen.
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Dit treffen vond plaats in de nacht van 27 op 28 juli 1728. We luisteren
naar het relaas van het slachtoffer, dat ruim een week later werd voorgelezen
in Den Haag. Petrus de Lange beklaagde zich bij de hoogste instantie over de
grote 'insolentie ende boosaerdigheijt' die gepleegd was aan zijn woning, te
weten een klooster dat hij na ontruiming van de overheid in erfpacht had
gekregen. Op dinsdag 27 juli 'des nagts ontrent twaelff uren' waren 'eenige
boosaerdige vagabonden' naar zijn predikantswoning gekomen 'welke eerst
de voorpoorte hadden geforceert, en twee gaten aen ijder kant van 't slot
hebben gesneden of gebrooken, en dus het slot opengedaen, waer op sij sijn
aen de voorhuijsinge gekomen, en daer eenige glasen aen stucken hadden
gesmeten en vorders tot sijne wooninge gekomen waren, dat daerop twee
200 Van den Eisen, 'Beth Kets en dominee Pannekoek' 201. [Wagenaar], Hedendaagsche
historie Generaliteitslanden, 59-61 202. Europische Mercunus, behelzende de voornaamste
zaaken van slaat en oorlog, voorgevallen in alle de konmkryken en heerschappen van Europa,
benevens eenige meldenswaardige tydingen uit verscheiden andere deelen der waereld Historischer wyze, onverwarden klaar beschreven, en met de noodige authentyke stukken voorzien
39(1728)11,146 203. Zie Van Alphen, Nieuw Kerkelijk handboek, 276 Jacobus de Lange,
gekomen van Helvoirt 1673, emeritus 1696, Petrus de Lange, cand beroepen 1696,
overleden 6mei 1736 204. ARA, ASG.invnr 3426(resolutien 1728), f 141*142'
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kruijscosijncn bijna geheel vermorselt hadden gehad, alsmede nog eemge
boven den ingang vande deur [ ], simde de slagen met sulcken geweld
gedaen, dat de ijscrs acn stucken of ingebogen sijn, soo dat het scheen als of
si) de geheele wooninge souden ten onderste boven werpen' Hoewel zich
geen persoonlijke ongelukken hadden voorgedaan, was de predikantsvrouw
nog steeds geheel overstuur Ook Petrus zelf durfde 's avonds niet meer over
straat uit angst gemolesteerd te worden De boodschap was blijkbaar goed
overgekomen hij was persona non grata, voor hem was in Oisterwijk geen
plaats Hij vreesde voor zijn leven, 'want soo der gesegt wierde, souden die
boosdoenders (onder het laetste begane feijt) geroepen hebben als gij den
hond krijgt soo bruijt [sla] hem maer doot' 20S
Op grond van de combinatie en context van de geweldselementen kunnen we hier spreken van een volksgencht of charivari De bomen waren
geschild en ten dode opgeschreven, de beschadigingen aan tuinhek, voordeur en vensters toonden iedere passant dat hier een verbanningsritueel had
plaatsgevonden de ongewenste handelwijze van de predikant was publiekelijk en onuitwisbaar gemarkeerd Zijn grensoverschrijdend gedrag werd
hem omstreeks middernacht, op de scheiding van twee etmalen, bijna fataal
Waaruit bestond nu dat gedrag dat de daders ertoe had gedreven zulke zware
sancties toe te passen'
Aan een charivari liggen doorgaans verscheidene factoren ten grondslag
er is, in tegenstelling tot wat men vroeger veronderstelde, zelden een enkele
oor/aak voor aan te wijzen lob Het betreft juist een accumulatie van conflicten en wrijvingen, die aanleiding vormt tot het uitvoeren van een strafexpeditie Uit de verslagen van de Statcn-Generaal kunnen we opmaken dat Petrus de Lange een ontruimd klooster bewoonde Als protestant in een katholieke omgeving was hij kwetsbaar, de bevolking identificeerde hem met de
gereformeerde kerkelijke en wereldlijke overheid In de ogen van katholieken ontwijdde hij met zijn gereformeerde diensten niet alleen de oude
parochiekerk, maar profaneerde hij bovendien de geheiligde plaats van het
klooster door er met zijn vrouw te wonen Het betrof hier het klooster Cathannenberg dat, heel praktisch voor onze predikant, vlak bij de kerk stond
Het degelijk gebouwde kloostercomplex was omringd met een gracht en
werd tot 1723, het jaar waarin het door de rentmeester der geestelijke goederen in beslag werd genomen, bewoond door zusters die leefden volgens de
derde regel van Sint Franciscus 2 ° 7
Afgezien van deze profanaties speelde er nog een andere kwestie, zo blijkt
uit een brief van Van Haersolte, de kwartierschout van Oisterwijk Onze
predikant had namelijk een gereformeerde 'jongedochter' die trouwplannen
had met een katholieke jongen, ernstig berispt Dit was bij de roomsgezinden in slechte aarde gevallen Dit is waarschijnlijk een van de redenen van
het conflict met de pastoor, die volgens Petrus de Lange het volk tegen hem
op zette Later werd op verzoek van de gemolesteerde predikant de plaatselijke pastoor, die met toestemming van de overheid in Oisterwijk verbleef,

verbannen. Opmerkelijk genoeg werd deze verbanning na een half jaar
ongedaan gemaakt, nadat de gereformeerde kwartierschout bij de StatenGeneraal voor hem een goed woordje had gedaan: de pastoor Johan Smits
was een braaf man, hem trof geen blaam.208
In het Oisterwijkse conflict speelden tussenpersonen een cruciale rol. In
de eerste plaats kwamen de uitvoerders van het gericht, de 'kwaaddoenders'
of'vagabonden' zoals ze in de oficíele stukken worden genoemd, door hun
gewelddadige acties tussenbeide. Er zijn over hen nauwelijks officiële, juridisehe gegevens beschikbaar; overigens een typisch kenmerk van charivari's.
De charivari's hadden immers doorgaans de instemming van de gemeenschap. Het dragen van vermommingen was niet ongebruikelijk; grote aantallen mensen participeerden en er heerste een stemming van vreugde en hilariteit.209 Naar aanleiding van de Oisterwijkse zaak vaardigden de StatenGencraal op 26 augustus 1728 een plakkaat uit waarin een beloning van maar
liefst driehonderd gulden werd toegezegd aan degene die een of meer daders
kon aanwijzen.210 Dit tipgeld is, voor zover bekend, nooit uitgekeerd. Hieruit blijkt opnieuw de brede plaatselijke instemming met het gebeurde. Ook
uit andere gevallen is bekend dat het voor justitie bijzonder problematisch
was om sluitend bewijsmateriaal te vinden. De lokale cohesie bracht getuigen ertoe te verklaren dat zij in de duisternis of door de vermomming niemand hadden herkend, hetgeen voor de overheid in dcrgeli')ke face-tot-facecommumties een niet erg aannemelijk excuus moet zijn geweest.211 Dat in
Oisterwijk de jonkheid een prominente rol heeft gespeeld is bijzonder aannemelijk, gezien de kwestie rondom de ongelijke vrijage van hun groepsgenoot.
De clerus bevond zich in dit conflict in een tussenpositie. Zoals de pastoor tussen de bisschop en de parochie stond, zo stond de predikant in feite
tussen de lokale gemeente en de regionale classis. Ook Petrus de Lange was
een hoeder van normen en waarden, zoals blijkt uit zijn berisping inzake het
voorgenomen huwelijk van een van zijn lidmaten met een katholieke jongeling. Mogelijk hebben zich hieraan niet alleen de katholieke inwoners van
Oisterwijk gestoord. Of de uitvoerders van het volksgericht daadwerkelijk
alleen katholieken waren, zoals in de juridische 'geconfessionaliseerde' stukken wordt verondersteld, is onbekend. Er moet in de Oisterwijkse gemeenschap toch een zekere omgangsoecumene hebben bestaan: de relatief snelle
terugkeer van de pastoor op gereformeerde voorspraak wijst daarop. Er zijn
ook geen belastende verklaringen over de daders van protestantse ingezete205. Ibidem 206. Vgl Thompson,'"Rough musi«." le charivari anglais', Jacobs, 'Charivari in Europa', 284 207. ARA, Ra.id van State, im nr 208 (8 oktober 1723) Vgl Janssen,
'De "aanslag" op predikant Petrus de I.angc 1 , Van Son e a (red ), Oisterwijk meer dan
vennen, 103, Schutjes, Geschiedenis mn hel budom 's-HertogenbnsJi,\ ,394 396 Vgl ook
Knuttel, De toestand der Nederlandtthe katholieken, 11,224-225 208. *RA, ASG, in\ nr 3426,
f 273* 274' 209 Blok, 'Charivari's als purificatie ritueel', 272-274 210 GPB,\ 1,559
211. λ gl Jacobs,'\an gericht tot gerecht'

203

204

ncn bekend, zodat de predikant als een eenzaam slachtoffer van zijn positie
naar voren komt.
De meest karakteristieke tussenpersonen in dit verhaal zijn de overheids
dienaren, zoals de kwartier- en de hoogschout. Met name voor de twee plaat
selijke gerechtsbodes, de zogenaamde vorsters, kreeg het volksgericht nog
een vervelend staartje. Op 16 oktober 1728 werd er in Den Haag een ingeko
men brief besproken van de hoogschout van de Meierij van 's-Hertogenbosch, waarin het 'wandevoir' van vorster Pieter de Gier en Walraven van
Heusden breed werd uitgemeten. Zij hadden verzuimd in te grijpen, hun
superieuren niet ingelicht en waren niet achter de daders aan geweest,
'schoon haar het voorgevallene ten volle bewust was geweest'. De gerechts
bodes werden voor de duur van drie maanden gesuspendeerd.212
Deze gereformeerde vorsters verkeerden in een netelige positie: ze waren
enerzijds vertegenwoordigers op lokaal niveau van de overheid, maar had
den anderzijds als dorpsbewoners solidariteitsbanden met de plaatselijke
bevolking. Het volksgericht bracht hen in een loyaliteitsconflict. Hun ban
den met de dorpelingen wogen in dit geval zwaarder, niet slechts tijdens,
maar ook na afloop van de charivari. Zij kozen voor een ander gedragsreper
toire dan de hoge overheid goeddunkte, hetgeen hun duur kwam te staan.
Afsluitend kunnen we stellen dat behalve de predikant, die ondanks het
gebeurde zijn ambt tot aan zijn dood in 1736 bleef waarnemen, ook lokale
bemiddelaars tijdelijk het slachtoffer werden, zoals de pastoor en de
gerechtsbodes. Het Oisterwijkse geweld was, hoewel zeker niet uniek, een
exces, veroorzaakt door een opeenstapeling van conflicten, dat in gerefor
meerde kring nog tot aan het einde van de achttiende eeuw werd aangehaald
als afschrikwekkend voorbeeld van wat een 'Meyerijsch predikantje' soms
moest doorstaan. 2 ' 3 En dat ondanks artikel 34 van het Reglement op de Poli
tieke Reformatie uit 1660, waarin immers was bepaald dat de predikanten
niet in hun bediening mochten worden gehinderd, 'maar deselve daarinne,
en allenthalven te laatcn gerust en ongemolesteert' en waarin de overheid
juist gebood dat men de dienaren des Woords diende te 'eeren en respecteeren'. 2 '*
Wat het wonen van ongewijde leken in heilige ruimten, zoals Petrus de
Lange met zijn familie in het Oisterwijkse klooster,voor de katholieke bevol
king van de Meierij betekend moet hebben, komt in het volgende hoofdstuk
nader aan de orde.
212. ARA, ASG,inv nr 3426, f 449 г ч 213 [Hancwinkel], Äfizf door de Majortj in f799,12
Vgl ook Knuttel, De toestand der Nederlandsche katholieken, 11,224-225 (ongeregeldheden
bi| de predikant te Deurne in 1735), en Roscam Abbing & Vink, 'De dominee, de drossaard
en de paapse stoutigheden' ( molest van predikant Quast te Oirschot in 1711 ) 214. CPB,
11, 2605-2616, Reglement op de Politieke Reformatie (1-4-1660)
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I.BEZOEDELING EN ZUIVERING
VAN SACRALE RUIMTEN

Sommige oorden zijn door hun gewijde karakter taboe voor profaan gebruik.
Het betreft hier heilige plaatsen, zoals kerken en begraafplaatsen. Ze komen
in nagenoeg elke gemeenschap voor, maar betekenis en beleving van deze
ruimten kunnen in chronologisch, geografisch, sociaal en confessioneel
opzicht sterk uiteenlopen. Een ruimte of een voorwerp (of een persoon, vergelijk de priesterwijding) wordt in officiële, kerkelijke zin pas heilig als het
gewijd is, waardoor het buiten het 'gewone' gebruik komt te staan en een
religieuze bestemming krijgt. Hetgeen gewijd is kan niet zonder schending
van de wijding voor profane doelen aangewend worden. De wijding heeft
dan ook een definitief karakter en wordt slechts één keer voltrokken, gesteld
dat ze niet geschonden wordt. Het begrip 'wijding' is afgeleid van het Germaanse Wih, dat 'heilig' betekent (vergelijk het Duitse 'Weihnachten' en het
Nederlandse 'wierook' in de betekenis van heilige rook). In het Nederlandse
spraakgebruik maken we onderscheid tussen wijdingen en zegeningen. Een
zegening is niet bedoeld om een ruimte of een voorwerp te sacraliseren. Ze
krijgen door de zegening niet een geheel andere, sacrale status. De zegening,
doorgaans een gebed of wens, wordt voltrokken in de hoop dat het schepsel
in zijn eigen functie de mens mag dienen tot ontplooiing van het christelijk
bestaan. De zegening of benedtctio berust op het geloof in de krachtdadige
aanwezigheid van God en geschiedt dan ook door de aanroeping van Gods
naam. Hoewel de zegening, in tegenstelling tot de wijding, niet is voorbehouden aan priesters, wordt een 'mindere' altijd door een 'meerdere' gezegend, aangezien een zegening een zekere autoriteit veronderstelt. In de
praktijk wordt de opdracht tot het verrichten van openbare zegeningen
gegeven door kerkelijke ambtsdragers, die daartoe gebonden zijn aan vaste,
voorgeschreven formules.1
De primaire betekenis van het kerkgebouw ligt in het mogelijk maken van
de cultische vergadering van de gelovigen. Zij geven immers gestalte aan de
kerk. Het gebouw kunnen we dan ook zien als een mysterievol teken van de
kerkgemeenschap. Het kerkgebouw is dus niet zozeer de plaats van Gods
aanwezigheid (immers, God wordt niet omvat, hij omvat alles), maar het is
i. H Manders, 'Wijding', in· L\Y, il, 2943-2944,2976; Ch Just, 'Weihe', in LThK, χ,
980-981, Me> er с a ^Gottesdienst der Kirche,xm, 239-240
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de plek waar God, meer dan elders, de mensen nabij is De godheid, die over
al aanwezig is, wordt gevraagd op een heel bijzondere wijze present te zijn in
het kerkgebouw en er heilzaam te werken door middel \an sacramenten en
gebedsverhoring Voor de gelovigen is het de plaats van lofprijzing en aan
roeping van Gods heilige naam in de hoop op hulp en bescherming 2
Het kerkhof, de andere heilige plaats bij uitstek, ontleent zijn naam aan
de oude gewoonte om de doden binnen een afgezonderde ruimte rond de
kerk ter aarde te bestellen De kerkelijke benaming van de begraafplaats die
we in de bronnen aantreffen luidt coemetertum, wat slaap- of rustplaats bete
kent Deze aanduiding komt weliswaar niet voor in de bijbel, maar is karak
teristiek voor het christendom, met zijn idee van de dood als slaap en niet als
definitief levenseinde Bij de oude christenen werd het begrip coemetertum
vooral gebruikt in inscripties voor individuele graven In de Latijnse kerk
kreeg het echter al snel nagenoeg uitsluitend de betekenis van 'rustplaats
van velen' De graven en daarmee het kerkhof hebben in het christendom
een hogere religieuze wijding gekregen, die wordt bepaald door hun bijzon
dere betekenis als rustoord van de stoffelijke resten in afwachting van Verrij
zenis en Laatste Oordcel Het kerkhof wijst de nog levende gelovigen daar
mee voortdurend op Gods eeuwige heerlijkheid Andere, in de bronnen
minder gebruikelijke aanduidingen zijn dodenakker of godsakker termen
die de nadruk leggen op het vaak uitgestrekte karakter van de begraafplaats 3
Evenals het kerkgebouw wordt de begraafplaats gewijd, waardoor zi) aan
profaan gebruik onttrokken wordt en een godsdienstige bestemming krijgt
Het aldus geereeerde sacrale karakter van deze plaats (vgl de benaming
Campo Santo) wordt door middel van kerkelijke wetten beschermd en in
stand gehouden In het kerkelijk recht is het kerkhof als begraafplaats van de
gestorven gelovigen een heilige plaats Volgens de kerkelijke voorschriften
dienen geestelijken echter niet in een rij met de leken, maar op een afzonder
lijke plaats ter aarde te worden besteld Voor de begrafenis van ongedoopte
kinderen moet zo mogelijk een afzonderlijke afdeling bestemd worden Per
sonen aan wie een kerkelijke begrafenis geweigerd is, dienen buiten het
gewijde gebied een laatste rustplaats te krijgen Wie de heiligheid van een
graf of een begraafplaats schendt, wordt bestraft 4
De verwantschap tussen kerkgebouw en begraafplaats blijkt ook uit het
ritueel van de wijding de benedictw coemeterti was een imitatie van de aan de
bisschop voorbehouden kerkwijding Op het kerkhof werden vijf manshoge
houten kruisen (zonder corpus, maar met een houten kandelaar waarin drie
kaarsen) opgesteld een op elke hoek en een in het midden Na het openings
gebed volgde de litanie van alle heiligen, waarna het kerkhof tijdens een
plechtige omgang onder het bidden van de zeven boetpsalmen met wijwater
besprenkeld en bewierookt werd De boetpsalmen werden afgewisseld met
ν ïjf oraties, waarbij steeds een kaars werd aangestoken Daarna zong de bisschop de wijdingsprefatie en zegende hij, na nog een laatste oratie, de aanwezigen Vervolgens werd er in de kerk een mis opgedragen Werd een kerk-

hof door een door de bisschop gedelegeerde priester gewijd, dan verliep de
ceremonie eenvoudiger: er werd maar één kruis opgericht en alleen psalm 50
werd bij de besprenkeling gebeden. Voor de reconciliatie van een geschonden
begraafplaats bestonden er voor bisschoppen en priesters eveneens verschillende formulieren, die aan de wijdingsteksten waren ontleend.5
De begraafplaats werd niet alleen in de officiële kerkelijke leer, maar ook
in de religieuze volkscultuur beschouwd als een heilige locatie. Het graf
werd gezien als de woning van de gestorvene, en het kerkhof was derhalve
het dorp der doden, wier rust gerespecteerd moest worden.6 Hoezeer de
aanwezigheid van de doden en hun geesten op de begraafplaats de levenden
vrees kon inboezemen, met name op bepaalde tijdstippen, blijkt uit de
opmerkingen van de predikant Hanewinkel omstreeks 1798. 'Het bijgeloof
en schrik voor spooken, hekzen, weerwolven, toverijen enz. enz. is ontzaglijk
sterk in de Majorij, 'er is geen een Dorp, of'er vertoont zich, volgends het
voorgeeven der Inwooners, het een of ander spook, het geen men over het
algemeen eenen grouwel noemt; maar vooral is het bijgeloof der Roomschen
onuitspreeklijk groot omtrent Kerkhoven; zij zullen nimmer 's avonds over
een Kerkhof gaan, ten zij in de allergrootste noodzaaklijkheid, en dan nog
tekenen zij zich van te vooren met het teken des kruis; want hier is het, dat de
geesten en spooken, vooral 's nachts om twaalf uuren, vrij hof houden'. Deze
verlichte dienaar des Woords had zijn pogingen tot opvoeding blijkbaar
opgegeven, getuige de opmerking dat 'Wat men hiertegen inbrengt, niets
kan hen van deeze dwaasheid te rug brengen'.7
Kerk en kerkhof namen tijdens het Ancien Régime in allerlei opzichten
een centrale plaats in binnen de woongemeenschap. Als zodanig stonden ze
dan ook midden in het volksleven. In de belevingswereld van het plattelandsvolk vormde de eigen woonplaats, en met name het sacrale hart daarvan, het middelpunt van de kosmos. Het kerkhof was evenals de kerk gewijd
terrein, maar dit neemt niet weg dat beide voor eenieder toegankelijk waren.
Als symbolen van de gemeenschap - zowel van de levenden als van de doden
— vormden ze een ontmoetingspunt voor jong en oud. Men trof elkaar overdag regelmatig op deze heilige plaatsen en een groot deel van het sociale
leven speelde zich er dan ook af. De aparte, afgezonderde status van het
gebied werd gemarkeerd door een muur, een hekwerk of een gracht. Op deze
manier was dit terrein gescheiden van het domein der levenden: heilige
2. Λ Verheul,'Kerkwijding', in ¿ W , n , 1319-1328 Vgl ook Post,'Raum und Ritus'en
Idem,'Ruimtewerking' 3 . B Opfermann, I Ledereren К Beiti, 'Friedhof', in I.ThK,
ιν, 373-377, A Hollaardt,'Kerkhof', in LtV, 11,1312-1316 4. Ibidem, 374, ibidem Zie
over de graven van 'zellmoordenaars' Rasch, 'Graven bi| kerkmuren' De plaats van
begraving geldt tevens als cen belangrijke indicatie van de sociale structuur van een ge
meenschap, vgl Vandenbroekc,'Parochieregisters als bron' 5. A Hollaardt,'Kerkhof',
in LIV, 11,1312 1316, В Opfermann, I Ledereren К Beiti,'Friedhof', in
LThK,¡\,
374-376 6. Ρ Geiger, 'Friedhof, Friedhoferdc, Fricdhofpflanze', in HD4,111,86-yy,
Wegman, Riten e и mythen, 23 31 7. [Hanewinkel], Reize door de Majorijin //οί-ζ/οο,
122-123
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zaleen zijn immers per definitie omgeven met gevaar en \ereisen duidelijkheid De omgang met het heilige kon echter sterk verschillen vooral kerkelijke overheden namen in de vroeg-moderne tijd aanstoot aan het in hun
ogen heiligschennende gedrag op deze gewijde plaatsen van hun gelovige
onderdanen, bij wie diepe sacrale vrees en ontzag voor deze heilige plaatsen
vaak gepaard gingen met een sterke, min of meer profane vertrouwelijkheid
en verbondenheid Religieus respect voor deze plaatsen is waarschijnlijk ook
de reden dat het beroven van kerken en geestelijken tijdens het Ancien Regime het vrijwel exclusieve domein van joden was Christelijke dieven beschouwden kerkroof blijkbaar als heiligschennis Frappant is de plotselinge
toename van het aantal 'christelijke' kerkovervallen bij de inval van de Franse troepen in 1793 in Brabant de secularisatie had ook in criminele circuits
dit religieuze taboe verdrongen Daarnaast vormde kerkroof toentertijd
veelal een demonstratieve rebellie tegen de gevestigde orde 8
In deze paragraaf schetsen we eerst een beeld van deze min of meer informele omgang van het kerkvolk met de heilige plaatsen, waarbij de houding
van de katholieke kerkleiders centraal staat De vergaderingen van het
wereldlijk bestuur op de heilige plaatsen, de betekenis van kerk en kerhof als
vluchtplaatsen, het gebruik van deze oorden voor economische doeleinden
öfter vermaak dit alles kon bij de in Trentse geest geschoolde geestelijken
geen goedkeuring vinden Als in 1629 in de stad Den Bosch en in 1648 ook
op het platteland de kerken officieel overgaan in handen van de gereformeerden, verandert door deze gewijzigde context tevens de houding van de
inheemse, overwegend katholieke bevolking tegenover deze plaatsen De
sacraliteit van deze oorden werd in de belevingswereld van het gelovige volk
door de protestantse aanwezigheid geschonden We zullen vooral ingaan op
de betekenis van de rituelen die in de tweede helft van de zeventiende en in
de achttiende eeuw op deze aloude heilige plaatsen door de katholieke inwoners werden voltrokken Ten slotte staan we stil bij de verwikkelingen rondom de teruggave van de kerken aan de katholieken omstreeks 1798 Ook
hierbij kwam het op veel plaatsen tot ongeregeldheden die, zoals zal blijken,
een meer dan anekdotische betekenis hebben Bij al deze rituelen spelen
noties van bezoedeling en zuivering een grote rol
KATHOLIEKE HERLEVING EN PROFAAN GEBRUIK
VAN HEILIGE PLAATSEN

In de ogen van de vroeg-moderne Brabantse geestelijkheid strookte de
sociale functie van de heilige plaatsen lang niet altijd met de religieuze voorschriften 'Opdat de godsvrucht van het volk vooral tijdens de diensten niet
gestoord wordt', zo bepaalde de eerste Bossche synode van 1571, 'vernieuwen wij bij deze, dat hetgeen in het Provinciaal Concilie van Mechelen
[1570], onder zekere geldboeten, nauwkeurig bepaald is over het verhinderen van profane gesprekken en wandelingen op heilige plaatsen en we be-

velen dat op de aangegeven tijd honden daaruit geweerd worden en dat de
onbeschaamdheden van sommige bedelaars en de ongepastheden van kinderen en het heen en weer lopen beteugeld worden'.9 In september van hetzelfde jaar werd tijdens de visitatie van de parochie te Nieuwaal genoteerd
dat de mensen elkander daar tijdens de diensten op het kerkhof verhalen vertelden.10 Voor de soms afgelegen wonende dorpelingen vormde deze gelegenheden een vast ontmoetingspunt en speelden aldus een belangrijke rol in
de informele plattelandssociabiliteit." Bovendien zal de betrokkenheid van
veel mensen bij de liturgie vaak marginaal geweest zijn als we het geringe
godsdienstonderricht, het lezen van de mis in een vreemde taal, het uitvoeren van rituele handelingen door een priester die met zijn rug naar het volk
staat en soms het afstand scheppende doksaal in aanmerking nemen.
In de vragenlijst die omstreeks 1600 werd gehanteerd bij de kerkelijke
controlebezoeken wordt uitvoerig aangegeven waarop de visitator moet letten: 'Of het niet voorkomt dat de kerk en de gewijde plaatsen onteerd worden door er zomaar rond te lopen, door gesprekken, geschreeuw, spelen,
door het hollen en uitgelaten gedrag van kinderen en van bedelaars, vooral
ten tijde van de diensten, en door onbeschaamdheid en ook door slaan op
trommels en schieten en marktafkondigingen'.12 Het is aan deze structurele
klerikale belangstelling te danken dat we redelijk goed geïnformeerd zijn
omtrent ideaal en werkelijkheid met betrekking tot het gebruik van de gewijde plaatsen.
In de ogen van de geestelijken gaf de wereldlijke overheid niet het goede
voorbeeld. Kerk en kerkhof werden immers vaak gebruikt als vergaderplaatsen voor het wereldlijk bestuur. Zo was er reeds in 1359 sprake van
bestuurlijke vergaderingen 'opten kerekhoff te Helmont'. Ook in later tijd
werden te Helmond, evenals in andere plaatsen, meermalen in de kerk en op
het kerkhof openbare vergaderingen der gemeente (judtaa secutaría) gehouden.'3 De zware archiefkist, de zogenaamde comme waarin de officiële stukken met de omschreven privileges van de gemeente werden bewaard,
bevond zich dan ook doorgaans in het kerkgebouw, vanwaar de naam 'kerckenkist'.'4 Met name de zware stenen kerktoren, doorgaans geen kerkelijk
maar gemeentelijk bezit, vormde in tijden van gevaar een veilige bergplaats,
vooral als men bedenkt dat de meeste huizen op het platteland van hout,
8. Eliade, Het heilige en het profane, Muchembled, De uitvinding г an de moderne mem, 20,
Christian, Local religion, Idem, Perton and God m a Spanish Valley Zie \ oor kerkroof
Egmond, Op het verkeerde pad, 146-147 9. Stejartius, Synodt duae, 80 (Tit xxni.Cap 11)
10. Goossens, 'Kerk- en kloostervisitaties', 144 Het voeren van profane gesprekken in de
kerk werd soms ge?icn als het werk van de duivel, vgl Van der Toorn-Piebenga, 'Van de
dimel en de pratende kerkgangers' n.Burke, Popular culture, 109 Vgl ookCreemers,
'Bescheiden betreffende Gennep', 127 'Zoodra de klok luidt moeten alle omwandelingen
op de markt en het kerkhof ophouden' (art 7,27-8-1707) 12. Van den Eisen & Hoeve
naars, Analecta Gijsberii Coeverincx, 1,314 13. Krenken,'Bijzonderheden parochiekerk
Helmond', 82 14 Van Gerwen,'Een schatkamer in de Kempen', 90-91 en Bots &
Mélotte, Van Wederttot Valkemwaard, 129-130,Hagen,'Ineen vreemtboerenkleet',214,
Van de Laar, 'De stadscomme in de Sint Janskerk'
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leem en stro waren. Dat het archief zich op deze heilige plaatsen bevond,
heeft het vergaderen aldaar, uit praktische overwegingen, zeker bevorderd.
Uit het gewoonterecht (costuymen) van Bergeijk en Eersel uit 1546 kan
worden opgemaakt dat het jaargeding (rechtszitting) in de kerk van Eersel
werd gehouden.' 5 In de vroeg-moderne tijd werden bepaalde rechtshande
lingen ook bij de ring aan de kerkdeur verricht. Zo is in de 'Costuymen locael
der gront-heerlyckheyt Reuscl' (1606) sprake van het 'Gerichte dragen aen
den Kerck-rinck daer dat uyt-komen is'. Een soortgelijk gebruik bij de ver
koping van een pand was bekend in Asten, Geldrop en Eindhoven ('ende
dan wordt het pandt geveylt, ende verkocht aen den rinck vande Kercke').
Interessant is dat in de editie van de Costuymen ende usantten der Hoofl-stadt
ende Nieyerye van s'Hertogen-Bossche uit 1717 de uitgever als toelichting
noteerde dat het 'dragen naar de kerkring' in Reusel niet meer gebruikelijk
was. ' 6 Als plaats van rechtshandeling koos men daar toen een herberg.
Dit aloude gebruik om op heilige plaatsen publieke bijeenkomsten van
bestuur en ingezetenen van de gemeenschap te houden en dingbanken te
spannen werd in het begin van de zeventiende eeuw van hogerhand aange
pakt. In de decreten van de tweede Bossche synode (1612) werd het strikt
verboden om in kerken en op kerkhoven wereldlijke rechtspraak te doen
plaatsvinden. Ook mochten daar geen uitspraken of bepalingen van de
wereldlijke rechters afgekondigd worden. ' 7 Immers, de koster werd door de
wereldlijke overheid dikwijls belast met het publiekelijk bekendmaken van
besluiten, wetten of maatregelen. De kerk was tenslotte een van de weinige
plaatsen waar de bevolking in groten getale bijeenkwam en dus goed bereik
baar was.'8 In Gemert werden de instructies met betrekking tot de pest in
1568 afgekondigd op het kerkhof: 'Geboden gedaen opten kerekhoff, met
gevolge Scepen, gesworen, kerekmeester, heyle[ge]geest[meest]ers, ende
ingesetenen van Gemert [...]'.'' Uit deze bewoordingen blijkt tevens het
samengaan van lokale wereldlijke en kerkelijke autoriteiten; voor deze laat
ste vormde het profane gebruik van het kerkhof blijkbaar geen probleem.
Nadat muitende soldaten in 1603 in Valkenswaard een man hadden gedood
bij de vluchtschans aldaar, schonk de gemeenschap zijn weduwe twee heide
velden om haar leed wat te verzachten. Dit bestuursvoorstel werd door de
vorster 'opgelesen op den volle kerkhoff tot Weerde пае de hoechmisse ende
is aldaer by den naegeburen geaccordeerd'.20
Bij de doorvoering van de besluiten van het Concilie van Trente, waarbij
diocesane synoden en visitatiebezoeken een essentiële rol vervulden, wilde
de clerus echter niet dat het heilige nog langer door dergelijke wereldse bijeenkomsten geprofaneerd werd en het gelovige volk van zijn devotie afgeleid.21 De Gcmertse pestafkondiging op het kerkhof, die voor alle ingezetenen van levensbelang was, en de Valkenswaardse gemeentevergadering behoorden nog tot de oude, voor-Trentse traditie, die evenwel in het begin van
de zeventiende-eeuw gedoemd was te verdwijnen.
De dorpsbestuurders weken voor hun vergaderingen voortaan uit naar

de herberg, die meestal dicht bij de kerk lag.22 Kerk en kroeg vormden als het
ware een contrast-harmonie, waar kerkelijke en wereldlijke zaken over en
weer becommentarieerd werden. Zo had men in het Westbrabantse dorp
Gastel aan de herberg die tegenover de door gereformeerden in bezit genomen katholieke kerk lag, in 1662 een provocerend opschrift aangebracht:
DUYSENT VREESE / ALS DE HARDERS HET AMPT / DER WOLVEN WILLEN
HANTEEREN/WIE SAL ALSDAN DE ARME SCHAFE/REGEREN. AN 1662/FIDE
SED evi VIDE [vertrouw maar kijk uit op wie]. 21 Aangezien het vergaderen in
een herberg ook niet in alle opzichten ideaal was, bouwde men in de zeventiende en achttiende eeuw, veelal bij of op het terrein van het kerkhof, enkele
openbare voorzieningen zoals een raadhuis en een schoolgebouw. Dit was
bijvoorbeeld het geval in Budel en Maarheeze, die daarmee voldeden aan het
algemene plattelandspatroon van die tijd. 24 Ook in naburige bisdommen,
zoals Antwerpen, was het schoolhouden op het parochiekerkhof niet ongebruikelijk. In 1673 moest Adrianus Verdorrent een boete van acht gulden
betalen nadat was gebleken dat hij op het kerkhof waar hij schoolhield ook
woonde. Het kerkelijk gerechtshof dat hem veroordeelde, stond echter wel
toe het schoolhuis daar voor ondcrwijsdoeleinden te gebruiken.2:> Toen in
1583 de Sint-Odakerk te Sint-Oedenrode door de Staatse bende in brand
werd gestoken, ging ook het aanpalende raadhuis in vlammen op. Later werd
er midden op de markt een nieuw raadhuis gebouwd. 26
Nam de kerkelijke overheid maatregelen tegen schending van de heilige
plaatsen, de wereldlijke overheid maakte zich meer zorgen om het vergaderen in herbergen. Zo werden de schepenen van het Peellandsc dorpje Someren in 1669 voor de Raad van Brabant gedaagd wegens het houden van een
i$.Cosiuymenende usantien,283(art
3) 16.Ibidem,308(Rcuscl,art 41), 135(Asten,
art 22), }66(Gcldrop, art 5)en2i6(hindhovcn,art 5) Vgl ook Knippenberg,'Oude
rechtstckens', 244-245 17 Stejamus,Synodiduae, 2 i 8 ( T i t x x i l . C a p v ) 18. Post,
Kerkelijke lerhoudtngen, 433, Knippenberg, O u d e rethtstekens', 245 19. 'Geboden
gedaen aengaende der pesten', Gemerti Heem 28 (1986) 28 20. Hots & Mclottc, Van Wedert
lol Valkenswaard, 146 21. Deze houding vinden we, zoals te \crwachtcn, tevens terug in
andere bisdommen \an de kerkprovincie Mechelen, zoals in het diocees Gent, «aar de
officialitcit in 1575 een zekere Petrus Zaman van Sinaai veroordeelde tot een boete van
20 schellingen, omdat hij in weerwil van de synodale statuten profane mededelingen had
gedaan in de kerk Zie De Brouwer, De kerkelijke rechtspraak, 11,79 22. Bots & Melotte,
Van Wedert tol Valkenswaard, 100 'al deze vergaderingen werden gehouden in de voornaamste herbergen van het dorp' Sommige daarvan, meestal die aan de Markt, hadden
een speciale kamer voor de dorps- en regentenvergaderingen, die daarvoor meestal voor
5 gulden van de herbergier werd gehuurd Het heette dan, dat men vergaderde in de
Raatkamer oí ¿elk tenRaadhuyse Vgl ook Hermesdorf, De herberg in de Nederlanden
23. Tijdsthriji voor Noordbrahantsche geschiedenis, taal en letterkunde 3 ( 1885-1886) 52
24. Biemans, Prinsheerlijke predikanten'^ %\ ook Panken & Van Sasse van Ysselt, Bergeik,
192 'Waarschijnlijk zal in dien tijd [vóór 1648] en zal de school aldaar toen ook wel bij het
kerkhof gestaan hebben evenals in dien tijd deze rustplaats der dooden, zooals ook in de
andere dorpen der Meierij het gev al was, tevens zal hebben gediend tot speelplaats voor de
jeugd' Vgl oo\¥u\. De cleyne schooien, 186-187 In de weinige steden van de Meien), zoals
's-Hertogenbosch en hindhovcn, beschikte men al ν roeg over een afzonderlijk raadhuis
25. De Brouwer, De kerkelijke rechtspraak, 11,77 26. Heesters, 'De jeugd van Rode in
vroeger dagen', 46
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rechtszitting in de herberg.27 Ruim een eeuw later, in 1777, ontvingen de
bestuurders van Lierop van de advocaat-fiscaal nog een schrijven waarin
deze de schepenen erop attendeerde dat het afhandelen van dorps- en
rechtszaken in een herberg onbehoorlijk was. Daarop werd bericht dat er
plannen waren voor de bouw van een raadhuis en dat men de zaken van politie en justitie zolang in een particulier huis, geen herberg zijnde, zou afwerken.28
Nadat de kerken in gereformeerde handen waren overgegaan, werd het
overigens wél weer mogelijk om in de kerk te vergaderen. In de protestantse
visie had het kerkgebouw immers geen gewijde status. Vandaar dat in het reglement op het dorpsbestuur van Asten en Ommel in Peelland uit 1719 werd
bepaald dat 'alle vergaederingen van Schepenen ende eetstaende mannen
moeten geschieden in de Raetcamere, waertoe gedesigneert is den chore der
kereke, waer inne alle gemeijns affairens, reeckeningen van borgemeesters,
kerekmeesters ende heijlen geest reeckeninge sullen moeten geschieden',
evenwel 'sonder dat in de.selve plaetse eenigen wijn,bier, taback ofte brandewijn sal mogen getapt ofte gebruijekt worden'.29 De ironie wil dat met de
wisseling van het wereldlijk gezag in de zeventiende-eeuwse Meierij uitgerekend het voor katholieken heiligste der heiligen, namelijk het koor, werd aangewezen als de openbare vergaderplaats bij uitstek. Het tapverbod werd dan
ook niet ingegeven door de angst voor ontheiliging, maar had ten doel onbehoorlijk bestuur en verstoringen van de openbare orde tegen te gaan.
Kerk en kerkhof hadden behalve een gewijde, ook een speciale juridische
status. Dit afgezonderde terrein was een vrijplaats voor wie in nood ergens
zijn toevlucht zocht. Dit zogeheten asielrecht hangt samen met de exempte
status van de gewijde plaatsen: daar waren de wereldlijke wetten niet van
toepassing en gold de kerkelijke immuniteit en jurisdictie. Iemand, al dan
niet christelijk gedoopt, die zich wilde ontrekken aan de wereldlijke rechtspraak, kon dan ook zijn of haar toevlucht nemen op dit sacrale domein.
Daar was de gevluchte enige tijd veilig. Inbreuken op dit asielrecht werden
beschouwd als heiligschennis.30 Niet alleen gewijde plaatsen of gebieden
boden bescherming aan personen van elders tegen bedreiging, geweld,
arrest, vervolging en bestraffing van buitenaf.3' Ook sommige wereldlijke
gebieden hadden deze asielfunctie. Bekende voorbeelden van territoria met
zo'n exempte status zijn wijkplaatsen als Culemborg, Vianen, Buren, Leerdam en IJsselstein, die niet gehouden waren verdachte personen uit te leveren. In Noord-Brabant vormden buitenlandse heerlijkheden als Bokhoven
en Ravenstein een toevluchtsoord voor asielzoekers.32
Dat de kerkelijke asielverlening in Brabant gemeengoed was in de middeleeuwen, blijkt uit de toezegging in 1318 aan de poorters van de nieuwe
stad 's-Hertogenbosch 'dat sy in haren huysen so vry syn, alsof sy in de kereke ofte ander ghewyde plaetsen waren'.33 Naarmate het centrale gezag van
de wereldlijke overheid in de zestiende eeuw echter toenam, kwam de asiel-

functie van de exempte gewijde plaatsen steeds meer onder druk te staan. Zo
vaardigde koning Filips и in 1570 een ordonnantie met betrekking tot de
'Criminele Justitie' uit, waarin beperkende maatregelen werden aangekon
digd. 'Aangaande die immuniteyt ende vryheyd van de Gewyde Plaatsen', al
dus de koning, 'wy verklaaren, dat in conformiteyt van veel Ordonnantien,
sententien en arresten, openbare dieven, roovers, straatschenders, doodslagers, door bespiedinge of met gedelibereerden wille en propooste, kerkroovers, ketters, criminele personen, laesae majestatts, de gene die geaccuseert zyn van openbare seditie of beroerte onder 't volk gemaakt te hebben, of
der Kerken, of Justitie gewelt of violentie gedaan, ook banquerouten ende
andere diergelyke, en sullen, navolgende den Rechte van de selve immuni
teyt der kerken, niet genieten'.34 Wanneer er een geschil rees tussen de gees
telijke en wereldlijke jurisdictie, kon men een rekest indienen bij de koning.35
Filips 11 breidde hiermee de beperkende maatregelen van zijn voorganger
Karel ν uit, die reeds in 1531 de bankroetiers, in 1541 de vagebonden, en in
1542 de brandstichters en dieven van het asielrecht had uitgesloten.36
Asielzoekers zochten aanvankelijk vooral bescherming tegen familie van
door hen gemaakte slachtoffers of benadeelden. Ze trachtten aan bloed
wraak en andere vormen van eigenrichting te ontkomen en streefden ver
zoening met hun vervolgers na. Hierbij was de plaatselijke overheid vaak
behulpzaam. Het verblijf in een gewijde plaats gaf een adempauze en fun
geerde als afkoelingsperiode. Zo vluchtten in de vijftiende en zestiende eeuw
vele misdadigers het kerkhof (vrijthof) op, om vandaaruit een zoenprocedure te beginnen. Naarmate het wereldlijk gezag echter een actiever vervol
gingsbeleid ontwikkelde, nam de kans op zo'n conflictregeling af. Vermoe
delijk hoopten asielzoekers op strafvermindering, uitstel van executie, nieu
we vluchtmogelijkheden of op extra tijd om de eigen onschuld te kunnen
bewijzen.37
De asielfunctie van de heilige plaatsen bleef in de volkscultuur lange tijd
aanvaard en gewaardeerd, mede op grond van de toenmalige religieuze voor27. RANB, RvB, inv.nr. 89 28. Van Emstede, Varia PeellandiaeHislonae, Scabinale reso
luties Lierop (io-i 1-1777) 29. Ibidem herzieningen van het reglement van 2-6-1666,
vastgesteld op 26-8-1719. 30. RGC, 1,666-668. Vgl ook Codex Iuris Canonici, canon 1160
en 1179,2325; A Peter8i F Grass,'Asylrecht', in· LThK, ι, 967-968 3i.Gijswijt-Hofstra,
Wijkplaatsen voor vervolgden, 12 32. Ibidem, 30-31 33. Ibidem, 29, waar Bosch, Asylen
uitlevering, 83, geciteerd wordt 34. Onder andere gepubliceerd in Utrechts Plakkaat Boek,
il, 1134-1147, aldaar, 1145, art 66 35. Ibidem, art 67 36. Gijswijt-Hofstra, Wijkplaatsen
voor vervolgden, 25 Vgl. ook Elias, Kerk en staat, 228-231, en Hermesdorf, Rechmpiegel,
210, waar blijkt dat ook in vroeger tijd heren soms bepaalde categorieën van kerkasiel
uitsloten: 'In 1454 vlucht iemand die zich schuldig maakt aan "die onnoemelycke zonde"
(sodomie) op het kerkhof van de abdij van Rijnsburg De graaf van Holland is van oordeel
dat de kerkelijke "vryheyt" \oor dergelijke wandaden nimmer bedoeld is ' 37. GijswijtHofstra, Wijkplaatsen voor lervolgden, 26 Vgl A Peter & F Grass,'Asylrecht', in.
LThK, 1,967 'lm AT [Alten Testament) erscheint das Asylrecht eng mit der als Mittel der
Rechtspflege sanktionierten Sitte der Blutrache verknüpft und soll dazu dienen, deren
ungerechte Harten zu mildern' Vgl 00k Lijten,'Oirschotse zoen-aecoorden' Zie voor
'vrijthof',ρ 225, n o o t Ι 0 2
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stellingen.38 Het asielrecht was in de belevingswereld van het gelovige volk
verbonden met het kerkgebouw, eigendom en woonplaats van God en zijn
heiligen. Door het betreden van deze heilige ruimte begaf men zich in de
macht van God of de patroonheilige, aan wie de kerk toebehoort. De asielzoeker mocht daar geen kwaad aantreffen, immers God of de heilige zelf zal
straffen of beschermen. Wie zich op een heilige plaats aan een gevluchte vergrijpt, pleegt inbreuk op de goddelijke rechten en maakt zich schuldig aan
heiligschennis.39
Wanneer een asielzoeker om destijds acceptabele redenen was gevlucht,
kon hij zeker zijn van een welwillende ontvangst: het asiel was een recht van
de asielzoeker en een plicht van de asielverlener.40 In de kerkelijke praktijk
werd, met inachtneming van de wereldlijke bepalingen, dan ook strikt de
hand gehouden aan het asielrecht. Zo zijn uit de archieven van de kerkprovincie Mechelen diverse gevallen bekend waarin de kerk actief asielzoekers
in bescherming nam. Zo zou Andreas Melchior in 1662 wederrechtelijk zijn
opgesloten in het Steen te Antwerpen, omdat bij zijn aanhouding het asielrecht van de kerk was geschonden. Het kerkelijk gerechtshof, de officialiteit
van Antwerpen, besloot dat ¡Melchior teruggebracht moest worden naar de
gewijde plaats waar hij was aangehouden en dat hij recht had op immuniteit.
In 1708 oordeelde de officiaal van Gent dat dertien soldaten die hun troep
hadden verlaten en asiel gezocht hadden in een gewijde plaats ten onrechte
hieruit verdreven waren. Zij werden vrijgelaten en ontslagen van iedere
rechtsvervolging.4'
Het asielrecht werd in de ogen van zowel kerkelijke als wereldlijke overheden echter \ aak misbruikt door allerlei gespuis en geboefte, dat soms zelfs
het kerkhof gebruikte als uitvalsbasis voor zijn rooftochten.42 De vrijdom in
de kerk en het omringende hof was echter van korte duur. Meestal mocht de
vluchteling er niet langer dan drie dagen en nachten \erblijf houden. Dat
dergelijke zaken ook in het zestiende- en zeventiende-eeuwse Bossche diocees voorkwamen, blijkt uit een verordening van de synode van 1571, die in
1612 woordelijk werd herhaald. 'Omdat het voorkomt dat in kerken door
vluchtelingen en anderen die daar als het ware hun toevlucht zoeken, maaltijden en drinkgelagen, soms met grote vervuiling van die plaatsen en met
oncerbiedigheid gehouden worden: daarom bevelen we aan alle pastoors om,
als zulke dingen in het vervolg bij hen op een heilige plaats gebeuren, ze op
ons gezag aan te zeggen binnen drie dagen na de hun gedane vermaning vandaar te verdwijnen: anders zullen ze onwaardig geacht worden voor privileges en kerkelijke vrijstellingen'.43
De calvinisering maakte in de Republiek der Verenigde Nederlanden een
einde aan de kerkelijke asielverlening. Kerkelijke privileges en immuniteiten
werden afgeschaft en aan de gereformeerde kerkgebouwen was niet langer
een notie van speciale wijding of heiligheid verbonden.44 In de Meierij van
's-Hertogenbosch werd het einde van het kerkasiel formeel ingeluid met de
overgang van de kerkgebouwen in protestantse handen in het tweede kwart

van de zeventiende eeuw. In de Spaanse en later Oostenrijkse Nederlanden
zou het kerkelijk asielrecht, zoals we hierboven zagen, nog gedurende het
gehele Ancien Régime blijven voortbestaan. Dit verklaart ook het feit dat in
Vlaanderen tot in de negentiende eeuw de uitdrukking 'de man is op het
kerkhof' in gebruik was. Hiermee werd niet bedoeld dat de man dood en
begraven was, maar dat hij in veiligheid was en onbereikbaar voor het
gerecht.45
Was er gevochten op het kerkhof, dan diende de ontheiligde plaats opnieuw te worden gewijd. Zo werd in 1758 in de Oostenrijkse Nederlanden
het kerkhof van Schinnen geschonden door een overheidsdienaar die een
zekere Gerardus Schiffelers, 'jongelingh van omtrent thien jaeren', gewapenderhand tot op het kerkhof had achtervolgd. 'Denselven desen jongeling
aldaer gevat hebbende, hem ter aerde geworpen met voeten gestooten ende
met eenen hertsvanger [een jachtmes] soodaenigh geblesseert ende mishandelt heeft dat het bloedt hoopigh affvloijende den kerchoff daer aff bemaeckelt [verontreinigd] ende geprofaneert is worden, ende wederom heeft
moeten gewijet worden' 4 б Dat overigens niet alleen leken soms op het kerk38. Gijswijt-Hofstra, Wijkplaalsen voor vervolgden, 26 39. Glazema, Cemijde plaatsen in
Friesland, zbi Vgl ook К Btth,'Asyl', in //»4,1,645 647, en Я С С , 1,666-668 Of de
none van goddelijke bescherming in heilige ruimten ook m onze li|d nog leeft hi| de vele
buitenlandse ν luchtelingen die om uitzetting te voorkomen hun tocv lucht zoeken in een
kerkgebouw is onduidelijk, maar het is niet onwaarschijnlijk Zo zochten in 1979 enkele
honderden christen-Turken hun toevlucht tot de Sint-Janskathedraal in 's-Hertogenbosch Zij verlieten na enkele dagen de kerk, nadat het Bossche bisdom en hun eigen kerke
lijke leiders hen ervan hadden overtuigd dat hun beroep op kerkasiel niet geldig was Zie
'Keuwenoud kerkasiel nog springlevend', NRC-HandeUblad 19-12-1991 40. Gijswijt
Hofstra, Wijkplaatsenvoor vervolgden, 26 41 De Brouwer, De kerkelijke rechtspraak, 11,
766-767 Vgl voor het kerkelijk asiel in België Proost, 'Histoire du droit d'asile religieux
en Belgique' Zie ook Hermesdorf, Rechtsspiegel, 31-32, waar het handhaven van het
kerkelijk asielrecht tegenover inbreuk plegende wereldlijke overheden in laat-middeleeuwse steden wordt geillustreeerd Het standaardwerk over het kerkelijk asielrecht is
Timbal Duclaux de Martin, Le droit d'asile 42 Vgl Glazema, Gewijdeріаанеп, 263 'de
provisor en de deken zullen macht hebben om van de vrihede der kerken af te halen die
heden die van den kerckhove gaen ende die luyden beroven, vreemde guede nemen ende
doen geweit ende dan weder gaen totter kerckclijke vreyheyt' (betreft concordaat tussen de
Hollandse graaf en de bisschop van Utrecht in 1386) In veel laatmiddeleeuwse stedelijke
bepalingen wordt getracht het blijkbaar frequente misbruik van de heilige plaatsen tegen te
gaan Zie Ibidem, 263-265 en Hermesdorf, Rechtsspiegel, 8-ю, 78-79 Zo verspeelt volgens
het vijftiende-eeuwse kcurboek van Delft de vrouw, het meisje of de deerne die met
ballingen op het kerkhof slaapt, eet, drinkt of deze lieden daar gezelschap houdt, haar
rechteroor Voor familieleden werd evenwel een uitzondering gemaakt (9) 43. Stejartius,
Synodiduae,81 (1571 Til 23,Cap V ) e n 2 i 9 ( i 6 i 2 Tit 22,Cap vu) 44 GijswijiНоЫтл, Wijkplaalsen voor vervolgden, 25 45 Zie Volkskunde 10(1897-1898)70-71
Vgl ook De Klerk, 'De dader op het kerkhof' 46. 'Profanane van het kerekhoff 1758',
Publications SHAL 65 (1929) 216-217 Het vechten op heilige plaatsen werd door de
kerkelijke rechtbanken met hoge boeten bestraft Zo moest de moeder van een jongen in
1721 drie pistolen [munteenheid] betalen omdat haar zoon op het kerkhof te Turnhout tot
bloedens toe had gevochten Cornelius Vlemminckx moest aan de pastoor vergiffenis
vragen omdat hij zijn zuster in de Antwerpse Sint-Willebrordskerk achterna had gezeten
met een mes Vechten in het kerkportaal te Gijzegem werd in 1649 door de officiahteit te
Mechelen bestraft en in Brussel volgden boeten op het toebrengen van een kaakslag aan
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hof vochten, blijkt uit de visitatie va.i het kapittel van Den Bosch in 1595,
waarbij bisschop Masius ter ore kwam 'dat de heer Cornelius door de stedelijke wachters 's nachts met schande uit een verdachte herberg, genaamd
"De ploeg", gehaald is en dat hij ook nog gevochten heeft op het kerkhof met
Willem Segers en dat hij de heer Antonius in zijn eigen huis geslagen en
geweld aangedaan heeft'.47
Het vechten en zich verschansen op kerkhoven was tijdens het Ancien
Régime ook in de Meierij, tot leedwezen van de bisschoppen, niet ongebruikelijk. Op 20 december 1631 was er een grote troep Spaanse soldaten uit
Weert neergestreken in Deurne. Zij werden daar verrast door een overval
van Staatse militairen. De Weertenaren trachtten zich op het kerkhof te verschansen, maar werden 'geslaghen'. Twee dagen later reeds machtigde bisschop Ophovius de pastoor van Deurne om het kerkhof, dat door de schermutselingen was ontheiligd, te reconciliëren: er waren immers vier doden
gevallen en zestig mannen krijgsgevangen gemaakt.48 Op de tweede diocesane synode van Den Bosch in 1612 was door Ophovius' voorganger Masius
uitdrukkelijk bepaald dat 'de kerkhoven, die vanaf de tijd van de oorlog nog
een soort versterking zijn, terstond moeten worden voltooid en met muren,
sloten of omheiningen zo versterkt worden dat ze niet toegankelijk zijn voor
strijdlustige en losbandige mensen die deze dikwijls ontheiligen'.44 Een
geschilderd paneel van Sebastiaan Vranckx (1575-1647) geeft een treffend
beeld van zo'n plundering, waarbij de weerbare mannen zich achter de kerkhofmuur verschansen.50
De gewijde ruimten vormden dus een toevluchtsoord waar men fysieke
bescherming kon zoeken tegen geweld van buitenaf. De kerk was immers
een van de weinige stenen gebouwen in een zestiende- of zeventiende-eeuws
dorp en de kerkhofmuur vormde een schans waarachter mens en dier zich
konden verschuilen voor muitende solaten of andere plunderaars. Wanneer
er gevaar van leger- en stropersbenden dreigde, bracht de bevolking kisten
met kleding en andere kostbaarheden, koeien en voedselvoorraad binnen
een vluchtschans of in de kerk in veiligheid.5' Bisschop Masius van 's-Hertogenbosch had in 1612 dan ook niet voor niets beperkende maatregelen
afgekondigd met betrekking tot dit alternatieve gebruik van kerkgebouwen.
Op gewijde plaatsen mochten in het vervolg niet 'opgeborgen of bewaard
worden: graan, gerst of soorten bonen en landbouwwerktuigen of welk soort
huisraad dan 00k'.52 Dat de praktijk soms anders was, blijkt bijvoorbeeld in
Helmond, waar de kerk op Pinksterdag in 1629 zo vol stond met kisten en
huisraad, dat de kerkmeesters er niet door konden met de offerschaal.5·5 In
1633 treft de door de Bossche kerkeraad beroepen predikant Theodorus
Texelius de kerk van Oss met openstaande deuren aan 'overmits de huysluden hunne goederen daerin vluchteden, dewijle het Legher van sijn Excellentie aldaer soude comen te logeeren'.54 De schepenen van Leende vaardigden in 1635 een ordonnantie uit waarin werd bepaald dat een zekere Dielis
van Moll de kisten van Heylken, de vrouw van Jacob Engelen, in de kerk

aldaar ongemoeid diende te laten en niet mocht verplaatsen.55 Ook in de
visitatieverslagen uit de Antwerpse Kempen treffen we menigvuldige klachten aan over het ontheiligen van de kerkgebouwen door de opslag van huisraad. 'Alle kisten moeten uit de kerk' of soms zelfs 'uit het koor', heet het
dan. Karakteristiek is ook de bepaling in het keurbock van het Kempische
dorp Retie in het bisdom Antwerpen, waarin het op straffe van tien stuivers
wordt verboden om tijdens kerkdiensten iets uit de eigen kist te nemen.' 6
Waren de huizen in een dorp verwoest, dan nam een deel van de bevolking soms noodgedwongen zijn intrek in de kerk. Volgens een relatw ad limitici van het bisdom Antwerpen waren in 1591 praktisch alle kerken van het
bisdom in meerdere of mindere mate vervallen of verwoest en bezet door de
overblijvende inwoners, hun beesten, huisraad en graanvoorraad. In een
dekenaal reglement van het Antwerpse district Breda van kort vóór 1600
heet het dat 'Ten leste en wil den eerw. heere bisschop niet datter iemant in
den choor sal mooghen setten sijn beesten oft huysraet oft selver mogen slapen dan alleen de pastoor en andere geestelijcke persoonen geduerende dese
pcriculoose tijden'.57 Zo is bekend dat de kerken van Beerse, Brecht en Meer
tot in de zeventiende eeuw bewoond bleven ,8 Voor zover bekend kwam dit
in het bisdom Den Bosch niet of nauwelijks voor; daar bleef het gebruik
doorgaans beperkt tot tijdelijke opslag van goederen in geval van nood. Toen
enkele leden van de Antwerpse uitgeversfamilie Moretus in 1688 door
Staats-Brabant reisden, bezochten zij ook het klooster van de clarissen te
Boxtel, waar nog 26 religieuzen verbleven die door de Staten-Generaal gedoogd werden totdat de laatste zuster - er mochten geen novicen meer woreen vrouw door een knecht in 1651 Eenjaar later was het raak in Raatshoven, waareen
ruzie was ontstaan en men met bloedvergieten had gevochten op de gewijde plaatsen Zie
De Brouwer, De kerkelijke rechtspraak, 11,77 81 47. Frenken,'De latere kerkvisitaties',
3-54 48. Ouwerling,'Gevecht te Deurne op't kerkhof (20 Dec 1631)' Vgl ook Schutjes,
Geschiedenis van het bisdom 's-Hertogenbosch, in, 431 49. Stejartius, Synodi duae, 220
(Tit xxii, Cap vin) 50. Antwerpen, Koninklijk Museum voor Schone Kunsten
51 Weyns, Volkshuisraad, 1,250 'De kerk vooral, en inzonderheid de toren (vandaar de
grote omvang van vele torens, treffend bij het kleine kerkje van Erpekom, nu te Bokrijk
Dit bijzonder gebruik van de toren ligt ten grondslag aan het feit, dat de kerktorens
gemeente-bezit zijn) was een geschikt schuiloord Hierbij dient niet alleen te worden
overwogen dat de kerk met het kerkhof een feitelijk, niet zelden omwaterd bastion was
(omwaterd waren b ν de kerk van O L V -Waver, Overpelt en Putte-bij-Mechelen Soms
deed de kerkhofmuur dienst als een vesting, zoals thans nog te zien is te Bombeek
(Bombave) in het Graafschap Daalhem, en vooral bij het prachtige geval van de "Wehr
kirche" van Urach, Schwarzwald, en Dorrenbach, Pfalz), ook aan het oude "asielrecht der
gewijde plaatsen" moeten wij hierbij denken ' Zo bouwden de inwoners van Valkenswaard
en Dommelen in 1629 een nieuwe vluchtschans om zich te kunnen beschermen tegen de
plunderingen van troepen soldaten die in de Meierij rondzwierven Zie Melone, 'Lrfenissen van een Valkenswaardsc dorpspastoor', 51, en Bots & Melotte, Van Wedert tot Valkens
waard, 144-149 Vgl ookGlazema, Gewijde plaatsen, 271 273 52. Stejartius, Synodi duae,
218 (Tit XXII, Cap IV) 53 Weyns, Volkshuisraad, 1,250 54 Meindersma,'Pogingen tot
reformatie der Meierij', 157-158 55. SAREK, GA Leende, invnr 2491 56 Weyns, Volks
huisraad,1,251 57 Geciteerd in Brekelmans e a , Gtlze duizendjaar, 45 (bron BA Ant
werpen,imnr A 1121 visitaties dekenaat Breda) 58 Mannus, Torrentius, 155-156
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den aangenomen - gestorven was ' Wi) spraken in het spreetkhuys de Moeder van het selve die ons vertelde geene Molestie tot noch toe gehadt te hebben, ende de kercke ghesien hebbend (in welck gevlucht vvaeren differente
coffers om bevrijt te sim van de Munstersche die alhier [ ] gheweest hadden) ontfingen [wij] groóte caressen [zorgzaamheid] van den Pater derselver
wesende eenen Minderbroeder' w Omstreeks 1746 werden in de kerktoren
van Lierop kisten met de bezittingen van de dorpsbewoners opgeslagen om
ze te behoeden voor plunderende legertroepen ^ Deze functie als tijdelijk
toevluchtsoord behielden de kerkgebouwen gedurende het gehele Ancien
Regime Zo stond in Rosmalen op 25 februari 1795 de blijkbaar hoger gelegen kerk vol met paarden en beesten omdat 'het Dorp was ingelopen' door
een overstroming van de rivier Dat deze maatregel niet zonder reden was,
blijkt wel uit de begrafenis van twee verdronken jongens op dezelfde dag 6l
Gebruik van deze heilige plaatsen voor economische doeleinden was uit den
boze Inde synode van 1612 werd daarom bepaald dat er in de kerk geen granen en bonen bewaard mochten worden, en er mochten op de kerkhoven
geen 'granen of vruchten uitgespreid worden om ze in de open lucht te
drogen' Ook mochten de kerken en kerkhoven niet gebruikt worden 'door
mensen die profane goederen en lasten vervoeren en die door de heilige
plaatsen lopen alsof het een openbare weg is' 62
Algemeen verbreid was het gebruik het kerkhof te verpachten voor het
'weiden van onreine dieren zoals koeien en varkens', wat voor de armlastige
pastoors verleidelijk moet zijn geweest 6 ' Zowel de diocesane synode van
1571 als die van 1612 was op dit punt heel duidelijk de 'wilde of vuile dieren'
mochten niet in de 'kerkelijke tuinen gedreven worden en er mogen op geen
enkele manier dieren worden toegelaten om er te grazen' De bisschop verzocht voorts 'de plaatselijke overheden om dergelijke heiligschennissen de
kop in te drukken door het opleggen van straffen naar eigen goeddunken' 64
De pastoor van Gemert kondigde, geheel in overeenstemming met de bisschoppelijke voorschriften, op de tweede zondag na Pinksteren in 1594 in de
kerk af'dat niemant voortaen opte kerekhoff en zal bleijcken of beesten drijven of anderssins dyen sal veronreymgen' 6s
Dit kerkelijke beroep op de lokale overheden heeft zeker effect gehad In
plaatselijke keurboeken treffen we richtlijnen aan die overeenkomen met die
van de Bossche synode Of ze ook met dezelfde intentie zijn opgesteld, te
weten zuivering van heilige plaatsen, is een andere vraag Zo wordt in 1649 in
het keurboek van Veghel genoteerd 'dat nyemant opden kerekhoff op die
Hoge Boet gelegen met synnen beesten off peerden weyen off tuyeren en sal,
op een Bosch pont, ende daer sal alleman aff mogen beceuren' 66 In 1660
wordt geklaagd dat men in Helmond dagelijks paarden, beesten en schapen
op het kerkhof laat weiden en aldaar kleren of linnengoed bleekt 6? Ondanks
de maatregelen van kerkelijke en wereldlijke overheden kwam gedurende
het Ancien Régime het weiden van vee op het kerkhof in veel plaatsen voor 68

In Bergeijk - dit was ook elders niet ongebruikelijk - had de schoolmeester
in de negentiende eeuw nog altijd recht op de opbrengst van het grasgewas
dat op het oude kerkhof geoogst werd.69 In veel gevallen zullen de plaatselijke bestuurders zich dan ook niet zozeer gestoord hebben aan het ontheiligen
van de gewijde plaats door het weiden van vee, maar veeleer aan het inkomstenverlies dat zij leden nu door deze illegale beweidingen de hooiopbrengst
werd verminderd.
Een open plek midden in het dorp, goed bereikbaar en zelfs bij buitenstaanders bekend: het kerkhof was bijzonder geschikt om er markt te houden. In 1568 traden de stadsregeerders van Helmond op tegen het aanbrengen van 'eenige vleesbancken' op het kerkhof, waaruit we kunnen opmaken
dat de slagers daar hun vlees verkochten.70 Een soortgelijke ontheiliging van
de dodenakker werd in 1571 door de Bossche kerkleiders verboden.7' In het
jaarkeurboek van de heerlijkheid Oirschot werd in 1619 bepaald dat 'nijemant op den Kerckhoff coopen noch vercoopen en sail visch, vlees, eijeren,
booter ende andere dergelijcken' op verbeurte van zeven stuivers. De marktwaren dienden tussen de twee linden op de markt opgesteld te worden.72
Het kerkhof was een uitgelezen speelterrein voor jong en oud. Aartsbisschop Matthias Hovius schreef in 1598: 'ende al soomen versceyden klachten hoort, om dat die kinderen ende anderen hun dagelyckx in grooten ghctaele zyn vindende opde kerekhoven, aldaer veel onghereghclthevden bcdryvendc van spelen, kaetsen, worpen, tuysschen [dobbelen] ende vechten,
ja oock hunne onreynicheyt daer doende, alles tot schande vandc Christelycke religie; soo wordt wel expresselycken verboden eeniegelycken opde
voorsc. kerekhoven te schieten, kaetsen, tuysschen oft anderssins te spelen,
ofte aldaer eenige onreynicheyt te doen, op pene van dry Karolus guldenen,
te verhalen aen die overtreders, oft hunne ouders, oft andere in wyens bedwanck sy sullen zyn'.73 Dit gewijde oord vormde voor de jeugd een centra59. Sabbe, 'Reis der Morctusscn', 34-35 60. Van Sasse \ an Ysselt, 'Oneenighcdcn
lusse hen president en schepenen van I .icrop' Dat de parochiekerk niet altijd de gewenste
bescherming bood, blijkt te Gemonde, waar in 1672 Franse troepen de honderden kisten
met kostbaarheden \an de inwoners in de kerk plunderden Zie Heesters, Sihijndel, 141
61 Van der Donk, 'Uit oude doodboeken\ an een Brabantsen dorp', 165 62. Stejartius,
Synodi duae,2iÜ(Tit x x n . C a p iv). 63. Ibidem, 80-81 (1571.TU 23,Cap iv)
64. Ibidem, 220(1612 Tit xxii, Cap vul) 65. GA Gemert, Kerkarchief St Jans Onthoofding, Registrum Memoriale Parochiac Gcmertanae, f 22 66. Van Emstede, Varia PeellundtaeHistoríete, Keurboek Veghel 1649, i4(artikeloi) 67. Frcnken,'Bijzonderheden
parochiekerk Helmond', 85 68. Vgl ook De Brouwer, De kerkelijke rechtspraak, 11,78-79
Vgl ook A F., 'Tot bescherming \an kerk en kerkhof te Oosterhout', 167, en Dewitte,
'Injurie vandc ghewyde platsscn', waarin geklaagd wordt over het weiden van vee dat
knaagt aan gebeente op kerkhoven in het bisdom Brugge in 1599 69. Meurkens,
Bevolking, economie en cultuur van het oude Kempenland, 127 Het schoolhuis lag veelal
bij de kerk of was soms zelfs op het kerkhof gesitueerd 70. Frcnken, 'Bijzonderheden
parochiekerk Helmond', 85 71. Stejartius, Synodiduae, 80 (Tit 2 3 , C a p i l i ) 72.Klaascn,
'Het jaarkeurboek van de Vrijheid en Heerlijkheid Oirschot-Best', 1 (1971)76(3« 31)
73. De Ram, Synodicon Belgicum, 11,337
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Ie ontmoetingsplaats en speelde derhalve een bijzondere rol in de jeugdsociabiliteit. Zo werd het de jongeren in Den Bosch in 1548 verboden bijeenkomsten te houden in de Sint-Janskerk of op het kerkhof: 'Men gebiet
van s beeren ende deser Stadt wegen, dat van nu voertaen egeen cleyn spuelen ofte kynder spuelen, die in den naeme van den drie gilden oft andersins
spelen en ommegaen, en sullen moegen koemen ofte haar vergaderinghe
maken in synt Jans kercke ofte op den kerckhoff, noch daerduer gaen ofte
passeren op ten peen van [...].' 74
De schoolgaande jeugd gebruikte het kerkhof als speelplaats, het schoolgebouw grensde immers veelal aan de dodenakker. Ook de oudere jeugd,
vooral de ambachtsjongens, zochten op het kerkhof hun vertier, wat lang
niet altijd geoorloofd was. Zo verbood het bestuur van Helmond op het kerkhof te kaatsen en te spelen, waarbij werd aangetekend dat dit verbod niet
gold voor schoolgaande kinderen. In het arbeidscontract dat in 1641 werd
gesloten met een Helmondse schoolmeester, werd hem opgedragen erop toe
te zien dat de ambachtsjongens op het kerkhof geen 'insolentiën' bedreven.
Zo nodig kon hij de hulp van de schout, en vanaf 1646 ook die van de vorster
inroepen.75 Het werd blijkbaar niet veel rustiger op het Helmondse kerkhof,
aangezien in 1658 door de schepenen werd bepaald 'dat geen kinderen en
sullen hebben te werpen door de glaessen van de kercke alhyer, noch oick aen
de mueren iet te beschadigen ofte onder de predicatie sullen hebben te loopen ofte te spelen op 't kerckhof op pene van den hoet affgenomen te worden
ende daertoe alnoch te verbeuren eenen goutgulden'.76 De vraag in hoeverre
we hier te maken hebben met 'onschuldig' baldadig spel van de jeugd dan
wel met plagerijen en zuiveringsrituelen gericht tegen de recente aanwezigheid van gereformeerden op de heilige plaatsen, wordt hierna besproken.
Niet alleen de kinderen, ook de ouderen zochten en vonden hun vertier in
de kerk en op het kerkhof. In 1571 bepaalde de synode van 's-Hertogenbosch
dat op heilige plaatsen geen schouwspelen of toneelvoorstellingen mochten
worden opgevoerd, evenmin als publieke maaltijden, drinkgelagen en bolen balspclcn. Tevens trad men op tegen het 'misbruik, dat gewoonlijk
plaatsvindt bij bruiloften, inwijdingen of andere bijeenkomsten van de
boogschieters, op kerkhoven, met het slaan op de trommels en het schieten
met kogels en andere dergelijke ongepastheden'.77 Dat de situatie in 1612
eerder verslechterd dan verbeterd was, blijkt uit het feit dat de tekst van 1571
toen in grote lijnen werd overgenomen, zij het met de toevoeging dat ook
geen 'woeste dansen' op de dodenakker mochten plaatsvinden.78 In Gemert
kondigde de pastoor op 16 juli van het jaar 1600 af 'dat daer niemant,
inwoender of buy telender, sal schieten inden kercken of opten kerckhoff of
opte kerck, of cloch op 't verburen des royrs ende een pont grot'.79 Het
schieten op torens, klokken en windwijzers was een geliefde en alom bedreven sport: reden waarom er nauwelijks oude torenhanen zonder kogelgaten
zijn overgeleverd! Ook op levende vogels werd graag geschoten, zodanig dat
in Oosterhout in 1700 'veele en verscheyde moetwillige persoenen ofte jon-

gens hen verstouten te schieten met roere, boogen ofte werpen met steenen
op de kercke alhier naer het gevögelt ofte swaluwe op ende onder de schalie
dack vande kercke ofte boven en ontrent de glasen genesteld woenende ende
sittende, soodanig dat door het selve schieten ofte werpen met steenen het
schalie dack vande kercke ende de glasen seer werden beschadigt ende ontstucken gebroocken'.80
De meest triviale ontheiliging van de gewijde plaatsen was wel het gebruik
ervan als openbaar toilet. De hoeken bij de steunberen van de kerk waren
daarvoor geliefde plaatsen. Het kerkhof bevatte voldoende beschutte plekjes
waar men zich, tussen de vele bezigheden door, kon ontlasten. Zo verzette
bisschop Metsius zich in 1571 tegen de gewoonte om de kerkhoven, bestemd
voor het begraven van de gelovigen, te besmeuren met menselijke uitwerpselen. De plaatselijke bestuurders werden aangespoord dergelijke heiligschenners naar eigen inzicht te bestraffen.8' Tijdens de visitatiebezoeken
namen de bisschop en zijn medewerkers steevast de toestand van de begraafplaats in ogenschouw. We treffen hieromtrent dan ook veelvuldig klachten
aan, onder meer over het feit dat achterdeuren van particuliere huizen uitkomen op het kerkhof. Dat het hier vaak deuren van herbergen betreft, hoeft
ons niet te verbazen, gezien hun centrale ligging bij markt en kerk. De klacht
van de kerkelijke leiders is begrijpelijk gezien de toenmalige gewoonte zijn
of haar behoefte achter het huis of de herberg te doen.82
Niet alleen de kerkelijke, maar ook de wereldlijke overheid trad tegen dergelijke onwelriekende bezoedelingen op. Zo gebood de stadsregering van
Helmond in 1568 'dat niemant, wie het ock sij, sich en sali hebben te verstouten eenige misthoopen off vuylicheyt aen de muyr der kercke off kerckhoff alhyer te werpen ofte leggen eenige vuylicheyt'.83 Met 'vuiligheid' werden hier specifiek menselijke uitwerpselen bedoeld.84 In 1612 verbood bisschop Masius de 'genoemde plaatsen, die bestemd zijn voor het begraven
van de gelovigen, door menselijke uitwerpselen te bevuilen'.85 Gedurende
de gehele zeventiende en achttiende eeuw treffen we klachten aan over het
zich ontlasten op kerkhoven en zelfs in kerken. Hierbij is, zoals hierna zal
74 Geciteerd bij Pleij, 'Van keikoppen en droge jonkers', 308 75. Frenkcn, 'Bijzonderheden parochiekerk Helmond', 84 76. Ibidem, 84-85 Vgl ook [Sassen], 'Baldadighcden
op het kerkhof' 77 Stejartius, Synodi Juae, 80 (Tit 23, Сар ш) Zie voor de activiteiten
van de schutsgilden hfst 8, par ι 78· Stejartius, Synodi duae, 218 (Tit xxil,Cap v)
79. GA Gemert, Kerkarchief St Jans Onthoofding, Registrum Memoriale Parochiae
Gemertanae, Γ19 80 A E ,'Tot bescherming van kerk en kerkhof', 167 81. Stejartius,
Synodi duae, 81 (Tit 23, Cap tv) 82 Vgl Goossens, 'Kerk- en kloostervisitaties', 134-167
(visitaties Metsius 1571) 83. Frenken, 'Bijzonderheden parochiekerk Helmond', 85 Vgl
ook de bepaling uit 1748 tegen het leggen van mesthopen op het kerkhof in GA Helmond,
Archief proMsoren, invnr I202,f 96™ 84. WW7", xxin, 1238-1248 sub voce'Vuiligheid'
Vgl (zijn) vuiligheid doen, maken ed in de betekenis van 'zijn gevoeg doen', gewestelijk
nog in Vlaams-Belgie Zie ook Verwijs & Verdam, Middelnederlandsch woordenboek, IX,
1455-1456 sub voce 'Vulichheit' (vuylicheyt diemen at sijn lijf'werpt, excrementen)
85 Stejartius, Synodi duae, 220 (Tit XXII, Сар мп)
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Profaan en sacraal gebruik van het kerkhof omstreeks 155ц. In de onderbreking van
de ommuring is een kerhofrooster aangebracht. Detail \an de gravure 'De kermis \an
1 loboken' \ an Pieter Bruegel de Oude (71e ρ 49H)

worden aangetoond, in veel gevallen sprake van opzettelijke bezoedeling van
door gereformeerden geannexeerde oude katholieke heilige plaatsen. De na
tuurlijke aandrang werd hierbij voorzien van een symbolische lading. Maar
ook nadat de kerken weer in bezit van de katholieken waren gekomen, bleek
het nodig toiletvoorzieningen op de gewijde plaatsen aan te brengen. Zo
werd in Oerle, om de voortdurende onreinheid en onwelvocglijkheid rond
om de kerk tegen te gaan, in 1856 besloten tussen de zuidelijke 'contraforten'
86
(steunberen) van de toren 'twee privaten en piscinen' aan te brengen.
De kerk wilde een al te grote vertrouwelijkheid met de heilige plaatsen
tegengaan. Daarom werd in 1612 bepaald dat de kerkgebouwen en kerkho
ven niet gebruikt mochten worden door mensen die 'profane' goederen en
lasten vervoerden.87 Zowel in 1571 als in 1612 kregen de kerkmeesters de
opdracht om de kerken en kerkhoven met muren, hagen, hekken of sloten
zodanig te versterken en af te zetten dat elke toegang daartoe voor koeien,
varkens en andere 'onreine', 'wilde' en 'vuile' dieren verhinderd werd, opdat
ze niet op deze manier 'onteerd of bevuild' zouden worden.88 In die tijd liep
het vee namelijk vaak vrij rond op het dorpsplein. In dat geval moesten niet
alleen de erven, maar ook het kerkhof 'afgetuind' zijn: omgeven door hek
ken, meestal vervaardigd van levend en/of dood hout. De toegangswegen
tot het plein werden met draaihekken ('dreybomen') afgesloten."9 De entree
van het kerkhof was soms, zoals in Helmond, voorzien van een draaiende spil
of haspel die alleen mensen doorliet.90 Loslopend vee, zoals varkens en gan
zen, moest 'gekennefd' zijn. De kennef was een driehoekig tuig, samenge
steld uit drie stokken, dat zwijn of rund om de hals kreeg gehangen. Op deze
wijze kon een beest niet door een haag of hek dringen. 9 ' De kerkelijke veror
deningen bleken op dit punt nauw aan te sluiten bij de bepalingen vervat in
de dorpskeuren met betrekking tot loslopend vee.92
Om dieren van het kerkhof te weren, beschikte men behalve over hagen,
hekken en een eventuele gracht ook over andere voorzieningen zoals het
kerkhofrooster. Daartoe was in de onderbreking van de kerkhofomheining,
die als toegang diende, een ondiepe put gegraven waarover een ijzeren roos
ter werd geplaatst; daarvan lagen de stangen zover van elkaar dat mensen
wel, maar dieren er niet overheen konden lopen.93 Een dergelijk wildrooster
86. Bijnen,'Archeologischonderzoek', 129 87. Sit)iTtius, Synodi duae, 2i8(Tit xxn,
Cap iv) 88. Ibidem, 80-81 (1571 Tit 23, Cap iv), 220(1612, Ti! xxn,Cap vin) Bepa
lingen dienaangaande vinden we nagenoeg te allen tijden en plaatsen Vgl bijv Werner,
'Zur kulturgeschichtlichen Rolle des Baumes', en Van Moolenbroek, 'Zeeuwen in vcrzei
tegen hun kerkelijke rechters', 531 89. Timmers, 'Toponiemen alsTer Yndeen Yndhove'
90. Frcnken, 'Bijzonderheden parochiekerk Helmond', 85 Vgl ook Kok, De geschiedenis
гап de laatste eer, 79 91. WNT, vu, 2134-2135, Wc\ ns, ЯоЬт/і, ¡umi an Je Vlaamse
volkskultuur, 164; Goossenaerts, De taal van en om hel landbouwbedrijf, 367, 539 Vgl
ook Verdam, Ebbinge Wubben, Middelnederlands handwoordenboek, 286, en Boesmans,
'Huisdieren', 158 92. Zie Van Emstede, Varia Peellandiae Histonae, passim 93. Glazema,
Gewijde plaatsen in Frieslanden 135,149,265,270-271,286-287 Vgl ook Kok, De
geschiedenis van de laatste eer, 78-81, en Vcrweij, 'Duivclsroosters'
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is in de kerkelijke literatuur ook wel bekend als crunfragtum, hetgeen 'be
nenbreker' betekent.94 Op de 'Kermis \an Hoboken', getekend door Pieter
Bruegel de Oude en als gravure uitgegev en door H. de Cock te Antwerpen in
1559, zien we zo'n kerkhofrooster, waarover een vrouw met kapmantel
loopt Naast haar knielt iemand neer voor een in de kerkhofmuur uitgehou
wen kapelletje. Terwijl priester en gelovigen in processie de kerk binnen
trekken, hangen sommige parochianen genoeglijk kijkend en converserend
over de omheining. Bij de muur van de kruisbeuk deponeert iemand zijn
ontlasting. De door Bruegel afgebeelde taferelen stemmen dus sterk overeen
met de toenmalige Zuidnederlandse werkelijkheid zoals we die hebben aan
getroffen in de zestiende- en vroeg-zeventiende-ceuwse kerkelijke decreten
en visitatieverslagen.95
In het jaarkeurboek van Oirschot wordt in 1619 een verbodsbepaling
opgenomen dat niet met karren over de roosters van het O.L.V. kerkhof
aldaar gereden mag worden, op straffe van een boete van 21 stuivers: 'dat
nijemant wije hij sij hem en sal vervoorderen door het steenstraetijen te vaeren ten sij hij daer eenen wegh over heeft, noch oock over de roosters van
onser Vrouwen Kerckhoff '. 9 б De achttiende-eeuwse historicus Van Heurn
vermeldt in zijn Historie der stad en Meyerye bij de beschrijving van de beel
denstorm te 's-Hertogenbosch in 1566 terloops de aanwezigheid van een
rooster bij het kerkhof van de Sint-Jacobskerk. 'Het gemeen raakte des
avonds om vyf uuren wederom op de been', aldus Van Heurn. 'Zy braken het
Bazelaarsklooster [van de Wilhelmieten] open, om daar alles te vernielen.
[... J Deeze, op het St. Jakobs Kerkhof, digt by dat Klooster gelegen, geko
men, vonden omtrent het zelve eene menigte volk, het welke [...], terwijl zy
over den rooster, van het Kerkhof naar het Klooster zig wilden begeven, aanviel'. De beeldenstormers werden echter 'voor den rooster van het Kerkhof'
gestuit.97 Dat het kerkhofrooster hier zo expliciet wordt vermeld, heeft alles
te maken met het belang van de bescherming van de gewijde plaatsen. Het
rooster vormde de exacte grens tussen het profane en het sacrale. Het was
dan ook van groot belang dat de vandalen vóór het rooster werden tegengehouden, zodat ontheiliging van het kerkhof werd voorkomen.
In folkloristische publikaties wordt het kerkhofrooster ook wel aangeduid
als 'duivelsrooster'. Hieraan ligt de gedachte ten grondslag dat een kerkhof
dat van een rooster is voorzien, niet alleen voor dieren maar ook voor de duivel ontoegankelijk is geworden. De duivel, die immers met bokkepoten werd
voorgesteld, zal de gewijde aarde niet kunnen betreden.98 Nu staat de ouderdom van dit duivelsbeeld wel vast," maar van de benaming 'duivelsrooster'
is dit geenszins het geval. De term komt, voor zover bekend, in geen enkele
historische bron voor en duikt voor het eerst op in publikaties van folkloreonderzoekers. We kunnen de symbolische, duivelwerende betekenis van het
kerkrooster dan ook maar het beste toeschrijven aan de rijke verbeeldingswereld van de oude folkloristen, die in hun hang naar het mythologische feit
en fictie wel eens verwisselden. Via hun populaire publikaties dringen deze,

op het eerste gezicht aannemelijke, verzinsels vaak door tot het lekenpubliek, dat ze graag overneemt en ze om hun aantrekkelijke, exotische inhoud
verder vertelt.
Drongen er ondanks de barrières toch dieren tot de gewijde plaatsen
door, dan deed men tijdens diensten soms een beroep op een speciale ordebewaker. Deze functionaris had vooral tot taak loslopende honden te weren
van de heilige plaatsen, vandaar de benaming 'hondenslager'. ' 00 Reeds in de
middeleeuwen was er sprake van de aanstelling van dergelijke 'kerkeknechten', maar ook stadsbesturen hadden ze soms in dienst om honden uit openbare ruimten te 'slaan'.10' De hondenslager was nauw verwant aan de 'roededrager', die werd aangesteld opdat de godsdienst 'gemeerdert ende eerlycker en temelycker gedaen wordde', zoals Maria van Gelre in 1398 bepaalde, toen zij het kapittel van de Turnhoutse Sint-Pieterskerk stichtte. Deze
roededrager genoot dezelfde privileges als zijn collega's uit de kapittels van
Oirschot en Hilvarenbeek. Ook het kapittel te Sint-Oedenrode beschikte
over een dergelijke functionaris. De roededrager was een kerkwachter of
ordebewaker, die tevens optrad als lijfwacht van de kanunniken. De roede
die hij droeg, was het teken van het gezag van degenen in wier dienst hij
stond.102
De hondenslager droeg geen roede, maar een knots, knuppel of ander
wapen, soms voorzien van een haak, kettingen en een scherpgetand wieltje.
Hij was ook wel gewapend met een zweep, vandaar de aanduiding 'hondenzweper'. Hij moest ervoor zorgen dat de gewijde ruimten niet ontheiligd
94. Werner, 'Zur kulturgeschichtlichen Rolle des Baumes', 21 95 Met de kakkende figuur
kan de kunstenaar tevens hebben willen aangeven dat hier sprake is van afkeurenswaardig
gedrag, dit is een bekende topos in de vroeg-moderne kunst 96 Klaasen, 'Het jaarkeurboek van Oirschot-Best', 1 (1971) 189 (art 76) 97 VanHeurn, Htstorte der stad en
Meyerye van 's Herlogenbosch, 11,28-29 98· Kok, De geschiedenis van de laatste eer, 78-81
(het betreft een weinig kritisch boek) 99. Vgl Rooijakkers, Dresen-Coenders, Geerdes
(red ), Duivelsbeelden 100. WNT, VI, 907 sub voce 'Hondenslager' Andere benamingen
zi|n hondenknutter, -mepper, -furrelare In kerken heeft men nog lang (tot na het midden van
de 19de eeuw) hondenslagers gehad en hier en daar is het woord als titel voor een onderkoster nog niet vergeten, of geldt het als een scheldnaam voor de wachter (suisse) in een
katholieke kerk Vgl Janssens,'De hondenslager van de kerk' 101. Schepers, 'Een
hondenhistorie', betreft het aanstellen van officiële 'hondenslagers' in diverse steden in
de 14de eeuw Vgl ook Borst, Alltagsleben im Mutelalter, 211 ('Huntschlager') Boesmans,
'Huisdieren', 139-144, vermeldt hondenslagers in Gent, Antwerpen, leper, Brugge,
Nieuwpoort, Duinkerke, Kortrijk, Leuven en Menen In Brugge werden in 1470 in twee
weken tijd door twee hondenslagers 4196 honden gedood. Vgl ook Levelt, 'KosterHondenslager te Bergen op Zoom' met gegevens uit de 15de en 16de eeuw Zie tevens
Hermesdorf, 'De hond in de vaderlandse rechtsbronnen', 216 229 102. Persoons, 'De
Rocdedrager en Hondenslager van de Turnhoutse Sint-Pieterskerk', 112, Van der
Heijden-Bruning, 'De oorkonden van Best en Oirschot', 86-87 (oorkonde van hertogin
Johanna, 4 februari 1386) Oude kapittelplaatsen als Oirschot en Hilvarenbeek waar een
roededrager werkzaam was, kennen tot op de dag van vandaag een 'vrijthof' Met deze
term werd de kerkelijke immuniteit van het gebied in juridische zin aangeduid Algemene,
wereldse rechtspraak en bestuur waren aldaar dus niet geldig Wie zijn toevlucht tot de
'libertas' van het vrijthof nam, viel dus per definitie onder het kerkelijk gezag van het
kapittel Zie Lij ten,'De naam Vrijthof ' Vgl ook Glazema, Gewijde plaatsen, 268-269
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werden door mens of dier. Uit de acta van de gereformeerde kerkeraad te 'sHertogenbosch weten we dat in de Sint-Janskerk omstreeks 1630 een orde
bewaker was aangesteld als 'hondeslager'. ' 4 Om elk misverstand te voorko
men waren kerkdeuren soms voorzien van een opschrift, zoals te Vorselaar
('Geen honden binnen Gods tempel') en Mespelare ('Wech daerbuyten de
honden') in Vlaanderen.104 Opmerkelijk is evenwel de mededeling dat in
1673 een herdershond die naast zijn mees
ter in de kerk te Aarseke zat tijdens een
onweer van schrik dood neerviel ('den
schaepershont sittende neffens den schaper
syn meester omtrent 't halven van de kercke
anden muer van suytsyde is deur den donderslagh ... stocke doot ghcvallen'). Waar
schijnlijk was de band tussen de eigenaar en
de hond zo hecht dat de aanwezigheid van
Bandelier en knots (lengte 90 en
het dier in de gewijde ruimte niet als aan120 cm) van een hondenslager,
stootgevend werd ervaren.'^ Dat honden
17de eeuw (Museum Vleeshuis,
j 1 i_ J
1
л л
1
v
'
ondanks hondenslagers, roededragers en
Antwerpen)
...
· , ,
· ,
wildroosters in kerken tot in de zeventien
de eeuw een normale verschijning waren,
blijkt uit geschilderde kerkinterieurs waarop de trouwe viervoeters veelvul
dig staan afgebeeld.100
Het ambt van hondenslager stond niet hoog in aanzien en we kunnen het
rekenen tot de infame beroepen. '° 7 De hondenslager was een gevreesde ver
schijning voor zowel dier als mens. Zo molesteerde de hondenslager van de
Oudezijdskapel te Amsterdam op een gereformeerde biddag in 1652 een
man en verwijderde hem 'met slaen, stoten, de mantel aff te nemen, haer uijt
te trecken, sijn neus en mont aen 't bloeden te slaen' uit het kerkgebouw.108
Toen Joost van den Vondel het gevreesde optreden van de Amsterdamse
schout Bondt wilde hekelen, koos hij niet voor niets het beeld van de hon
denslager. 'Aan alle honde-slagers en hondebeuls', zo opent de tekst, waarbij
Vondel tevens zinspeelt op de speciale zorg van deze functionaris voor de
109
begraafplaats: 'al zou het kerkhof zijn ontsticht'.
Zoals te verwachten lezen we in de katholieke Bossche visitatieverslagcn met
grote regelmaat dat kerk en kerkhof beter afgesloten en omheind moeten
worden. Zo constateert de Helmondse deken Thomas Stricken in 1619 dat
de omheinig op vele plaatsen gebreken vertoont, zoals te Budel: Coemiterium
0
non est clausum." Zijn collega uit Hilvarenbeek beveelt in 1617 dat in Reusel honden voortaan uit de kerk geweerd moeten worden en het vee er niet op
het afte sluiten kerkhof geweid mag worden. ' ' ' Het afscheiden van de gewij
de ruimten \an de profane wereld past precies in het rationele proces \an
zuivering van het heilige, waarbij het profane en het sacrale zoveel mogelijk
werden ontkoppeld. De vertrouwelijkheid van het kerkvolk met het heilige

was in de ogen van de in Trentse geest gevormde katholieke kerkleiders stuitend. De kerkhofmuur markeerde de grens tussen twee werelden en vormde
als zodanig de ruimtelijke neerslag van het zuiveringsproces, ingezet door de
katholieke herleving.
HET HEILIGE
PLAATSEN

BEZOEDELD:

DOOR

HET GEBRUIK

VAN

GEWIJDE

GEREFORMEERDEN

De hierboven genoemde profaneringen waren op zichzelf niet tegen de kerk
gericht; ze vloeiden, tot ergernis van de katholieke kerkleiders, min of meer
als vanzelfsprekend voort uit de geleefde praktijk. Toen de kerken in 1629 en
vooral na 1648 overgingen in handen van de gereformeerden kreeg het profane gebruik van kerk en kerkhof tevens een provocerend karakter. Katholieke pesterijen, baldadigheid en vandalisme werden een nieuwe 'volkssport'.
In de acta van de classes wemelt het van dergelijke 'insolentien'. Het overgrote deel van de 'paapse stoutigheden' betrof verstoringen van kerkdiensten door bijvoorbeeld de klokketouwcn afte snijden of door luidruchtige
provocaties. Zo noteerde men in de classis 's-Hertogenbosch in 1648 verontwaardigd dat 'die van Boxtel hebben haer verstout op den lis Nov. omtrent
in 't eijnde vande Godtsdienst met vedel ende tabak in te vallen, ende aldaer,
alles ter eeren van haeren Crispijn, te turberen'. Crispijn of Crispinus was de
patroonheilige van de schoenmakers en leerbewerkers, vandaar ook het dreigement dat bij deze actie werd geuit dat wie overging tot de nieuwe religie
door hen 'aan riemen gesneden' zou worden. ' ' 2
In de tweede helft van de zeventiende eeuw werd herhaaldelijk verboden
om rondom de kerk 'met roers ofte buysen naer vogels ofte hare nesten te
schieten', waardoor de kerkgangers ontsticht en verontrust werden. De
schout van Helmond nam deze 'insolentien' niet zo zwaar op als zijn gereformeerde geloofsgenoten. Enkele gereformeerde ingezetenen klaagden
namelijk in 1681 dat de schout zelden of nooit in de kerk kwam en dientengevolge ook niet naar behoren op de 'paapse superstitien' lette; dat jongens
onder de predikatie dikwijls de glazen inwierpen, op de kerkdeur bonkten en
in de kerk schreeuwden en jouwden." 3 In de ogen van het katholieke volk
103. Mcindersma, De GereJormeerJe Gemeente Ie 's-Hertogetihowk, 144 104. Bocsmans,
'Huisdieren', 742-143, afb 11 Het opschrift te Mespelare bi) Dendermondc zou reeds
voor 1590 zijn aangebracht 105. Ibidem, 142 106. Ibidem, 186 (Wolfgang de Smet,
¡meneur Sint-Pieterskerk teLeuien, 1667) en 187 (Emmanuel de Witte, Kerkinterieur,
tweede helft 17de eeuw) Zieook Schwartz & Bok, Pteter Saenndam, en Giltai)&Jansen,
Perspectieven Saenredam en Je urchtlecluunchilders
107. Hcrmesdorf, 'De hond in de
vaderlandserechtsbronnen',217-218
Vgl Blok,'Infameberoepen'
108 Roodcnburg,
CWirrfншиг, 354-355 109 Vondel, Volledige duhmerken, 926-927 110. Ггепксп,'De
laterekerkMSitatics', 177 i n Ibidem, 196 112. RANB, ACIl.im nr 1^340-341 \ gl ook
\bels& Wouters, Acta ComentiisSylbae-Diuensis, 11, 201 113. Krenken,'Bijzonderheden
parochiekerk Helmond', 85-86 Het schieten op vogels rond de kerk kwam, zoals we
hebben ge/ien, ook vóór 1648 alom voor Het werd doorgaans verboden vanwege de kans
op schade aan de gebouwen en niet zozeer vanwege het provocerend karakter ervan t e n
essentieel verschil met de latere schietpartijen op door protestanten in gebruik genomen
kerken is, dat dit zelden of nooit tijdens katholieke diensten gebeurde
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waren het immers de gereformeerden die hun oude, gewijde plaatsen ontheiligden.
Deze notie van ontheiliging is essentieel om de betekenis en reikwijdte
van de katholieke pesterijen te kunnen begrijpen. De aanwezigheid van
gereformeerden in en op de aloude gewijde plaatsen vormde in de belevingswereld van het katholieke kerkvolk een regelrechte inbreuk en profanering.
Kerk en kerkhof waren in de opvatting van protestanten geen heilige, gewijde ruimten, maar dienden slechts een profaan en praktisch doel, te weten
onderdak en begraving. Deze plaatsen kenden derhalve geen intrinsieke sacraliteit. Wel behoorde men deze oorden met gepaste eerbied te betreden,
met name tijdens de diensten en predikaties. Wandelen en praten tijdens de
dienst werd door de gereformeerden dan ook niet, zoals door de katholieke
kerkleiders, gezien als een profanatie doch veeleer als een hinderlijk storen.
Zo stelde de Bossche kerkeraad op 22 december 1632 dat het een schandaal
was om tijdens het lezen van het Woord Gods in de kerk te wandelen en te
praten en dat dit in het vervolg voorkomen diende te worden. Meer specifiek
werd verboden 'geduerende de predicatie te loopen door de kerek, eenige
goederen, oft waeren door de kerek te draagen ofte cruyen, daerinne te wandelen, roepen ofte snappen, oft eenigerhande ongeschicktheyd te bedrijven
daerdoor de predicatie ofte vermaninge soude mogen werden [gehindert]
oft diengeenen, die ter kereken gaen eenigszins met woorden oft met wercken smactheyt aen te doen, op poene van ieder te verbeuren ses guldens'. ' I +
Op het eerste gezicht doen deze vroege berichten uit de kerkeraadsnotulen van de gereformeerde gemeente te 's-Hertogenbosch sterk denken aan
de kritische opmerkingen uit de katholieke visitatieverslagen van enkele
jaren eerder. Opmerkelijk is dat de bisschoppen telkens het profane gebruik
van de ruimten berispen, terwijl de gereformeerden dit niet zozeer ervaren
als een inbreuk op de sacraliteit van de ruimte als wel op het handelen van de
voorganger die gestoord wordt in bijbellezing of predikatie. Voorts wijzen de
kerkeraadsnotulen expliciet op het opzettelijk beledigen van kerkgangers
door passanten. Gedoeld wordt op katholieken die aanstoot nemen aan de
gereformeerde aanwezigheid in hun voormalige bedehuis, waar zij immers
belangrijke rites de passage hebben gevierd en waar onder de kerkvloer wellicht familieleden rusten. Werd het vechten op gewijde plaatsen ten tijde van
het katholieke kerkbeheer als een ernstige vorm van heiligschennis gezien,
in de gewijzigde context markeerden de katholieke profanaties juist de protestantse ontheiliging. Daarmee stuiten we op een van de meest eigenaardige, paradoxale handelingspatronen uit de oude Meierij, wat wc het zogenaamde 'homeopathische' ritueel kunnen noemen. Hieronder verstaan we
het gebruik om schendingen door nieuwe, welbewust uitgevoerde inbreuken als het ware ritueel te herstellen.
Gereformeerden hoorden in de optiek van de inheemse katholieke bevolking niet thuis in de gewijde ruimten. Zij vormden een ongewenst element
in de Meierijse kerken en maakten inbreuk op de integriteit van het oord, dat

hierdoor werd besmet en bezoedeld. Het betrof hier met andere woorden
'misplaatste zaken', of, zoals de Amerikaanse antropologe Mary Douglas het
treffend heeft geformuleerd: 'dirt is matter out of place'. ' ' 5 Het misplaatste,
'vuile' karakter van de gereformeerde aanwezigheid in de oude katholieke
heiligdommen kon op effectieve wijze worden onderstreept door in woord
en gedrag de protestantse godsdienst te bezoedelen. Door middel van deze
rituele bevuiling werd getracht de symbolische besmetting van de heilige
plaatsen voor eenieder duidelijk én ongedaan te maken. Vandaar dat we
spreken van een homeopathisch ritueel: men wilde de bevuiling door middel
van eenzelfde bezoedeling als het ware opheffen."6
Met name wanneer omstreeks 1630 de eerste predikanten in de Meierij
door de Bossche kerkeraad worden beroepen, zien we een wijdverspreid
ritueel repertoire dat de inheemse bevolking in dit hele gebied hanteert om
de ongewenste nieuwlichters te weren. Het begint steevast met het zoek
raken van de sleutels van de kerkdeur: 'Tot Tilborgh gekomen sijnde; de
k[er]ke is wel geopent, en met een de deur van den Toorn, om waght daar op
te stellen, dog terstond maakte hem de koster met de sleutels 't souken: alsoo
deeden ook den capellaan, k[er]kmeesters, en al die daar omtrent wonende
iets te seggen hadden aan 't kerkelyke; onder tusschen wierd de Toorndeur
weeder toegeslooten, eer de waght daarop gesteld was, en dewijl dat de sleutelen wegh waaren, moest men de deure met geweld oopenbreeken', aldus
predikant Aerleboutius, nadat hij met groot machtsvertoon, vergezeld van
een convooi van ongeveer tweehonderd paarden - blijkbaar verwachtte men
reeds problemen - op 7 augustus 1633 Tilburg binnen was gereden. ' ' 7 Vier
jaar eerder was zijn voorganger Portenius immers bij een poging dezelfde
kerk in gebruik te nemen, op het kerkhof omsingeld door een menigte van
'jonck volk, dat gekomen was, om inde vroeghmisse te gaen, aenving vreeselijck te roepen, ende te tieren, my te bespotten ende te beschimpen, met
steenen ende allerley vuyliget te werpen, alsoo dat ick genoodsaeckt was niet
sonder merckelijcke perykel wederom te retireren'." 8 In Loon op Zand
slaagde predikant Brons er terzelfder tijd in de kerk binnen te dringen er te
preken, echter niet zonder 'groot getier [...] buyten die kerck van jongens'. ' ' 9 We zien in deze protestacties duidelijk een aantal charivari-elementen, zoals de rol van de jonkheid, het herriemaken alsmede het bespotten en
fysiek bedreigen. Opmerkelijk is ook hier weer de rol van 'het vuil' waarmee
gegooid wordt, dat de bezoedeling van de heilige plaatsen door de predikant
moet onderstrepen.
Tijdens de Grote Kerkelijke Vergadering van 1648 wordt herhaaldelijk
geklaagd over de tegenstand die de predikanten ontmoeten bij de uitoefe114. Meindersma, De Gereformeerde Gemeente te 's-Hertogenbosch, 122-123 Vgl ook
Hezenmans, 's-Hertogenbosch ібгд-і^дЯ, 40-41 115. Douglas, Purity and danger
116. Romme, 'Charivari en patriottisme', 116-118 Vgl ook Duke,'Nonconformity among
the Kleyne Luyden' 117. [anoniem], 'Invoering der Hervorming te Tilburg', 203
118. Meindersma, 'Pogingen tol reformatie der Meierij', 87-88 119. Ibidem, 154
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ning van hun taak Zo bericht Dominus Plantius 'dat verleden sondach tot
Gemert wederom voor ende onder den godesdienst groóte insolentien vvaeren voorgevallen ende met namen dat de clockreepen affgesneden ende verborgen waeren, dat het trapken van de predickstoel was wechgenomen, het
decksel boven losgemaeckt ende datt er met een grooten steen onder het bidden door de gclasen gesmeten w as' I20 Niet alleen in en rond de kerk, ook aan
huis werden de predikanten vaak bedreigd Opnieuw zien wc chanvareske
elementen, zoals in het geval van de Boxtelse Aelstius J r , die verklaart dat op
29 november 1648 Omtrent thien uijren cracht en gewelt op sijn huijs gedaen
was, soodat voor de deure van si)n huijs niet alleen veel gedanst, gesprongen
en geraest was, maer oick met gewelt op dcsclve sijne deure gestooten, gebonst en gesprongen was' Hier zijn zonder twijfel weer de jongeren actief
geweest in een dreigende mengeling van geweld en feestelijke hilariteit Er
werd zelfs een kogel door het venster naar binnen geschoten Eerder in de
maand waren er reeds 'onder 't singen пае de predicane veele onbeschofte
menschen met touback-pijpen in den mont ende met violen al speelende en
de dansende' de kerk binnengedrongen De predikant vreesde voor zijn le
ven, 'temeer dew ijle 's-andcrendaechs 's-avonts wederom een groot gerom
mel om sijn huijs was geweest' ' 2 1 Het avondhjke tijdstip en de dreigende
herhaling met cumulerend geweld zijn bekende elementen van het rituele
volksgericht een ook voor buitenstaanders niet mis te verstane boodschap
dat de gereformeerden ongewenst waren in de Meienjse plattelandssamenleving Weinig elegant was ook de behandeling die een gereformeerde kerk
ganger in Helmond in 1648 ten deel viel De 'vinnicheit der papisten' nam
daar met de dag toe, zelfs zodanig dat deze persoon 'die in de kerke was flaeu
geworden ende buijten de kereke was gegaen, een hant vol dreck onder de
neusc hadden gehouden, met bijvoeginge van injurieuse woorden' ' 2 2 De
protestantse aanwezigheid had dezelfde waarde als de excrementen een pol
lutie van gewijdt plaatsen die men diende te elimineren
Vanuit deze optiek van chanvareske zuivenngs- en bezocdclingsntuelen
krijgen de vaak als anekdotisch beschouwde acties van inheemse Oostbra
bantse plattelandsbewoners een veelzeggende betekenis en reikwijdte Zo
trof de predikant van Helmond, Johannes Chnstofforus Walkaert, op zon
dag 6 juli 1755 onder zijn slaapkamervenstcr zijn 'cathigeseer oft vragenboek' aan dat, liggend op twee stenen, was opengeslagen De predikant was
gewoon uit dit boek 'de gereformeerde jcugt te onderwijsen, en dat op het
selve boek was liggende een grooten menschenstront oft drek waer op een
bloem gestooken stont, alles streckende tot een groot affront, en tot bespottinge van gemelde heere predikant en den gereformeerde godsdienst' I 2 3
Het betrof hier ongetwijfeld een exemplaar van de Heidelbergse catechis
mus, die als het ware op een klein stenen altaartje onwelriekend werd
geofferd en met een misplaatste bloem vereerd In het resolutieboek waaruit
bovenstaande passage afkomstig is, werd in sterk afkeurende bewoordingen
over dit 'v uv laardig en ν erregaande fev t' gesproken Deze faecale actie hield

hoogstwaarschijnlijk verband met perikelen omtrent de bewoning van de
pastorie door de predikant,124 hetgeen tevens verklaart waarom het boek
onder het slaapkamerraam werd gelegd. De regenten interpreteerden het
voorval zonder aarzeling als een belediging van de gereformeerde godsdienst.
Een soortgelijk tafereel speelde zich in maart 1761 afte Mierlo, dus eveneens in Peelland. Daar werd aan de poort van de pastorietuin van predikant
Vogels 'eenige vuyltnis, mensche of andere drek' aangetroffen, waarbij drossaard en schepenen lieten aantekenen 'dat ook daer aan, off bij, door den een
off ander sijn gevoeg gedaen is; en hetselve door baldadige boos off quaataardige personen mogelijk soude kunnen verrigt sijn'.125 Men besloot een premie van vijfentwintig gulden uit te loven voor degene die de dadcr(s) zou
kunnen aanwijzen. Ook in dit geval werd de betekenis van de excrementen
eenduidig opgevat: in deze boerensamenleving was stront in de stal of op de
akker niet vies, maar lag het voor de ingang van de pastorie, dan werd het
beschouwd als 'vuyligheijd'. De ingezetenen van Mierlo werden dan ook
aangespoord 'om alle behoorlijke agtinge en respect te betoonen aan welgemelde heer predicant, en aan alle die van de gereformeerde religie zijn'.
Bovendien zou de vorster op de zondag daarna het Reglement op de Politieke Reformatie uit 1660 'tot een iders narigting en waarschouwing' afkondigen.126 Daarin werd het beledigen van de gereformeerde godsdienst in algemene termen verboden.
Niet alleen de pastorie, maar ook de kerkgebouwen werden op deze wijze
besmeurd. Omstreeks het jaar 1746 ontstond er een hooglopende ruzie tussen het overwegend katholieke bestuur van het Peellandsc dorp Lierop en de
gereformeerde schoolmeester/koster Pieter Franken. De verwikkelingen
geven een goed beeld van gebruik en betekenis van een afgelegen dorpskerk
voor verschillende sociale groepen in de achttiende eeuw. Voorts krijgen we
een aardig beeld van het repertoire van plagerijen en insinuaties.
Naar aanleiding van klachten van de schoolmeester werd een onderzoek
ingesteld naar enkele voorvallen die door de partijen verschillend werden
geïnterpreteerd. Zo zou de president-schepen een nieuw slot op de kerkdeur
hebben laten zetten, zodat schoolmeester/koster Franken werd buitengesloten en hij niet meer de vereiste zorg voor het kerkgebouw kon dragen.
Voorts had men de klokketouwen opgeknoopt, zodat hij de klok niet meer
kon luiden 'voor het aangaan van den dienst'. De predikant van Lierop had
daarop de kerkdeur met een wig vastgezet, die echter door de katholieke vorster met een bijl werd verwijderd. Daarna werd er in de kerk vuur gestookt
en deden mensen er hun gevoeg. Toen de predikant bij een andere gelcgen120. Abels& Wouters, Ada Com e mus Syhae-Ducensis, и, 173-174,^1 оокгоо-2оі
121. Ibidem, 233-234 \ gl ook Cashmere, 'The social usesofwolencc in ritual'
122. Abels & Wouters, lela ConventusSyhtie-Ducemis,u, 113 123. Heeren,'Een beledi
ging met een luchtje' 124. Ibidem 125. Van Emstede, lana PeellandiaeHiswrwe, 34-35
Scabinaleordonnantien Mierlo, 30 3-1761 126. Ibidem
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heid wilde gaan preken, moest hij onverrichter zake huiswaarts keren, omdat de kerkdeur van binnen uit was dichtgemaakt Voorts konden naaste
geburen van overledenen wel in de kerk om hun doden te overluiden, maar
werd de schoolmeester buitengesloten, zodat hij niet in staat was de 'doodlijstcn naar waarheyd' op te kunnen maken l27
Als reactie op deze klachten dienden de regenten van Lierop een memorie in bi) de rentmeester der kerkelijke goederen van Peelland, waarin zij verklaarden dat wegens het kleine aantal hervormden de godsdienstoefeningen
slechts plaats hadden in het koor van de kerk, dat door een muur van het
schip was gescheiden Door oorlogshandelingen en plunderingen in de jaren
1746/1747 had de bevolking zich namelijk genoodzaakt gezien 'haar meubilen en effecten' in de kerk te bewaren om ze voor plundering en roof te vrijwaren Ook de goederen van de schoolmeester bevonden zich in de kerk, die
gezien de afgelegen ligging dag en nacht werd bewaakt Wellicht was er ter
verwarming van de bewakers een vuur gestookt, dit was immers in de kerk
van Someren, waar de predikant 's winters woonde, gebruikelijk om de voetstoven te vullen De klokketouwen waren volgens de regenten niet opzettelijk opgebonden, maar dit was gebeurd toen de kisten in de toren omhoog
werden gehesen en 'soo is by geval 't klokzeel onder de kisten vastgeraakt'
De regenten verweten de schoolmeester dat hij alles aangreep om hen 'te
degraderen en veragteleyck' te maken Wat betreft het klokluiden bij een
sterfgeval door de naburen, die te Lierop 'volgens oude gebruyeken de
dooden overluyden', en in verband daarmee over een sleutel van de kerk
konden beschikken, ontkende de president-schepen dat de koster in de uitoefening van zijn ambt gehinderd zou zijn Dat de predikant niet in de kerk
kon, was te wijten aan het springen van de veer in het slot dat door de bewakers van de goederen per ongeluk met een verkeerde sleutel geforceerd
was ,28 Een wel heel ongelukkige samenloop van omstandigheden, als we de
regenten mogen geloven
De beschuldiging door de koster dat de kerk door menselijke uitwerpselen was bezoedeld, was echter een pijnlijk punt, volgens de regenten 'seeker
een saak die onbetamelijck is en strafbaar, soo 't geschiet mogte sijn' Zij
speelden echter de bal terug naar de schoolmeester, want in de tijd dat hij
nog slechts als enige over een sleutel beschikte, was er reeds 'soodanige vuyligheyd of menschendrek in de hoeken van 't ruym van de kerk' gezien, daarover had hij toen echter met geen woord gerept Hoe hoog de beschuldiging
over de aanwezigheid van menselijke faecaheen in een kerkgebouw werd
opgenomen, moge blijken uit het feit dat de kwartierschout van Peelland
zich er hoogstpersoonlijk mee bemoeide en een aantal getuigen dienaangaande verhoorde Een getuige verklaarde dat in 1746 omstreeks Pinksteren,
toen de ingezetenen van Lierop met hun bezittingen de kerk in vluchtten,
zoals ook de schoolmeester toen deed, deze m die kerk 'zig omdrayende, naar
syn broek taste en zijn waater in de kerk afsloeg' Bovendien zag deze getuige nabij de oude preekstoel 'een menschen drek [ ], die niet vers was maar

out scheen te weesen'. Een ander voegde daaraan toe 'dat de meester in de
kerk kackte'. Weer andere getuigen wisten 'van horen zeggen' dat de schoolmeester 'in de kerk gescheeten hadde'. Het getuigenverhoor vormt een interessante indicatie van de beladen betekenis die het deponeren van uitwerpselen in een kerkgebouw destijds had. Er werd veel over gesproken, en wie
het niet met eigen ogen had gezien, had er wel van gehoord.
Zoals meestal in dit soort gevallen was er in de Lieropse gemeenschap
veel meer aan de hand. Schoolmeester Franken vormde namelijk een groot
contrast met zijn voorganger Willem Bocx, die goed bevriend was geweest
met de plaatselijke bestuurders. In een opeenstapeling van wrijvingen, bijvoorbeeld omdat Franken het zogenaamde 'Beesemgclt, dat de schoolkinderen jaerlijx moeten inbrengen' verdubbelde en verbood om water uit de
gracht te scheppen alsmede de tuin niet beschikbaar stelde 'ten dienste van
de Ingesetenen om haere linnens daar te blyken, soo van outs gebruyckelijk
is geweest' en vele andere 'chicanes en disputen over verscheyde kleyne
saaken', te veel 'om hier te insereren', komt het in de loop van tien jaar tot de
beschreven wederzijdse verdachtmakingen, waar ook rentmeester en kwartierschout uiteindelijk geen wijs uit worden.129
Dit lokale conflict legt een aantal interessante elementen van de lokale
volkscultuur bloot. Zo laat het conflict zich in eerste instantie definiëren als
een confessionele controverse tussen katholieke bestuurders en gereformeerde beambten. Elementen in deze religieuze confrontatie zijn onder
meer het feit dat de predikant de kerk niet in kon, dat hij de deur van een wig
voorzag die vervolgens weggeslagen werd, alsmede de belediging van de
gereformeerde religie en de ontheiliging van de gewijde plaats door mensendrek. Voorts is er de controverse tussen de autochtone ingezetenen en de
'ingekomen' schoolmeester, die zich niet conformeert aan de oude plaatselijke gebruiken, zoals het bleken van linnengoed in de tuin en het putten van
water uit de gracht, en die zich stoort aan het overluiden van de doden door
de naburen, omdat dit hem als koster, belast met het klokluiden, niets opleverde. Het is niet zonder betekenis dat in de lokale getuigenissen meerdere
malen sprake is van 'oude gebruiken'. Hiermee werd het van de groepsnorm
afwijkende, deviante gedrag van de meester gemarkeerd. In meer stoffelijke
zin waren de uitwerpselen bedoeld om deze deviantie te markeren. Uit de in
deze paragraaf aangehaalde voorbeelden blijkt dat dit in Peel en Kempen
een gebruikelijke en alom begrepen lichaamstaal vormde. Dat excrementen
in een kerk misplaatst en vuil waren, daarover waren vriend en vijand het
eens. De vraag was echter wie hiervoor in Lierop verantwoordelijk was
geweest. Dat de kwartierschout zich met deze drekzaak bezighield zegt veel
over de ernst van de verdachtmaking en over de kracht van faeces als compromitterend ritueel wapen in de strijd. De klacht van de schoolmeester
127. Van Sasse van Ysselt, 'Oneenigheden tusschen president en schepenen van Lierop',
82. 128. Ibidem. 129. Ibidem.

233

234

pakt, als we de getuigenverklaringen mogen geloven, verkeerd voor hem uit
er is een getuige die hem in de kerk zelfheeft zien plassen en eenieder weet
van horen zeggen dat hij er ook zijn gevoeg zou hebben gedaan Hierdoor
wordt de schoolmeester 7elf als 'displaced person' buiten de Lieropse
samenleving geplaatst Dit lijkt volledig te wijten aan zijn eigen onaangepas
te gedrag, immers, de gereformeerde godsdienst vormde blijkbaar geen
bezw aar om zijn kisten samen met die ν an de andere ingezetenen in de toren
van de dorpskerk op te bergen in tijden van gevaar De Lieropse kerktoren
was dan ook een wezenlijk symbool \an de plaatselijke commumtas waar de
hele bevolking, katholieken en gereformeerden, haar toev lucht zocht
De protestacties tegen de gereformeerde aanwezigheid op gewijde plaatsen
werden doorgaans uitgevoerd door de plaatselijke jongeren Nu is het in zo'n
geval de vraag of het 'gewone' baldadigheid betreft, zonder veel symbolische
lading, of dat de protestacties worden uitgevoerd volgens een vast repertoire,
met stilzwijgende goedkeuring van de meerderheid van de inwoners, en met
een duidelijke, symbolische boodschap in de zin van het markeren van
deviantie of het elimineren van pollutie Het is ook hier belangrijk aandacht
te besteden aan de context w aarbinnen de handelingen zich afspelen De ele
menten die erop kunnen wijzen dat de specifieke communicatie tussen
bevolkingsgroepen het niveau van louter baldadig vandalisme overstijgt,
betreffen ruimte, tijd, uitvoerder(s), slachtoffer(s) en actiemiddelen Heel
duidelijk komen verschillende van de/e elementen naar voren in de klacht
die omstreeks 1750 in de classis Peel- en Kempenland wordt genoteerd aan
gaande 'insolentien' omtrent de kerk 'Dat men op de kerkhozen onder of
buijten den Dieml geen insolentien sal mogen pleegen met schreeuwen of roe
pen, of op deuren of in glasen te smijten met steenen, vaders voor kinderen zul
lende moeten caveren dat men sig met sal verstouten, voor al op hunnen
Kei k-gang en weg eenige der Gerejormeeiden te affrontée) en of te injurieeren " 1 0 Interessant is hier dat de scriba van de classis de verschillende rituele
contextelementen heeft onderstreept voor de gereformeerden waren dat
blijkbaar de essentiële onderdelen die de acties zo ernstig en betekenisvol
maakten De confrontaties spelen zich af op het kerkhof (ruimte), met name
tijdens diensten of tijdens de kerkgang (tijd) van de gereformeerden (slachtoffers), waarbij vooral de kinderen een grote rol spelen (uitvoerders) door te
tieren, met stenen te gooien of anderszins te beledigen (actiemiddelen) Dat
het hier om een vorm van geweldpleging gaat die volgens een min of meer
vast patroon verloopt, wordt duidelijk als we de vele klachten lezen in de
bronnen van gereformeerde kerk en overheid De plaatselijke kerkeraden en
regionale classes deden telkens weer een beroep op de wereldlijke overheid
om in te grijpen, onder meer door te verwijzen naar artikel 39 van het Reglement op de Politieke Reformatie
Ter illustratie volgen hier een aantal maatregelen die werden uitgevaardigd door plaatselijke bestuurders in Peel- en Kempenland, bedoeld om

tegemoet te komen aan de gereformeerde klachten. Zo werd in het keurboek
van Asten en Ommel in 1659 expliciet gesteld dat men niet op de kerk mocht
schieten of er naar gooien, op straffe van een boete van twee gulden. n ' In
Deurne en Liessel werd omstreeks die tijd hetzelfde bepaald, zij het dat daar
de boete een gulden hoger was. ' , 2 Ook werd er door drossaard en schepenen
in oktober 1711 'expresselyk geinterdiceert en verboden, dat geen kinderen
of jongens op het kerkhof alhier sullen mogen spelen, werpen of iets dicrgelijks doen waar door eenige schaden aan de glasen of leijdak van de kerk mögt
werden gecauseert'. ' " Wellicht betreft het op dat moment nog baldadigheid
als gevolg waarvan gemeenschapsgoederen beschadigd worden, maar het
feit dat er in 1735 door de Staten-Generaal te 's-Gravenhage zelfs een plakkaat wordt uitgevaardigd met maatregelen tegen het wangedrag van Deurne's jeugd op het kerkhof, doet vermoeden dat er daar sprake is van een
lange, cumulerende 'treitertraditie' De 'Roomsche Pastoor, de Capellaanen
en Bcdienders van de Roomsche Kerken Huisen aldaar1 worden op het matje
geroepen in het plaatselijke rechthuis. Zij dienen voor de wereldlijke overheid, in aanwezigheid van predikant en kerkeraad, hun leedwezen te betuigen 'over het gerügt en geraas, het geene op den 9 en den 30 January deeses
jaars op en omtrent het Kerkhof tot Deurne, door een groot getal Jongens,
geduurende de predicatie van Gods Woord, mitsgaders voor en onder het
Gebed, voor de predicatie gemaakt en aangelegt is'. De katholieke geestelijkheid dient te verklaren 'dat sy lieden het selve souden hebben belet,
indien sulks in haar vermoogen was geweest' en wordt geacht in het vervolg
de inwoners van Deurne 'gerust en stil' te houden. '34
Dat de gebeurtenissen in Deurne niet op zichzelf stonden, blijkt wel uit
de ordonnantie van de schepenen van Asten, waarin men, om klachten bij
het centraal gezag in Den Haag te voorkomen, bepaalt 'dat niemant onder de
predicatien op off ontrent den kerkhoff tot verhindering vande Gereformeerde Godtsdienst cenigh geschall off geroep sal mogen maecken, veel
minder door off tegens de glasen te werpen'. '35 Ook in Eindhoven, de hoofdplaats van het kwartier Kempenland, zagen de bestuurders zich genoodzaakt op te treden tegen de soms verregaande gewelddadigheden van de
ingezetenen in de kerk en op het kerkhof. Zo werd daar op 21 maart 1731 het
overluiden van de heer Sebastiaan Siebert, de overleden rentmeester van de
prins van Oranje die heer van Eindhoven was, 's avonds ruw verstoord door
'quataerdige' personen. Zij hadden tot diep in de gereformeerde kerk keien
door het 'planketsel' geworpen, 'ende meer andere schandale' begaan, die
130. R A \ B , ACPK,in\ nr ι (acta), f 25-26 De cursiveringen ¿i)n in het origineel onder
streept 131. VanLmstede, lana Peellandiae Ныопае, Keurboek Asten &Ommclc,
art 57СП58 Deze keuren werden ongewijzigd vernieuwd in i688en 1712 132. Ibidem,
Keurboek Deurnc & I tessei, art 140 Deze bepaling wordt omstreeks 1720 ongew ijzigd
herhaald als art 64 133 Ibidem, Seabinale ordonnantien Dcurne & I.icsscl, im nr 111/3,
Г 21 22 134. CPB, vi, S78-^7Q Resolutie, ordre tegens de Paapschc stoutigheedcn, den
10 Maan 1735 Vgl ook\anEmstcdc, Paria Peellandiae Hulonae, Verkri|gbock Dcurne i
Liesse I, I 211 214 135. Ibidem, Ordonnanticn \sten & Ommel, in\ nr 14,f 254-255
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niet verder gespecificeerd werden In een 'Landt van politie ende justitie'
konden dergelijke zaken niet worden getolereerd, zo verklaarde de Eindhovense magistraat, en men nam zich voor dergelijke 'kerkeschendingen' in de
toekomst te vermijden ' з 6 De heftige verontwaardiging van de lokale over
heid wordt begrijpelijk als we weten dat eerder die maand dezelfde bestuur
ders hadden besloten de burgers te vermanen 'haer te wagten eenigt ïnsollentic op den kerekhoff alhier, het sij aen bomen, glasen, of wat tot de voors
is specteerende, als meed e geene de minste schandalen te begaen, int luijen
ofte begraven van de lijcken alhier, het sij in de kerek, ofte in, ofte buijten den
toren' Deze resolutie was op 5 maart afgekondigd vanaf de pui van het stadhuis ' 37 Door de kerkschending van 21 maart werd het gezag openlijk getart
en werd de verstoring van het overluiden van de rentmeester een provocerende boodschap die niet alleen aan de gereformeerde kerk, maar duidelijk
ook aan de plaatselijke overheid was gericht De rentmeester was immers de
lokale vertegenwoordiger van het centrale gezag bij uitstek Veelzeggend
detail is dat de lokale autoriteiten zich beledigd voelden doordat de jongens
op 'de paardjes aan het stadhuis' hadden geschoten ' , 8
Kerk en kerkhof vormden aldus tijdens het Ancien Regime in de Meierij
van 's-Hertogenbosch een waar ritueel strijdperk Vandaar dat m gemeentelijke politieverordeningen soms expliciet was bepaald dat er 's zondags in de
gereformeerde kerk dienders aanwezig moesten zijn om wanordelijkheden
in de kerk en op het kerkhof tijdens het aanhoren van Gods woord te voorkomen '}9 Opmerkelijk is dat het rituele repertoire van de actievoerders op en
rond heilige plaatsen een grote mate van continuïteit vertoont We zien in de
loop van de tijd niet veel verschuivingen in het handelingspatroon, maar wel
kunnen we perioden onderscheiden waarin het rituele geweld in hesigheid
toenam Zo zien we een eerste hoogtepunt in de periode 1629-1650, de tijd
waarin het gebruik van de kerken wordt betwist De jaren 1710-1735 geven
eveneens een intensivering te zien van geweld op heilige plaatsen in de Meierij In deze periode zijn de verhoudingen tussen de plaatselijke groepen
min of meer gestabiliseerd Oorlogshandelingen en een specifieke katholieke
toekomstverwachting, gericht op het herstel van de oude orde, veroorzaken
een pohtiek-religieuze onrust, die zich vertaalt in een chanvaresk optreden
van vooral de jongeren Zij voltrekken hun protestacties zowel in kleine steden als Helmond en Eindhoven, als op het perifere platteland Opmerkelijk
is evenwel het grote aantal 'faccale beledigingen', vooral in de Peel en de
Kempen Hoewel dergelijk wangedrag elders in de Meierij zeker niet onbekend was, treffen we de meeste klachten hieromtrent toch in het zuidoosten
aan '4° Dit geldt ook voor de derde opleving van het rituele geweld op heilige
plaatsen in de periode 1795-1800, als de teruggave van de kerken wordt
betwist Vooral in Peel- en Kempenland komt het dan tot ernstige ongeregeldheden, waarbij excrementen weer prominent aanwezig zijn Deze verwikkelingen, die een scherp inzicht geven in de culturele categorieën van de
Oostbrabanders in die tijd, zullen we hieronder nader bespreken

Н Е Т H E I L I G E G E Z U I V E R D : DE N A A S T I N G VAN G E W I J D E
PLAATSEN DOOR KATHOLIEKEN

Als in 1795 wordt afgekondigd dat alle rechten van stadhouder Willem ν zijn
vervallen, worden de lang gekoesterde katholieke toekomstverwachtingen
opeens werkelijkheid. Tijdens de eerste jaren van de Bataafse Republiek zien
we dan ook de strijd om de heilige plaatsen weer oplaaien. Aanvankelijk zijn
de meeste acties er weer op gericht door middel van bezoedeling de onge
wenste gereformeerde aanwezigheid te markeren. Zo had men in de voorgaande jaren op verschillende plaatsen reeds de aanwezigheid van de Franse
troepen aangegrepen om de kerken te bevuilen, door ze aan de 'bevrijders'
als paardestallen ter beschikking te stellen. Afgevaardigden van de classis
Peel- en Kempenland berichtten bijvoorbeeld dat in september 1794 de twee
kerken te Helmond zeer veel hadden geleden van hun tijdelijke functie als
'paardenstalling en magazijn van fouragie'. Vooral de preekstoel, de kerk
banken, het orgel en de bijbels liepen er onnodig veel schade op. Ook in Geldrop was de kerk - volgens de kerkelijke visitatoren zonder noodzaak daartoe
- als paardestal gebruikt. Men had er zijn handen aan vol de kerk van mest te
ontdoen; 'het volk' verzuimde echter de kerk met water te reinigen en 'de
door baldadigheid aan stukken geslagen banken' te herstellen, zodat de visi
tatoren over het resultaat niet te spreken waren. In sommige plaatsen was het
gebruik van de kerk door de Franse troepen een voorwendsel om vernielin
gen aan te richten. Zo had men in Nuenen alle bijbels en psalmboeken die in
het koor van de kerk lagen verscheurd, hetgeen 'wel zoo men voorwend door
de Franschen, maar waerlijk (schoon geen overtuigende bewijzen van kun
nen gegeeven worden) door inlandsche Roomschgezinden' was gedaan.
Preekstoel en zitbanken waren aan stukken geslagen en als brandhout ge
bruikt. De Nuenense predikant Hermanus Christianus Hanewinckel, vader
van de eerdergenoemde Stephanus, merkte bitter op dat 'de Roomsch-gezinden de Hervormden gcduriglijk smaaden en lasterlijk naroepen op de
straaten en openbaare weegen, met de schendnaamen van Geuzen, verdoem
de Geuzen, vervloekte Ketters enz.', waarmee de agressieve vervolgzucht der
pausgezinden verbaal kracht werd bijgezet. ' 4 ' De advocaat-fiscaal Van Adrichem berichtte dat in 1794/1795 de kerk te Eindhoven als bakkerij was ge
bruikt 'en vervolgens ten eenenmaalen onbruikbaar' was geworden.'42

136 SAREK, CA Eindhoven, CCD 54/146(21-3-1731) 137. Ibidem, GCB 54/145(5-3-1731)
138. Ibidem' 'mitsgaders dat geen jongens na de penis, aen den Stadthui)sen alhier, sullen
hebben te schieten ofte beledigen' 139. Reglement op de dienders en bedelvnogdcn te
Oss, 1764 Zie Cunen, ' D e gemeentelijke zorg voor de veiligheid 1 ,15 140. Vgl ook Van
den Brink, 'Van gevecht tot gerecht', 106, waar hij spreekt over de symboliek van het
menselijk lichaam in de Oostbrabantse boerencultuur, daarbij spelen vooral de verschil
lende lichaamsopeningen (mond, uor, anus of geslachtsorganen) en de daarmee verbonden
substanties (voedsel of drank, lawaai, uitwerpselen, bloed ofzaad) een belangrijke rol
141. RANB, RvB, inv nr 1169 Bericht aangaande de Staet der Kerken en Schooien in de
ring van Peelland (naar bevinden der Gedeputeerden der Classis Peel- en Kempenland),
27 11 1795 142. Ibidem, inv nr 1294 Missive aan den Agent der Politie nopens de
geschillen tussen de Roomschen en Gereformeerden over de Kerken, 9 julij 1798
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Als de gereformeerde visitatoren op 21 september 1795 Aarle aandoen,
vernemen ze dat daar al twee zondagen geen dienst is gehouden, omdat de
ring van de kerkdeur was afgebroken en men het gebouw niet kon betreden
In de kerk zelf waren enkele bijbels verscheurd en bleek het doopbekken
ontv reemd Ook in Mierlo waren de bijbels zwaar beschadigd doordat ze van
de preekstoel en de banken afgesmeten waren ' 4J De predikant van Heeze,
Adam Jacob Gijssinck, brengt in de kerkeraadsvergadering van 29 maart
1795 verslag uit van de recente plaatselijke gebeurtenissen Om een beeld te
krijgen van de wijze waarop de wisseling van de macht omstreeks 1795 door
een predikant in een klein Peellands dorp werd beleefd, zullen we zijn relaas
nader beschouwen Uit de opeenvolging van de gebeurtenissen zal blijken
hoe precair de situatie was waarin de gereformeerden zich destijds bevonden Als in augustus 1794 de Fransen de grenzen naderen, besluit men kerken schooldienst als vanouds voort te zetten, doch het luiden van de klok, om
aanstoot te vermijden, te staken Nadat de Fransen op 3 november bekendmaken dat alle wetten en ambtenarenbenoemingen geldig blijven tn men de
godsdienst zal eerbiedigen, besluit men in Heeze de klok weer te luiden Op
3 februari 1795 komt het tot baldadige feestelijkheden wanneer de ingezetenen een vnjheidsboom planten Na deze plechtigheid, die wordt bijgewoond door twee Franse soldaten uit Eindhoven, trekt men op naar de twee
kerken waar men de klokken duchtig luidt en 'bij welken gelegenhcijd in den
avond de Capel geplonderd wierd, veele banken en een tafel aan stukken
gebroken, van 4 armensakjes twee vernield, de kussens van particuliere op 2
na, aan flarden gesneden en geplukt' Gelukkig zijn de kerkboeken in een
kastje weggeborgen, zodat deze buiten schot blijven De twee Franse soldaten maken ten slotte een einde aan dit feestelijk geweld ' 44
De weken daarna luidden de katholieke Heezenaren op zon- en heiligedagen de klokken van de 'grote' kerk, tot ergernis van de gereformeerden
Hoe gespannen de situatie was, blijkt uit het relaas van predikant Gijssinck,
die op zondag 8 februari tot zijn schrik bemerkte dat, tegen het derde gelui
voor zijn middagpredikatie, plots het schuttersgildc van Sint Agatha kwam
optrekken met trommels en viool, onderwijl schietend en juichend zijn
intrek nemend in herberg De S waan, om aldaar de feestdag te vieren van zijn
patroon op de donderdag ervoor Uit vrees door 'het geraas gestoort te sullen
worden, en niet wetende wat men voorhad' werd er niet gepreekt en werden
de boeken opgeborgen De gildebroeders luidden omstreeks half drie en
tegen vijf uur de kapclklok en brachten de namiddag en avond vrolijk door,
'dog moeiden de kerk niet', aldus de opgeluchte predikant I4s Het kerkeraadsverslag geeft een goed beeld van de gespannen situatie in Heeze en verschaft inzicht in de gereformeerde perceptie van het ostentatieve gedrag van
de inwoners, die al dan niet verenigd waren in een schuttersgilde en wier
optreden - niet geheel ten onrechte - als provocerend en intimiderend werd
ervaren
Met name komt hier het belang naar voren van de klokken als symbolen

van de gemeenschap, die werden gemobiliseerd als een auditief strijdmiddel.
Hun geluid reikte ver, ze werden direct geassocieerd met de kerk, ze waren
een gewichtig teken van de plaatselijke communitas en, wellicht nog belangrijker, ze hadden voor katholieken en gereformeerden een verschillende
betekenis. Had het klokluiden voor protestanten slechts de praktische functie op te roepen tot de predikatie, voor katholieken had het tevens een afwerende en ritucel markerende betekenis. Dit laatste kwam bijvoorbeeld tot
uiting bij het ovcrluiden van de doden of het klokluiden tijdens begrafenissen. Hiertegen hadden gereformeerden steeds, zij het zonder veel resultaat,
bezwaar aangetekend. Het klokluiden was dus van grote betekenis voor de
katholieken in de Meierij en het is dan ook niet verwonderlijk dat zij bij
acties graag naar het klokketouw grepen, hetzij om de klokken te luiden, hetzij om het touw af te snijden. Daarbij komt dat de kerktoren meestal
gemeenschappelijk, wereldlijk bezit was zodat men ten behoeve van de
zogeheten 'corporele diensten' (klokluiden, uurwerk opwinden) kon beschikken over de sleutels. Via de toren konden kwaadwillenden veelal de
kerk betreden om baldadigheid te plegen..
Als op 15 maart 1795 in Heeze het besluit van de Staten-Generaal 'dat
het Erfstadhouderschap vernietigt is' officieel wordt gepubliceerd, wordt
met het uitbundig luiden en spelen van klokken de vrijheid, gelijkheid en
broederschap afgekondigd. Men vierde die blijdschap echter zo onbesuisd
dat het klokketouw in de kapel brak. 'Niemand den reep reparerende preekten wij heden en volgende reijsen sonder geluij', aldus de predikant. Een
week later wil de predikant in de grote kerk gaan preken, doch de koster
komt hem zeggen dat dit geen doorgang kan vinden, aangezien daar 'insolentie en vuijligheijd gedaen' is. De predikant blijft dus aangewezen op de
kapel. De toestand in en rond de oude, grote dorpskerk is in de ogen van de
predikant vrij ernstig. 'Al voor lang waren planken van het klokkenhuijs van
de grote kerk, door de luijders wegens doode, weggebroken, waar door ijder
de vrije toegang in de kerk had en nog heeft, soo nu en dan wierd wat weggebroken en de grond boven de grafsteden ingetrapt, wij het niet konnende
beteren, preekten er evenswei, maar nu was het ondoenlijk, de grond was
overal ingetrapt, nog meer gebroken bijsonder aan de lessenaar van den
voorleser, en de Preekstoel van binnen bekakt, soo als nog voor eenige weeken in een portaal van een deur is gedaen.' Het betrof hier volgens de kerkeraad 'cene moedwil nog boven baldadigh gaende'.1*6 Wat dit betreft had men
volkomen gelijk: het ging hier niet om simpel vandalisme, maar om weloverwogen ritueel geweld met een niet mis te verstane boodschap.
Het waren acties als deze die de Franse volksrepresentant D. V. Ramel de
Nogaret te VHcrtogenbosch op 31 maart deden besluiten een arrêté af te
kondigen waarin 'alle soort van twist en tweespalt' bij de uitoefening van de
143. Ibidem, inv nr 1169. 144. Latjes, 'Protestantse overheersing en katholieke reacties',
18-іц Vgl ook[Hanewinkel], Reize door de Majori] in /799,203 145. Latjes, 'Protestant
se overheersing', 18-19 146. Ibidem, 19 20
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godsdienst werd afgekeurd als zijnde strijdig met 'de algemeene rust, broederschap en oeffening der deugden' In aansluiting hierop vaardigde de
Opperadministratie op 15 april een publikatie uit, waarin 'het violeeren en
mbreeken van publieke Gebouwen en Kerken, het schenden van predikstoel, afbreken van banken, en het vernielen \ an kerkboeken, alsook met het
ontydig trekken of luiden der klokken, onder en geduurende de verrichting
van den Godsdienst' werd verboden I47 Als op 31 mei de vrede wordt gete
kend tussen de Franse en de Bataafse Republiek reageert de kerkeraad in
Heeze onmiddellijk door te eisen dat in kerk en kapel 'alles in de vorige staat
en spoedig herstelt worde gesuijvert en gerepareert, ook de schaden van Particulieren vergoed ten koste van de Dorps gemeente op soo en in dier voege
als gecommitteerdens van Hunne Hoog Mögenden sullen oordelen te behoren' Tevens eist men de klokken terug, aangezien 'de klokken van de gereformeerde grote kerk nu geoccupeert sijn geworden ten dienste van der
Roomsgesinden godsdienst' Opstandige dorpelingen nemen de koster de
sleutel af en 'also sig meester makende om naar willekeur ten allen tijden te
können luijden, zonder eenige order of autonteijt' De kerkeraad stelt een
schrijven op gericht aan de Staten-Generaal, maar dit wordt niet verstuurd
De prille hoop van de protestanten vervliegt snel 'van dit addres is niets
door ons gedaen of durven doen, dewijl al aenstonts alles in de war gegoijt en
onrustiger als te voren is geworden' De vertegenwoordigers van de plaatselijke besturen hadden zich namelijk op 6 juni te Tilburg verenigd en binnen
een week het college van 'Provisionele Representanten van het Volk van
Bataafs Brabant' gevormd Op 11 juni sloten zij een verdrag met de StatenGeneraal, waarin aan dit college de administratie van het gewest werd opgedragen Per 1 januari 1796 zou Bataafs Brabant een zelfstandig gewest wor
den '4Ít De gereformeerden te Heeze en elders in de Meierij hadden in deze
gang van zaken begrijpelijkerwijs weinig vertrouwen hun van oudsher
machtige steun en toeverlaat te 's-Gravenhage, de Staten-Generaal, was nu
immers \ ervangen door een katholiek, emancipatorisch gewestelijk college,
waarbij zij weinig gehoor voor hun grieven verwachtten te vinden
De gebeurtenissen te Heeze geven haarfijn de lokale implicaties aan van
de veranderende politieke constellatie op nationaal en gewestelijk niveau
Bovendien blijkt dat de bevolking in de kleine dorpen, in tegenstelling tot
wat men wel eens pleegt te denken, zich niet a-pohtiek opstelde Het is echter van belang om steeds te kijken naar het repertoire van communicatiemiddelen dat de inheemse bevolking hanteerde om haar voorkeur of afkeer
duidelijk te maken Een histonsch-antropologisch perspectief is daarom
onmisbaar wil men de reikwijdte en betekenis begrijpen van de voorheen
vaak als anekdotisch beschouwde acties Het betreft hier, zoals Tiny Romme
duidelijk heeft aangetoond,'49 weloverwogen vormen van geweld met een
politieke betekenis Ook hier zien we het faecale element in het rituele repertoire Dat dit niet beperkt bleef tot het agrarische platteland blijkt uit het feit
dat in de roerige patriottentijd ook in Eindhoven 'menschendrek' voor deu-

ren van kerk, predikant en president-schepen werd gedeponeerd. Zo treffen
de gereformeerde kerkgangers nota bene op nieuwjaarsmorgen 1787 een
hoop stront aan voor hun kerkdeur. De orangistische stadhouder Spoor verstaat de politieke implicaties van dit onwelriekende teken en klopt bij de Staten-Generaal aan, die hem bij resolutie van 6 februari machtigen om krachtige maatregelen te nemen.' 50
Hoezeer de gereformeerden deze 'faecale acties' als beledigend ervaren
hebben, blijkt ook duidelijk uit de geschriften van de predikant Stephanus
Hanewinkel uit het einde van de achttiende eeuw. Ook hij vermeldt de
gebeurtenissen te Heeze en neemt ze op in een ware litanie van soortgelijke
klachten die hem uit andere plaatsen in Peel- en Kempenland ter ore kwamen, zoals Leende, Bladel, Hoogeloon, Deurne, Aarle, Gemert en Geldrop."*1 In Bladel (kwartier Kempenland) waren bij enkele gereformeerden
de ruiten ingeslagen en de huizen 'met drek en vuiligheid' besmeurd, 'zonder het Huis van den Predikant te ontzien'.' 52 In Aarle bij Rixtel (kwartier
Peelland) 'hebben de Roomschen meer dan eens de Kerk der Gereformerden geslooten; zij besmeerden de deur met menschendrek; hebben zelf in
het midden der Kerk hun gevoeg gedaan, en smeeten met steenen door de
glazen onder het verrichten van den Godsdienst'.' 53 Het is met name Hanewinkel die in zijn anoniem gepubliceerde Reize door de Majorij de politiekreligieuze reikwijdte van dit rituele taalgebruik overziet. Dit zet hem ertoe
aan zijn eigen ervaringen en die van zijn collega-predikanten op schrift te
stellen en uit te geven, opdat de ogen van buitenstaanders geopend worden
voor hetgeen zich in de Meierij van Den Bosch afspeelde. De gebeurtenissen
rond 1795 vormden achteraf bezien slechts een opmaat voor het rituele
geweld dat losbarstte bij de naasting van de kerkgebouwen omstreeks 1798.
Op 9 juli 1798 verzoekt de advocaat-fiscaal Van Adrichem 'den Agent der inwendige Politie' de 'stipste en allernaaumkeurigste Informatien' in te winnen
aangaande de strijd om de kerkgebouwen.'54 Deze strijd was na de aan de
plaatselijke besturen verleende bevoegdheid om te onderhandelen over het
gebruik van de oude kerken op veel plaatsen in alle hevigheid losgebarsten.
De advocaat-fiscaal gafáis toelichting 'dat over het algemeen in dit voormalig Gewest, bizonder in de Meijerije van den Bosch ten plattelande heerscht
eenc onbegrijpelijke Domheid, waar uit gebooren worden dweperij, Religicnhaat en vervolg-zugt, het geen zo verre gaat, dat men in andere voorma147. Ibidem, 20 148. Ibidem, 20-23. Zie ook Mommers, Brabant van generaliteitsland tot
gewest, 1,105-111,149-1 s 1 149. Romme, 'Charivari en patriottisme' 150. Ector, 'Onder
de zinspreuk Concordia', 119 Zie Resolutie Staten-Generaal, 6-2-1787 In 1782 was de
voordeur van het huis van de president schepen met drek besmeurd; 21e SAREK, GA Eindhoven, CGB 8/30 151. [Hanewinkel], Reize door de Majori] m /795-/799,61,88,97,
Idem, Reize door de Majori] in 1799, 158,202-203,205,223 152. [Hanewinkel], Reize door
de Majorij in 1799,223. 153. [Hanewinkel], Reize door de Majori] m 1798-1799,61
154. RANB, RvR, invnr 1294 Zie voor mr. H van Adrichem Mommers, Brabant van
generaliteitsland lot Cewest, 11,316-317
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lige Gewesten, alwaar meerdere verligting plaats heeft, zig daar geen Denkbeeld maaken kan'. Van Adrichem geeft beeldend weer hoe de kerken door
de katholieken meestentijds in bezit werden genomen. 'Zij laten de Kerk
door een boeren-timmerman en metzelaar taxeeren op eenige weinige duizend florijnen, dan slaan zij die som over het geheele getal van zielen,
Roomsch en Gereformeerde, en offreeren aan de Gereformeerde het aandeel
in dien omslag, 't geen doorgaans op i, 2 of 3 florijnen per hoofd uitkomt:
deeze weigeren die somme te ontvangen, en de andere gaan des niet te min
voort; maaken zig meester van de Kerk, gaan de zelve schoonmaaken, koopen in Brabant kerksieradcn, en stellen zig in de Possie'.'55 De gemeentebesturen, zo meldt de ambtenaar geërgerd, laten dit alles toe en werken er zelfs
meestal aan mee. Ter illustratie gaf hij onder meer informatie over de toestand te Best, Eindhoven, Strijp, Aarle, Deurne, Woensel en Oerle. Zo had
men in Deurne al verschillende karren beladen met kerkelijke ornamenten
uit het zuiden overgebracht om daarmee de grote gereformeerde kerk in te
richten. Het betreft hier wederom vooral plaatsen uit Peel- en Kempcnland
waar men demonstratief'beweging en aanstalte [maakt], om meester van de
gereformeerde kerken te worden; en dit alles gaat geenszins toe met bedaardheid of regulariteit, maar stout, woest, ja dikwils gewelddadig'. '5& In een missive aan het Uitvoerend Bewind der Bataafse Republiek voegde Van Adrichem eraan toe dat de inbezitneming van de kerken 'hier en daar op een willekeurige en on wettige gewelddadige wijze [geschiedt], en met zoo veel drveepzteke drift en godsdienst-ijver, dat men de graven der afgestorvene zelfs violeerd, en zig daaden veroorloofd heeft, waarvan de Menschheid gruwd'.' 57
Van Adrichem doelde hiermee op de ongeregeldheden die hadden plaatsgevonden te Woensel en Oerle. In Woensel hadden de kerkmeesters in juni
1798 de vloer van de kerk opengebroken en zo'n twintig à dertig lijken opgegraven.I58 'Eene rilling kroop door mijne leden toen ik de kerk beschouwde',
aldus Stephanus Hanewinkel nadat hij de kerk van Woensel had bezocht op
zijn reis door de Meierij. Nadat eerst alles in deze kerk aan stukken was geslagen en gescheurd, is de gereformeerden de kerk ontnomen, zo bericht hij.
'De lijken der Geuzen moesten er toen uit, vooral het lijk van den laatst overleeden Predikant; dit was wel, maar men had dit met meer eerbied moeten
verrichten, immers alle Volken eerbiedigen de asch der overledenen, doch
hier wierden dezelve aan eenen afgelegenen hoek, afgescheiden van de andere lijken, (trouwens! die zouden 'er ook door ontheiligd zijn geworden) als
beesten bij eikanderen hol over bol in eenen kuil gesmeeten'.'59 Uit het dossier met getuigenverhoren dat in opdracht van de Raad van Brabant werd opgesteld om de daders te kunnen vervolgen, blijkt dat nog her en der over het
kerkhof planken en ijzeren ringen van de lijkkisten verspreid lagen en dat er
in het geheel geen noodzaak was geweest de graven te ruimen. ,6°
Was in Woensel het lijk van de predikant in de kerk ontgraven, in Oerle,
eveneens in het kwartier Kempenland, ging de naasting gepaard met nog
grovere schendingen van de grafrust. Zo klaagde de predikant van Oerle

begin juli 1798 tegen de advocaat-fiscaal 'dat niet alleen de kerk hem was
ontnomen, maar dat men nu ook onder pretext van de vloer van dien kerk te
verleggen de lijken van zommige, onder andere van zijne vrouw en zoon,
beide onlangs overleden, in de kerk had opgegraven, verstampt en vermorselt, en de planken der kisten tot een varkenskot gebruikt had'.16' De lijken,
waaronder het stoffelijk overschot van de predikantsvrouw, haar zoon, de
vader van vorster Theodorus Hanewinkel en een enkele weken voordien
gestorven kind van schoolmeester Treffers, waren op gruwelijke wijze met
een handhei vermorzeld en uit de kerk verwijderd.102 Deze gebeurtenissen
wekten allerwege veel opschudding en afkeuring. Stephanus Hanewinkel
gaf, onder meer op basis van kranteberichten, een hevig verontwaardigd
verslag van het gebeurde, waarbij nota bene een familielid van hem betrokken was. Vooral de rol die de katholieke geestelijkheid hierbij gespeeld zou
hebben, werd door hem uitvoerig belicht. Men had het in de zandgrond
slechts halfverteerde lijk van de predikantsvrouw op het kerkhof gesmeten,
en het met 'eene voorbeeldelooze wreedaartigheid met voeten op de borst'
getrapt. De priester aanschouwde dit alles, aldus Hanewinkel, met een zakdoek voor zijn mond tegen de stank, onderwijl eenflesjenever met zich meevoerend.'63 Nadien kwamen Hanewinkel nog enige details ter ore, die hij
verwerkte in zijn latere Reize door de Majonj. Toen 'één der Booswichten
met dit ontmenscht werk wilde uitscheiden' schijnt een witheer van de abdij
te Postel, die de parochiepriester vergezelde, de man vermaand te hebben
zijn 'heische werk' voort te zetten, zeggende Zóó doen wij in Braband altijd
met de Lijken der Geuzen!^ Hanewinkels verslag komt in grote lijnen overeen met hetgeen is opgetekend in de van overheidswege opgestelde procesdossiers met betrekking tot dit geval. Het toont dat hij goed geïnformeerd
was en dat zijn relaas niet door propagandistische motieven was ingegeven.
De nadere detaillering in zijn latere verslag is vrijwel zeker gebaseerd op
gegevens die hem via zijn neef Theodorus, vorster te Oerle, hadden bereikt.
Het uit de kerk verwijderen van de gereformeerden bij de overname van
de gebouwen door de katholieken hing nauw samen met opvattingen over de
155. Ibidem 156. Ibidem 157.RANB, RvB, invnr 1294· Concept missive van de Advocaat Fiscaal en Procureur Generaal van het voormalig Gewest Bataafsch Braband aen het
Urnoerend Bewind der Bataafsche République, 1798 158. Ibidem, inv nr 447, dossier
nr 469 Zie ook Romme, 'Charivari en patriottisme', 117 159. [Hanewinkel], Reizedoor de
Majori] m іудН-іудд, 43-44 160. RANB, RvB, inv nr 447, dossier nr 469: Onrechtmatige
kerkinnamc en grafschennis te Woensel (ca 1798) 161. Ibidem, invnr 1294 Problemen
met betrekking tot de overname van protestantse kerkgebouwen in Brabant door de katho
lieken (ca 1799) 162. Ibidem, invnr 447, dossiernr 471 Onrecht kerkinnamc, graf
schennis en minachting van de overheid te Oerle (c 1798) Vgl ook Romme,'Charivari en
patriottisme', 117 Schoolmeester Treffers trof tot zijn verdriet - ondanks zijn verzoek het
kindergraf zelf te mogen ruimen - op het kerkhof de plankjes aan van het kistje waarin 7i|n
kind, dat ten prooi was gevallen aan de handhei, begraven was 163. [Hanewinkel], Reize
door de Majori] in lygS lygg, 44-45 164. [Hanewinkel], Reize door de Majori] m lygg,
224-225 De norberli|nerahdi] van Postel had van oudsher het patronaatsrecht over de kerk
van Oerle, zie Schutjes, Geschiedenis van hel bisdom 's-Hertogenbosch, 1,319.
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gewijde status van deze aloude heilige plaatsen Stephanus Hanewmkel
realiseerde zich dat bijzonder goed, en in tegenstelling tot de juridische dossiers gaf hij dan ook een scherpe interpretatie van de schokkende gebeurtenissen 'Zij verbinden eene groóte heiligheid aan de groóte Kerken' en daarom had men, aldus de predikant, op sommige dorpen de kerk met geweld
aan de gereformeerden ontnomen, niet omdat zij beter, maar omdat zij heiliger waren Thans zijn de kerken ontheiligd, omdat 'de ketters 'er zoo lang
hunnen Godsdienst in verricht hebben' Zodra de katholieken de kerken
weer ingericht hebben 'en Heeroom dan de Kerk opnieuw inwijd, dan keert
ook de oude heiligheid weder' Daarom had men ook, opdat 'niets de Kerken
ontheiligen zoude, de lijken der Geuzen opgegraaven, en ze beestachtig,
gelijk gij wel in de nieuwspapieren zult gezien hebben, mishandeld' Dergelijke 'bittere domheid onder de bevolking' schreef Hanewinkel toe aan de
priesters 'die het volk zo bijgelovig houden' ,6s Op de kolfbaan te Eindhoven
raakte onze predikant met enkele omstanders in discussie over hun oude,
vervallen kerk Volgens het publiek moest deze weer hersteld en als roomskathoheke kerk in gebruik genomen worden 'De Roomschen hebben hier
immers eene zeer groóte en schoone kerk?', zo stelde Hanewinkel 'Ja1',
repliceerden de anderen, 'maar deeze Kerk is eene oude gewijde Kerk, en de
onze niet ' In veel gevallen zal immers de rituele wijding van de schuurkerken vanwege de tijdsomstandigheden niet officieel door de bisschop voltrokken zijn Op de vraag van de predikant of een oude gewijde dan beter of heiliger is, antwoordden ze 'Zeer zeker' en hiervoor moet men alles, zelfs de
laatste duit overhebben' l66
De aanwezigheid van de gereformeerde lichamen in de gewijde grond
onder de kerk werd beschouwd als een bezoedeling die geëlimineerd moest
worden 'Zoo lang dus een Ketter eigenaar van een graf is en blijft, blijft ook
de kerk onrein, en is tot den Roomschen Kerkdienst onbekwaam', zo stelde
Hanewinkel met een welhaast modern antropologisch inzicht in de Meienjse cultureel-religieuze categorieën lb~> Om de onreinheid ervan te benadrukken, werden de planken van de kisten soms zelfs gebruikt voor varkenskotten, zoals in Oerle Waarschijnlijk werden de gereformeerde lijken daardoor
alsnog 'geanimahseerd' immers, als de kisten goed waren om deze onreine
lichamen te herbergen, dan zouden ze zeker ook geschikt zijn om 'vuile' varkens te huisvesten Het onherkenbaar verminken van de lichamen door ze te
vertrappen en met een handhei te vermorzelen, zoals in Oerle was gebeurd,
hield verband met het streven de heilige plaatsen optimaal te reinigen van de
protestantse besmetting Door de lichamen onherkenbaar te verminken,
werd het zuiveringsritueel voltooid ,68 Niet volledig vergane 'ketterse' lijken
vormden nog altijd een bedreiging voor de heiligheid van de gewijde plaatsen, vandaar dat dit natuurlijke proces op kunstmatige wijze werd versneld
Katholieke kerkzuiveraars hanteerden soms behendig politieke argumenten om de zuiveringen, die waren ingegeven door religieuze noties van
ontheiliging en bezoedeling, te legitimeren Zo stelden zij dat de aanwezig-

heid van de gereformeerde graven strijdig was met het nieuwe beginsel van
gelijkheid. Hanewinkel plaatste vele vraagtekens bij dit argument en opperde dat men in dat geval ook alle heiligen, omwille van de gelijkheid, uit de
kerken moest verwijderen. Immers, wanneer men de zerken, waarop niets
anders stond dan de naam van de overledenenen, uit de kerken smeet onder
het mom van ongelijkheid, doch eigenlijk omdat zij aan gereformeerden toebehoorden, dan mochten er ook geen heiligenbeelden pronken en zeker niet
'aanbeden' worden. 'Zij waren toch ook maar menschen', concludeert
Hanewinkel bitter.'69 Een gefingeerde briefschrijver viel de auteur in diens
latere reisverslag nadrukkelijk bij door te stellen dat men dan ook de beelden
had moeten verwijderen, 'want dit strijd zeker tegen de gelijkheid; [en]
deeze zijn gewis ook EeretekenenV70
De katholieke kerkelijke overheid in de Meierij van 's-Hertogenbosch
werd door deze gewelddadige gebeurtenissen rond 1798 ernstig in verlegenheid gebracht. De advocaat-fiscaal Van Adrichem ontving van apostolisch
vicaris Van Alphen van het 'zogenaamd Bisdom van den Bosch' een schrijven waarin deze zijn leedwezen betuigde over de ongeregeldheden in vele
plaatsen bij de naasting van de kerken. De vicaris stelde dat hij reeds
naar verschillende parochies had geschreven 'om tog het werk niet met die
precipitance en op dien voet te behandelen'. Hij beklaagde zich evenwel dat
zijn gezag en invloed op zijn onderdanen sedert enige tijd aanmerkelijk verminderd was, en dat hij zich dikwijls genoodzaakt zag om zaken te accepteren die hij voordien met succes had kunnen beletten. In de visie van Van
Alphen waren de belangrijkste gangmakers bij deze ongeregeldheden mensen 'die geen Godsdienst en geen geld hadden; en dat daar en tegen de brave
en gegoede Ingezeetenen zig bedaard gedroegen, en met hunnen tegenwoordige kerken wel te vreden waren'.17' Hanewinkel spreekt in zijn beschrijving van de Meierij op verschillende plaatsen zijn waardering uit voor
deze Van Alphen, die woonde te Schijndel. Hij was 'een geschikt man, wien
alle vervolgzucht tegen de Hervormden zeer mishaagt'. Hij had zelfs op
sommige plaatsen verboden de mis te lezen in genaaste kerken, maar ook
Hanewinkel moest constateren dat zijn maatregelen veelal niet werden op165 [Hanewinkel], Reize door de Majori] m ƒ795-/700, 36-37 Interessant in dit opzicht is
de beleving van de 'heiligheid' van de Nieuwe Kerk te Amsterdam door William ReesMogg, oud-hoofdredacteur van The Times Toen de Brit op 22 juni 1991 deze kerk bezocht
bleek hij gechoqueerd, niet zozeer wegens de aanwezigheid van een cafe, maar veeleer
door het grafmonument van Michiel de Ruyter De kerk werd er naar zijn mening door
ontheiligd en het vormde 'een daad van godslasterlijke vulganteit', met name door de
specifieke plaatsing, daar 'waar het hoogaltaar stond in de katholieke periode van de
kerkgeschiedenis' ZieJ L Heldring,'Dezer dagen in de Amsterdamse Nieuwe Kerk',
NRC-Handelsblad30-7-1991
166. [Hanewinkel], Reize door de Majortjtn
lygS-ijgg^b
167 [Hanewinkel], Äiizf door de Majorij m ¡7gg, 201 168. Romme, 'Charivari en
patriottisme', 118 Vgl ook Davis, 'The rites of \ lolence', 179, en Camporesi, Het onvergankelijke vlees 169 [Hanewinkel], Reize door de Majorij m ¡7д8-іудд, 124 Vgl ook
Desan, Reclaiming the sacred 170. [Hanewinkel], Reize door de Majori] in ijgg, 232
I 7 I . R A N B , R V B , invnr
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gevolgd.'72 Toch betreurde onze predikant het dat de vicaris slechts een
advies in plaats van een bevel had gegeven inzake de teruggave van de kerken. Maar ondanks het feit dat hij daarmee volgens Hanewinkcl veel kwaad
had kunnen voorkomen 'magmen hem eenMenschenvnendnoemen'.'71 Het
is bekend dat Van Alphen zoveel mogelijk heeft getracht de confrontaties
tussen protestanten en katholieken te voorkomen. Zo remde hij het naasten
der kerken voortdurend af om bij de gereformeerde kerk en vooral de overheid geen aanstoot te geven.'74
Dat Hanewinkel zich zo lovend over Van Alphen uitlaat, is veelzeggend.
In zijn reisbeschrijving geeft hij overigens wel vaker blijk van een genuanceerde visie op de geestelijkheid. Zo stelt hij dat de priesters in veel dorpen
minder gezag hebben dan veelal wordt gedacht. Hun macht is beperkt en in
een gesprek met een priester over de naasting der kerken zegt deze: 'Het is
waar, dat 'er eenigen zijn, die hier zeer sterk zich mede bemoeid hebben, als
bij voorbeeld die van Deurne, Best, fVoenselen Tongelre; doch ver de meesten
veroordeelen zeer sterk het gedrag onzer Geloofsgenoten, maar zij kunnen
alles niet dwingen. Wij hebben nu, sedert weinige jaaren, zoo veel invloed
niet meer op onze Gemeentens, dan gij wel denkt'. Deze katholieke geestelijke verzekerde Hanewinkel op zijn 'priesterlijk woord' dat er velen met
hem 'geene heiligheid in eene grote kerk stellen'. Hij hield zich aan de bijbelse uitspraak uit het Evangelie van Johannes dat God overal in Geest en
Waarheid gediend kon worden. Had men maar alles bij het oude gelaten, zo
verzuchtte deze priester, 'dan was alles stil geweest en gebleeven'. Waarop
Hanewinkel verrukt uitriep: 'Braave pastoor! ô, dachten zoo alle uwe
Geloofsgenoten!"75 Soms werd hij echter hevig teleurgesteld, bijvoorbeeld
toen hij een ontwikkeld katholiek man een genuanceerde visie hoorde ontvouwen over zijn geloof, maar deze de standpunten van de gereformeerden
resoluut verwierp. Hanewinkel kwam dan, zeer tot zijn spijt, met een dergelijke 'vermeende openharltgenen verdraagzaamen man' bedrogen uit.' 76
De hier beschreven verminderde invloed van de katholieke geestelijkheid op het Meierijse kerkvolk verdient nadere aandacht. Wc hebben hier
zonder twijfel te maken met de gevolgen van de toenemende politisering en
maatschappelijke mobiliteit van de plattelandsbevolking, die tijdens de
patriottentijd in de jaren tachtig van de achttiende eeuw een aanvang had
genomen. Niet alleen de wereldlijke, maar vooral de kerkelijke overheid in
de Meierij van 's-Hertogenbosch raakte tijdens deze roerige periode geregeld in een lastig parket verzeild. De wereldlijke overheid greep lang niet
altijd in; politieke provocaties werden keer op keer getaxeerd op hun gevolgen voor de openbare orde. De rooms-katholieke kerkelijke overheid voerde
daarentegen een consequent beleid. De vicarissen Aerts en Van Alphen riepen hun gelovigen regelmatig op tot gehoorzaamheid aan het wettige gezag,
om de met pijn en moeite opgebouwde vreedzame coëxistentie met de Staten-Generaal niet te brüskeren. Dat de dienaren der kerk op parochiaal
niveau deze aanwijzingen van hun superieuren niet zelden in de wind sloe-

gen, is echter veelzeggend. ' 77 De plaatselijke clerus verkeerde immers in een
ambivalente positie, heen en weer geslingerd tussen accommoderende autoriteiten en confronterende bevolkingsgroepen. Het hoeft ons niet te verbazen dat pastoors en kapelaans als culturele tussenpersonen hun sociaal-politieke loyaliteit met de parochianen, met wie ze dagelijks verkeerden, in veel
gevallen zwaarder lieten wegen dan hun trouw aan de a-politieke standpunten van de officiële kerkleiding.
Dat het religieuze geweld waarmee de naasting der kerken op vele plaatsen gepaard ging ook verderstrekkende politieke implicaties kon hebben,
realiseerden de overheden zich bijzonder goed. Zo vreesde de advocaat-fiscaal Van Adrichem in juli 1798 dat het geweld niet meer beheersbaar zou zijn
en dat de gereformeerden het in de Meierij niet meer vol zouden houden.
'Ja, dat de irregulariteiten ook tot andere zaaken en nog ander losbandigheid
zal overslaan, zelfs ten grooten nadeele van 's lands Kasse'. Van Adrichem
doelde hiermee op de rellen waarmee het werk van de tiendheffers hier en
daar was verstoord. 'In de voorleden week heeft men zulks reeds te Leende in
't Quartier van Peellant bij de Verpagting der Smalle Thiende aldaer tot die
hoogte zien steygeren, dat dezelve door de Boeren is gestoort, en de leden
der Municipaliteit de vlugt genoomen en de verpagting geen voortgang
heeft kunnen hebben'.' 78 Dit tegen de overheden gerichte politieke geweld
vloeide in de visie van Van Adrichem rechtstreeks voort uit de onlusten
rondom de kerknaastingen. Het geeft aan hoe explosief het mengsel van religieus-politieke drijfveren in de kleine plattelandsgemeenschappen van de
Meierij kon zijn.
Met de naasting en zuivering van de kerken door de katholieken kwam er
ook een einde aan het begraven in de kerk. Zo werd bij de overname van de
kerk te Veldhoven op 3 november 1798 onder meer bepaald dat 'voortaan
niemand meer in de kerke alhier zal mogen begraven worden maar op een
kerkhoff', waarmee men de algemene begraafplaatsen der beide kerkgenootschappen bedoelde.'79 Deze maatregel was veelal ingegeven door verlichte, hygienische motieven en strekte zich soms tevens, zij het aanvankelijk
met minder succes, uit tot de begraafplaats rondom de kerk. Zo stelde de
drossaard in het stadje Eindhoven in 1802 een onderzoek in naar klachten
over de sterke stank die rond het kerkhof van de Catharinakerk aldaar werd
172. [Hanewinkel], Äcizf door de Majori] m i^çS-t^gg, 102 Vgl ook zijn Reize door de
Majortj m i ?gg, 231, waar staat dat de katholieken te Deurne volgens de richtlijnen van de
vicaris nog geen mis mochten lezen in de grote kerk vanwege de ontheiligende aanwezigheid van protestantse graven. 173. [Hanewinkel], Reize door de Majortj tn ïygg, 216
174. Frenken, 'Antonius van Alphen', 155 175. [Hanewinkel], Reize door de Majori] m
fjgg, 82-84 ' 7 ' · [Hanewinkel], Retze door de Majori] m iyg8-ijgg, 38-40
177. Mommers, Brabant van generaliteitsland tot gewest, 1,29-35 Ч&· ΚΑΝΗ, RVB, inv nr
1294 179. Rijken, 'De Roomsch-Katholieke en Protestantsche kerken', 137 Tevens werd
bepaald, duidelijk naar aanleiding van de gebeurtenissen te Oerle eerder dat jaar, dat de
kcrkvloer wel mocht worden opgehoogd 'dog zal nauwkeurig agt gegeeven worden, dat de
beenderen der aldaar begraaven liggende dooden niet gehindert worden, oneer aangedaan
of gewelt, door dui en woest werken gepleegt worden'
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waargenomen. Naar aanleiding van zijn bevindingen stuurde hij een brief
aan het gemeentebestuur met het voorstel het kerkhof naar een plek buiten
de stadskern te verplaatsen. De stank kon immers schadelijk zijn voor de gezondheid, zo stelde hij. De gedachte dat men de lucht moest inademen van
overleden stadsgenoten, familie, of zelfs de eigen echtgeno(o)t(e) vervulde
iedereen met afschuw. Tevens had men meer dan eens moeten constateren
dat doodsbeenderen en planken van lijkkisten langs de straten 'rolden'.
De gemeenteraad schoof dit schrijven van de drossaard voor nader advies
door naar de 'commissie van politie' die het toezicht had op de stedelijke veiligheid en gezondheid. Het advies van deze commissie luidde echter dat de
christelijke traditie om de doden rond de kerk te begraven niet zomaar
mocht worden prijsgegeven, zij hield immers de herinnering aan de gestorven verwanten levend. Tevens zou het een verkeerde indruk maken op de
'eenvoudigen van geest' als men van stadswege niet officieel afstand nam van
'de moderne onverschilligheid die het zien sterven en de gedachtenis aan de
dood, die overigens zeer heilzaam is voor de naleving van de maatschappelijke en godsdienstige plichten, uit het oog en hart willen bannen in plaats van
die op ons in te laten werken?', aldus de Eindhovense commissie van politie.
Wat de 'vermeende stank' betreft, stelde zij dat er reeds honderden jaren op
die plaats, die door de voorouders was uitgekozen, doden begraven waren.
De angst voor rottende stoffen van dode lichamen of van ziekteverwekkende
stank was ongegrond, zo werd geconcludeerd. Wel deed men enkele aanbevelingen die de toestand van het kerkhof dienden te verbeteren, zoals het
verbod om stront- en mesthopen op het kerkhof te werpen, de doodgraver
goed te instrueren wat betreft diepte en aan te houden volgorde van de graven, het periodiek verzamelen van uitgespoelde doodsbeenderen en planken
in het knekelhuisje en ten slotte het 'net als vroeger' ommuren en afsluiten
van het kerkhof.'80
Hier wordt ons een fraai inzicht vergund in de argumenten pro en contra
het verplaatsen van een kerkhof in het begin van de negentiende eeuw. In
Eindhoven won de christelijke, voorouderlijke traditie het vooralsnog van de
verlichte hygiene, hetgeen een duidelijke indicatie is van de niet te onderschatten religieus-morele gevoelswaarde die deze gewijde oorden voor de
ingezetenen destijds hadden. Verplaatsing van het kerkhof was in hun ogen
niet minder dan een vorm van desacralisatie.'8' In 1808 kondigde koning
Lodewijk Napoleon nieuwe instructies af met betrekking tot het kerkhof,
maar pas in 1832 wordt er daadwerkelijk een nieuwe begraafplaats in gebruik
genomen nabij de oude stadswallen (de Vestdijk). Met ingang van 1 januari
1829 was in het Koninkrijk der Nederlanden het begraven in de kerk namelijk geheel verboden. Het zou echter nog tot 1877 duren voordat het kerkhof
geheel buiten de Eindhovense bebouwde kom, in het toepasselijk zogeheten
'Paradijs', werd gesitueerd.
180. Raap, 'Het kerkhof' 181. Vgl. Panken & Van Sasse van Ysselt, Bergeik, 428-429.
Vgl ookhfsl 8, par 1

2. DL· HEILIGING VAN ZON- EN FEESTDAGEN

Zoals bepaalde ruimten zijn afgezonderd van profaan gebruik, zo zijn er ook
tijden die gereserveerd zijn voor het sacrale. Deze heilige tijden worden
afgebakend van de 'gewone', alledaagse tijd, die erdoor wordt doorbroken.
Deze inbreuken op het dagelijkse zijn niet willekeurig, maar hebben een
bepaalde regelmaat en een vast handelingsverloop. Ze zijn gebonden aan
bepaalde kalenderdagen en worden veelal op feestelijke wijze volgens vaste
conventies gevierd. Deze heilige tijden kennen met andere woorden een
ritueel patroon en vormen dan ook een communicatief systeem. Er wordt
zowel gecommuniceerd met het hogere als tussen mensen onderling. De heilige tijd wordt van de profane afgebakend door middel van rituelen, waarbij
kenmerkend is dat de anders dominante wereldse zaken ondergeschikt zijn
aan de sacrale handelingen ten behoeve van het opperwezen. Zoals ook geldt
voor de beleving van ruimte, worden bepaalde tijdsperioden meer geschikt
geacht om het hogere te dienen dan andere. Er zijn dus tijden waarin God
verondersteld wordt de mensen meer nabij te zijn en waarin het contact met
het heilige het best tot stand kan komen. Heilige tijden keren periodiek
terug, waardoor ze een verwijzing vormen naar de mythische eeuwigheid
(de sacrale 'niet-tijd'); ze brengen aldus ordening aan in de chaos. '
Op de zevende dag, zo lezen we in het boek Genesis, rustte God uit van
zijn scheppingsarbeid en bestempelde hij deze dag als heilig.2 Joden en
christenen zijn gehouden deze heilige rustdag aan de godsdienst te wijden.
Of, zoals het in de Tien Geboden staat: 'Denk aan de sabbat: die moet heilig
voor u zijn. Zes dagen kunt gij werken en alle arbeid verrichten. Maar de
zevende dag is de sabbat voor Jahwe uw God. Dan moogt gij geen enkele
arbeid verrichten: gij zelf niet, uw zoon niet, uw dochter niet, uw slaaf niet,
uw slavin niet, uw dieren niet, zelfs niet de vreemdeling die bij u woont. In
zes dagen immers heeft Jahwe de hemel, de aarde, de zee met al wat er in is,
gemaakt. Maar de zevende dag heeft Hij gerust en zo de sabbat gezegend en
tot een heilige dag gemaakt.'3 Was in het jodendom de sabbatsrust streng
voorgeschreven, in het Nieuwe Testament werd deze enge interpretatie van
de schriftgeleerden gerelativeerd; de sabbat was er immers voor de mens en
niet andersom. De rustdag was ingesteld ten voordele van de mens en
behoefde niet te worden onderhouden wanneer deze nadelig voor hem
werd.4 In het vroege christendom verving de eerste dag van de week - de dag
waarop de verrijzenis van Christus werd herdacht - de oude joodse sabbat.
i.RGC, 11,906-910,919-921,111,162-164 Van Haaren &: Leertouwer, Doolhofder /¡oden,
179, Reuter, Die Zeil, Balslev & Mohanty (red ), Religion and time Vgl ook Sievers, 'Das
Fest als kommunikatives System' 2. Genesis 2,2-3 3. Exodus 20,8-11 Vgl ook
Deuteronomium 5,12-14 4· Marcus 2,27-28 'En Hi] voegde er aan toe "De sabbai is
gemaakt om de mens, maar niet de mens om de sabbat De Mensenzoon is dus Heer ook
van de sabbat" '
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Op deze voor de Heer gereserveerde dag, de dies Dominica of dag des Heren,
kwamen de gelovigen bijeen om de eredienst te vieren 5
Behalve de wekelijkse viering van de verrijzenis herdacht men in de loop
van het jaar ook andere historische religieuze gebeurtenissen, zoals de sterfdatum van martelaren en heiligen, de overbrenging van (hun) relieken, de
wijding van kerken alsmede voorvallen uit het leven van Christus, zoals zijn
geboorte en hemelvaart Dergelijke door de kerkelijke overheid erkende heihge dagen gingen, evenals de zondagen, gepaard met allerlei voorschriften
en taboes de gelovigen dienen zich te wijden aan godsdienstige zaken, worden geacht zich niet in te laten met slafehjke werken, moeten soms vasten
door zich te onthouden van vlees Bovendien golden sommige perioden (bijvoorbeeld de advent of de goede week) als 'gesloten tijden' waarop bepaalde
handelingen, zoals het sluiten van sacramentele verbintenissen, niet wenselijk of zelfs verboden waren 6
Deze met vaste regelmaat terugkerende momenten, die verbonden zijn
aan de kosmos en de loop der seizoenen, worden gemarkeerd met behulp van
specifieke handelingen, zoals het klokluiden, opdat ze zowel door het individu als door de gemeenschap geheiligd worden Zo kennen beroepsgroepen
dagen waarop zij hun patroonheiligen eren, worden de inwoners van een
staat geacht de religieuze bededagen te onderhouden, heeft elke confessie
haar eigen vierdagen en hebben bisdommen, plaatsen of parochies hun
patroonfeesten, wijdingsdagen of kermissen Deze bijzondere, onalledaagse
momenten, die doorgaans nauw aansluiten bij de kerkelijke kalender, worden door een specifiek ritueel handelingspatroon gevierd en geheiligd "
Afgezien van deze min of meer officiële, in een kerkelijke kalender ingepaste heilige tijden bestaan er nog andere die door bepaalde groepen als sacraal en bijzonder, in ieder geval als 'anders dan gewoon' worden beschouwd
Hierbij denken we aan geluks- en ongeluksdagen tijden waarop men bepaalde handelingen juist wel of niet denkt te moeten verrichten Tevens zijn er
tijden die door hun kosmische samenhang gunstig zijn voor het uitvoeren
van bepaalde werkzaamheden, zoals het zaaien van gewassen, het snijden van
haar of het aderlaten bij wassende maan In oude almanakken werden dergelijke momenten met behulp van speciale beeldsymbolen in de kalender aangegeven, zodat ze ook door ongeletterden begrepen konden worden
Ook weekdagen hadden soms een bepaalde betekenis Zo gold de maandag als een ongeluksdag De predikant Abraham Magyrus spotte in het
begin van de achttiende eeuw met dit roomse volksgeloof in zijn A Imanachsheihgen 'Behalven de verbodsdagen onder de vlagge van de oude knegt
[duivel], zoo word de Maendag geacht als ongeluckig Men zeyd op een kloeke Maendag wil wel een leuye week volgen Dronken wevers plegen de Sondag m overdaed door te brengen en zoo zy dan noch een penningsken buyten de buyk hadden, knoopten zy de Maendag daer aen, dan was 't voor haer
een ongeluckige Maendag' 8 Ook in de katholieke godsdienstige instructieboeken werden echter vraagtekens bij deze opvattingen geplaatst In een

Noordbrabantse katechetische handleiding uit 1685 wordt het 'meer kraght
stellen in de andere werck-dagen, als in den Maendagh, Maendaghs spoet,
seiden goedt' als een vorm van bijgeloof afgekeurd, evenals het verbod om
vrijdags het haar te kammen of de nagels te knippen.9 Behalve het jaar en de
week kent ook het etmaal bijzondere tijdstippen, zoals zonsop- en -ondergang, alsmede het middaguur en middernacht. Juist op deze tijdstippen
zouden goddelijke en demonische machten actief zijn I0 Zo vertonen bijvoorbeeld charivari's - zoals in het geval van Petrus de Lange te Oisterwijk
in 1728, waarin precies op de scheiding van twee etmalen door de dorpsgemeenschap werd ingegrepen - een bijzondere rituele activiteit op dergelijke
tijdstippen. Ook voor het uitvoeren van magische handelingen koos men bij
voorkeur een van deze tijden om effectief contact met het hogere te leggen.
Voor de charivari's koos men overigens ook wel officiële feestdagen, zoals
te Vessem in 1699, t o e n u e bezoedelingsrituelen met Pasen 1699 de gereformeerden schokten. 'Ende hebben de Papisten tot Vessem sigh soo verre derven verstouten', zo stelde de classis Peel- en Kempenland in een rekest aan de
Staten-Generaal, 'van op Paeschdagh laestleden, na de tweede Predicatie, de
Kerck-deur met slijck te bestrijcken, het Arme-sackje met schallen [leien] te
vullen, de Predickstoel met steenen te stoppen, en den Bijbel met dreck te
bevuylen'." Ook al ontheiligde men met deze acties de belangrijkste katholieke feestdag, er was geen krachtiger moment denkbaar om de 'ketters' aan
te pakken en te intimideren. Zo groeven katholieken te Schijndel in 1751 met
Pasen voor de deur van de predikant een stuk uit de grond in de vorm van een
kruis en ter diepte van een duim. Aan de bovenzijde had men 'het jesuitencharakter I : H : S ' getekend, 's Nachts was er tevens een stinkende huid in de
put van de protestantse schoolmeester geworpen, waardoor zijn drinkwater
bedorven was. Ook had men de putemmer vol met drek gestampt. Elders
werd een rood kruis op de deur van een gereformeerde lidmaat geverfd. Op
eerste paasdag werd vervolgens 'een houte ineengepint' kruis onder de kerkdeur geschoven. Ook daarna werd het huis van de schoolmeester bijna elke
nacht bezoedeld, onder meer door het tekenen van kruisfiguren op vensters
en deur. ' 2 We zagen al eerder dat men met dergelijke 'homeopathische' han5. Ρ van Imschoot, 'Sabbat', en В Alfrink, 'Zondag', in Van den Born, Bijbelsch Woorden
boek, 1383 із87сп 1630-1631, Vgl оокЛСС. і, 140 144 Bacchiocchi, Гтот Sabbath lo
Sunday, Odom, Sabbath and Sunday m early Christianity, Wegman, Riten en mythen, ι7-22
6. ÄGG, ni, 162-164, Naz,'Dimanche',in DDC,i\, 1227-1231 7. ЯСС, 11,907-910 Vgl
ook Auf der Mauer, 'Feiern im R\ thmus der Zeit', en voor een mentaliteitshistorische
toepassing Moran,'Conception of time in earl) modern France' 8 Mag) rus, Almanachsheiligen,-¡bb Zie voor de status van de maandag als ongeluksdag G Jungbauer,'Montag',
in //Ζλ-ί, vi, 554-565 9. Van den Bossche, Dencalholyckenpedagoge, 276 Zie\oorhet
'verloren maandag houden' ook Hermans, 'Volks-begrippen, volks-gebruiken en volks
overleveringen', 95, en Willems, 'Oude zeden en gebruiken', 315 10. Van Baaren & Leertouwer, Doolhofder goden, 179 ir. ARA, ASG,invnr 5i32-H,gecit in Hagen,'Een halve
eeuw reformatie in de "Hooge Dorpen'", 46 12. RANB, ACPK, inv nr 4, acta juni 1751
Deze rituele acties houden verband met de reactie van de Schijndelse predikant Petrus
Grootveldt in de vorm van een fel antipapistische pubhkatie ( Toxandna male fenato) ter
gelegenheid van het Roomse jubeljaar 1751
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delingen (het herstellen van eerdere schendingen door nieuwe, welbewust
uitgevoerde inbreuken) een ongewenste aanwezigheid of deviant gedrag
trachtte te markeren en uit te bannen. In het rituele communicatiesysteem
was de timing dan ook van grote betekenis· de context van een heilige feestdag gaf het handelen een extra, wellicht ook legitimerende betekenis.
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In deze paragraaf staan de officiële heilige tijden centraal, en met name de
specifieke groepsgebonden beleving ervan door de jaren heen. Daarbij gaan
we eerst in op de situatie in de Oostbrabantse katholieke kerk ten tijde van de
doorvoering van de besluiten van het Concilie van Trente in de tweede helft
van de zestiende en in de zeventiende eeuw. Vervolgens richten we ons op de
opvattingen over heilige tijd, en vooral op de handhaving van de zondag als
rustdag, in het proces van calvinisering tijdens het Ancien Régime. Ten slotte belichten we de hernieuwde aandacht voor de heiliging van tijden tijdens
de katholieke herleving in de eerste helft van de negentiende eeuw aan de
hand van predikaties en vastenbrieven.
EEN NIEUWE KATHOLIEKE TIJD VOOR HET HEILIGE

De kerkelijke wet schreef voor dat de gelovigen op zon- en feestdagen de heilige mis moesten bijwonen en de dag als rustdag door moesten brengen.'1
Zoals gewoonlijk vertellen de bronnen ons het meest over de overtredingen
van dit voorschrift, zoals de verstoring van de zondagsrust. Het is niet verwonderlijk dat dit in de late middeleeuwen en vroeg-moderne tijd een veel
voorkomend verschijnsel was gezien het grote aantal feestdagen. De basislijst met officiële kerkelijke feesten ging grotendeels terug op het Decretum
Grattarti uit 1140. Paus Gregorius ix voegde hieraan in 1232 nog een aantal
heilige dagen toe, zoals alle feesten van de Maagd Maria. Gevoegd bij de
(maximaal) 52 zondagen kwam men aan bijna honderd heilige dagen. Dit
aantal veroorzaakte een overdaad aan kerkelijke plechtigheden en had op den
duur een maatschappelijke ontwrichting tot gevolg. Reeds in de middeleeuwen was het aantal feestdagen een paar keer herzien (in 1346 en in 1525),
maar dit bracht weinig verbetering.'4 Ook op het Concilie van Trente werd
het aantal feestdagen niet teruggebracht; wel besloot men tijdens de laatste
zitting in december 1563 tot de invoering van een nieuwe kalender, die de
oude Juliaanse tijdrekening moest vervangen. De eigenlijke uitvoering werd
overgelaten aan de paus, die de hervorming van brevier en missaal, waar de
kerkelijke kalender deel van uitmaakte, op zich nam. Uiteindelijk verscheen
op 24 februari 1582 de bul Inter gravtsstmas, waarin de kalcndcrhervorming,
bestaande uit een correctie van tien dagen alsmede maatregelen om in de
toekomst de tijdrekening in overeenstemming te houden met de zon, was
vervat. Deze Gregoriaanse kalender, genoemd naar de toenmalige paus,
werd in december van dat jaar in de Zuidelijke Nederlanden doorgevoerd. ' 5
Inmiddels had paus Pius ν in 1568 het aantal heiligenofficies beperkt tot
het nog steeds aanzienlijke aantal van 87. Het zou echter tot 1642 duren

voordat Rome het aantal heilige dagen ingrijpend terugbracht. Met de pau
selijke verordening Universa werd de bevoegdheid om universele kerkelijke
feesten in te stellen voorbehouden aan de Heilige Stoel. Tevens werd er een
nieuwe h)St van voorgeschreven feesten gepubliceerd.'6 Met deze vermin
dering van het aantal feestdagen tot ongeveer dertig kwam de paus tegemoet
aan de klachten omtrent de vele rustdagen; toch zou de maatregel in de prak
tijk nog niet afdoende blijken.'7 De samenleving was vanaf het einde der
middeleeuwen immers steeds complexer geworden door de toename van
handel, scheepvaart en nijverheid. De voorgeschreven viering van de kerke
lijke feestdagen kwam hierdoor niet zelden in het nauw.
Een van de meest gehoorde klachten van de kerk betrof het feit dat veel
mensen zich niet hielden aan het gebod zich te onthouden van slafelijke wer
ken. ' 8 Onder deze zogenaamde opera servilla verstond men vele soorten van
arbeid. Zo schreef de aartsbisschop van Mechelen, Matthias Hovius, in 1598
een pastorale brief over de viering van de feestdagen (de celebratione festorum): 'Soo ist dat wy eene-yeghelycken binnen onsen Aertsbisdomme van
Mechelen wel scherpelycken verbieden [...] te doene eenighe slavelycke
wercken, deur hen oft deur zyne huysgenooten oft andere wercklieden, als
van ambachten, lantbouwinghe, schepen oft waghens te laden, oft lossen,
bier, hout, colen, kareel [baksteen], kalck, steen, oft andere materialen oft
arbeydelycke vrachten bestaen te voeren'. ' 9 De bisschop specificeerde ver
volgens met grote kennis van zaken de bepalingen betreffende de verschil
lende ambachten die—vaak noodgedwongen - op zon- en feestdagen werden
uitgeoefend. Achtereenvolgens werden de molenaars, bakkers, bierbrou
wers, beenhouwers, 'schiptreckers', droogscheerders en 'huyvetters' be
sproken en werd aangegeven in welke gevallen en onder welke voorwaarden
zij hun dagelijkse werk mochten voortzetten.20
Ook het bisdom Den Bosch had bepalingen dienaangaande, zij het niet zo
uitvoerig geformuleerd als hierboven. In de tweede diocesane synode van
13. Codex juris canonia, liber in, Sectio π, titulus xiii (De diebus festis) Vgl ook Post,
Kerkgeschiedenis van Nederland, II, 302 14. Naz, 'Fêtes', in DDC, v, 833-835, Post, Kerk
geschiedenis van Nederland, II, 293 15. Strubbe& Voet, De chronologie, 46-48 Vgl Copie
vande opene brieven des Comncx, wair by bevolen wordt de observantie vande
Rejormatie vandengeestelycken Calendier (Tshertogen Bossche by my Ian Schoeffer 1583)
[expl UB Nijmegen] 16. Hiertoe behoorden, behalve de zondagen, kerkelijke feesten
als Kerstmis, Besnijdenis des Heren, Driekoningen, Pasen en de twee volgende dagen,
Hemelvaart, Pinksteren en de twee daaropvolgende dagen, Dnevuldigheidszondag,
Sacramentsdag, Kruisverheffing, Maria-lichtmis, Annunciatie, Maria-hemelvaart, Mariageboorte, Onnozele-kinderen, Allerheiligen, de dagen van toewijding aan St Michael,
St Jan de Doper, de apostelen, St Etienne, St Laurentius, St Silvester, St Jozef,
St Anna en een der patronen van het koninkrijk of de provincie, alsmede de patroon van
dehoofdstad 17.Naz,'Fêtes',in ÖDC,v,834, W Lurz,'Feste',in /.7Ж, IV, 95-99,98
Vgl ook Cloet,'Het gelovige volk in de I7eeeuw',397 18. Van den Berg, De vieringvan
den Zondag, Post, Kerkgeschiedenis van Nederland, 11,301 Vgl ook Hermesdorf, Rechts
spiegel, 45-53 19. Deze brief draagt een Latijnse titel, maar is verder in de landstaal gesteld
en gepubliceerd in De Ram, Synodicon Belgicum, II, 335-341 20. Ibidem, 338-340

i6i2 werd verboden 'dat onze onderdanen een of ander slafelijk werk onder
handen nemen, dat zonder duidelijk gevaar uitgesteld kan worden, zoals
wollen of linnen doeken te wassen, bleken of verven, schapen en runderen te
slachten ofte zouten.' Hiermee werd het beleid, zoals dat tijdens de diocesane synode van 1571 was geformuleerd, bevestigd en voortgezet.2' Tijdens
visitaties werd er dan ook, zoals hieronder zal blijken, nauwlettend op toegezien of het volk de zon- en feestdagen in ere hield.
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In Den catholycken pedagoge, ofte chnslelycken ondermyser in den catechismus
van de Brabantse predikheer Petrus van den Bossche, een werk dat in 1685
voor het eerst verscheen en tot in de achttiende eeuw talloze malen herdrukt
zou worden,22 wordt bij de behandeling van het derde gebod over het vieren
der zondagen en heilige dagen uiteengezet dat er drie soorten van werken
bestaan, te weten werken van de ziel, die van het lichaam en ten slotte de slafelijke arbeid. De zielewerken bestaan voornamelijk uit bidden, mediteren,
studeren, preken, leren, lezen, schrijven en disputeren. Het betreft hier de
als ideaal beschouwde heilige tijdspassering van geestelijken, die ook leken
zoveel mogelijk moesten trachten na te volgen. Onder de werken van het
lichaam verstonden de theologen de algemeen menselijke handelingen, zoals eten, drinken, zingen, reizen en koken. Van den Bossche rangschikt hieronder ook het vissen, jagen en vogels vangen. De derde soort van werken, de
slafelijke arbeid, was gericht op kostwinning, inkomen en winst. Werken van
ziel en lichaam waren op zon- en feestdagen toegestaan, slafelijke werken
zoals timmeren, smeden, schoenmaken, kleermaken, ploegen, spitten, hovenieren, naaien, spinnen, weven en drukken, waren echter absoluut verboden.^
Toch konden er zich uitzonderlijke situaties voordoen waarin mocht
worden afgeweken van deze strikte regel. Zo mochten wel slafelijke werken
worden verricht die rampen of enig ander 'groot kwaad', zoals brand, overstromingen of belegeringen konden voorkomen of tegengaan.24 De heer van
het Land van Ravenstein bepaalde bij voorbeeld in 1651 dat het zijn onderdanen was toegestaan om 'bij tijdt van noodt, ende onghestadigh weder in 't
velt haer vruchten gade te slaen ende te vergaderen', op voorwaarde dat men
toestemming had van de pastoor en van te voren de heilige mis had bijgewoond.25 Voorts waren alle activiteiten gericht op de naastenliefde toegestaan, alsmede godsdienstige inspanningen, zoals het versieren van kerken
of het luiden van de klokken.26 Interessant in dat verband is de datering van
een Oirschots zoenakkoord dat in 1606 werd opgemaakt naar aanleiding van
de verwonding van een zekere Pieter Aerts uit Zeelst: 'Actum den xien
novembris sonder prejuditie van den heyligendach, overmits het een godtlyck werek is'. Het passeren van akten op de feestdag van Sint Martinus was
eigenlijk niet toegestaan, zo kunnen we hieruit opmaken, maar aangezien
het een godgevallig werk betrof, gold hier de expliciet genoemde uitzonderingsregel.27

Petrus van den Bossche lichtte, als een ware pedagoog, zijn instructies toe
met vele 'schone historien en exempelen', die op de toenmalige lezers zeker
grote indruk gemaakt zullen hebben Zo verhaalde hij van de vreselijkste
ongelukken die zondagschenders waren overkomen. Wie immers de zon- en
heiligdagen niet vierde werd niet alleen lichamelijk gestraft met ziekten en
ongelukken, maar geraakte ook in materiele zin aan lager wal: 'in haere goe
deren arm en behoeftigh wordende'. Bovendien beroofde zo iemand zich
zelf van zijn 'geestelijke goederen'. Zo was er een landman die op zondag in
het veld wilde gaan werken. Om zijn wagen te repareren nam hij een bijl 'en
terstont bleef sy vast aen sijn handen gehecht, en de vingeren gekromt'.
Toen hij na twee jaar de pijn niet meer kon verdragen, heeft hij de hele nacht
gebeden in de kerk van de heilige martelaar Julianus, waarop hij 's anderen
daags, zijnde een zondag, weer gezond was. Een soortgelijke straf kreeg een
mulder die om op een zondag te kunnen malen zijn molenstenen scherpte. 28
Dat dit voorbeeld nauw aansloot bij de Oostbrabantse praktijk blijkt uit een
der dorpskeuren van Deurne die in 1665 werden vernieuwd en waarin het
gebod werd uitgevaardigd dat 'niemant binnen Doerne woonende op solemneele Sondagen off finaal Heijlige Vierdagen ter meulen off ergens anders
waer en sal mogen varen op den breuck van 1 gulden'. 29
Curieus is ook het exempel van de brief die in het jaar 11 zou zijn gevon
den onder het altaar van de heilige Simeon. Het schrijven werd door de
priester geopend en aan het kerkvolk voorgelezen, dat trilde en beefde. De
brief bevatte allerlei afgrijselijke dreigementen, 'van over haer te senden
eenen slagh regen van siedende water en steenen, en beesten met leeuwen
hoofden, hayr van Vrouwen, en steerten van Kerneis' waardoor alles vernie
tigd zou worden. De zon zou verduisterd worden en God zou een alles ver
zengend vuur, zoals te Sodom en Gomorra was geschied, laten branden
21 Stejartius,5уяоЛ¿uaf,43 (1571 Tit 12,Cap 1-11), 177(1612 Tit x i i , C a p n )
22. Petrus van den Bossche, afkomstig uit Mechelen, was op 19 maart 1653 als predikheer
geprofest en veertien jaar als pastoor werkzaam te Woensel bi| Eindhoven (1660-1674)
Vervolgens was hij tot aan zijn verbanning in 1685, naar aanleiding van het verschijnen van
Den calholycken pedagoge te Antwerpen in dat jaar, pastoor van de Sint-Jacobsparochie te
's-Hertogenbosch Hij stierf te Mechelen op 19 maart 1690 Zie over hem Schutjes,
Geschiedenis van hel bisdom 's-Heriogeniosch, iv, 328, v, 940-941, en Quetif & Echard,
Scriptoresordintspraedicatorum, η,η27 Vgl ook GAH, Schepenbank, dossier nr 116-04
(vonnis Ρ van den Bossche verdachte noemt zich pastoor en missionaris, drukt en geeft
een leugenachtig pasquil uit, getiteld 'den catolycken Pedagoge' dat overal in de stad vrij te
krijgen is) 23. Van den Bossche, Den catholycken pedagoge, 320 Het betreft de 7de druk,
'van nieuws oversien en verbetert' Zie voor de verschillende edities BCN1, nrs 14424,
14946,15774,17359, >79o6,18325 24. Ibidem, 320-321 25. Christyn, Brabandts recht,
11,1006 (Ordonnantie Land van Ravenstein, 14 februari 1651, art 36) Vgl ookRANB,
Archief Drost Land van Ravenstein, invnr 32 Akte waarin O van der Kerckhof, pastoor
in Uden, goedkeuring verleent aan F \ an der Linden, oliemulder, om op zondag te werken
(1774) 26 Ibidem, 320-321 Vgl ook Constance, Le pastoral de Samt Charles Borromee,
416-418 'Les causes legitimes pour lesquelles l'on peut permettre de travailler les jours de
Fêtes' 27.Lijten.'Oirschotsezoen-accoorden', 17(1987) 194-203 28.Ibidem,322
29. Van Emstede, Varia Peellandtae Htstonae, Keurboek Deurne & Liessei, 1525-1665,
art 114
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indien de gelovigen hardnekkig de zondag bleven overtreden. 'O grooten en
goeden Godt!', zo hield Petrus van den Bossche zijn lezers voor, 'wat
blixems, wat dreygementen; wat vreese moeste dit veroorsaecken onder de
toehoorders, en oock onder ons, die dit hooren'.30
Het betreft hier een zogenaamde 'hemelsbrief', waaronder men een uit
de hemel gezonden schrijven verstond. In zo'n brief werden bepaalde morele verplichtingen aangegeven, zoals het onderhouden van de zondagsrust en
de biecht. Ze behelsden een waarschuwing tegen God onwelgevallig gedrag
en heel concrete bedreigingen met allerlei afschrikwekkend onheil. De
vroegste vermeldingen van dergelijke hemelsbrieven stammen reeds uit de
zesde eeuw, en met name in de reformatietijd werden ze gehanteerd in theologische polemieken, bijvoorbeeld omtrent de katholieke aflaatpraktijken.3'
Ook in later tijd verschenen er soms plotseling 'uit de hemel gevallen' brieven, zoals in het Luikse gebied, waar ze omstreeks 1798 een opmerkelijke rol
speelden in het verzet tegen de Franse republikeinse hervormingen. Zoals te
verwachten richtten deze 'lettres tombées du ciel' zich tegen de invoering
van de tiendaagse décades, die de christelijke zondagsviering onmogelijk
maakten.32
Petrus van den Bossche sloot met zijn Den catholyckenpedagoge nauw aan
bij een traditie van pastorale instructies waarbij de godsdienstige voorschriften op een didactische wijze, in de vorm van vragen en antwoorden, werden
gepresenteerd. Door de vele exempelen en 'gelijkenissen' werden de abstracte moraaltheologische regels geconcretiseerd en toegankelijk gemaakt
voor niet of nauwelijks geschoolden. Tevens maakte deze catechetische
vorm de tekst geschikt om voorgelezen te worden, zodat de aansprekende
voorbeelden, die deels aan de orale cultuur waren ontleend, op hun beurt
weer in het repertoire van volksverhalen terechtkwamen. De exempelen riepen ook emoties op, waarbij die van angst èn plezier gedomineerd zullen
hebben. Het exemplaar van Den catholycken pedagoge dat voor deze studie is
geraadpleegd, behoorde volgens de aantekening op het schutblad toe aan Jan
Huijbregt van Welt, die op 21 september 1745 was geboren en op zestienjarige leeftijd in 1762 zijn eerste communie had gedaan in een helaas niet
nader genoemde Oostbrabantse parochiekerk. Het boek had hij evenwel niet
bij deze gelegenheid gekregen, maar hij had het tien jaar later, op de feestdag
van Allerheiligen, gekocht. Ontroerend is het rijm dat hij met sierlijke en
vaste hand in 1771 noteerde: 'Jan Huijbregt van Welt / is mijnen Naem om
Godt / [te] Dienen ben ik bekwaam om / Godt te Loven ben ik geboren /
doen ik dat niet dan gaan ik / Eeuwig Verloren'. Erg intensief lijkt het boek,
dat in een fraaie leren band is gebonden, niet te zijn gebruikt. Wellicht heeft
de zesentwintigjarige Jan Huybregt het aangeschaft met het oog op een
voorgenomen huwelijk, waarbij een goede kennis van de catechismus door
de parochieclerus werd geëist.33
Een andere, verwante didactische vorm waarin de pastorale instructies
werden gegoten, was de dialoog, bijvoorbeeld tussen een (geestelijk) vader

en zijn kinderen. Een dergelijke 'samenspraak' treffen we aan in het in
Noord-Brabant wijdverspreide religieuze volksboek getiteld Den dobbelen
Ztelentroost, of vaderlyke leering, troostelyk voor godvrugttge kristene zielen.
Deze eind-zestiende-eeuwse pastorale instructie, geschreven door de Ant
werpse kanunnik Franciscus van Thienen, mocht zich tot in de negentiende
eeuw in Zuid-Nederland in een grote populariteit verheugen. De predikant
Hanewinkel rekende dit werkje aan het einde der achttiende eeuw echter tot
de onnutte 'prulschriften'.14 Het behandelde de Goddelijke geboden, die
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werden toegelicht met behulp van vele, soms lange exempelen. Komen Den
catholycken pedagoge en Den dobbelen Ztelentroost overeen in moraal en toe
passing van aansprekende verhalen, wat inhoud en vormgeving betreft ver
schillen ze aanmerkelijk. Zo behandelde Van Thienen slechts de Tien
Geboden en eindigde hij met een uiteenzetting over de 'vier uitersten' van
de mens (dood, oordeel, hel en hemel). In plaats van vragen en antwoorden
maakte de auteur gebruik van dialogen, om een zekere natuurlijkheid in de
overdracht te bereiken.
De grootste verschillen betreffen evenwel de uitvoering van het boekje
Het eerste onderscheid behelst de typografie. Is Den catholycken pedagoge
gedrukt in romeinletter, Den dobbelen Ztelentroost is grotendeels in gotische
letter gezet, wat karakteristiek is voor het toenmalige 'volksboek'.35 Terwijl
wij deze letter nu 'moeilijker' leesbaar vinden, was dit tot in het begin van de
negentiende eeuw juist de letter die de weinig geoefende lezers kenden van
het 'haneboek' en andere schoolboekjes. Alleen de, wat wij zouden noemen,
'betere' en wetenschappelijke boeken waren in romein gedrukt. Ook uiter
lijk vertonen beide boeken weinig overeenkomsten: Den catholycken pedago
ge is een in leer gebonden boek in octavo-formaat en telt maar liefst 685
onverluchte bladzijden, terwijl Den dobbelen Ztelentroost bestaat uit een aan
tal in een blauw papieren omslag genaaide katernen in kwarto-formaat, met
een totale omvang van 96 pagina's. Op de titelpagina is een 'primitief' aan
doende houtsnede afgedrukt met een voorstelling van Christus die de zielen
uit het vagevuur verlost.
30. Ibidem, 322 323 31 RGG, ill, 338-339(Himmelsbrief) Vgl ook Priebsch, Utter
fromHeaxen
32 Milet,'1-е culte clandestin en pays wallon' Vgl voor een afbeelding van
zo'n brief Dierkens & Duvosquel (red ), Le culte de Samt Hubert, 120 Zie voor de republi
keinse kalender Strubbe & Voet, De chronologie, 49-50 33. Het exemplaar, gedrukt te
Antwerpen in 1740, is volgens familiegegevens afkomstig uit Tilburg en zal oorspronkelijk
aldaar of in de nabi|e omgeving gebruikt znn (Gemeentelijk Museum Veldhoven, CMR)
34 [F van Thienen], Den dobbelen Ztelentroost Deze editie is geapprobeerd op 3 mei 1722
met de verklaring 'Alzo den Hoogwaardigen Bisschop van Antwerpen verstaan hadde, dat
er eenige fabuleuze vertellingen in den ZIELENTROOSTER ingeslopen waren, heeft \ erboden denzclven te drukken en te verkoopen, ten zy hy van de voorzeide Fabels gezuivert
was, daarom is den ZIELENTROOST op een nieuw gecorrigcert en geapprobeert' Vgl Van
Heurck,Df Vlaamsche volksboeken, 166-168, en BCNI, nxs 8677,17895,17896 en 18695
[Hanewinkel], Gedachten over de Meierijvan 's Hertogenbosch, 60-61 Vgl ook Idem, Reize
door de Majori] in i^çS-t/çg, 132 35. [Wardenaar], Zetten en drukken in de achttiende eeuw,
241 Zie ook Smit, 'Letteren lezer'
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.-«,Titelpagina van Den dobbelen Zielentroost met een houtsnede van Christus
die, onder toeziend oog van Adam en Eva, de dood overwint en de zielen
verlost. Kwarto-editie uit 1797 van dit oorspronkelijk laat-zestiende-eeuwse
religieuze volksboek, dat op naam staat van de Antwerpse kanunnik F. van
Thienen. Uit de extreme slijtage van dit exemplaar spreekt een intensief
gebruik. (Gemeentelijk Museum Veldhoven, CMR)

Deze wijze van illustreren is niet verwonderlijk als we bedenken dat de
meeste uitgevers van volksboekjes ook de zogenaamde volksprenten, voorzien van een of meer houtsneden, in hun fondsen hadden. Dit gold bijvoorbeeld voor de Weduwe H. Bontamps te Venlo, die niet alleen veel (religieuze
en profane) boekjes uitgaf, maar tevens een belangrijke reeks grote religieuze volksprenten.36 Hoewel dergelijke volksboekjes in grote oplagen werden
gedrukt en verspreid, behoorden ze door de specifieke uitvoering, prijsstelling en het typische gebruikskarakter (vgl. de huidige 'pockets') tot het
kwetsbare en efemere drukwerk. Daarbij komt dat deze boekjes in de regel
niet werden opgenomen in belangrijke institutionele bibliotheken, zoals die
van de kloosters. Ze behoorden tot het weinige drukwerk dat de boeren en
handwerkslieden bezaten. De meeste exemplaren zijn dan ook bewaard
gebleven in particuliere verzamelingen, zoals die van Samuel Pepys (16331703) in Londen of Emile van Heurck ( 1871 -1931 ) in Antwerpen.37
Geeft Petrus van den Bossche in Den catholycken pedagoge een systematische en genuanceerde godsdienstinstructie, gelardeerd met nauwkeurig
gekozen voorbeelden, Van Thienen kiest voor een zeer korte, simpele
instructieregel, die overvloedig wordt geïllustreerd aan de hand van onderhoudende verhalen van uiteenlopende lengte. Zo opent hij het deel over de
zondagsheiliging met een korte dialoog: 'Lieven Vader, leert m> wat 't
Derde Gebod is? Lief Kind dat zal ik u leeren. Het Derde Gebod is: Gy zult
de Heiligdagen vieren, en niet arbeiden, want dat aan God zeer mishaagt'.
Over eventuele ontheffingen van het zondagsgebod, relevante bijbelse passages of verschillen tussen bijvoorbeeld sabbat en zondag wordt niet gerept.
Vervolgens geeft hij, thematisch onderverdeeld in verschillende 'leringen',
moralistische exempelen, zoals dat van de boer die ploegde op de feestdag
van Maria Magdalena. 'Het was eenen man, die dwong zyn stiefkind, dat
hem zoude helpen ploegen op sinte Maria Magdalenadag: en toen hij op den
akker was en ploegde, kwam daar eenen blixem, en verbrande het paard en
ploeg, en het vuur kwam den Man in zyn been, en verbrande hem zo zeer, dat
hem geenen Meester helpen kon. Toen liet hy zig voeren in de Kerck van
Maria Magdalena, daar dede hy een belofte, dat hy nimmermeer op heiligdagen werken zoude, alzo wierd hy gezond. Lief Kind werkt niet op HeiligdagcnV8
In het algemeen kunnen we stellen dat in de geschiedenis van het religieuze (kerk)boek het belang van de hiergenoemde vormkenmerken ter bepaling van gebruikskarakter en doelgroep van deze boeken nog te weinig wordt
onderkend.19
36 Rooijakkers,'Drukkerij Weduwe H Bontamps' 37. Zie voor de collectie van S Pcpvs,
die ¿ich thans in Magdalene College te Cambridge bevindt Spufford, Small boole\ and
pleasant histories De collectie \an h \an Heurck bevindt/ich grotendeels in de Koninklijke Bibliotheek te Brussel \ g l Catalogue de la bibliothèque Lm г an Heurck Collection
de lures ( ) dont la lente publique aura heu le lundi 2j noiembre IÇJI et 3 jours sunanls
(2dclcn, Antwerpen 1931) 38. [ \ a n T h i c n c n | , Den dobbelen Ztelentroost^ 35 36
39. Een uitzondering vormt Clemens, De godsdienstigheid in de Nederlanden
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Naast agrarische of ambachtelijke handenarbeid waren ook commerciële activiteiten op heilige dagen taboe, met name tijdens de kerkdiensten. Aartsbisschop Matthias Hovius verbood in zijn brief van 1598 om op deze dagen
'eenighe goeden, oft waeren te coopen oft te vercoopen, erven oft onterven,
ghelyck oock eenighe waere, alwaert ooek broot oft pasteyen, oft berders
[toonbanken, uitstal tafels] of berdesschen [luifels], oft andersins ter straeten
werts ten toone te stellen, oft winckels te openen om te vercoopen'. Tevens
verbood hij om op markten en straten boter, kaas, melk, eieren, gevogelte,
'krameryen', schilderijen, figuren of beelden en dergelijke te verhandelen.40
Met de 'schilderijen' en 'figuren of beelden' bedoelde hij respectievelijk ingelijste wandprenten op groot formaat en (bijvoorbeeld uit pijpaarde gebakken) sculptuurtjes en reliefs die al dan niet een religieus karakter (als devotionalia) hadden. Dat Hovius' instructies een streng maar genuanceerd
karakter hadden, blijkt uit het gegeven dat het 'voor eerlyck recreatie [wordt]
gheconsenteert, naer die hoochmisse ende niet eer, te vercoopen levendighe
voghelen, ende conijnen, ende binnens den heelen dach om des noots wille,
suyeker, specerye ende poillerye [gevogelte] met gheslotene dueren ende
winckels, sonder dat die vercoopers eenighe openinghe sullen moghen doen
van hunne huysen, waerduere zy hunne waeren souden verthoonen, oft die
selve aen iemand mogen presenteren, oft die coopers aenlocken'.41
De meeste klachten die we vernemen betreffen echter de markten. De
vele weekmarkten, die meestal plaatsvonden op maandag of in het algemeen
op de dag na een feestdag, noodzaakten de marktgangers wegens de grote
afstanden, de slechte wegen en de beperkte vervoersmiddelen, om reeds een
dag eerder (op de zon- of feestdag) met hun koopwaren op weg te gaan.42
Dat de clerus voor deze ontheiliging begrip had, blijkt wederom uit het
schrijven van Hovius: 'Alsoo den Kempen groots deels is spysende die Stadt
van Mechelcn van graene, ende nochtans hem soo verre is streckende, dat
die aenvoerders vanden selven graene, niet en kunnen van haerder wooninghe tot de voorsc. Stadt ghecommen, om ten selven daghe ter merekt te zync,
soo wordt desen noot inneghesien, ende den selven aenvuerders ofte cooplieden toeghelaten opden vierdach voorden merektdach commende, maer
niet op eenighen Sondach inne te bringen het graen dat zy t'sanderdaechs op
den merekt begeeren te penneweerden'.43
Er was op de markt veel meer te beleven dan in de kerk. Het was dan ook
niet verwonderlijk dat een der kanunniken van het kapittel van Hilvarenbeek in 1615 klaagde dat de markt niet meer op vrijdag, zoals vroeger gebruikelijk, doch op zondag gehouden werd, met het gevolg dat de kerkelijke
diensten er onder leden.44 De wereldlijke overheden kwamen de geestelijkheid tegemoet bij het handhaven van de gewenste zondagsrust. Zo vaardigde het stadsbestuur van Helmond in 1622 uitvoerige voorschriften met
betrekking tot de markten uit, waarbij uitdrukkelijk werd bepaald dat 'wie
eenich goet vercoopt, naedat men lestmael des Sondaechs ende des Heylichdaeghs ter predicane heeft geluyt' een boete kreeg opgelegd van 32 stui-

vers.45 De standwerkers op de markt moesten in dezen op gezag van de overheid hun meerdere erkennen in de parochiegeestelijkheid. In het keurboek
van Veghel lezen we, zoals in nagenoeg alle reglementen van Oostbrabantse
plaatsen, dat men op zon- en heilige dagen ten tijde van de kerkdiensten
geen waren mocht verkopen of veilen.46 Dergelijke bepalingen golden in nog
sterkere mate voor de jaarmarkten en kermissen, die vanouds op een kerkelijke feestdag werden gevierd (kerkwijdingsfeest of de viering van de naamdag van de patroonheilige).
De meeste kerkelijke en wereldlijke verordeningen richtten zich tegen de
openbare verkopingen die aanstoot gaven op heilige tijden, maar ook het
administratieve werk waarmee de handel gepaard ging was strikt genomen
taboe. Zo zondigden de kooplieden, aldus Petrus van den Bossche in Den
catholyckenpedagoge, tegen het derde gebod door 'in plaetse van op die dagen
God te dienen, en devote Boecken te lesen, dan niet en doen als haer SchultBoecken, Reken-Boecken, en Kladt-Boecken doorsien, en de Koopmanschap handelen'. Maar, zo voegt de auteur eraan toe, 'dusdanige straft Godt
dickwils met ongelucken, banquerouten &c.\ 47
Behalve door slafelijke werken en handel werd de rust op zon- en feestdagen in veel gevallen geschonden door niet toegestane vermaken. Omdat men
zich op heilige dagen van elk ongeoorloofd werk diende te onthouden, zo
werd in 1571 en in 1612 tijdens de synoden van het bisdom 's-Hertogenbosch gesteld, 'zo verbieden wij op straffe van drie gulden, aan te wenden
ten bate van de kerk, aan alle wijnverkopers en herbergiers om op die dagen
op de tijd dat het H. Officie plaatsvindt of het Woord Gods gepreekt wordt
de wijnhuizen of herbergen voor iemand te openen tenzij voor reizigers'.
Tevens werd bepaald dat eenieder die op dergelijke tijden deze gelegenheden bezocht om te drinken, te dobbelen of te kaarten eveneens met zo'n
boete bestraft zou worden.48 Tijdens bisschoppelijke visitatiebezoeken
werd bij de parochiegeestelijkheid telkens geïnformeerd naar de naleving
van deze regel door de parochianen. Zo vernam bisschop Metsius bij zijn
bezoek aan de parochie Capelle in september 1571 'dat er enorm gedronken
wordt onder de kerkdiensten, zelfs door hen die het zouden moeten verhinderen'.49 In het plaatsje Nieuwaal, in het uiterste noorden van het bisdom,
vernam hij tijdens dezelfde visitatiecampagne van het aldaar bestaande
'misbruik om ten tijde van de diensten op het kerkhof te staan buurten of in
de herberg te drinken'.50 Ook in de vele visitatieverslagen die nadien nog
40. De Ram, Synodicon Belgtcum, II, 336 41. Ibidem 42. Van den Berg, De vtermg van
den Zondag, 182 43. De Ram, Synodicon Belgicum, II, 340 44. Frenken, Documenten, 37
45. Frenken, 'Marktvoorschnften te Helmond', 56 (marktreglement van 10 juni 1622,
art 67) 46. Van Emstede, Vana Peellandme Hislonae, Keurboek Veghel 1649, art 38 V gl
ook Bruekers, 'Ontering van zon- en heiligendagen', en Klaasen, 'Het jaarkeurboek \an
Oirschot Best', 1 (1971)76,3(1973) 11,62, met verbodsbepalingen uit 1619 en 1661
47. Van den Bossche, Den catholycken pedagoge, 316 48. Stejartius, Synodt duae, 42-43
(1571 Tit 2, Cap χ), 178(1612 Tit xii, Cap ιν) 49. Goossens,'Kerk-en kloostervisitaties', 147 50. Ibidem, 144
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zouden volgen, komen we dergelijke opmerkingen met een zekere regelmaat
tegen Tijdens een pastorale \ergadenng \an Peellandse pastoors te Helmond in augustus 1617 werd door de voorzitter bisschop Zoesius gevraagd
naar de namen van regelmatige drinkers alsmede naar het schenden van de
zondagsrust door slafehjke werken ,1 Niet alleen de eigen medewerkers,
maar ook de wereldlijke ambtenaren werden door de kerkleiding vermaand
Zo werd de schout van Hilvarenbeek op 20 juli 1628 door bisschop Ophovius gemaand de jongeren tijdens de diensten uit de herbergen te weren en 7e
naar de kerk te sturen ' 2 Aartsbisschop Hovius en zijn opvolgers in Mechelen stonden in dergelijke zaken geheel achter hun suffraganen 'want alle
vierdaghen, van elcken Christenen mensch verheysschen sunderhnghc
Godtsdiensticheyt, die in de herbergen niet en geschiet' ^
De naleving van de bepalingen met betrekking tot de heilige tijden bleef
een aanhoudende bron van zorg voor generaties kerkleiders in de gehele
Zuidelijke Nederlanden 54 Zo maakte apostolisch vicaris Willem Bassenj in
september 1688 in een verslag aan de Heilige Stoel over de toestand in zijn
ambtsgebied melding van een 'kwaad' dat hij, hoewel het door zijn toedoen
aanzienlijk was verminderd, helaas niet geheel had kunnen uitroeien De
vicaris doelt hier op de gewoonte van jongens en meisjes om op zon- en feestdagen de herbergen te bezoeken en daar drinkgelagen aan te richten, met alle
gevaren van dien voor de goede zeden Bassenj signaleerde, wellicht ter vergoelijking van zijn gedeeltelijk falen in deze kwestie, dat dergelijk gemengd
herbergbezoek van de jeugd in de bisdommen van de Mechelse kerkprovincie die onder de katholieke koning vielen tot op dat moment niet met succes
verhinderd kon worden 55 Enkele jaren eerder had de bisschop van Antwerpen, Joannes Ferdinandus van Beughem, een besluit uitgevaardigd waarin
vertwijfeling doorklonk 'Ofschoon er goede hoop had bestaan, dat de
Besluiten van onze voorgangers en de veelvuldige vermaningen van de Pastoors een einde zouden maken aan de openbare zonden en misbruiken', zo
stelt hij in 1685, 'komt tot ons zeer groot verdriet ons toch ter ore en zien we
door eigen ondervinding, dat het kwaad, waar het wortel geschoten heeft,
met de dag toeneemt, en zich zo wijd verspreidt, dat de zo veelvuldige klachten ons dwingen om die grote kwalen op alle mogelijke manieren tegen te
gaan, opdat de allerrechtvaardigste wraak Gods ons met plotseling moge
treffen en zal wreken die veelvuldige ontheiliging van de dagen, die aan God
toegewijd zijn, door dronkenschappen, meineden, oneerbaarheden en
ontoelaatbare misbruiken, welke alle (zoals we hebben vernomen) meestal
hun oorsprong vinden in de Herbergen door de jongeren van beider
geslacht, met grote schade der zielen en alle soorten zonden' l6 Twaalf jaar
later, in april 1697, brachten de bisschoppen van de Mechelse kerkprov incic
een gezamenlijk mandement over deze kwestie uit, dat veel stof zou doen
opwaaien ""7
De belangrijkste oorzaak van de onuitrocibaarheid van dergelijke gemengde herbergbe7oeken der jeugd was volgens de Bossche apostolisch

vicaris Basserij gelegen in de omstandigheid dat de wereldlijke overheid,
zowel in de Republiek als in de Zuidelijke Nederlanden, een te tolerante
houding aannam. Voor de daadwerkelijke uitvoering van de maatregelen
waren de kerkleiders immers veelal aangewezen op de daadkracht van de
burgerlijke overheden. Zowel de centrale overheid als de lokale besturen
beschikten over \erordcningen die het herbergbezoek op zon- en feestdagen
reglementeerden. Zo wordt in de keurboeken van Veghel, Someren en Oirschot, geheel in de lijn van de voorschriften van het Bossche bisdom, bevestigd dat herbergiers op zon- en feestdagen tijdens de hoogmis niet mochten
tappen, tenzij aan vreemde reizigers.'8 In 1674 werd deze bepaling door het
gereformeerde dorpsbestuur van Someren geschrapt (letterlijk doorgehaald); in Veghel werd de bepaling evenwel een jaar na de Vrede van Munster nog zonder voorbehoud bevestigd.,9
In de buitenlandse katholieke grensgebieden behielden dergelijke verordeningen gedurende het gehele Ancien Régime kracht van wet, zoals in het
Land van Ravenstein, waar een herbergier die op heilige dagen werd betrapt
op het tappen van wijn, bier, brandewijn of andere 'wateren' tijdens de godsdienstoefeningen, kon rekenen op een boete van vier goudguldens, terwijl de
gasten op deze tijdstippen het gelag met twee klinkende goudguldens dienden te betalen.60 De heren van de baronie van Boxmeer vaardigden met
enige regelmaat verordeningen uit met betrekking tot de naleving van de
heilige tijden, zoals in 1629, 1665, 1672 en 1739. Met name dit laatste plakkaat is interessant, aangezien daarin specifieke bepalingen zijn opgenomen
ten aanzien van jongemannen, die op de zon- en feestdagen, inclusief de drie
vastenavonddagen, na negen uur 's avonds niet meer in de herbergen of
elders bijeen mochten komen en voor wie dan ook het vrouwelijk gezelschap
taboe was verklaard.6' Deze toevoegingen vloeiden rechtstreeks voort uit de
bovenvermelde klachten van de bisschoppen.
In de vrije heerlijkheid Bokhoven kwam het in 1708 tot een proces tegen
de notoire zondaar Aert Pauwei Moors wegens 'het onbehoorelijk sitten, en
drinken, in de herbergen, ten tijde van den godtsdienst op sondagen, ende
hijlighdagen'. Het verbod om tijdens kerkdiensten de herberg te bezoeken
51. Krenken, 'De latere kerkvisitaties', 133 52. Frenken, Documenten, 84 53. De Ram,
Synoduon Belguum,11, ¡ л 54· Vgl De Brouwer, Kerkelijke rechtspraak, I, 100 105,11,
37-75 55. Cornclisscn, 'Verslagen over den toestand \an het vicariaat', g 1 56. Pauwcis,
'l'ructatut de labaismo, 64 (Besluit van den Hoog Eerw Heer Joannes Icrdinandus, Bis
schop van Antwerpen, 24 februari 1685) 57. De/e kwestie wordt in hoofdstuk 6 uitvoe
riger behandeld, aangezien de houding van de clerus tegenover de gemengde ontspanning
van de jeugd het thema van de heiliging der zon- en feestdagen ver overschrijdt
58. Van Kmstcdc, Varia Peellandiae Historiae,K.ewrhoe\. Veghel 1649, art 17, Kcurbock
Somcrcn 1674,art 6, Klaasen,'Het jaarkeurboek vanOirschot Best', ι (1971) i85(anno
1619), 3(1973) 11,6г(аппо i66i) 59. Ibidem 60
Ct\nst\n,Brabandnrecht,\\,ion,m
I48en 149 (14 februari 1651) ói.Essink, Een onderzoek naar de absolute rechten ian de
heren ian Boxmeer, Haps en Half-Sambeek, 30 \ gl ook Douma, 'Verbod van herbergbezoek' Voor de heerlijkheid Horst is onderzoek verricht door Moorman, 'Ontspannings
leven en zondagsheiliging in Horst'

werd volgens de drossaard door \erschillende lieden overtreden onder het
voorwendsel 'dat sij niet drinkende worden bevonden'. Nadat hij de verbodsbepalingen nog eens goed had toegelicht, bleef Moors echter in zijn
gedrag volharden. Toen de substituut-drossaard op zondag 23 september
1708 tijdens de tweede dienst uit de kerk glipte om te controleren of het herbergverbod niet overtreden werd ('dat hij soude gaen sien, oft er geen onnutte, oft dronke menschen in de herberge en waren'), trof hij daar de verdachte aan, die echter van geen wijken wilde weten: 'dat hij nogh liever hadde, dat
hem den duijvel haelde'. De zondag daarop liep de zaak evenwel uit de hand.
Toen Aert Pauwei Moors weer provocerend in de herberg zat, kwam het
opnieuw tot een woordenwisseling met de overheidsdienaar. 'Sacrement:
ick rooke hier maer eene pijp tabac', zo tierde Moors, 'by welken vloeck en
abominabele woorden den gedaagde het nogh niet eens gelaten heeft'. Toen
op het rumoer ook de stadhouder uit de mis kwam gelopen, greep de onverbeterlijke kroegloper hem bij de mouw en riep: 'Hij Kerel, Sacrament, wat
sijn de boeten', waarbij hij de stadhouder met een uit de haard genomen
vuurtang bedreigde. Slechts door tussenkomst van de herbergier kon een
gevecht worden voorkomen.62
Ter vergoelijking van het tijdens de kerkdienst in de herberg zitten werd
in de achttiende-eeuwse Meierij wel de omstandigheid aangehaald dat de
katholieke schuurkerk geen horloge of luidklok bezat. Vele mannen hadden
immers de gewoonte om in een herberg nabij het kerkgebouw het begin van
de dienst afte wachten. Bevonden zij zich om een of andere reden ten tijde
van de mis nog in de herberg, dan waren zij de kerkdienst aan het 'verzitten',
zoals dat heette. Herbergen bij schuurkerken werden dan ook wel eens In 't
verzit genoemd, zoals te Waalre bij Eindhoven.63
Behalve het gebrek aan eerbied voor de Schepper en de gevaren voor de
zedelijkheid brachten sommige geestelijken ook sociale bezwaren in tegen
het herbergbezoek op de zon- en feestdagen. De 'gemeyne lieden', zoals
ambachtslui, burgers en boeren brachten, aldus Petrus van den Bossche in
zijn Den catholycken pedagoge, deze dagen dikwijls door met 'Brasseryen en
Dronckenschappen, onnuttelyck in de Herbergen verquistende op weynige
uren dat sy de geheele weke gewonnen hebben tot onderhout van de familie,
vrouwe, en kinderen'. Ook speelden en dobbelden de mannen er op de heilige dagen graag, waarbij zij 'alles verliesende' godslasterlijk begonnen te
vloeken en zweren.64 Dit had dan niet zelden weer tot gevolg dat men uit
armoede zijn toevlucht nam tot dieverij en ander kwaad.
Op deze wijze werd de heilige dag, ook al had men de mis bijgewoond,
niet zelden een feest van rumoer en uitspattingen. Drank, dobbelspel,
toneelvoorstellingen en loszinnige liederen ontheiligden deze dag, die aan
de dienst des Heeren gewijd had moeten zijn.65 Na de hoogmis kwamen de
mannen in de dorpsherberg bij elkaar, om de sociale contacten te verstevigen, te kaarten en te dobbelen, of om te gokken en weddenschappen af te
sluiten. Ook de actieve - en zelfs de passieve - sport- en spelbeoefening, die

veelal in of rond de herberg plaatsvond, werd door de kerk streng gereglementeerd. 'Wort oock verboden alle kaet-spelen te openen, daer spelen oft te
gaen sien, klosbanen, rollebanen, schuttershoven, oft schermers scholen te
openenen oft hanteren, oft papegay te schieten, voor den elfve uren voor den
noen1, zo schreef de aartsbisschop van Mechelen in 1598, waarbij hij zeer
gedetailleerd en met grote kennis van zaken alle mogelijke aspecten van het
vieren der zon- en feestdagen aan het papier toevertrouwde.66
Een populair vermaak was ook het aanschouwen van toneelvoorstellingen en wagenspelen in de open lucht. De tweede diocesane synode van Den
Bosch in 1612 was daar duidelijk over. Zwaardvechters of zwaarddansers
dienden geweerd te worden, evenals toneelspelers, komedianten, kwakzalvers of landlopers en bedriegers die op zon- en feestdagen hun kunsten aan
het publiek wilden vertonen.67 Dit beleid was geheel in overeenstemming
met de decreten van de aartsbisschop, die bijvoorbeeld 'scherpelijk' verbood
om op de heilige dagen 'kamerspelen' te organiseren of bij te wonen.68
Om de profane volksvermaken op heilige dagen tegen te gaan, stippelde de
kerk haar eigen tactiek uit. Was de pastoor er eenmaal in geslaagd zijn parochianen op die dagen van slafelijke arbeid afte houden, dan rees onmiddellijk een nieuw probleem. De aldus vrijgekomen tijd moest aan de heiliging
van de dag des Heren, en niet aan 'wereldse' bezigheden worden besteed.69
De kerk zocht naar godsdienstoefeningen om de zon- en feestdagen naast de
eucharistieviering nog verder in te vullen.70 Zo ontwikkelde de kerk een dagvullend programma dat de gelovige in staat stelde de meest kritieke momenten van de heilige dagen, te weten de namiddag en de avond, op een voor het
zieleheil ongevaarlijke manier door te brengen.7'
Reeds in 1571 had bisschop Metsius op de eerste diocesane synode van
's-Hertogenbosch bepaald dat de richtlijnen van de concilies van Trente en
Mechelen inzake de zondagsscholen strikt nagevolgd dienden te worden.
De bisschop verzocht met name de lokale bestuurders om de oprichting van
zondagsscholen te bevorderen door te verbieden 'dat er op die tijd, dat de
62. GAii, Oud archief heerlijkheid Bokhoven, inv nr 157 Aert Pauwei Moors was een
goede bekende van justitie reeds in 1702 was een proces tegen hem gevoerd inzake
'blasfemie en ander wangedrag' (invnr 152) In de jaren 1710-1711 zou het opnieuw tot
juridische procedures komen wegens 'wangedrag en dronkenschap' (inv nr 158) De verdachte werd ter dood veroordeeld Naar het zich laat aanzien is dit vonnis nooit uitgevoerd,
aangezien Moors de heerlijkheid is ontvlucht (vriendelijke mededeling Paul van Dun)
63. Panken & Juten, 'Drie Kempischc dorpen (Waalre, Valkenswaard en Aalst)', 214
64. Van den Bossche, Den calholycken pedagoge, 316 65. Vgl ook Van den Berg, De viering
van den Zondag, 100. 66. De Ram, Synodicon Belgtcum, 11,337 (decreet 'de celebratione
festorum', 1598) 67. Stejartius, Synodi duae, 178 (Tit x n , C a p v ) 68. De Ram, Synodicon Belgtcum, 11,337 ('de celebratione festorum', 1598) 69. Art, 'Van heilige tijd naar vrije
tijd', 595 70. Cloet,'Het gelovige volk in de 17e eeuw', 397 71. Art,'Van heilige tijd naar
vrije tijd', 595 De auteur plaatst deze ontwikkeling in de negentiende eeuw, maar voor het
bisdom 's-Hertogenbosch bespeuren we dit verschijnsel reeds in het begin van de zeventiende eeuw

jeugd in die scholen onderwezen wordt, dansen, voorstellingen of andere
dergelijke ongepastheden zullen plaatsvinden'.72 In de Bossche synode van
1612 deed men opnieuw een ernstig beroep op de pastoors 'opdat het volk
Gods teruggebracht zal worden van ijdele zaken, ledigheid en drinkgelagen,
naar de heilzame zaken van het eeuwig Heil en meer zal bidden [...]; sporen
wij in de Heer aan en smeken alle pastoors, om op feestdagen de godsverering in de kerken vooral na het middagmaal in te stellen, en zich toe te leggen op het vieren van de vespers met de koster en de leerlingen; en dat ze na
de vespers catechismusonderricht voor de jeugd geven'.73 Ook in de pastorale praktijk klonk deze opvatting door. Zo drong de pastoor van Lith er in
1617 op aan 'dat er Lof gehouden zal worden en dat er middelen gevonden
moeten worden om op zon- en feestdagen godsdienstonderricht te geven,
omdat de jeugd rondzwerft over de straten en het op drank gemunt heeft'.74
In het kerkelijk offensief tegen het volksvermaak riep men vaak de wereldlijke overheid te hulp. Zo moest de schout van Hilvarenbeck in 1628 op het uur
van de kerkdienst en van de catechismus de jongens uit de herberg halen en
naar de kerk sturen.75
Het catechismusonderricht was in de eerste decennia van de zeventiende
eeuw in de Oostbrabantse parochies algemeen ingevoerd. Op het derde provinciaal concilie van Mechelen in 1607 werd de catechismus van Makcblijde
aangenomen. Bisschop Masius liet dit instructieboek om de gelovigen beter
tegen 'de dwaalbegrippen' der hervorming ie beschermen aanpassen voor
het Bossche bisdom. In 1611 verscheen de Catechismus voor de latholtjcke
jonc kheijl des btsdoms van 's Hertogenbossche, overeenkomende met den Catechismus van Mechelen, en vermeerdert, door order van Gipbertus Masius, die door
de kerkleider op 26 februari 1612 verplicht werd gesteld. Deze diocesane catechismus werd in 1623 vervangen door een, voor de gehele kerkprovincie
geldend instructieboek, de befaamde Mechelse catechismus, die —met de nodige aanpassingen - tot diep in de negentiende eeuw gebruikt zou worden.76
De kwaliteit en continuïteit van de catechismuslessen werd evenwel aangetast door de politieke en religieuze veranderingen die de Vrede van Munster met zich meebracht. Ondanks het feit dat het bisdom werd gedegradeerd tot een apostolisch vicariaat, bleef met name vicaris Martinus Steyaert
vanuit Leuven via rondzendbieven daadkrachtig instructies geven aan zijn
klerikale medewerkers. In de brief van 1697 onderstreepte hij het belang van
de kerkelijke middagdiensten, zoals de vespers, het lof en het catechismusonderricht. Hierbij tekende hij aan dat die lessen niet alleen voor de kinderen
bestemd was, maar vooral nuttig voor de volwassenen, die de 'goddelijke dingen' immers beter konden bevatten. Tot zijn genoegen had hij tijdens zijn
laatste visitatiereis kunnen constateren dat op de meeste plaatsen de catechismus reeds door ijverige pastoors werd verklaard, onder grote toeloop,
met bijzondere vrucht voor de zielen. 'Daar toch moeten allen de gebeden en
de formules die gemeengoed zijn ν an de gelov igen, zoals de Twaalf Artikelen,
het Onze Vader, hel Wees Gegroet, de Geboden van God en van de Kerk enz..

goed leren begrijpen en op tijd met innerlijk gevoel opzeggen; en ze moeten
leren bij gelegenheid daarvan akten van Geloof, Hoop, Liefde, Berouw en van
de andere christelijke deugden te verwekken; voor het verwekken hiervan
zijn deze formules van Godswege opgesteld'. Grondslag voor de leerstof
vormde de Romeinse catechismus, waarop die van Mechelen was gebaseerd en
die aangevuld kon worden met andere catechetische instructieboeken. Blijkbaar achtte Steyaert het nodig zijn priesters nadrukkelijk aan te sporen ook
zelf deze catechismus steeds bij de hand te houden, opdat ze voortdurend de
noodzakelijke instructie konden nalezen om deze vervolgens aan hun schapen te verkondigen.77 Een ander punt van zorg voor de geestelijkheid was de
bereidheid van ouders om hun kinderen en dienstpersoneel naar de catechismuslessen op de zondagmiddag te sturen.7"
Van het katholieke onderricht in de catechismus legde de predikant Hanewinkel omstreeks 1800 een boeiend getuigenis af. Als een kind maar een
goed geheugen heeft, zo stelde hij, dan kan het een brave katholiek worden.
Of de informatie ook begrepen en nageleefd werd, lijkt van ondergeschikt
belang te zijn geweest. 'Als een Kind zijne les in den Katechismus niet wel geleerd heeft, en hetzelve bij den Priester niet van buiten kan opzeggen, word
het door den Priester op zijne knieën voor het Lieve-Vrouwen-beeld gezet
met uitgerekte armen; somtijds geeft hij het ook wel eens in iedere hand
eenen steen, en in dceze houding moet het, ten straffe zijner domheid, eenige Pater-nosters bidden. Deeze straf noemt men rekken. Meer dan eens zag ik
deeze straf uitoeffenen'. Tijdens zijn reis door de Meierij woonde Hanewinkel eens een catechismusles over de naastenliefde bij en hij schreef gretig alles van woord tot woord op. Uit het vraag-en-antwoordspcl bleek tot zijn ironische opluchting dat ook de ketters (Hanewinkel plaatste hierbij de noot:
''Protestant, Geus, Ketter zijn bij de meeste, zelfs bij de beschaafdste Roomschen, vooral in de Meierij, woorden van enerlei betekenis') tot de naasten
behoorden, aangezien ook zij de hemelse glorie deelachtig konden worden.74
In het voorgaande zagen we hoe de heilige dagen door katholieken geschonden werden en dat de meeste gedragsvoorschriften als verbodsbepalingen
waren gesteld. Op de vraag hoe men de heilige dagen dan wel moest doorbrengen, gaf Petrus van den Bossche in Den catholycken pedagoge duidelijk
antwoord. Men diende zich op die dagen te bepalen tot goede godvruchtige
72. Stejartius, Synodiduae, 7o(Tit 19, C a p i i ) Vgl ook Elias, AVrl* t'n ъіааі, 260-267
73 Ibidem, 177-'7" (Tit хп, Cap 111) 74· Visitaties van 1617 ïnhet dekenaat Oss door
bisschop Nicolaas \an Zoes, uitgegeven door Krenken, 'De latere kcrkvisitaties', 125-132,
aldaar 131-132 75. Frenken.Dotaraín/fn, 84 76. Schutjes, Cesi hiedenn van het bisdom
'і-НетЩепЬоіСп, il, 278 279, Krenken, 'Bijdrage tot de geschiedenis van het catechismusonderricht' 77. Stejartius, Synndi duae, hxcgcsis, Rondzendbrief ν an Stevaertaande
Bossche clerus, Leuven 1697 in RAI', лли, bundel Rome-Utrecht iv 3m, f 222 230
78. Vgl Spicrt7,'Een visitaticvcrslaguit 1753 betreffende de St Martinusparochie te
Gennep',92-93 79. [Hanewinkel],Reize duor de \iujorijin /700,140-141,147,220,Idem,
Gedachten η er de Meienjian 'j //< 7»і;<л/тчА,6-7, 14,23

werken, zoals het bijwonen van de heilige mis, die - op straffe van doodzonde - door de kerk verplicht was gesteld. Voorts werd van de gelovige verwacht dat hij of zij een kerkelijk programma volgde, bestaande uit bijvoorbeeld het aanhoren van predikaties en catechismuslessen, het ontvangen van
sacramenten zoals de biecht en de communie, alsmede het bijwonen van de
vespers en het lof. De huiselijke zondagsheiliging leidde idealiter tot het
lezen van devote boeken, het bezoeken der zieken of andere werken van
barmhartigheid 'na den staet en gelegentheyt, die een jeder tot Godts eere
vinden kan'.80
In het proces van rekatholisatie zien we telkens pogingen van de kerk om het
sacrale te zuiveren van het profane en alledaagse. Daarbij maakte de kerk een
rationele scheiding tussen heilige en niet-heilige dagen. Gingen de bepalingen met betrekking tot de heiliging van de zon- en feestdagen ver terug in de
geschiedenis, op het Concilie van Trente en de provinciale en diocesane
synoden werden deze decreten herijkt en vervolgens effectief doorgevoerd,
waarbij met behulp van systematische visitaties op de naleving ervan werd
toegezien. In de reglementen van de lokale wereldlijke overheden werden
bepalingen opgenomen die dit kerkelijk beleid ondersteunden en die het
mogelijk maakten om overtreders van de zondagsgeboden juridisch aan te
pakken. Bovendien trachtte de clerus de beleving van de zondag door de
parochianen te beïnvloeden door de uitbundige publieke vermaken in een
kwaad daglicht te stellen als zijnde gevaarlijk voor het zieleheil.
Om de gelovigen van deze gevaren te doordringen stelde men een intensief programma op van godsdienstonderricht voor kinderen èn volwassenen
in de vorm van verplichte catechismuslessen. Tevens bood de kerk een alternatief religieus programma aan voor de anders in ledigheid doorgebrachte
middag en vroege avond. Dat deze vorm van tijdsbesteding lang niet bij
iedereen in de smaak viel, blijkt uit de visitatierapporten, waarin klachten
over het bijwonen van dergelijke diensten staan vermeld. Niettemin is de
contrareformatorische kerk er, vooral in de eerste helft van de zeventiende
eeuw, in geslaagd de heiliging van de zon- en feestdagen tot een vanzelfsprekendheid te maken en een zeker maatschappelijk draagvlak te geven. Toch
was dit besef van heilige en niet-heilige dagen met strikt onderscheiden
gedragsrepertoires geen garantie voor een ongestoord verloop van de zonen feestdagen. De vele klachten duiden erop dat de commerciële belangen
van ambacht en handel vaak prevaleerden boven de religieuze, en dat het
vermaak op het marktplein of in de herberg zelfs tijdens de kerkelijke diensten niet werd geschuwd. Velen zullen in vol bewustzijn met overgave
gezondigd hebben, maar bij anderen was de notie van zonde bij het verrichten van bepaalde handelingen op heilige dagen veelal afwezig. De rationele
scheiding tussen het sacrale en het profane had zich, zeker in de zestiende
eeuw, in de belevingswereld van de gelovigen, waarin het heilige en het
wereldse vaak nauw met elkaar verweven waren, immers nog niet altijd zo

sterk ontwikkeld. Door de pastorale politiek van catechisatie werd het besef
van een strikt onderscheid tussen sacrale en profane tijden echter in toene
mende mate gemeengoed in de zeventiende eeuw. Het is ook in die tijd dat
we de eerste sporen aantreffen van een speciale zondagse kledij, waarin de
nieuwe tijdsbeleving haar materiele neerslag vond. 8 '
CALVINISERING: SABBATSRUST EN BEDEDAGEN

Reeds in de eerste jaren van de vestiging van de gereformeerde gemeente in
Den Bosch werd in de notulen van de kerkeraad melding gemaakt van klach
ten met betrekking tot de zondagsviering. Daarom werden allerlei populaire
vermaken tijdens de diensten verboden, zoals het dobbelen, kegelen, scher
men, vechten en het werpen met penningen.82 In feite strookten deze bepa
lingen geheel met de katholieke verordeningen op dat punt. Ook maakte de
kerkeraad opmerkingen over het teren van gilden en andere verenigingen op
zondag, en werd geeist dat de winkels gesloten zouden zijn. Tevens achtte
men het een vorm van heiligschennis om op de dag des Heren het stadsafval
met vuilniskarren op te halen. In 1635 werd de stadhouder vermaand 'alsoo
men bevint, dat er herbergen sijn, die op den dach des Heeren vol sitten en
voor alle man openstaen tot schandael en ergernisse van die genen, die voorbijgaen'. Behalve het 'brandewijntappen' diende ook het drijven van handel
80. Van den Bossche, Den catholycken pedagoge, 317 In Van Thienen, Den dobbelen
Zielentroost worden de gedragsvoorschriften als eenvoudige instructies in een aantal
'leringen' gegeven, zoals 'Gaat op Heiligdagen gaarne ter Kerk', 'Hoort gaarne S Jans
Evangelie', 'Hoort gaarne het Woord Gods', 'Des Heiligdags zult gy gaarne bidden',
'Leest uw Gebed langzaam met aandagt'etc (aldaar 38-41) 81 Vgl ook Art,'Van heilige
tijd naar vrije tijd', 594, en Burke, Popular culture, 8 1 ' a sharp distinction between
ordinary working days and festivals may be expressed by a sharp distinction between
working clothes and "Sunday best" ' In de beschrijving uit 1651 van de inboedel van de
familie Kersrens te Vorselaar in de Antwerpse Kempen troffen we de vroegste vermelding,
voor zover bekend, aan van een specifiek zondagskostuum 'eene eyeken kiste, daenn
wesende oick noch diversche pampieren ende cleederen van 's Sondaghs' Zie Weyns,
Volhhunraad m Vlaanderen, 1,248 Vroegste vermeldingen van zondagse kleren in de
boedelbank van het Ρ J Meertens-Instituut voor Doesburg (1673), Maassluis (1668),
Medemblik (1687), Weesp (1767) en I.ichtenvoorde (1777) Opmerkeli|k is dat in boedel
beschrijvingen uit Oirschot, waar kleding zelden genoemd of gespecificeerd wordt, geen
sprake is van een zondagskostuum Wel wordt er gesproken ν an de 'dagelijkse kleren'
(1667) of het 'dagelijks habijt' ( 1661 ), hetgeen slechts indirect verwijst naar de speciale
kleding voor zon- en feestdagen In du verband is ook de opmerking van Cloet interessant
dat 'het gebrek aan passende kleren ( ) in het landdekenaat Antwerpen en elders in de
eerste helft van de 17de eeuw wel eens meer [werd] aangehaald als voorwendsel of als reden
om de paasplicht niet te vervullen De Antwerpse landdeken Laurent Beyerlinck stelde
in 1618 aan zijn bisschop voorde pastoors de opdracht te geven ook op de weekdagen de
paascommunie uit te reiken omdat zijn ervaring leerde dat 'velen' uit schaamte voor hun
ongepaste kledij niet wilden communiceren op zon- en feestdagen' (Cloet, Hel gelovige
tolt in de ïye eeuw, 406) Omstreeks 1880 kregen oudere vrouwen, in dienst van de
Kortnjkse firma Goethals 8; Cie , bijzondere bijstand in de vorm van 'leening van
kleedingstukken, die zij eiken zondag gebruyken mogen om ter Kerk te gaan' Zie
Van der Plas, Mijnheer Cezelle, 353 82. Meindersma, De Gerejormeerde Gemeente te
's-Hertogenbosch, 123
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op marktplein en in vleeshal door de plaatselijke overheid geweerd te wor
den 8 ' De contrareformatonsche clerus zou tegen een dergelijke rigoureuze
zondagsheiliging waarschijnlijk geen principieel bezwaar hebben gehad,
doch de katholieke leer beperkte zich tot het verbieden van dergelijke activi
teiten ten tijde van de kerkdiensten De magistraat \an 's-Hertogcnbosch
kondigde in 1632 evenwel verdergaande maatregelen af, zoals het verbod om
'koek-, poppenwerek etc te verkoopen ende daartoe eenige cramen oft tafelen te stellen voor eenige kereken oft op eenige tijden, als in de tijden des
Pausdoms plach gehouden te worden, daer het kermis was' We dienen daar
bij te bedenken dat de verschillende parochies binnen de stad ieder hun
eigen kerkwijdingsfecst vierden Dezelfde bepaling gold voor Smt-Nicolaasavond, op verbeurte van drie gulden en van de 'koeken, popwerek ende
ooft' Op de gewone jaarmarkt was deze handel echter wel toegestaan 8 4 Het
Bossche stadsbestuur drong in de roerige tijd tussen de inname van de stad
en het sluiten van de Vrede van Munster (1629-1648) verschillende keren
aan op het onderhouden van de zondagsrust 8 s
In de Grote Kerkelijke Vergadering ter reformatie van de Meierij in 1648
werd door de verzamelde predikanten een zogenaamde deductie opgesteld,
gericht aan de Staten-Generaal, waarin niet alleen werd gevraagd om 'de
grooten toeloop des volex, bijeencomende om te spotten' op zondagen en
andere momenten van predikatie te verbieden, maar ook dat 'de pauselijcke
heijlige dagen niet en sullen geemploijeert worden tot insolentien ofte ongebondentheden' en dat de winkels, zoals op 'ordinarne dagen', gewoon open
zouden blijven 8f' Hadden de katholieke kerkleiders aan het einde van de /estiende en in het begin van de zeventiende eeuw veel strijd gevoerd tegen het
handeldnjven op de heilige feestdagen, na 1648 werden de katholieke win
keliers en handelaren er van overheidswege juist toe aangezet publiekelijk
hun nering te drijven
In classes en kerkeraden besprak men sindsdien met grote regelmaat de
vele overtredingen die de katholieken in de Meierij zich veroorloofden Ook
werd tucht uitgeoefend ten opzichte van weerspannige lidmaten die zich op
zondag schuldig maakten aan bijvoorbeeld 'het bleijcken van lijnwaedt en
gaeren' en 'het gaen of malen van volmolens en papijr-, olij- en houtsagersmolens' 8 у De visitatieverslagen meldden om de haverklap dat 'de Prophanatien van 's Heeren vast en bcdedagen [ ] overal nog seer in swang [gaan]
hoewel op d'een plaets meer als op d'ander, boven anderen munten uijt
Druinen, Hilvarenbeek, Oosterwijck, Boxtel [ ] Tot Berchem gatet so
grof als 't immer kan' 8 8 Bij lezing ν an deze verslagen krijgt men onw ïllekeung waardering voor de volharding en ijver waarmee de predikanten in deze
begintijd hun idealen trachtten te verwezenlijken
Het ergerde de dienaren des Woords dat de overheid vaak het verkeerde
voorbeeld gaf, zoals bijvoorbeeld te Drunen in 1677 De drost had daar
briefjes laten aanplakken waarop vermeld stond dat 'men op Sondach ten
een uijre zoude comen 't hout-gewas zien, [en] daarop accordeerende coop-

dagen aangestelt inde herbergen'.89 Ook het vergaderen van de schepenen
op zondag, ja zelfs tijdens de predikatie, was hun een doorn in het oog.90
Deze overheidsdienaren werden daarentegen gemaand op te treden 'tegen
de marekten en kermissen die opentlijck op Sonnedaghen tot grote ontheiliginge vande Sabbats des heeren werden gehouden, met openinge van kramen, batamentscholen [toneelvoorstellingen], [en] lotwerpen [toekomst
voorspellen]'.9'
In 1658 wond de Helmondse predikant Cornells Costius zich op over het
lakse optreden van de stadsbestuurders aldaar, die anders dan hun collega's
in Den Bosch of Eindhoven veel door de vingers zagen. In Helmond werd de
zondag niet alleen door markten ontheiligd, maar vooral ook door de 'grouwel van verquistinge ende becstachticheijt [...] namehjek dat de brandewijnscroegen ende winckcls openstaen voor alleman ende worden selfs Borgemeesters ende Deeckenen, verswijge gemeijne personen, daer gesien'.
Tevens kwam men er 's zondags op de markt bijeen om voor, tijdens en na de
predikatie 'luijledich [te] gaen en staen op de mart met troepen, snappende,
spottende, lachende ende juijchende; andere de cloot scietende of de bal
slaende, de straeten woelende van 'tlediche geboefte, 'twelck rontomme de
kereke ende op de marekt onder den Godtsdienst speelt en raest'. Ook hiertegen trad het plaatselijke bestuur, waaronder zich slechts enkele gereformeerde schepenen bevonden, niet of onvoldoende op, aldus de predikant,
die tevens geërgerd wees op de 'nonchalance' van de heer van Helmond. De
Helmondse predikant richtte zich, bij gebrek aan medewerking van de lokale overheid, in 1658 rechtstreeks tot de Staten-Generaal met aanbevelingen
'opdat geen sondendach, coopdach, speeldach, suijpdach ende duijvelsdach vanden Heeren dach gemaeckt en worde'.92
In een vragenformulier dat in 1677 was opgesteld als handleiding voor de
visitatie van de kerken, was niet voor niets de vraag opgenomen of de ambtenaren 'wel zorge dragen dat de Sabbats des Heeren, ende publijkc bededagen niet en worden geprophaneert?'93 Met name moesten alle 'wereltse
lichtveerdicheden' als komedies en danserijen geweerd worden, vooral tegen
de tijd van jaarmarkten of kermissen.94 In datzelfde jaar kwamen er bij de
classis 's-Hertogenbosch klachten binnen over het dansen te Loon op Zand
en in Den Düngen.95 Waren dergelijke geluiden ook van de contrareformatorische bisschoppen bekend, de gereformeerden waren in de tweede helft
van de zeventiende eeuw op dit punt aanzienlijk strenger: ook na afloop van
83 Ibidem, 163 84. Stadspublikatie 23 augustus 1632, geciteerd in Hezenmans,
's-Hertogënbouh ian rÔ2ç tot 1 /ç8, 39"4° ^5· V a n Heur η, Hnlorw der studen Meyerye
iati 'sHertoçenbosch,u,^i)t)
86. R A \ B , A C H , i m nr 1, f 25,48 Vgl ook 4bcls& Wouters,
4cla CoHventus Syhae-Diuerhts, 1, 26-27 87. Middelen tot stui|tinge van cenige hooghgaande Sonden onses Landes (1662) in RAMH, ЛСН,ІП ПГ IO,f І2б'"із6', aldaar f ігд г
88. Ibidem, im nr 37, f 7 9 ' ' (\isitatieverslag ι o april 1687) 89· Ibidem, f io r (visitJtie\crslag1677) 90. Ibidem, im nr 10, f 128* (1662) 91. Ibidem, f 128* (1662)
92. Hagen,'De straeten woelende \an'tlediche geboefte' 93 RAVB, *CH,in\nr 37, f 6 r
94. Ibidem, in\ nr 10, f 1354 95. Ibidem, im nr 37, f i o '
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de kerkdiensten waren vermaak en zelfs 'geestelijcke en Schriftuirhjcke
Comedien' verboden 9 б Het wekt dan ook geen verbazing te lezen dat 'alle
kercken tegen den tijt van haere aenstaende kermissen haere respectieve
Magistraten ernsthjck sullen versoecken, de comedianten en batamentspeelders, & diergehjcke Gespuys van Menschen, uyt haere plaetsen te weiren' «
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Christelijke feestdagen ter ere van heiligen konden in de ogen van reforma
toren als Luther en Calvijn geen genade vinden Deze feestdagen waren
immers niet op de bijbel gebaseerd en richtten zich bovendien op de verering
van mensen, terwijl de godsdienst uitsluitend op de Heer gericht diende te
zijn Terwijl in het katholicisme de heilige dagen als festa chon etfort uitbun
dig werden gevierd, lag bij de protestanten de nadruk geheel op de zondags
viering Dat was voor hen immers de enige dag in de week die geheel voor de
godsdienst was bestemd ' 8 'Het is een kranke troost voor de sielen', zo stelde
Abraham Magyrus spottend in een toegift op zijn Almanachs-heihgen uit
1717, 'datse door het vieren van zoo veel versierde H dagen, of de missen
daer op gedaen, verlichting ja verlusting zouden genieten, en van pijnen rus
ten, gelijk God selve op den sevenden dag gerust heeft 't Welk d'eenvuldige
lieden voor haer geld word wijs gemaekt' " De reformatoren kenden geen
heilige tijden, die door hun sacrale karakter beter geschikt zouden zijn voor
het religieuze contact met het hogere De rust die nodig was voor het ver
richten van de godsdienst was bij hen, in tegenstelling tot bij de joden, dan
ook niet exclusief aan een bepaalde dag gebonden Eigenlijk zou men elke
dag godsdienstoefeningen moeten doen, maar omdat dit op praktische
maatschappelijke bezwaren stuitte, werd vastgehouden aan de zondag De
protestantse kerken beschouwden deze dag dus niet zozeer als een heilige
tijd, maar als een rustdag Voor Luther bood de zondagsrust als een kerkelij
ke instelling de gelegenheid tot het vervullen van de godsdienstplichten
Calvijn daarentegen beschouwde de sabbatsrust als een goddelijk gebod de
door de mens te betrachten uitwendige rust was een teken aan de Schepper
dat men zich onthield van boze werken en zich openstelde voor God Boven
dien verschafte de sabbat de rust die nodig was om de godsdienst naar beho
ren te vervullen Ten slotte werd ook lichamelijke rust, om sociaal-maatschappelijke redenen, belangrijk geacht Evenals Luther handhaafde Cal
vijn de eerste weekdag als rustdag, hoewel hij geen bezwaar tegen een twee
de, doordeweekse, voor de eredienst bestemde rustdag zou hebben gehad I0°
Valt voor de katholieken de viering van de zon- en feestdagen onder het
derde gebod, de protestanten rekenen de zondagsrust tot het vierde van de
Tien Geboden De Heidelbergse catechismus (1563) stelt dat de gelovigen op
de sabbat trouw naar de gemeente dienen te komen om Gods Woord te
horen, de sacramenten te gebruiken, de Heer publiekelijk aan te roepen en
de christelijke barmhartigheid te oefenen Zachanas Ursinus (1534-1583),
een der auteurs van deze toonaangevende protestantse catechismus, schrijft

dat God niet alle werk op de sabbat verbiedt, doch slechts werk dat de gods
dienst verhindert. Op dit punt van de zogenaamde uitwendige sabbat ver
schilt de Heidelbergse catechismus echter van die van Westminster uit 1648,
waarin gesteld wordt dat ieder tijdstip van de sabbat aangewend moet wor
den voor de godsdienst en dat elk profaan werk achterwege dient te blijven.
Hier ligt dan ook de nadruk op het verbod van wereldse activ iteiten en hand
having van absolute lichamelijke rust. Deze opvatting zou kenmerkend wor
den voor het puritanisme in Engeland, dat in de zeventiende eeuw ook van
grote invloed was op Nederlandse theologen als Gisbertus Voctius (15891676) en boetpredikers als Jacobus Koelman ( 1632-1695). ' 0 I
In de puriteinse opvatting, die met name in Zeeland veel aanhangers
vond met vertegenwoordigers als de predikanten Udemans en Teellinck,
begon de ideale dagorde van de sabbat met het vroeg opstaan voor gebed en
bijbellezing ter voorbereiding van de kerkdienst. Na de ochtend- en middagpreek werd de gelovige geacht de stofte overdenken en in familiekring te
bespreken. Naast het zingen van psalmen kon men zieken en behoeftigen
bezoeken bij wijze van barmhartig werk. Tegen deze strenge zondagstucht
rees binnen eigen kring verzet, ondere andere van de hoogleraar Gomarus,
die wereldse activiteiten niet absoluut verboden achtte. Volgens Voetius, die
onder meer predikte te Heusden en 's-Hertogenbosch, diende men zich op
zondag te onthouden van alle niet noodzakelijke activiteiten, waar hij ook
elke vorm van vermaak en ontspanning toe rekende. Een uitzondering
maakte hij voor het reizen van en naar de kerk, voor liefdadigheidswerk en
voor werkzaamheden die geen uitstel duldden. Deze vergeleken met het
puritanisme milde opvatting over de sabbat was vastgesteld op de nationale
synode van Dordrecht in 1618-1619, waarbij tevens werd bepaald dat in
iedere gemeente naast de ochtenddienst 's middags over de Heidelbergse
catechismus zou worden gepreekt.' 02
Over de specifieke vormgeving van de sabbat ontstond in de tweede helft
van de zeventiende eeuw binnen het calvinisme echter grote onenigheid, die
bekend staat als de strijd tussen de Coccejanen en de Voetianen.103 De gere
formeerde theoloog Johannes Coccejus (1603-1669) raakte omstreeks 1660
in conflict met zijn Utrechtse collega Gisbertus Voetius over het sabbatsge
bod. Coccejus, die hoogleraar te Leiden was, beschouwde de heiliging van
de dag des Heren niet als een noodzakelijk goddelijk gebod. Het was slechts
een gewoonte van de christelijke kerk, die de gelovigen voorhield dat ze zich
op zondagen dienden te onthouden van slafelijke arbeid. Die hield de men96 I b i d e m . i m n r io,f ΐ32\Γ 133T (i 662) 97. Ibidem, f 133* 98. Stronks,'Het kerkvolk
op de zondagen 1 ,141-142 99. Magvrus, 4lmanachs-hetltgen,$\b
rust,\η

100. Haasdi|k, Zondags

ι8 101. Ibidem, 18-20 Vgl Koelman, Reformatie rwdigli ontrent de /eest-dagen

Zie voor de hngelse sabbat Parker, The English Sabbath

102. Schotel, De openbare Eere-

dtenst, 163-199, Stronks, 'Het kerkvolk op de zondagen', 139-144, Haabdtjk, Zondagsrust,
20-21, Douma, De Zondagsmet, 10 103. Zie voor dere strijd Van Veen, Zondagsrust en
Zondagsheiliging, Visser, De geschiedenis van den Sabbatsstrijd, Steenblok, Voetius en de
Sabbat
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sen immers af van de eredienst. De sabbatsrust was dus in zijn visie niet
meer dan een hulpmiddel ter bevordering van de cultus, echter geen onlosmakelijk element daarvan. Buiten de uren van de godsdienstoefeningen
waren ontspanning en eerzaam vermaak volgens Coccejus dan ook geoorloofd.104 Het zwaartepunt van deze strijd lag in de Hollandse kustgewesten
van de Republiek, maar ook aan de Generaliteitslanden ging deze controverse niet ongemerkt voorbij. De Meierijse predikanten hadden doorgaans wel
wat anders aan hun hoofd dan theologische twisten over de sabbatsviering,
maar soms treffen we er evenwel sporen van deze sabbatsstrijd aan. Zo keerde een Bossche alamanakschrijver zich in het begin van de achttiende eeuw
tegen enkele predikanten in de hoofdstad, die naar zijn mening een te gematigde, lees Coccejaansc, visie verkondigden.
HET VIERDE GEBOD VOLGENS EEN ALMANAKSCHRIJVER

Op 4 februari 1733 overhandigden twee predikanten namens de Bossche
kerkeraad aan de schepenen van de stad een 'Uijttreksel van de Aanstotelyke, grouwclykc en ergerlyke uytdrukkingen aangemerkt in den Almanach
van H. Clein'. Hiermee werd een langdurige en uitvoerige juridische procedure in gang gezet. De bewaard gebleven dossiers gunnen de historischantropoloog een fraaie blik op leven en werken van een almanakschrijver en
op de perceptie van zijn werk door kerkelijke en wereldlijke overheden op
verschillende bestuurs- en rechtsniveaus.105
Vanaf het jaar 1708 verscheen in Den Bosch jaarlijks de Nieuwen Brabantschen Almanach, geschreven, samengesteld en uitgegeven door Huijbert
de Cleijn, een mandenmaker die zich omstreeks 1697 in Den Bosch had
gevestigd en daar tot 171 o als schoolmeester werkzaam was geweest. Volgens
de rechters voorzag hij zijn almanak van 'seeckere prognosticatien en naredenen behelsende niet alleen Spinosistische sentimenten en vuijle lasteringen tegens de Religie en Gods Woort maar ook verfoeijelijcke Godslasteringen'. In 1716 werd hij reeds door de hoog- en laagschout van de Meierij van
's-Hertogenbosch - overigens zonder verdere consequenties - aangeklaagd
wegens het een jaar eerder verschenen 'blauwboekje' getiteld Den waaragtigen en eeuwighduurenden voorsegger, dat 'insgelijcx met een groóte lastertaal'
gevuld was. Naar aanleiding van de uitgave in 171 o van een ander blauwboekje, getiteld Grote licht der natuere, was hem al op instigatie van de Bossche kerkeraad de bevoegdheid tot schoolhouden ontnomen. Sindsdien
werd hij in de stukken aangeduid als eigenaar van een mandenmakerswerkplaats.100 Hoewel de kerkeraad steeds gestreefd had naar verzoening met
deze lidmaat, kwam het in 1733 dan toch tot een procedure, waarin Huijbert
de Cleijn op 23 maart door de schepenbank werd verboden 'het verder verkopen en debiteren van den Almanach over den jaere 1733 bij hem uitgegeven'. Voorts mocht hij in toekomst geen almanakken meer maken, drukken,
verkopen of verspreiden 'op eenigerhanden manieren, directelijk of indirectelijk', dit alles op verbeurte van honderd gouden dukaten.107

De hoogschout en procureur-generaal vonden echter het vonnis van de
Bossche schepenbank, namelijk het verkoop- en publikatieverbod, echter te
mild in verhouding tot de ernst van het delict en dienden bij de Raad van
Brabant te 's-Gravenhage een aanvraag tot herziening in. Dit zogenaamde
reformatievcrzoek werd toegezegd, waarna de deurwaarder werd gemachtigd om beslag te leggen op de goederen van De Cleijn. Die werd voorts naar
de Gevangenpoort in Den Haag gevoerd om in eigen persoon voor de Raad
te kunnen verschijnen.108 De onenigheid over de zwaarte van het vonnis
pakte voor onze almanakschrijver verkeerd uit. Niet alleen had de beslaglegging grote consequenties voor zijn familie, Huijbert zelf zat nu in afwachting
van het vervolgproces in hechtenis. Het zou nog erger worden: in plaats van
strafverlichting pleitte de procureur-generaal in zijn Conclusie van Etjsch
levenslange detinering in het tuchthuis om 'aldaer voor altoos te blyven
opgeslooten sonder te mogen hebben eenig gebruyk van papier, pen en inckt
off van eenige schrijffmaterialen'.109 In de uiteindelijke aanklacht werden
hem vier feiten ten laste gelegd: 1. het laten drukken en uitgeven van publikaties met 'Spinosistische sentimenten', 2. 'vuijle lasteringen tegens de Religie en Gods Woord', 3. een 'grove lastertaal tegens predikanten en theologanten' en 4. 'verfoeijelijke godslasteringen'.1"5 In het vonnis dat op 9 juni
1734 werd geveld was de levenslange opsluiting echter teruggebracht tot een
gevangenisstraf van drie jaar en werd de gedaagde veroordeeld tot betaling
van de niet geringe kosten van het proces. ' ' '
De almanak wordt wel beschouwd als het oudste boek ter wereld, ná de bijbel. In Europa verschenen kort na de introductie van de boekdrukkunst
reeds de eerste gedrukte exemplaren en in de eeuwen daarna zou de almanak
het volksboek bij uitstek worden. Een overzicht van sterrenkundige gebeurtenissen en daarmee samenhangende voorspellingen (prognosticaties)
vormde de vaste kern van elke almanak. Daar was allerlei informatie aan toegevoegd die soms praktisch, soms komisch van aard was. Zo treffen we er
meestal de data van regionale jaarmarkten in aan, alsmede verbindingen en
tijden van post- en goederenvervoer, rekentabellen voor muntkoersen en
medische of agrarische wenken. De almanak gaf aan welke dagen geschikt
waren voor aderlatingen of voor het zaaien van gewassen. De overblijvende
ruimte werd opgevuld met kluchtige vertelsels en moppen of door illustraties, die doorgaans waren uitgevoerd in een eenvoudige houtsnedetechniek.
Deze laatste waren niet zozeer bedoeld als bladvulling, maar vormden als het
104. Zie voor de sabbatsbeschouw ing van Coccejus Steenblok, VueliUi en de iubbat, 81 -84
105. Vgl. Rooijakkers, Opereren op het snijpunt van culturen', 273 280 106. /ie voor
biografische gegevens Vos, 'Hubertus de Clein' 107. RANB, RVB, inv nr 447, dossier
nr. 197 (mandement met dagvaarding 2 december 1733) 108. Zie Jacobs, 'De Raad van
Brabant als appel- en reformatierechter', 42-43 109. RAND, RVD, inv nr 447, dossier
nr 197 (Conclusie van eijsch) 110. Ibidem 111. Ibidem, inv nr 448, vonnis 10 549.
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ware 'iconen' die de ongeletterde raadplegers van de almanak informeerden
overmaanstandenen seizoensactiviteiten І і г
De almanakschnj\er putte zijn informatie uit verschillende circuits Zo
was de medische en sterrenkundige informatie ontleend aan de (pseudo)wetenschap, de muntkoerscn en reisverbindingen aan de wereld van de han
del en de anekdoten aan het domein van de populaire literatuur of orale tra
ditie De landbouwkundige informatie werd verkregen uit de boercncultuur, waarin praktische wenken waren ingebed m een magische denkwereld,
die sterk werd beheerst door het svmpathiebeginsel bij wassende maan was
het immers goed zaaien De populaire handboekjes werden gedrukt op
goedkoop en vrij grof lompenpapier en bestonden uit een aantal bijeenge
bonden katernen die versneden waren tot een handzaam, min of meer vier
kant of langwerpig, klein formaat Het omslag bestond soms uit een
gekleurd sierpapier, maar was inde meeste gevallen een simpele blauwe kaft,
vanwaar de destijds gangbare benaming 'blauwboekjes' " 3 Dit drukwerk
werd onder de plattelandsbevolking verspreid door colporteurs en almanak
verkopers Laatstgenoemde bezigheid was overigens een vorm van seizoen
arbeid die zich beperkte tot de jaarwisseling De almanak-leurder werd dan
ook omstreeks ιόςο als een karakteristiek symbool voor de maand januari
geportretteerd door David Teniers op het winterpaneel uit zijn seizoenen
cyclus (zie afb op ρ i68) " 4 Door het kleine formaat, de goedkope uitvoe
ring, het gebruikskarakter en de jaarlijkse vervanging behoorden de alman
akken tot het efemere drukwerk Hier gold de zogenaamde grafische para
dox, die stelt dat hoe groter de oplage en het lezerspubliek is, des te kleiner
de kans is dat er exemplaren worden overgeleverd " 5 Ook van de uitgaven
van Huijbert de Cleijn hebben we tot op heden geen bewaard gebleven
exemplaar kunnen traceren
Almanakuitgevers en -verkopers bedienden een grote en in sociaal op
zicht gevarieerde markt Zij richtten zich soms tot specifieke groepen, zoals
dienstboden, stadsbewoners of ambachtslieden Behalve een aantal nage
noeg tijdloze karakteristieken die duiden op een grote mate \ an continuïteit,
zoals de uitvoering met houtsneden en prognosticates, treffen we in de almanakken soms de weerslag van allerlei politieke en religieuze controversen
aan Zo ook in de Nieuwen Brabantschen Almanack van Huijbert de Cleijn uit
1733 De Cleijn mengde zich vooral in de strijd rond de handhaving van de
zondagsrust 'Zoo de opregte herders op den preekstoel niet donderden in
de Stadt en ik mijnen almanachbhxem niet in veele steden en landen liet sien,
het sou er schouw toegaan met een deel giengaarts, die zeggen als de preek
uijt is, is de rustdag uit' ' ' 6 De almanakschrijver had het vooral gemunt op de
volgelingen van de gereformeerde theoloog Johannes Coccejus Huijbert de
Cleijn kwam in zijn almanak met verschillende ideologische verdachtmakingen aan het adres van de Bossche predikanten 'O gij wetbrekerse Coccejanen [ ] toont maar een bewijs uit Godts woordt waar 't staat, gij mögt het
vierde gebodt te niet doen en arbeiden, gelijk Coccejus in sijn boekjen over

den aardt en natuur des sabbats leert en ik met veel getuijgen selfs heb gehoordt, hier ten Bosch in de groóte kerk dat de predikant op den stoel op den
38 Sondag heeft geleert aan Godts volk dat men op den rustdag sijn beroep
moet waarnemen'. ' ' 7
Dergelijke 'godtloose toverwoorden' zouden de sabbatsschenders in de
toekomst nog duur komen te staan, zo voorspelde De Cleijn. 'Dog uit enkele helnijdt tegen die gezegende en goddelijcke welwesentheidt, heeft den
helzen geest een zwarte vliege gezonden, die in deeze goede zalve gescheten
heeft: waardoor die goede plaaster, die liefelijke en welriekende salve', waarmee de schrijver de verkwikkende zondagsrust bedoelde, was verdorven,
zodat er 'stinkende en verteerende maaijen' uit voortkwamen. 'Godt almagtig verderve alle zulke swarte vliegen, die in 't vierde gebodt schijten en
haare onderdaanen niet leeren rusten op den dagh des Heeren, geboden
rustdag tot in eeuwigheit'. En De Cleijn voegde daar zijn prognosticate aan
toe: 'al wat de geldtduijvel op den rustdagh wint verteeren die gescheten
vloekmaaijen al weder door gevloekte toevallen die Godt beschikt'." 8
De predikanten lieten zich, zoals we zagen, dergelijke laster niet welgevallen en stapten naar de schepenbank. Gelukkig schreven zij alle in hun
ogen aanstootgevende passages nauwkeurig over, zodat we toch een redelijk
beeld krijgen van het ideologische repertoire van onze schrijver. Het voert te
ver om hier alle astrologische en ideologische elementen en symbolen te duiden; wel kunnen we stellen dat in de Nieuwen Brabantschen Almanack op
polemische toon elementen uit verschillende circuits werden samengevoegd
tot een nieuw, ideologisch geheel. De auteur haakte in op de calvinistische
controverse inzake de zondagsheiliging en hij speelde de confessies tegen
elkaar uit. Zo liet De Cleijn een jezuïet zeggen: 'Ja kleintjen, ik belooff dat ik
mijne knegt en dienstmaagde en alle mijne onderhorige kudde sal leeren
rusten volgens Godts Christi en der apostelen bevel, op den rustdag onses
Heeren, alzouw ik tegen en met de geen, die Godts insettinge ontheiligen,
vegten en plukhaijren'." 9 Voorts schraagde hij zijn betoog met vele verwijzingen naar bijbelpassages, waarmee hij een eigen werkelijkheid construeerde. In dit wereldbeeld figureerden zevenkoppige monsters en zwarte vliegen
die in de Tien Geboden scheten. Deze beelden ontleende De Cleijn onder
andere aan de magie, waarin denkbeelden uit populaire en uit semi-wetenschappelijke circuits waren vervlochten,'20 en die hij samenvoegde tot een
nagenoeg onontwarbare kluwen.
112. Schotel, Vaderlandsche volksboeken en volkssprookjes, 1,1-131, Mortier, 'Het wereldbeeld van de Gentse almanakken 1 , Bólleme, Les almanacks populaires aux lye et ¡He siècles,
Сарр, Astrology and the popular press ι ij. Mandrou, De la culture populaire aux A Vile
el XVI Ile siècles, Bólleme, La Bibliothèque bleue 114. Klinge, David Temers de Jonge, 254
(cat nr 86 D). 115. Van Seim, 'Almanacken, lietjes en somwijl wat wonder, wat meus',
Van den Berg& Rooi)akkers, ' t e n premenmaker zonder pers', 257 116. RANB, RVB,
im nr 447, dossier nr 197 (uittreksels uit de almanakken) 117. Ibidem 118. Ibidem
119. Ibidem 120. Vgl Curry, Prophecy andpower Zie voor de \ lieg als magisch en verderfbrengend symbool R Riegler,'Fliege', in HDA, li, 1621-1630
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Dit verstrengelen van verschillende circuits, die hij tevens tegen elkaar
wilde uitspelen, werd Huijbert de Cleijn ten slotte fataal. Hij beschikte over
een van de machtigste wapens van de vroeg-moderne tijd, namelijk het
gedrukte woord, en hij bediende zich als culturele tussenpersoon van een
van de meest populaire media: de almanak. Daarom werd ook zijn opmerking dat hij zijn almanak over 'Noordthollant, Amsterdam, Haarlem en wel
in geheel Hollant' zou verspreiden, 'om te zeggen, dat alleen het bidden niet
zal helpen: maar dat ze het gebodt van Godt moeten nakomen dat ze soo
schandelijk en veragtelijk hebben verworpen, dat is den eeuwigen rustdagh
en der thien geboden die eenen goddeloosen ketter Coccejus heeft leeren te
niet doen, en op dien dagh te werken', I21 uitermate serieus genomen.
Daarbij komt dat de kerkelijke en wereldlijke overheden in de jaren 17331734 met verontrusting de invloedrijke en onruststokende activiteiten van
de verkondigers van onheilsprofetieën gadesloegen. In die tijd verspreidde
zich in de Republiek namelijk het gerucht dat het zeldzame samenvallen van
de feestdag van de heilige Johannes de Doper op 24 juni 1734 met Sacramentsdag122 aanleiding zou zijn voor katholiek oproer en geweld. Zo repte
een profetie, die in het graf van een Napolitaanse geestelijke zou zijn gevonden, van gewichtige gebeurtenisen waardoor de aarde op die dag met bloed
geverfd zou worden. Andere onheilsprofetieën baseerden zich op een tussen
de papieren van paus Benedictus xni gevonden brief waarin politieke wendingen ten gunste van de katholieken werden aangekondigd.12·' Dergelijke
voorspellingen veroorzaakten veel onrust onder de gereformeerden en wekten bij de katholieken, met name ook in Staats-Brabant, hoge verwachtingen
van een op handen zijnde omwenteling. Over het samenvallen van deze
katholieke feestdagen in 1734 schreef de Bossche stadssecretaris mr. Johan
Hendrik van Heurn: 'Zedert veele jaaren had men hier te Lande verspreid,
dat wanneer zulks gebeurde, 'er iet, ten voordeele der Roomschgezinden,
voorvallen zoude: Sommige Inwoonderen deezer Stad ongerust, stelden,
zonder cenige schyn van reede vast, dat dit met een geheele omkeering
gepaart zoude gaan. Men gaf hier voor, dat die omwenteling omtrent St.
Jans Poort beginnen zoude'.124 Ook op het Meierijse platteland waren de
boeren, aldus Justus van Effen in De Hollandsche spectator, er vast van overtuigd dat op Sint-Jansdag een algehele omwenteling zou plaatsvinden.125
In 's-Hertogenbosch, waar Sint Jan de Evangelist van oudsher door de
katholieken als patroon werd vereerd en waar behalve de kathedraal een der
stadspoorten aan hem was toegewijd, was men er kennelijk extra voor
beducht dat het feest van Johannes de Doper, die in de volksmond eveneens
bekend stond als Sint Jan, op 24 juni 1734 door de katholieken zou worden
aangegrepen om de oude orde te herstellen. Van Heurn noteert echter dat
ontwikkelde katholieken de geruchten niet serieus namen en ze als een 'verdigtsel' beschouwden, maar anderzijds wel degelijk bevreesd waren voor
ongelukken. Ook de katholieke geestelijkheid, die zich had laten informeren
over het uitblijven van in het kader van deze juni-paniek door de Staten-

Generaal uit te vaardigen verordeningen ten nadele van de katholieken, verklaarde tegenover de gelovigen geen geloof te hechten aan de juni-geruchten. De Sint-Jansdag in Den Bosch liep, evenals elders in de Meierij, 'zonder
dat men hier eenig onheil vernam' ten einde. '2Ó
Het vrij ongebruikelijke verzoek tot reformatie van het vonnis van Huijbert de Cleijn door de Bossche hoogschout en procureur-generaal - beiden
waakten over de openbare orde - krijgt in de context van deze politiek-religieuze juni-paniek een bijzondere betekenis. In de ogen van het stadsbestuur waren de activiteiten van de Bossche profeet curieus en tamelijk ongevaarlijk; op hogere bestuursniveaus werd de activiteiten van de almanakschrijver echter een grotere reikwijdte toegedicht en werden zij anders
beoordeeld. De Cleijn, die er in de hoofdstad van de Meierij telkens genadig
was afgekomen, werd in het bestuurlijke centrum van de Republiek geconfronteerd met een aanzienlijke strafverzwaring. Hij werd naar eigen zeggen
'met touwen om de armen door vijf dienaren alsof ik een beest ben' uit zijn
woonplaats Den Bosch weggesleept en belandde in de Haagse Gevangenpoort. De Cleijn werd op 9 juni 1734 door de Raad van Brabant in 's-Gravenhage veroordeeld. De almanak van 1734, waarvan de kerkeraad vermoedde dat die door Huijberts zonen naar de drukker was gebracht, is nooit
verschenen.127
De hogere overheden beschouwden Huijbert de Cleijn als een gevaarlijke en invloedrijke stoorzender, die uitgeschakeld diende te worden. Zijn uitspraken werden veroordeeld als godslasteringen die een reèle bedreiging
voor het maatschappelijk welzijn vormden.128 Dit verklaart tevens de voor
een culturele tussenpersoon wel zeer typerende straf: opsluiting in het
tuchthuis zonder pen, papier, inkt of andere schrijfmaterialen, geheel geïsoleerd van de circuits in de vrije wereld.
S A B B A T S S C H E N D I N G E N EN G E R E F O R M E E R D E O V E R H E D E N

Zoals de lotgevallen van Huijbert de Cleijn laten zien, schakelde de gereformeerde kerk de overheid in wanneer de positie van de 'ware religie' en haar
bedienaren in het geding kwam. Trad de (lokale) overheid, zoals in 's-Hertogenbosch, uit politiek-pragmatische overwegingen doorgaans relatief gematigd op, de predikanten slaagden er, al dan niet via classis of synode, ook
op regionaal en vooral nationaal vlak redelijk effectief in hun invloed te doen
121.RANH, RVB.invnr 447, dossier nr 197 (uittreksels uit de almanakken). 122. Op Sacramentsdag, de donderdag na Dnevuldigheidszondag, wordt de instelling van het sacrament
des altaars herdacht 123. Knuttel, De toe stand der Nederlandsche katholieken, 11,191 195,
Fri)hoff, 'De paniek van juni 1734' 124. Van Ilcurn, Historie der stad en Meyerye van
's Hertogenbosch, iv, 13 14 Van Hcurn verwijst hier ook naar een bericht over de Bossche
ongerustheid in de turopische Mercunus(^n)
1,302 (zie ρ 20i, noot 202). 125. Justus van
Lffen, De Hollandsche spectator 10(1734)91-92 Vgl Fnjhoff,'De paniek van juni 1734',
180 126. Van Ilcurn, Historie der stad en Meyerye van 's Hertogenbosch, IV ,14 127. RANB,
RvB, invnr 448, vonnis 10 549(9 juni 1734) Vgl Vos,'Hubertus deClein', 307-308,
die abusievelijk 24 juni als vonnisdatum geeft 128. Vgl Delumeau, La peur en Occident,
507 540, en Idem (red ), Injures et blasphemes
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gelden ' 2 Ч De klachten van de gereformeerden waren doorgaans dan ook
niet gericht tegen de wetgevers, maar tegen de uitvoerders en handhavers
ervan, die vooral op plaatselijk bestuursniveau werk7aam waren
In het veelomvattende reglement op de politieke reformatie der Meierij
van 's-Hertogenbosch van ι april 1660 was een artikel opgenomen waarin
het de officieren strikt werd verboden om bij de uitoefening van hun ambt de
katholieke heilige dagen in acht te nemen '3° Werd in de oude Costuymen van
bijvoorbeeld het dorp Reusel het houden van rechtszittingen, de jaargedingen, verboden op heilige dagen, in 1717 annoteerde de uitgever van deze
rechtsregels dat de heihgdagen niet meer werden gerespecteerd n ' In 1680
vaardigden de Staten-Generaal, hoogstwaarschijnlijk op instigatie van de
classis 's-Hertogenbosch,IJ2 een afzonderlijk plakkaat uit 'tegens de Prophanatie van des Heeren Rust-dagh' in de stad en Meierij van 's-Hertogen
bosch, die gestaag zou toenemen zonder dat de officieren er adequaat tegen
optraden Vandaar dat het, in navolging van plakkaten hieromtrent van bij
voorbeeld de Staten van Holland uit 1653, 1656 en 1659,133 werd verboden
om 'des Sondagh 's morgens of's avondts voor ofte пае de Predicatie' waren
te (ver)kopen of ongeoorloofde arbeid te verrichten 'ende voornamenthjek
in de Herbergen ende Tapperyen gelagen te setten, Bier, Brandewijn, of
Tabacq te verkoopen' op straffe van een boete van drie gulden en verbeurte
der handelswaar ' 3 4 Deze verordening was een duidelijk signaal aan de offi
cieren in de Meierij de klachten van de classes en kerkeraden niet in de wind
te slaan en daadkrachtig op te treden Dat de Staten-Generaal de vinger aan
de pols hielden, blijkt wel uit de nagenoeg woordelijke herhaling in 1682 en
1685 van het plakkaat van 1680 ' 3 5
In juni 1685 organiseerden vier schutsgilden te Son en Breugel als reactie
op het laatste plakkaat in vier verschillende herbergen tegelijkertijd een uit
bundige teerdag, om het gezag te tarten Zij kozen voor de feestdag van Sint
Jan, die toen op een zondag viel Niet alleen profaneerden zij in viervoud
hiermee de zondag, maar tevens vierden ze een katholieke heilige dag, waar
mee ze de plakkaten in het kwadraat overtraden Deze opmerkelijke provo
catie liep geheel uit de hand en had een langdurige rechtszaak als nasleep,
з6
waarbij de gilden en herbergiers uiteindelijk aan het kortste eind trokken '
Enige tijd na de afkondiging van het strenge plakkaat van 1685 komen we in
de visitatieverslagen van de classis 's-Hertogenbosch echter weer volop
klachten tegen 'De Prophanatien van s'Heeren vast en Bede-dagen gaat
overal nog seer in swang, hoewel op d'een plaets meer als op d' ander' Drunen, Hilvarenbeek, Oisterwijk en Boxtel werden met name genoemd, en we
lezen dat in Rosmalen en Lith de stadhouders die de schendingen behoor
den tegen te gaan, daarentegen 'met een quaat exempel voorgaan, tappen
laten [en] op de viool spelen onder de Predicane' Dit gebeurde eveneens te
,7
Dinther ' De klachten hielden aan, zodat op 6 januari 1707 het plakkaat van
1685 tegen het schenden van de sabbatsrust nog eens herhaald wordt ' з 8
Behalve de zondagen kende de Republiek ook zogenaamde dank en

bededagen, die door de wereldlijke overheid werden uitgeschreven en waarin de gereformeerde clerus voorging. Ze waren bedoeld om Gods zegen en
bescherming af te smeken voor gebeurtenissen die de gehele samenleving
betroffen, zoals oorlogen en rampen. Daartoe vaardigden de Staten-Generaal in de zeventiende eeuw doorgaans twee keer per jaar een zogenaamde
biddagsbrief uit, waarin het thema voor de predikatie werd omschreven. Via
de verschillende bestuursniveaus kwamen deze instructies bij de predikanten terecht, die het voorgeschreven onderwerp op de vastgestelde dag in een
bijzondere preekbeurt uitwerkten. Deze bededagen, die in de achttiende
eeuw steeds meer een jaarlijks terugkerend ritueel zonder directe politiekreligieuze aanleiding werden, benadrukten de politieke eenheid van de
nationale gemeenschap. Ze werden immers niet alleen door de gereformeerden gevierd, maar ook door andere religieuze denominaties, zoals de remonstranten, doopsgezinden en lutheranen. Zelfs de joden en katholieken conformeerden zich soms aan dit nationale ritueel. Van Rooden hanteert voor
deze van overheidswege geïnitieerde godsdienstoefening heel toepasselijk
de term civil religion. De bededag werd dan ook in principe in het hele
'vaderland' op hetzelfde moment gevierd, in alle kerken en bij elke confessie.^1»
Met dit religieuze ritueel als medium werd een politieke cohesie met
betrekking tot de algemene christelijke grondslagen tot stand gebracht die
het niveau van de gewesten, facties en confessies oversteeg. Dat het 'vaderlandsgevoel' bij sommige katholieken in de zeventiende eeuw echter nog ver
te zoeken was, blijkt bijvoorbeeld uit een particuliere actie van pastoor Bencdictus Schenkels te Hoogeloon. Deze norbertijn van de abdij van Tongerloo in de Spaanse Nederlanden hield in 1671 aldaar openlijk diensten waarbij hij 'een beededagh tegen de laatste beededagh van Haer Ho. Mo. gehouden ende schandelycke predicatie op de predicanten gedaen' heeft. Deze in
Boxtel geboren priester werd in 1675 van hogerhand gelast het land te verlaten en trok zich ten zuiden van de landsgrens terug.' 40
Vooral in de achttiende eeuw treffen we in de lokale archieven de aanschrijvingen aan die de Staten-Generaal deden met betrekking tot bededagen, zoals te Asten en Ommel, waar in 1747 de bededag 'in consideratie
129. Vgl De Vries, Overhelden Zondagsviering Zie voor de politiek-pragmatische opstelling van overheden in Holland' Van Deursen, Bavianen en shjkgeuzen, 26-20. 130. GPB,
11,2610 131. Costuytnen ende usantien der hoofi-stadt ende Meyerye vans 'Hertogen-Bossche,
297(Costuvmenlocaeldergront-heerlvckhevtReusel, 1606, art 10). Vgl voor de oude
rechtsregels hieromtrent ook Hermesdorf, Recklssptegel, 45-47 132. Vgl Biemans, 'De
paapse poppecraam', 23 133. GPB, vin, 319-320 (10 maart 1653), 614-615(31 juli 1656)
en 615-616 (17 december 1659) 134 СЯВ, III, 484 (19 maart 1680) 135. (7РД, in, 1423
(24|uli і68г)еп iv, 338(25 mei 1685) 136. Zie voor een uitvoerige bespreking van deze
kwestie hfst. 8, pp 524-527 137. RANB, ACH, invnr. 37, f 79' 138. GPB, v, 594-595
139. Van Rooden,'Dissenters en bededagen' Een klassiek ovemcht in Kist, Neèrland's
bededagen en hiddagshneven 140. Van Sasse van Ysselt, 'De uitoefening van den katholieken godsdienst1, 120 Zie voor Schenkels Schutjes, Geschiedenis van bisdom 's-Hertogenbosch, iv, 626
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vande jegenwoordige bekommerlijke toestand van saaken' niet \erstoord
mocht worden door enigerlei 'hantwerk, arbeijt, nennge off tappen f ] ten
eijnde dit heijlsaam oogmerk met geen onbehoorhjkheden mag werden
geturbeert' ' 4 ' In tijden van oorlog of onrust, zoals in de jaren rond 1782 en
1793, werden alle inwoners van het land opgeroepen om tijdens maandelijkse of veertiendaagse bedestonden Gods zegen afte smeken opdat 'het Hem
behaage, de regtvaange waapenen door den Staat tot zelfs verdediging ter
bescherming van haartsteeden en altaaren opgevat, met Zijne genadige bijstand en Goddelijke hulp te bekroonen' Tijdens deze bedestonden waren
onder andere in Mierlo het verrichten van arbeid, het tappen van drank, alsmede kaatsen, balslaan en andere spelen streng verboden, en moesten de
winkeliers op het vastgestelde uur hun winkeldeuren en vensters sluiten ' 42
Omstreeks het midden \an de achttiende eeuw werd in opdracht van de
classis Peel- en Kempenland een overzicht opgesteld van 'Poincten rakende
[ ] de Paapsche Stoutigheden en der selver stuitinge' Hierin werd bijzonder uitvoerig aandacht besteed aan het schenden van de sabbatsrust door
katholieken De beschrijving, die gebaseerd is op de handelingen en visitatieverslagen van de classis en die een samenvattend overzicht van de aldaar
geuite klachten geeft, verschaft een interessant en gedetailleerd beeld van
het zondagse gedragsrepertoire van achttiende-eeuwse Oostbrabantse
katholieken Het overzicht opent met een verbodsbepaling tegen het drijven
van handel het plaatsen van kramen met peperkoek, appels of noten bij de
katholieke kerk, op het dorpsplein of in de voorname straten Ook de verkoop van selderij, kool, aardappelen en vis, die met karren werden aangevoerd, was met toegestaan voor, tijdens of na afloop van de kerkdiensten
Hetzelfde gold voor de verkoop van varkens, die 's zondags met veel kabaal
naar deze marktplaatsen werden gedreven Deze bepalingen waren ook van
toepassing op jaarmarkten en kermissen (de 'zogenoemde Ker- of Kerkmis') Openbare verkopingen van bijvoorbeeld hout, of aanbestedingen van
werk waren op zondagen in de Meierij eveneens taboe ' 43
We zien hier ook de aloude arbeidsverboden terugkeren, met name het
bleken van textiel wordt telkens genoemd 'Dat op Sondagen ook geen
gewascht goedt uijt gelegt, nog Stukken Linnen opgehangen mogen worden
om te drogen' ' 44 Aangezien het hier door de grote witte lappen, die op
bleekvelden werden gelegd of over heggen werden gehangen, een bijzonder
opvallende en ostentatieve overtreding van de zondagsgeboden betrof, is
deze aandacht wel verklaarbaar In de optiek van de overtreders betrof het
hier echter een arbeid die sterk van het weer afhankelijk was en waar nauwelijks fysieke inspanning aan te pas kwam, aangezien de natuur grotendeels
'het werk' deed Dergelijke argumenten werden evenwel ongegrond verklaard Een godgevalhg werk als het delven van graven of het ter aarde
bestellen van doden, was evenmin geoorloofd op zondag, 'wel verstaande
niet alleenlijk voor of onder de Predikatie 's morgens, maar ook niet tusschen
de twee Diensten, en veel min onder de tweede Predikatie ook niet des

avonds; ten ware op extraordinaire tijden van besmettelijke ziekte, dog dan
ook selfs niet dan met voorkennisse en goetvinden van de Regeering en van
de Predikant, en sonder die als dan te overluijden dan na vijf uuren, als de
Kerkendienst bij de Gereformeerden geheel geeyndigt is'. Aan katholieke
zijde kwamen begrafenissen op zondag relatief veel voor, waarschijnlijk om
de protestantse inwoners te krenken. In de dorpsreglementen werd soms
dan ook uitdrukkelijk bepaald dat er op zondagen of andere gereformeerde
feestdagen geen 'dode lichamen' ter aarde besteld mochten worden. In die
context komt ook telkens het klokluidcn ter sprake, dat niet alleen als eerbe
toon aan de overledene maar tevens als auditief protest werd aangewend: 'dat
oock nimant, wie hij is, voortaen eenig 't minste geraes, getier, tumult, off
met de kloek te luijden aen, in, bij ofte ontrent, 't oeffenen van den alleen
waeren Gereformeerden Godsdienst sal hebben te pleegen'.145
Naast handel en arbeid wordt ook het vermaak op publieke plaatsen gere
glementeerd. Met name de schuttersgilden mogen op zondagen niet meer
optrekken of maaltijden houden, die worden aangeduid als 'regte BachusFeesten'.'4б Ook de niet-georganiseerde drinkebroeders dienden het 'zetten
van gelagen' in de herbergen uit te stellen tot een andere dag. Het lijkt niet
onwaarschijnlijk dat dergelijke bepalingen het zogenaamde 'maandag-hou
den' hebben gestimuleerd: men kon dan immers openlijk drinken zonder de
dag des Heren te profaneren. Hoewel Hanewinkel in de Meierijse dorpen
over het algemeen weinig dronkaards aantrof- dit kon overigens per plaats
behoorlijk verschillen - keurde ook hij het drankgebruik op de zon- en feest
dagen sterk af. In zijn ogen werd de kostelijke tijd na de mis in kroegen en
herbergen verdaan met bier en jenever. Zag men door de week zelden een
drinkebroer over straat waggelen, op zondag was de kans hierop groot, aan
gezien het merendeel van de dorpelingen zich volgens de predikant uitslui
tend in de herberg wist te vermaken. ' 4 7 'Komt men des Zondags bij één, dan
weet men over niets anders te spreken, dan over de daaglijkschc bezigheden,
en dit verveelt zeer schielijk, men neemt dan zijnen toevlugt tot het spelen
met kaarten, hierop zijn velen al te zeer verslingerd'. Om dit misbruik, waardoor de dag des Heren werd ontheiligd, effectief te bestrijden, zo stelde
Hanewinkel voor, diende men Onschuldige aangename uitspanningen' in te
voeren, die 'eenen sterken invloed op het hart' zouden hebben. Tevens was
het zaak om voor voldoende variatie te zorgen aangezien men zich anders
snel zou gaan vervelen en spoedig in de oude gewoonten zou vervallen.'48

141. \ a n Kmstcde, lana PeellandiaeHisiuriae,Ordonnantien
Asten&Ommel( 10augustus 1747) 142. Ibidem, Ordonnantien Micrlo( 14 maart 1793), soortgelijke verordeningen
in het Peelland zijn er voor Lierop, Vlierden, Someren (alle 1782) en Bakel en Milheeze
(1793) I43.RANB, ACPK.im nr 1 (acta), los katern Poincten rakende [ JdcPaapsche
Stoutigheden en der selver stuitinge, ff 21 -22,24-25 144. Ibidem, f 23 145. Van
Emstede, Varia Peellandiae Histonae, Stabinale ordonnantien Mierlo, 12 april 1741
146. HANB, ACPK,invnr 1 (acta), los katern Poincten rakende [ ] de Paapschc Stoutigheden, f 23 147. [Hanewinkel], Gedachten mer de Meierij tan 's Hertogenbosch,(¡o
148 Ibidem, 61

Jaarmarkt met kermis bij de ruïne van het klooster Ten I ïaghe te Woenscl
bij Eindhoven, omstreeks 1665. Tekening door Constantijn Daniel van
Renesse, een leerling van Rembrandt, die van 1653-1680 secretaris was van
Kindhoven en Woensel (SAREK, Eindhoven).
Rechts op de voorgrond kijkt een rattenvanger belangstellend naar de
voordracht. Achter op het toneel staat een poppenkast, rechts daarvan
hangt het roldoek van een marktzanger.

Blijkbaar dacht Hanewinkel over de zondagsheiliging tamelijk gematigd. In
zijn adviezen herkennen we de verlichte en bevoogdende dienaar des
Woords, die zijn streekgenoten door en door kende en die het 'peil' van hun
zeden, evenals de toen nog jonge Maatschappij tot Nut van 't Algemeen,
wilde 'verheffen'. Zo stoorde hij zich aan hun weinig propere levenswijze.
Hun woonvertrek brachten zij alleen op zon- en feestdagen op orde, 'voor
het overige zorgt men 'er niet meer voor de zindelijkheid'. ' 4 9
Waar veel mensen bijeen waren op zoek naar vermaak en informatie, daar
trof men ook de pre-industriele professionele entertainers aan, zoals koord
dansers, acrobaten en marktzangcrs. Hun activiteiten werden echter op zon
dagen door de classis Peel- en Kempenland omstreeks 1750 verboden: 'dat
voor al Koorde-dansers of Operateurs en Rollesangers of Sangsters aen de
Kerken-Huijsen nog elders [...], ook selfs in Herbergen op den sel ven dag
des Heeren, 't zij vroeg 't sij laat, sig sullen verstouten te staan, ofte eenige
hunner ijdele vertoningen te doen, waren te veijlen, en te verkoopen, en Rol
len te zingen ofte verkoopen'.' ,0 Met 'rollezangers' bedoelde men liedzan
gers die grote, opgerolde doeken (in later tijden beter bekend als 'smartlap
pen') bij zich hadden waarop de belangrijkste passages uit een lied als in een
stripverhaal stonden afgebeeld. Dit trok extra toehoorders, verhoogde het
vermaak en maakte de inhoud van de liederen beter toegankelijk voor het
publiek. De liedteksten konden na afloop bij de zanger voor weinig geld wor
den gekocht. Deze liedbladen waren gedrukt op goedkoop lompenpapier en
doorgaans voorzien van een of meerdere grove houtsneden. ' 5 '
Een beeldende beschrijving van zo'n marktzanger treffen we aan in het
reisverslag van Stephanus Hanewinkel uit het einde van de achttiende eeuw.
Op de markt te Eindhoven was hij getuige van een 'liedjenszinger' die,
omringd door een menigte van boeren en boerinnen, 'zijne ellendige vodden
zoo hard voorbalkte, als maar mooglijk was'. Deze zanger verkocht evenwel
'zeer veel van zijne prullen, schoon zij alle niets anders dan bijgeloovige leu
gens bevatteden'. Tevens zag hij er een kwakzalver die, hoewel hij 'loog om te
scheuren', veel succes had bij zijn kooplustige publiek. 'Ik dacht toen: mundus vult decipt1, aldus de predikant, 'en de kwakzalver dacht 'er zeker nog bij:
52
deapietur ergoP' Uit Den Bosch is een marktlied bekend dat zich speciaal
op de garnizoensmilitairen richtte, hoewel het ook wel door de Bossche bur
gers gezongen zal zijn. Het is in 1792 gedrukt bij de plaatselijke uitgever
Hendrik Palier en Zonen, voor rekening van de liedzanger Gerrit van Es.
Het blad was goedkoop uitgevoerd op een dubbel octavoblad, met aan de
voorzijde een door veelvuldig gebruik versleten houtsnede met de voorstel
ling van een geharnast en gehelmd krijgsman, voorzien van een spies. Dit
'Nieuw Soldatenlied' (gezongen op de melodie van 'Gij schoone Galathea')
149. Ibidem 150. Ibidem, Γ22

151.Vgl Braekman, Hier heb ik weer wat meums in d'hand

152. 'De wereld wil bedrogen worden, dus wordt zij bedrogen', [Hanewinkel], Reize door
de Majorij in іуд8-іудд^ 34

telde zeven coupletten Interessant is het derde vers, waarin de zondagse
tijdsbesteding wordt bezongen
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Des Zondags gaan wij met muzijk,
Met geli) van een groot pubhjk,
Naar de Groóte Kerk [de Sint Jan] met spoed,
Om te luisteren naar allerlei goed,
De Dominee staat dan op den stoel,
Verteld van alles een heele boel,
Men mag niet dronken drinken of vegten,
Met nog meer van die fijne geregten
Rommedom slaat de trom,
Den soldaat tot wellekom' и з
Zonder aanstoot te geven kon de liedjeszanger zijn publiek vermaken door
met een knipoog de draak te steken met de kerkelijke verordeningen, waar
van we de naleving in de zondagse praktijk overigens niet moeten overschat
ten Iedereen wist 'hoe het hoorde', maar dacht het zijne van deze 'fijne
geregten', aldus de zanger, die zich elders in het lied Gerrit de Digter noemt
Op deze wijze werden de gedragsvoorschriften van de kerkelijke overheden
enigszins geridiculiseerd Kerkgangers stonden dan ook niet weerloos
tegenover het kerkelijke gezag, maar heten, al dan niet subtiel, hun mening
blijken, bijvoorbeeld bij monde van liedjeszanger Gerrit van Es De predi
kant domineerde weliswaar vanaf de preekstoel, maar de marktzanger be
speelde zijn publiek niet minder effectief op pleinen en straten
Een steeds terugkerende klacht van de gereformeerden betreft de ge
woonte van de katholieken om de heilige dagen met meer eerbied en aan
dacht te vieren dan de wekelijkse zondag 'Geen Roomsche zal op eenen dag,
die den eerdienst van Maria, of \an een' anderen zoogenoemden Heiligen
gewijd is, werken, zijn hooi of graanen binnen rijden enz , maar wel op eenen
zondag, hierin vind hij geen been' 1 5 4 De meeste heilige dagen waren niet op
de bijbel gebaseerd Vandaar dat men deze feestdagen in antipapistische ge
schriften graag vergeleek met de 'heidense' feesten uit de oudheid De predi
kant Abraham Magyrus beschouwde, als een marxist avant-la-lettre, in het
begin van de achttiende eeuw de kerkelijke leer met betrekking tot de viering
van de feestdagen van heilige mannen en vrouwen als opium van het volk
niet omdat het zou verslaven maar wegens de verdoving 'Gelyk der Heydenen heyhge dagen bestonden in offerhanden, gastmalen, speelen en feesten,
ter eeren van Sol, Ceres, Neptunus, Vesta, en andere Afgoden Zo houtmen
mede huys onder 't Pausdom met de vierdagen der Sancten en Sanctinnen,
behalve dat zy veel Ceremoniën uy t het Jodendom daer by gelapt hebben, die
t'zamen, als gort in een pot, in een vyzel gestampte droge uytmaken, die als
een kracht der dwahnge veel sterker is als Opium, om herten te betoveren, en
als requtes puerorutn, of kinder-rust, mannen van verstand in slaep te wiegen' '55

Werd de zondagsrust in Staats-Brabant het meest verstoord door katho
lieken, al dan niet als protest of plagerij, ook gereformeerde lidmaten, zoals
de Bossche garnizoenssoldaten, hadden soms moeite zich naar de bepalin
gen te schikken. Zo klaagde de predikant van Waalwijk in de kerkeraadsver
gadering van 14 december 1746 over het lossen van goederen achter de kerk
tijdens de diensten; ook stelde hij het drijven van handel op zondag aan de
kaak 'waardoor Gereformeerden zelfs afgetrokken worden van den openba
ren godsdienst, die niet te kerk, maar wel ter kroeg gaan op dien dag'. De
drossaard werd daarop bevolen het plakkaat van de Staten-Generaal vanaf
de pui van het raadhuis nog maar eens publiekelijk afte kondigen. ' s 6 Derge
lijke geluiden horen we in de achttiende eeuw in veel plaatsen in de Meierij.
De predikant van Bergeijk, dominee De Keesel, richtte zich in 1784 bijvoor
beeld tot de dingbank om het schenden van de zondagsrust metterdaad te
doen ophouden. Hij doelde uitdrukkelijk op de zogenaamde 'turfbieren',
het vioolspelen, het houden van drinkgelagen en maaltijden in herbergen,
het met karren inhalen van brandstof voor de arme ingezetenen, alsmede het
binnenhalen van graan en hooi en het malen van koren.' , 7 Deze opsomming
omvat het welbekende repertoire van vroeg-moderne zondagsschendingen.
In 1796 werden de oude plakkaten en resoluties die uit het oude stelsel
van vereniging van bevoorrechte kerk en staat van de Republiek waren
voortgekomen, zoals de verordeningen tegen het profaneren van de heilige
rustdag, door de Nationale Vergadering nietig verklaard. Na de inlijving bij
Frankrijk was de zondagsrust bij wet slechts voorgeschreven aan ambtena
ren. In 1815 vaardigde koning Willem 1 echter weer een nieuwe zondagswet
uit. Dit was, zo stelde de Raad van State in een advies, 'een natuurlijk uit
vloeisel van het weder opgewekt Godsdienstig gevoel en van de overtuiging
door de lessen der ondervinding verkregen, dat de instandhouding en eer
biediging van den openbaren Christelijken Godsdienst eene noodzakelijke
behoefte is voor het geluk der Burgerlijke maatschappij en een onmisbaar
middel ter bevordering van deugd en zedelijkheid'. In de nieuwe wet, die in
feite niet essentieel verschilde van de oude plakkaten, werden het verrichten
van slafelijke werken en openbare verkopingen verboden, alsmede het herbergbezoek, het verstoren van kerkdiensten en het organiseren van openba
re vermaken tijdens godsdienstoefeningen. In de loop van de negentiende
eeuw zou, los van de religieuze overwegingen, het sociale belang van de zon
dagsrust voor de arbeider een steeds belangrijker element worden. 158
153. Verreyt, 'Een oud Bosch soldatenlied'

154. [Hancwinkel], Reize door de Majortj tn

/799,18-19. Vgl ookMagyrus, Almanachs-heiligen, 16 'Gelyk Muers Volk veel strikter
sich verbind aen de betrathtingc \an de Ruomschc Feesten, dan aen den dag des Heeren '
155. Magyrus, Almanachi heiligen, 373 156. Van der Hammen Nz , 'Iets over de kerkelijke
geschiedenis \an Waalwijk', 187 157. Anspach, 'De predikanten der Nederduitsch
hervormde gemeente te Bergeik с а ', 151 -152 Vgl. ook Van Emstede, Varia Peellandiae
Histortae, Scabinale ordonnantien Someren, 28-11-1803 (verbod om op zon-en feest
dagen drinkgelagen te houden in de herbergen onder de naam van turf en steenbieren)
158. Douma, De Zondagswei, 10-16

KATHOLIEKE RESTAURATIE EN VASTEN

In maart 1752 verzocht apostolisch vicaris Van Litzenborgh (1745-1756) de
paus het aantal als zondag te vieren feestdagen terug te brengen. In de bisdommen Antwerpen, Mechelen en Roermond waren de vierendertig verplichte feestdagen door keizerin Maria Theresia reeds tot de helft teruggebracht. Dit hield in dat het verbod op slafelijke werken op deze geschrapte
dagen was vervallen; het voorschrift om de mis bij te wonen bleef echter
gehandhaafd. Dit beleid van de katholieke overheid sloot nauw aan bij de in
1751 uitgevaardigde breve van paus Benedictus xiv. De Brusselse nuntius
stelde zich volledig achter het verzoek van Van Litzenborgh, en hij achtte de
voorgestelde veranderingen ook wenselijk voor de Hollandse Zending, gezien de protestantse context waarbinnen de katholieken daar moesten opereren. Op dit verzoek werd evenwel niet ingegaan, zodat Van Litzenborghs
opvolger Andreas Aerts (1763-1790) zich in 1763 wederom tot Rome richtte, met onder meer als argument dat de Staten-Generaal op vermindering
aandrongen en mogelijk de zaak eigenmachtig gingen regelen. Na veel overleg en heen en weer geschrijf werd op 20 april 1765 uiteindelijk kerkelijk besloten het aantal als zondagen te onderhouden feestdagen drastisch terug te
brengen, ook al bleef misbezoek op deze dagen wel verplicht.'59
Apostolisch vicaris Van Alphen (1790-1831) richtte zich, net als zijn
voorgangers, van tijd tot tijd in herderlijke brieven tot zijn medewerkers en
gelovigen. Afgezien van deze gelegenheidsbrieven, die hij meestal in het
Nederlands schreef zodat ze in de kerken konden worden voorgelezen, bijvoorbeeld bij de geboorte van een nieuwe vorstelijke telg of bij het overlijden
of de verkiezing van een paus, vaardigde hij ook jaarlijks een zogenaamd vastenmandement uit. Dit was doorgaans in het Latijn gesteld en gericht aan de
dekens; die moesten ze onder de pastoors verspreiden, waarna die ze tijdens
hun predikaties in eigen woorden aan de parochianen doorgaven. Deze vastenbrieven bevatten nauwkeurige instructies, vermaningen en een opsomming van de toegestane dispensaties. Riep Van Alphen in zijn gelegenheidsbrieven, die tot op zekere hoogte te vergelijken zijn met de oude biddagsbrieven van de Staten-Generaal, op tot gehoorzaamheid aan en gebed voor
de kerkelijke en wereldlijke overheden, in zijn vastenbrieven drong hij bij
zijn onderdanen stelselmatig aan op boetvaardigheid. Hij beschouwde de
benarde omstandigheden van oorlog en armoede (1805), het mislukken van
de oogsten ( 1816) en het gebrek aan werk ( 1818) als signalen dat de goddelijke geboden niet voldoende werden nageleefd.
Een constante in zijn vastenbrieven is de klaagzang over het verval van
geloof en zeden, waarbij hij telkens verwees naar het goede voorbeeld van de
voorvaderen die, in tegenstelling tot zijn generatie, alles over hadden voor
hun geloof. Dat hij hierbij veeleer een ideologische dan een maatschappelijke werkelijkheid uit vervlogen tijden schetste, is uit het voorgaande wel
gebleken. De ergste verstoringen van de morele orde vond hij de gemengde
bijeenkomsten van jongeren, het lezen van slechte boeken en het bezoeken

van toneelspelen en 'comedien' in de schouwburgen. Hiermee strookte ook
zijn felle afkeuring van de wereldse kerkmuziek die vanuit het revolutionaire
Frankrijk was overgewaaid, en die het Huis Gods in zijn ogen degradeerde
tot een concertzaal (1819).160 Zijn vastenmandement van 1823 was gericht
tegen de schenders van de zon- en feestdagen, zoals de Meierijse plattelandswevers die destijds veelal in opdracht van 'fabriqueurs' werkten. Wanneer zij hun op werkdagen geproduceerde doeken 's zondags bij hun opdrachtgevers afleverden, werd het ontvangen geld meteen omgezet in winkelwaar of in de herbergen verbrast.l6'
Ook al kon Van Alphen soms zelf zeer driftig worden,'62 in zijn instructies en herderlijke brieven riep hij zijn geestelijken telkens op om met geduld
en zachtzinnigheid en met 'het getrokken zwaard des Geestes, dat is Gods
woord!' (Stringüe et m hosgladmm spiritus, verbum Dei!) de onverbeterlijken
te lijf te gaan. Juist door consequente volharding zou men de pastorale doelen het best kunnen bereiken.'63 Dat echter lang niet iedereen in oostelijk
Noord-Brabant zijn opvattingvan vriendelijkheid en zachtzinnigheid (mansuétude) deelde, zal in het hoofdstuk over de jongerencultuur nog blijken.
De vasten, die naar het voorbeeld van Christus - die in de woestijn veertig dagen en nachten had gevast - was ingesteld, diende 'tot temminge van
het dertel vleesch, om het selve aen den Geest te onderwerpen'.'64 Voor de
wijze waarop de vasten onderhouden moest worden, beschikte de kerk sinds
het Concilie van Trente over duidelijke richtlijnen, die in pastorale instructies, zoals de catechismus, gedetailleerd werden toegelicht. Men kende drie
soorten van onthouding: de natuurlijke, de zedelijke en de kerkelijke vasten.
De natuurlijke vasten, waaronder men de onthouding verstond van alles
'dat kan gesmaeckt worden, behalven het speecksel', was verplicht voordat
men te communie ging. Met de zedelijke of 'manierlijke' vasten werd de
deugd van de matigheid bedoeld, waaraan elke katholiek zich diende te houden. De kerkelijke vasten ten slotte betrof de onthouding van spijzen op
bepaalde door de kerk voorgeschreven dagen, zoals de veertig dagen tussen
Aswoensdag en Pasen, de zogenaamde quatertemperdagen in maart, juni,
september en december, alsmede de avond voor hoge feestdagen (vigilies).
Mocht op deze tijden - met uitzondering van de natuurlijke vasten - wel
gedronken worden, het gebruik van vlees, dierlijke vetten en eieren (en in
sommige gevallen eveneens zuivel) was echter verboden. Men diende zich
tevreden te stellen met een enkele hoofdmaaltijd, die omstreeks het middaguur genuttigd moest worden. Daarnaast was een lichte avondmaaltijd, een
159 Polman, Katholiek Nederland tn de achttiende eeuw, in, 32-33 Voor een historisch
overzicht van de diocesane feesten (officia propria) in het bisdom 's-Hertogenbosch, zie
Schutjes, Geschiedenis ьап het bisdom 's-Hertogenbosch, 11,279-282 160. Frenken, 'Van
Alphen's Herderlijke Brieven' Vgl ookjespers, 'Het loflyk werk der Engelen' 161. BAH,
Brieven en circulaires Van Alphen Vgl Frenken, 'Van Alphen's Herderlijke Brieven', 250
162 Frenken, 'Antonius van Alphen, 1748-1831', 157 163. Frenken, 'Van Alphen's
Herderlijke Brieven', 251 164 Van den Bossche, Den calholycken pedagoge, 433
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zogenaamde 'collatie' toegestaan, die slechts een zesde of zevende deel van
de hoofdmaaltijd mocht omvatten l 6 5
Elke katholiek die de leeftijd van 21 jaar had bereikt diende de vasten in
acht te nemen, tenzij ziekte, armoede, arbeid of ouderdom dat verhinderde
In dergelijke gev allen kon de biechtvader dispensatie νerlenen De bepalin
gen waren niet van toepassing op kinderen, zwangere vrouwen of moeders
met zuigelingen Wie ouder was dan 60 jaar en niet zonder schade voor de
gezondheid kon vasten, was eveneens vrijgesteld Ook werklieden die zware
fysieke arbeid verrichtten kregen dispensatie Voetreizigers, akkerbouwers
en ambachtslieden als smeden, bakkers en timmerlui kwamen hiervoor in
aanmerking, maar zij die 'weinigen arbeydt' verrichtten, zoals schilders,
waren van vrijstelling uitgesloten Dit laatste wekt verwondering, aangezien
ook de uitvoerders van godgevalhge geestelijke werken eventueel 'eenighsints
geexcuseert' waren, zoals praktizerende biechtvaders, predikanten en
schoolmeesters , 6 6
De opvolger van apostolisch vicaris Van Alphen, Henncus den Dubbel
den (1831-1851), hield in zijn vastenbrieven onverkort vast aan het beleid
van zijn voorganger Zo schreef hij in zijn eerste pastorale brief, bij 'de gun
stige gelegenheid van de aanstaande Η Vaste' in 1832, hoe smartelijk het
hem viel om bij de aanvang van zijn herderlijke bediening 'een zoo droevig
tafereel van deze rampzalige tijden' te moeten gc\ en 'Onder den sluijer van
verdraagzaamheid', aldus Den Dubbelden, 'schuilt schier eene geheele
onverschilligheid in het godsdienstige' waardoor de godsdienstoefening bij
velen verslapt en de zedeloosheid toeneemt Tot overmaat van ramp waarde
de 'pestziekte' van de cholera тогЬич rond, die de mensheid al eerder dusda
nig had geteisterd 'dat het aandenken alleen ons moet doen vreezen' De
vicaris riep zijn medeherders dan ook op om, vooral in de heilige vastentijd,
de gelovigen aan te moedigen tot boetvaardigheid om zodoende 'den bele
digden GOD te ver/ocnen en de slagen van zijn wrekenden arm afte weren'
De gelovigen dienden wat levenswijze en moraal betreft terug te keren tot de
dagen waarin het bisdom 's-Hertogenbosch 'zich den grootsten lof' had ver
worven om 'zijne standvastigheid in het ware Geloof, en om zijne zuiverheid
l6?
der zeden'
Uit dergelijke passages blijkt onmiskenbaar het restauratiestreven van de toenmalige diocesane kerkelijke leiders, die in hun beleid niet
zelden letterlijk teruggrepen op de zeventicnde-eeuwse instructies van bis
schop Gijsbertus Maas of apostolisch vicaris Martinus Steyaert
Den Dubbelden toonde echter ook begrip ν oor zijn gelovige onderdanen
door hen bijvoorbeeld in moeilijke tijden soms dispensatie van de vasten te
verlenen Zo had hij van de paus in 1831 bijzondere volmacht gekregen om
in de vastentijd, behalve op woensdagen, vrijdagen en zaterdagen het nutti
gen \ an vlees toe te staan 's Zondags was vlees /elfs meerdere malen toege
staan, hoewel het eten van vlees en vis op een en dezelfde dag verboden was
Daarentegen mocht men bij vis wel gesmolten \et gebruiken Zuivel en
eieren waren eveneens toegestaan, behalve op woensdagen en op Goede

Vrijdag. Ter compensatie van het eten van vlees diende men wel zeven keer
het onzevader en weesgegroet, inclusief de Twaalf Artikelen des Geloofs te
bidden. Wie dit verzuimde, moest als penitentie met Pasen twee stuivers
offeren. Wie zuivel, eieren of vet had gegeten, moest op alle dagen van de
vasten vijf keer het paternoster en het Ave Maria bidden op verbeurte van een
stuiver.'68 Ook apostolisch vicaris Van Alphen had in zijn tijd al enige mildheid betracht inzake de vastcnvoorschriftcn. Zo noteerde Hanewinkel in
1799 dat deze vicaris wegens de hoge visprijzen zijn onderhorige katholieken toestemming gaf gedurende de vastentijd vlees en vet te eten, 'doch 'er
zijn veelen fijnen onder dezelve, die van deze vergunning geen gebruik willen maken, om den H. Vasten niet te breken'.'64
Het zal de parochieherders lang niet altijd makkelijk zijn gevallen om deze
gedetailleerde instructies ondubbelzinnig over te brengen aan de gelovigen.
Behalve door intensieve catechisatie trachtte men dit te bereiken door de
vastenboodschappen in preken en pastorale instructies te concretiseren aan
de hand van praktijkvoorbeelden en exempelen. Zo beschreef de Brabantse
predikheer Petrus van den Bossche in Den catholycken pedagoge uit 1685 het
afschrikwekkende voorval van een vrouw die, nadat zij op een zaterdag vlees
at, 'subitelijck doodt ter aerde' viel.'70 In een editie van Den dobbelen Zielentroost uit 1797 verhaalt Van Thienen van een vette kip die de eters slecht
bekwam: 'Daar zaten Gezellen en aten op den Vastenavond / tot midden in
de weke / tot den middernacht toe / en hadden veelerhande spyze genoten.
Toen den Haan kraaide / sprak den waard: Gezellen wy moeten nog van een
vette Hin eten / zij spraken: Staat op en haalt ons de vette Hin / die den
Haan het allernaast zit / dat is de beste / hy haalde ze hun / en zy wierd
gedood. Toen men het ingewand uit doen zoude / zo trok men daar eenen
grooten vervaerlykcn worm uit / die zo vreeslyk was / dat het hun alle gruwelde / zo dat het eten agtere bleef. Lief Kind eer den heiligen tijd'.' 7 ' Dat
dergelijke voorbeelden indruk maakten op de Oostbrabanders blijkt wel uit
het gegeven dat deze motieven onderdeel vormden van de 'volksverhalen'
die in de negentiende en twintigste eeuw door volkskundigen werden opgetekend.'72
In 1833, een jaar na de eerste vastenbrief van Den Dubbelden, verscheen
bij uitgeverij Arkesteyn in Den Bosch een driedelige prekenbundel van de
norbertijn Joannes Beugels (1771-1851) onder de titel Gemeenzame preken
op al de Zondagen van het /aar. De auteur was vanaf 1797 rector van de
165. Ibidem, 430-433 166. Ibidem, 432-433 167. HAH, DOOS bisdom 30, Den Dubbelden
\ , vastenbrief 1832 168. Ibidem, 5-6 169. [Hanewinkel], Reize door Je Majorijm i;ç8гудд, 115 170. Vanden Bossche, Den (utltolycken pedagoge, 436 171. [VanThienenJ, Den
dobbelen Zielenlrooii, 38 172. De Blécourt, Vollen er/talen uil Noord-Brabant, 29 In 1 QS I
tekende ik uit de mond \ an mw С Dicdcn (Esth, 1913) te Moergestel het verhaal op dat 7i|
haar moeder meermalen had horen \ erteilen o\ er 'ene mens die 7ich \ an God of gebod niks
aantrok HIJ at zelfs spek op Goeie \ri)dag Zijn vrouw weigerde eerst, maar hij moesten
zou spek hebben Maar hij bleef op Goede Vrijdag dood met 't spek in /unnc bek '
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Latijnse school te Helmond en hij werkte daar vanaf 1812 tot aan zijn dood
als pastoor. Zoals hij zelf in het voorwoord van de bundel stelt, vloeiden de
predikaties in het boek rechtstreeks voort uit zijn werk als zielzorger te Helmond.173 We herkennen in zijn preken duidelijk de hoofdelementen uit de
pastorale brieven van Van Alphen en Den Dubbelden. De prekenbundel was
dan ook niet alleen goedgekeurd door, maar ook opgedragen aan apostolisch
vicaris Henricus den Dubbelden. Voor de zondagen in de vastentijd leverde
de witheer een uitgebreid repertoire van instructieve preken, waarin doel,
verplichting en wijze van onthouding werden uiteengezet.
Ook met betrekking tot andere heilige tijden konden zielzorgers uit zijn
prekcnboeken inspiratie putten. Zo preekte Beugels op de zestiende zondag
na Pinksteren over de heiliging van de zon- en feestdagen, waarbij hij verwees naar de verfoeide gemengde bijeenkomsten der jongeren in de herbergen. Van de dag des Heren werd, zo stelde hij, niet zelden een dag des duivels
gemaakt.'74 Veel van zijn parochianen waren volgens deze Helmondse pastoor meer heiden dan christen. Hij doelde daarbij niet alleen op het verzuimen of zonder godsvrucht en eerbied bijwonen van de kerkdiensten, maar
ook op hun goddeloze tijdsbesteding, 'want voor en na den middag naar de
herberg gaande, verteren zij aldaar op éénen Zondag, waar hunne ouders, of
vrouw en kinderen dagen van hadden kunnen leven. Doch dit is van sommigen nog de grootste zonde niet; men ziet er, die veel erger dan de dieren, zonder mate of verstand, tot in den nacht en tot dronkenschap toe blijven drinken, die vervolgens twist maken, vloeken, zweren en den heiligen naam van
God lasteren en onteeren, of vermaak scheppen in de oneerbaarste woorden
te spreken en de schandelijkste liedjes te zingen'.'75
De observaties van deze Helmondse zielzorger stemmen grotendeels
overeen met wat de predikant Hanewinkel enkele decennia eerder op zijn
Reize door de Majori] onder meer in het Peelland had gesignaleerd. Ze schetsen een algemene, blijkbaar diepgewortelde maatschappelijke werkelijkheid; daarbij wezen de geestelijken (zoals Van den Bossche, Van Alphen,
Den Dubbelden, Beugels èn Hanewinkel) weliswaar op de sociale gevolgen
zoals verkwisting en armoede, maar het godslasterlijke gedrag dat rechtstreeks voortvloeide uit de dronkenschappen werd uiteindelijk als schadelijker aangemerkt.176
In de antipapistische traditie waren het echter niet zozeer dergelijke vormen van tijdsbesteding en godslasteringen die werden aangekaart (ze waren
immers niet specifiek katholiek), maar juist de regels met betrekking tot de
vasten. Zo verhaalt de predikant Magyrus in zijn Almanachs-heiligen van een
monnik die opbiechtte dat hij op Goede Vrijdag op een waskaars een ei had
gebraden. Toen hij ter verontschuldiging de duivel daarvan de schuld gaf,
riep deze terstond dat hij het kunstje van de monnik had geleerd. Zo ook de
boer die in de biechtstoel bekende dat hij tijdens de vasten eieren had gegeten. 'Och riep de Priester, dat is een onvergevelijke zonde; maer de Boer antwoorde, mijn heer, ik heb tot penitentie het korfjen ook opgegeten, dacr de

eyeren in gelegen hebben. Doe zeide Heeroom, al penitentie genoeg mijn
sone, ik absolvere u. Onderwijl had de Boer het hoen opgeschaft!'.'77 Als
tegenhanger voor dit soort verhalen kwamen enkele katholieke catecheten,
onder wie Petrus van den Bossche, met exempelen waarin bijvoorbeeld een
'ketterse' predikant figureerde 'die (om met de Catholijcke Religie te spotten) op eenen vrydagh een stuck Vlcesch in sijnen mondt stack, en hy is al
gaepende gebleven, sonder te können, noghte met geweld, noghte door de
konste, sijnen mondt sluyten'.I78
Opmerkelijk is dat in de geschriften van Stephanus Hanewinkel het repertoire van antipapistische spotverhalen over de katholieke vasten nagenoeg ontbreekt. Hij geeft daarentegen levensechte beschrijvingen van voorvallen, zoals van die keer in Bergeijk, toen hij in een herberg een spekpannekoek wilde bestellen, 'doch tot mijn ongeluk was het een vastendag, en men
wilde mij dien derhalven volstrekt niet geven. Het zou eene doodzonde geweest zijn, als men zelf spek gegeten had, en het voor eenen Geus en Ketter
(daar voor hield men mij gewis) klaar te maken, dit was nog erger'.179 Hanewinkel ergerde zich veeleer aan de domheid van de weinig verlichte Meierijenaars, die bijvoorbeeld de otter als geoorloofd vastenvoedsel beschouwden.
Dit zoogdier werd namelijk door de 'roomsen' als half vlees half vis beschouwd, 'doch dit ontspruit uit onkunde, omdat hij enkel van Visschen
leeft; waarom eeten zij dan ook geene Vogels, die van Visch leeven, op zulke
daagen?', zo stelde hij spitsvondig, om insinuerend te concluderen dat er
niets zo dwaas is, of het wordt door de katholieke kerk wel als waarheid aangenomen.'80
Bij de behandeling van heilige plaatsen en tijden kwam regelmatig het
gedrag van de jeugd ter sprake. Vormde voor de kleine kinderen het kerkhof
een uitgelezen speelterrein, de adolescenten van beiderlei kunne vermaakten zich, vooral op zon- en feestdagen, in de herbergen. Maar ook op andere
tijden kenden zij specifieke bijeenkomsten die kenmerkend zijn voor de
toenmalige Meierijse plattelandssociabiliteit. Aan deze karakteristieke jongerencultuur, met zijn zogeheten labbayen, spinningen en kwanselbieren,
wordt in het volgende hoofdstuk aandacht besteed.
173. Zie voor Joannes (kloosternaam' Herman Joseph) Beugels Goovjcrts, Ecrivains,
artistes et savants de l'ordre de Premonlre,i, 56-57, IV, 18 In 1834 al zou bij dezelfde Bossche
uitgeven) een bundeling verschijnen \ an Gemeenzame preken opal de feestdagen van het
jaar Zie voor Beugels1 bediening te I lelmond Schutjes, Geschiedenis van het bisdom V
Hertogenbosch,i\, 128-129 '74-Beugels, Gemeenzame preken op al de Zondagen, 111,194
175. Ibidem, 529-530 176. In de negentiende eeuw is internationaal een toename van de
pastorale belangstelling voor de handhaving van de zon- en feestdagen waar te nemen, dit
komt bijvoorbeeld tot uitdrukking in pubhkaties als Wildt, Het heilige gebruik van de zonen feestdagen ( 1825), Margue!, Traite sur la sanctification des dimanches et desfiles ( 1826),
Sanctification des dimanches et desfiles ( 1842), Kist, Das ist der Tag des Herrn ( 1848-1849).
177. Magyrus, Almanachs-hetltgen, 354-355 178. Van den Bossche, Den calhoiyckenpedagoge,4$b i79.[HinevimVe\],ReizedoordeMajorijmi7gg,i5
180. Ibidem, 119-120
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Jongerencultuur:
de sociabiliteit
van
adolescenten

HOOFDSTUK 6

Een geliefd thema uit de vroeg-moderne
volksprentkunst is de Trap des Ouderdoms,
waarop elke levensfase een aparte trede is
toebedeeld. Het leven van de mens wordt in
deze prenten van de wieg tot het graf op
allegorische wijze voorgesteld. Bij de oudere, laat-middeleeuwse versies van
dit genre worden de zeven of tien levensfasen gerepresenteerd door een
(wentelend) rad van Fortuna of door personen met een diersymbool. In de
Republiek der Verenigde Nederlanden waren de prenten met voorstellingen
van ouderdomstrappen met mannen, vrouwen of, vooral vanaf de achttiende eeuw, met paren alom bekend. Veel van de Nederlandse houtsneden
ruim vijfentwintig verschillende uitgevers van kinderprenten hadden minstens één 'trap' in hun fonds - gingen in meer of mindere mate terug op
zeventiende-ceuwse kopergravures van de Amsterdamse uitgever Visscher. '
LEVENSFASEN EN SEIZOENEN

Een tot voor kort onbekende Zuidnederlandse prent van de trap des ouderdoms of, zo men wil, de trap des levens, is de ingekleurde houtsnede DEN
M E N S C H IN ZYNE VERSCHEYDEN O U D E R D O M , o m s t r e e k s 1818 uitgegeven door J . M . Alberts te Maaseik. Deze prent is een kopie van een houtsnede die enkele jaren eerder bij de firma Hurez in Kamcrijk verscheen. Alleen
de scène onder de boog is anders. Op Hurez' prent is de boogruimte gevuld
met een voorstelling van het Laatste Oordeel; Alberts heeft die vervangen
door aardse beelden van doop en dood. 2 Midden onder de ouderdomstrap
uit Maaseik (zie p. 297) zit een geraamte in een graf. Het houdt een zandloper
op en heeft een zeis. Boven dit skelet, onder de trapboog, rijdt links een koets
T O T D E D O O P , en rechts dragen zes mannen een kist NAAR H E T G R A F . D e -

ze doop- en begrafenisscènes worden gescheiden door een 'levensstaf', die
de trap in het midden stut. Aan de doopzijde bestaat deze staf uit jong blad
(onder) en korenschoven (boven), aan de grafzijde uit dorre takken (onder)
en wijnranken (boven). Aan de voet van de staf vermelden twee vlaggen de
tekst L E N T E , / Z O M E R , (aan de doopzijde) en H E R F S T , / W I N T E R , (aan de

grafzijde). D e levensstaf loopt naar boven uit in een Januskop (jong aan de
doop- en oud aan de grafzijde) waarop een gevleugelde zandloper staat. Boven de trap hangt, over de volle breedte, een golvende banderol met het opschrift: DEN MENSCH IN ZYNE VERSCHEYDEN OUDERDOM.

Over de boogbrug met negen treden gaan van links naar rechts evenzoveel paren, van jong tot oud. Elke trede draagt een opschrift: io JAAR, 20
JAAR enz. tot en met 90 JAAR. Aan de voet van de levenstrap liggen, links van
het midden, twee kinderen in een wieg. Op een stoep, iets verder naar links,
helpt een jongetje een meisje met haar looprek vooruitkomen. De tekst
rechts achter hen verraadt hun leeftijd: 5 JAAR. Daarna begint de eigenlijke
trap met de 10 jaar-trede. De jongen die daarop staat, roert een trommel; het
meisje speelt met een pop. Eén tree hoger biedt een 20-jarige jongeman zijn
liefje een bloem aan, de 30 jaar-tree is bezet door een jong echtpaar met kind,
en boven hen staat een 40-jarig paar waarvan de man, getuige zijn uniform
en formidabele steek, carrière heeft gemaakt. De 50 jaar-trede is het hoogste
punt van de trap; het echtpaar is hier bedaagd, op de top van het leven. Daarna gaat het trapafwaarts. De man van 60 heeft een wandelstok, die van 70 een
bril, bij 80 verschijnt een kruk en bij 90 houdt het paar zich nog maar moeizaam overeind. Aan de voet van de trap sluiten twee hoogbejaarden hun
leven afin een ledikant. De man ligt met zijn linkerarm boven de deken - in
zijn hand een papier met de tekst: 100 JAAR / M Y N /LEVEN. Achter het ledikant staat een engel, wiens rechterhand omhoog wijst.
De onderschriften op deze afdruk zijn in loden letters gezet. Links onder
de houtsnede staat: Te MAESEYCK, bij j . м. ALBERTS; rechts: Graveerd
door Fredr. Alberts in Maeseyck. Daaronder, in het midden, twee regels:
'Oud en Jong, en Rijk en Arm, / Neemt de Dood wel in haar Arm'. En
geheel onder, in drie kolommen: 'Vyf Jaar een Kind. / Tien Jaar een Knaabje. / Twintig Jaar een Jongeling. / Dertig Jaar een Man. / Veertig jaar welgedaen. / Vyftig Jaar / stilgestaen. / Sestig Jaar gaat den Ouderdom an. /
Seventigjaar een Grcys. / Tachentig Jaar Sneewidt. / Negentig Jaar den
Kinderspot, / Hondcrt Jaar Genade by God'.
Na de wieg bereikt men via het kinderspel de fase van het jongelingschap,
op de prent gesymboliseerd door hofmakerij en fysiek contact. De jongen
neemt het initiatief door het meisje bij haar middel te pakken; de jonge
vrouw met laag decolleté veinst een afwerend gebaar, zoals het blijkbaar
hoorde, want dergelijke voorstellingen hadden een sterk normatief karakter.
Deze volksprenten schotelen ons een ideaalbeeld voor een, zeker voor die
tijd, onwaarschijnlijk lang leven. Elke levensfase is duidelijk afgebakend en
kent haar eigen charmes (de opklimmende trap) en ongemakken (de afdalende treden).
Het thema van de trap des ouderdoms illustreert op treffende wijze de
menselijke behoefte aan ordening van het leven. De weliswaar vloeiend in
1.1 Iet betreft ouderdomstrappen met paren of gemengde personages (mannen afgewisseld
met vrouwen of paren op de verschillende trappen) Ook waren er zogenaamde pseudotrappen in omloop met daarop de twaalf patriarchen of apostelen Zie De Mever, De wikken kinderprent inde \ederlanden, 393-496 Een algemeen overzieht bieden Jocrissen & Will
(red ), Die Lebemtreppe, Hazclzet, 'De levenstrap als les \oor jongen oud' en De levenstrap
2. Van den Berg & Rooijakkers, 'Een prentenmaker /onder pers', 283-284 Gemeentelijk
Museum Veldhoven, смR,in\ nr 5057
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elkaar overlopende fasen zijn duidelijk gemarkeerd en de metafoor van de
trap voorziet de verschillende levensstadia van de bijbehorende connotaties
als opkomst, bloei, hoogtepunt, aftakeling en ondergang. De overgangen
tussen de meest markante levensfasen gingen in de maatschappelijke praktijk gepaard met rituelen, die duidelijkheid verschaften over de status van de
personen in kwestie. Op de trap des ouderdoms zien we deze rituele inkadering terug in het christelijke doop- en begrafenisritueel aan begin- en eindpunt. Behalve als verwijzing naar de maatschappelijk-religieuze praktijk
klinkt hierin het besef door van de vergankelijkheid van het leven. Het leven
van de (katholieke) gelovige, met zijn ups en downs, draait uiteindelijk om de
kunst een goede dood te sterven - de zogenaamde ars moriendi - die het eeuwig leven in het hiernamaals verschaft, waarnaar de engel bij het sterfbed
verwijst. Niet alleen de bejaarde grijsaard, maar vooral de jongeren dienden
zich steeds van hun zielestaat te vergewissen. De dood komt immers als een
diefin de nacht, zoals de geestelijkheid hun voortdurend voorhield. Door te
sterven in staat van doodzonde liep men het eeuwige heil mis, hetgeen de
gelovigen als een waar schrikbeeld werd voorgehouden, zoals we hierna zullen zien.
Behalve de trap gebruikte men op de ouderdomsprenten ook de vier seizoenen als metafoor voor het menselijk leven. De kindertijd en jeugdjaren
werden dan gesymboliseerd door de lente, de volwassenheid en bloei van het
leven door de zomer, terwijl de levensavond en ouderdom door de herfst en
de winter werden uitgebeeld. Zo zien we op de trap des levens van Alberts te
Maaseik in het midden een 'levensstaf', voorzien van een Januskop, met
daaromheen de symbolen der seizoenen: een uitgelopen (lente) en een bloeiende (zomer) twijg versus een verdroogde (herfst) en een verdorde (winter)
tak. Zoals de Januskop in zekere zin al aangeeft, gaat deze analogie van het
leven met de seizoenen terug op klassieke opvattingen, waarin de vier elementen (lucht, vuur, aarde en water), de vier temperamenten (sanguinisch,
cholerisch, melancholisch en flegmatisch), de daarbij behorende lichaamsvochten (bloed, gele gal, zwarte gal, slijm) en de mythologische godenwereld
en planeten (met name Venus, Mars en Saturnus) een rol speelden. De
levensfasen van de mens werden met behulp van deze symboliek verbonden
met de natuur en het heelal. Zo werd de jeugd gekarakteriseerd met de reeks:
zomer (seizoen), vuur (element), heet en droog (hoedanigheid), zwarte gal
(lichaamsvocht) en cholerisch (temperament). De levensfasen werden ook
wel vergeleken met de vier stonden van de dag (ochtend, middag, avond en
nacht).3
Op een kinderprent van uitgeverij Lutkie en Cranenburg te 's-Hertogenbosch worden de vier seizoenen nadrukkelijk in verband gebracht met de
levensfasen van de mens (zie p. 300). Deze Bossche uitgever had in mei 1849
op een veiling het drukblok overgenomen van de volksprentdrukker Wijn3. Hazelzet, 'De levenstrap als les voor jong en oud', 684-687

- p . J -fi -,

Тшт^и- — Г-r—ίO-r/— - M-

= : Χ

T..—< f » <•••»

'Den Mensch in zyne verscheyden ouderdom'. Ingekleurde houtsnede
(358 χ 242 mm) uitgegeven door J.M. Alberts te Maaseik omstreeks 1818
(Gemeentelijk Museum Veldhoven, CMR).

hoven-Hendriksen, die vanaf 1832 in Rotterdam werkzaam was geweest.
Lutkie en Cranenburg hebben het oude blok tot circa 1880 gebruikt voor de
kinderprenten in hun fonds.4 Het blad telt vier eenvoudig ingekleurde houtsneden met telkens een tweeregelig onderschrift op rijm, waarin een duidelijke moraal doorklinkt. Op het voorjaarstafereel zien we een ploegende en
zaaiende boer. Terwijl de vogels een graantje meepikken, plukken op de
voorgrond twee kinderen bloemen. De tekst bij deze houtsnede luidt: 'De
Lente is het beeld der blijde jeugd / Men zaait dan steeds het zaad der
deugd.' Vervolgens zien we de zomerse hooi- en graanoogst, waarbij mannen en vrouwen maaien, harken, binden en de oogstwagen hoog opladen.
Dit seizoen symboliseert de middelbare levensfase, die aan de arbeid is
gewijd. Het derde tafereel biedt uitzicht op het najaar, waarin men de vruchten van het leven plukt ('Dan mag belooning ons verrukken, / Wanneer wij
rijpe vruchten plukken'). Een jongeman schudt aan de takken van een appelboom op het boerenerf. Kinderen rapen de vruchten op, die door hun ouders
worden vergaard in uitpuilende zakken. Op de laatste houtsnede staat een
kale, verdorde boom centraal, waarvan de takken afbreken. Op de achtergrond zien we een boerderij met hevig rokende schoorsteen, want het is winter, zoals ook de schaatsende en sleeënde kinderen illustreren. Links op de
voorgrond zien we een oude vrouw, die onder de last van bijeengesprokkeld
hout gebukt gaat. Een klein knaapje helpt haar zoals het hoort, want: 'Denk
aan den winter van het leven / Aan ouderdom uwe hulp te geven'. Op deze
negentiende-eeuwse kinderprent wordt zo het gewenste gedrag op een
speelse en beeldende wijze uitgebeeld, dit in tegenstelling tot de ouderdomstrappen van de zeventiende eeuw, die veelal juist de morele tekortkomingen (bijvoorbeeld van de oude vrek, die 'terecht' door kinderen wordt
bespot) in beeld brengen.'
In dit hoofdstuk en het volgende wordt, min of meer naar analogie van deze
populaire prenten, een beeld gegeven van de rituele vormgeving van belangrijke fasen ('treden') uit de levensloop van vroeg-moderne Oostbrabanders;
tevens wordt de viering van de seizoensfeesten belicht. Dit hoofdstuk is
geheel gewijd aan de cultuur van de jongeren, met hun karakteristieke bijeenkomsten en rituelen in levensloop en jaarkalender zoals de spinningen,
labbayen en kwanselbieren. De specifieke plattelandssociabiliteit van de
jeugd vormt een van de meest markante Zuidnederlandse groepsculturen,
die destijds de verontruste aandacht had van de kerkelijke en wereldlijke
overheden.
4. Het betreft Wijnhoven-Hendnksen (Rotterdam) nr 57, die door Lutkie en Cranenburg
('s-I Iertogenbosch) werd uitgege\en als nr 16 in hun tweede reeks Zie De Meyer, De
volki en kinderprent in de Nederlanden, 226,344,453 Gemeentelijk Museum Veldhoven,
CMR, inv nr 594g 5. Hazelzet, 'De levenstrap als les voor jong en oud', 689-695.

I. DARTELE EN ONBESCHAAMDE BIJEENKOMSTEN

Als jongens of meisjes gaan vrijen of trouwen, treden zij een nieuwe fase van
hun leven binnen. Zij overschrijden een grens: de Onschuldige' kindertijd
wordt definitief verlaten - er is geen weg terug. Het markeren van de verschillende levensfasen verschaft duidelijkheid. Om samen te leven en te
kunnen communiceren hebben mensen immers behoefte aan orde en oriëntatiepunten. Het onderkennen van categorieën van tijd en ruimte geeft aan
waar men aan toe is, in welke maatschappelijke toestand iemand of iets zich
bevindt. Bij het overgaan van de ene naar de andere status worden onvermijdelijk grenzen gepasseerd die, juist wegens hun ambigue karakter, als sacraal
en gevaarlijk worden beschouwd. Deze drempels dienen zonder struikelen
gepasseerd te worden. Daarom worden ze omringd met rituelen: vaste handelingen die algemeen aanvaard en begrepen worden en die statusveranderingen tot stand brengen, benadrukken en bekendmaken. Vandaar dat we
ook wel spreken van overgangsrituelen ointes de passagen
De ongebonden vrijende jeugd wordt als groep een bijzondere status toegeschreven. Zij verkeren in het grensgebied tussen kind en volwassene en
vormen als zodanig bemiddelaars tussen de generaties. Door hun ongewone
grenspositie in dit niemandsland kunnen zij zich doorgaans speciale vrijheden permitteren. Zo speelden gezelschappen van ongehuwden in de preindustriële samenleving een cruciale rol bij het initiatief tot en het organiseren en uitvoeren van volksgerichten of charivari's. Het ambigue karakter
van deze jonkheid, waarbij burgerlijke status belangrijker was dan leeftijd,
maakte hen tot de aangewezen opruimers van maatschappelijk vuil en tot de
rituele herstellers van geschonden normen en waarden.7 Zij hadden immers
nog niets te verliezen: binnen de marges van de groepscultuur konden zij
collectief, zonder gevaar voor persoonlijke averij, bemiddelend optreden en
ze waren niet, zoals de echtelieden een trede hoger, gebonden aan huis en
haard. Om de gezeten status te verkrijgen, was het overigens ook in het
belang van de jongeren zelf om op de naleving van maatschappelijke normen, vooral inzake de huwelijksmoraal, toe te zien. Voor ongehuwden was
elders op de Trap des Ouderdoms geen ruimte; zij bleven ondanks hun soms
gevorderde leeftijd hun plaats innemen op de trede van de jonkheid. De relatief grote omvang (niet zelden tientallen personen) van de overwegend mannelijke jonkheidsgezelschappen wordt dan ook tevens verklaard door de
relatief hoge huwelijksleeftijd, die in de pre-industriële plattelandssamenleving, afhankelijk van periode en regio, gemiddeld rond het vijfentwintigste
levensjaar schommelde."
6. Van Gennep, Les nies dépavage, Blok, 'Openbare straf\oltrekkmgen als "rites de passage'", 470-472 7. Blok,'Charivari's als purificatie-ntueel' Vgl ook Van Gennep, Manuel
de folklorefrancati, I,203-206 8. Vgl Grass, 'Royaumes et Abba\es de la Jeunesse', 412,
Muchembled, 'Die Jugend und die Volkskultur', j6, Verbesselt, 'Jongmansgilden',
Braekman, Spelen kwelmiroeger tijd, 62-77 e n meer algemeen: Lafont, 'Les bandes de
jeunes' en Schindler, 'Jugendliche Ruhestörer'
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'De wisseling der jaargetijden, Doet ieder jeugdig hart verblijden'.
Met sjablonen ingekleurde kinderprent (315 χ 405 mm), uitgegeven
door Lutkieen Cranenburg te 's-Hertogenbosch omstreeks i860
(Gemeentelijk Museum Veldhoven, CMR).

DEN DUYVELS DANS.
DEN DANS is cenen Cirkel » wiens midden-punt is den Doyvel, en den omtrek alle zync rond-om-stae^de Engelen.
rurdiii C t i n c i i u , Goda- geleerden van 't orde» van S. F r a n c i s c u i , die leefde in'tjaer
ι$$ο,
«elke beichryving is goedge
in суп Tractaet
tegen het dansen.
Ziet CODI. Tournelj· 0|i de 10 Geboden, torn 6 ІЫ. 3 t 8 edit P»ru 17.(0.
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Uytleggtng
der Prnite
buyten do Hond*.

\

t. C e n a n p,od»rugt¡Kon
НАЛ dool »oor bet Crutifu
«nkn.jd«n H e e r , dMr l y n e billoΓβ Dood en dicrb«cr Bloed,

de ïirliliiidr jongherdii

T e T a r n b o u t i u y t het Ftb'ifk tn Boikdrokkery тап P. J. 8 R E P 0 L S .

'Den duyvelsdans'. Religieuze volksprent (410 χ 345 mm) met
een gekleurde houtsnede, als los blad uitgegeven door P. J. Brepols
te Turnhout omstreeks 1840. (Redemptoristenklooster, Wittern).
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Over het bestaan van een specifieke jongerencultuur in het vroeg-moderne zuiden van Nederland worden we relatief goed ingelicht door de kerkelijke bronnen van het aartsbisdom Mechelen, waartoe ook de bisdommen 'sHertogenbosch en Roermond behoorden. Met inachtneming van het eenzijdige klerikale en normatieve perspectief, treffen we in de decreten en bisschoppelijke brieven (mandementen) sporen aan van een karakteristieke,
min of meer georganiseerde jeugdcultuur. De gelegenheden tot gemengde
ontspanning van jongeren op het platteland waren een doorn in het oog van
de klerikale elites. Deze in contrareformatorische zin gevormde gezagsdragers traden alles wat de toenadering tussen de seksen kon bevorderen met
verontruste aandacht tegemoet. Met name de plattelandsinstituties die zich
onttrokken aan het kerkelijk toezicht en die, in tegenstelling tot bijvoorbeeld
de broederschappen, relatief autonoom en onaantastbaar waren, baarden
hen in de zeventiende en achttiende eeuw grote zorgen.
In zijn mandement van 25 november 1675 bond aartsbisschop van Mechelen
Alphonsus de Berghes (1624-1689) op centraal niveau resoluut de strijd aan
met de ongewenste bijeenkomsten van de jonkheid. Hij richtte zijn pastorale brief nadrukkelijk tot de 'Jongmans ende Jonghe-Dochters', die 'op Sondaghen, Heyligh-daghen ende andere (die sy noemen vrolyckc) dagen gestadelyck oock ten tyde van de Godts-diensten hun laten vinden in de Herbergen, om te drincken en te dansen, ende te verbly ven tot spade in den doncker,
alswanneer dusdanighen klap onder hun-lieden, mitsgaders tusschen gehouwde Persoonen, hun ondertusschen voegende in het geselschap van de
Jonckheyt, is omgaende, soodanige oneerelycke Liedekens worden gesongen, soodanige aenrakinge worden gesocht en geplogen, soo veel dertelheden ende vuyligheden, tot groóte quetsinge van conscientie worden gedaen,
dat het eenen schroom geeft aen alle Godtvreesendc Menschen, daer van alleenelyck aenhoorende het verhael'.9 We zien hier een - niet alleen retorische
- opeenstapeling van voor de kerk ongewenste gcdragselementen, die elkaar
versterkten: drinken, dansen, zingen, fysiek contact (handelingen) in de herbergen (locatie), op zon- en feestdagen, tijdens de mis en tot laat in de nacht
(tijden) van jongelingen en gehuwden (personen) met een oneerbaar, 'dartel'
en 'vuil' gedrag (aard).
Het kerkelijk optreden tegen dergelijke bijeenkomsten zou in 1697 een
hoogtepunt bereiken met een verordening 'tegen de excessen die plaats vinden in de drinkgelagen op het platteland, in de volksmond labbayen genoemd' ('Decretum Congregationis Episcoporum Belgii, contra excessus
qui committuntur in rusticorum compotationibus, vulgo Labbayerí). Dit
mandement was ondertekend door de aartsbisschop van Mechelen, Humbertus Guilielmus de Precipiano (1626-1711), en zijn suffraganen: de bisschoppen van Roermond, Antwerpen, Brugge en Gent, evenals door de
apostolisch vicaris van het voormalige bisdom 's-Hertogenbosch, Martinas
Steyaert. 'Een-ieder kan bekent zyn, hoe dickwijls ende op hoe veelderley

wyse Wy, ende onse Voorsacten, 't sedert eenighe jaeren getracht hebben,
elck in syn Bisdom, uyt te roeyen het verfoeyelyck misbruyck van die dertele
en onbeschaemde samenkomsten van Jongmans en Dochters in de Herbergen, ende alle andere voorvallen, die men op sommige plaetsen noemt, Labbayen, Quanselbier, Spinmnghen ofte met andere namerì Het optreden van 'de
Heren Pastoors ende andere Ziel-besorgers' had volgens de kerkleiders weliswaar effect gehad, 'doch met die inwendige pyne, dat de wortels van het
quaedt noch op vele plaetsen overbly ven'.I0 Het tegengaan - men sprak zelfs
van uitroeien - van de gemengde plattelandsbijeenkomsten vormde in die jaren een van de speerpunten van het pastorale beleid. Met het einde van de
Negenjarige Oorlog ( 1688-1697) waren niet alleen deze bijeenkomsten weer
opgebloeid, maar was er in de Zuidelijke Nederlanden tevens voldoende rust
om in pastorale zin in de parochies weer orde op zaken te stellen.
De bisschoppen verklaarden in hun brief van 1697 dat wie had deelgenomen aan dergelijke bijeenkomsten of ze - al dan niet oogluikend - had toegestaan, de absolutie geweigerd zou worden. De labbayen waren in de pastorale praktijk voortaan een casus reservatus, dit wil zeggen dat een gewone - niet
speciaal gevolmachtigde - biechtvader dit als doodzonde beschouwde gedrag niet mocht absolveren. Dit was slechts voorbehouden aan de bisschop
of een door hem aangewezen priester. Door de gelovigen op de/e wijze de
genademiddelen te onthouden, werd hun rechtstreeks de toegang tot het
heil en hemelse hiernamaals ontzegd. Pas na het betonen van een 'waerachtig leetwesen' en het beloven van 'beternisse, gelyck in andere doodt-sonde'
mochten bevoegde biechtvaders de overtreders uiteindelijk 'eene salige ende bequame Penitentie' opleggen.11 Behalve de absolutie kon de pastoor de
jongeren ook de huwelijksinzegening weigeren.12 Op deze wijze werden de
sacramenten gebruikt als een dwangmiddel. Dit symbolische geweld van de
geestelijkheid appelleerde aan allerlei diepgewortelde angsten van het gelovige volk. Zij waren immers voor de als heilzaam beleefde rituelen die hun
leven van de wieg tot het graf begeleidden afhankelijk van hun priesters, de
officiële bemiddelaars in heilige zaken.
Al te toegeeflijke ouders zouden in het hiernamaals rekenschap van hun
coulance moeten afleggen, zo hielden de priesters hun voor. Op deze wijze
werd het, in de ogen van de plattelandsbevolking volstrekt gerechtvaardig9 'Pastorelen brief van syne Doorluchtighste Hooghweerdigheyt den Aerts-Bisschop van
Mechelen Tegens de Abuysen de welcke gecommitteert »orden in de Vergaderingen van
dejonckheyt' (25-11-1675), opgenomen in Pauwels, Trmtatus theologicut de Labaumo,
58-60, aldaar 58 Zie ook Soly, 'Kroeglopen in Brabant en Vlaanderen', 574 10. 'Ordonnantie van syne Doorluthtighbte I Iooghweerdighey t Humbertus Guihelmus AertsBisschop van Mechelen, 8¡c 8¡c ende andere Hoogweerdige Heeren Bisschoppen van
Nederlandt, &c &c nopende de Labbayen, Quanselbier, Spinningen, &c Gegeven in
Brussel den 21 April 1697', opgenomen in Pauwels, Traclatus theologicusde Labamno,-¡\75, aldaar 71-72; tevens in De Ram, Synodicon Belgicum, 1,614-615 Origineel exemplaar
onder meer aanwezig in het Parochie-archief te Waarheeze (met dank aan Jac Biemans)
11. Ibidem 12 Vgl Jacobs,'Charivari in Maanderen (i8de-20ste eeuw)', 297
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'Divertissements du Carnaval - Vastenavondsche Vermaken'.
Volksprent (33,5 χ 41 cm), met sjablonen ingekleurde houtsneden,
uitgegeven door de firma Brepols & Dierckx te Turnhout omstreeks 1845
(Gemeentelijk Museum Veldhoven, CMR).

de, traditionele gedrag van de jongeren in een kwaad daglicht gesteld. Het
geweten van de parochianen werd geculpabiliseerd: zij dienden te beseffen
dat zij ook door gedragingen die zij niet als aanstootgevend ervoeren, schuld
op zich laadden. In het aankweken van dit schuldbesef, met als resultaat een
verpreutsing van de samenleving, vervulden voornoemde bisschoppelijke
oekazes, waaruit een 'pastoraal van de angst' spreekt, een sleutelrol.'3 Ook
kinderen dienden te beseffen wat ze hun ouders konden aandoen. In een
vroom boekje uit 1719 heet het: 'Kindt hoort va'er en moeder / 't Gheschrey
in 't vaghevier. / Waer is suster en broeder? / Sy maecken groot ghetier'. De
gepijnigde ouders vermanen hun kinderen zelfs vanuit het vagevuur: 'U
dansen en u singhen / Beswaert ons noch o kindt'. ' 4
Het was de taak van de parochiegeestelijkheid de centraal genomen
besluiten op lokaal niveau door te voeren. Veel pastoors kwamen hierbij in
een ambivalente positie te verkeren. Enerzijds werkten zij in opdracht van
de bisschop, aan wie zij verantwoording verschuldigd waren, anderzijds
hadden zij vaak nauwe loyaliteitsbanden met de plaatselijke bevolking, waaronder zij dagelijks verkeerden. Zij konden dan ook wel eens begrip opbrengen voor de behoefte aan gemengde ontspanning in de dorpsgemeenschappen en betoonden zich geen voorstanders van het tot in de uiterste consequenties doorvoeren van dergelijke verboden. Zo verzuchtte de deken van
het Vlaamse Deinze reeds in 1657 dat 'ijverige priesters sinds veertig jaar
met sermoenen en andere middelen tegen dit misbruik tekeer gegaan waren.
Niet alleen boekten ze weinig resultaten, maar zelfs hebben zij door hun predikaties ouders en jongeren verbitterd en van hen vervreemd. De ouders
sturen immers zelf hun zonen en dochters naar die gelegenheden, want er
zijn geen andere om elkaar te leren kennen en tot een deftig huwelijk te
komen'. Volgens de priester schuilde er in deze bijeenkomsten minder
gevaar dan in het thuis houden van de kinderen: 'het gevaar tot onkuisheid is
immers groter wanneer de dochters thuis bezocht worden want de ouders
kunnen hen niet altijd bewaken. Bovendien beweren zij dat het onmogelijk is
hun zonen en dochters bij de haard te houden op zon- en feestdagen, waarop
niet gewerkt wordt'. ' 5 Dergelijke argumenten treffen we tot in de negentiende eeuw ook in oostelijk Noord-Brabant aan in bezwaarschriften, zoals we
hierna zullen zien.
De Leuvense kerkhistoricus Cloet reageerde in normatieve zin op deze
Vlaamse pastorale verzuchting: 'wanneer die mensen niet mochten werken,
dan wisten ze ook niet hoe een vrije middag door te brengen. Dat wijst op
hun laag cultureel peil'.' 6 De plattelandsjeugd wist immers wel degelijk hoe
zij haar vrije uren wilde besteden, alleen strookte deze tijdsbesteding niet
13. Vgl Delumeau, L· péché el la peur Zie voor de verpreutsing in Zuid-Nederland.
Vleurkens, Bevolking, economie en cultuur van het oude Kempenland, 151-158 14. Therry,
De religieuze heieving bij de leken, 96 15. Geciteerd bij Cloet, Het kerkelijk leven m een
landelijke dekemj, 428-429 Zieook Cloet,'Het gelovige volk in de I7deeeuw',4i2
16. Cloet, Het kerkelijk leven in een landelijke dekemj, 428-429
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Mandement over de spinningen, labbayen en kwanselbieren door de
bisschoppen van het aartsbisdom Mechelen (21 april 1697) met een
toegevoegde Latijnse instructie (18 november 1697) van de Bossche
apostolisch vicaris Martinus Steyaert (Archief parochie H. Gertrudis,
Maarheeze).

met de opvattingen van de clerus. De auteur neemt hier dus (onbewust) het
perspectief van de normerende geestelijkheid over. Over het culturele niveau van de jeugd zegt dit niets, alleen dat ze tot een heel andere (groepscultuur behoorde dan de clerus en de twintigste-eeuwse historicus.
In zijn pastorale brief uit 1697 noemt aartsbisschop De Precipiano enkele
inheemse benamingen voor de samenkomsten van jongeren. Spinningen,
labbayen en kwanselbieren waren karakteristieke exponenten van de plattelandssociabiliteit. Het begrip 'sociabiliteit' duidt de manier aan waarop men
zich met anderen in een bepaalde samenleving associeert; de wijze waarop
mensen zich verenigen in groepen, al dan niet binnen een 'officieel' organisatorisch kader, zoals een religieuze broederschap of een meer profaan genootschap of gilde.17 De vroeg-moderne bijeenkomsten van de jongeren op
het platteland vormden informele organisatiekaders: de samenkomsten verliepen volgens ongeschreven, maar daarom niet minder vaste regels. Deze
sociale trefpunten vormden een belangrijk intermedium tussen de seksen,
de generaties, geschoolden en ongeschoolden, vertellers en luisteraars, muzikanten en dansers. De katholieke kerkleiders brachten de onderling sterk
verschillende plattelandsbijeenkomsten van de jongeren in hun moraaltheologische werken en verordeningen bijeen onder één noemer: die van de afkeurenswaardige conventícula. Vandaar dat het vaak moeilijk is om in deze
bronnen de spinningen, labbayen en kwanselbieren zonder context- en betekenisverlies van elkaar te onderscheiden. De nauwe samenhang tussen deze
naar aard en aanleiding uiteenlopende bijeenkomsten, met de prominente
deelname van jongeren van beide geslachten als verbindend element, weerspiegelt echter niet alleen een mentale constructie van de geestelijken. Hij
biedt tevens zicht op een duidelijk afgebakende jongerencultuur met een eigen repertoire van rituelen. Na een omschrijving van wat we onder respectievelijk spinningen, labbayen en kwanselbieren dienen te verstaan, gaan we
nader in op de maatschappelijke implicaties van het beleid van zowel de katholiekealsde calvinistische kerk ten opzichte van de rurale jongerencultuur.

2.SPINNINGEN

In het winterseizoen kwamen de meisjes en vrouwen op het platteland
's avonds bij toerbeurt in de woning van een van hen bijeen om gezamenlijk
te spinnen of andere werkzaamheden te verrichten. Dergelijke werkavonden, de zogenaamde spinningen, waren belangrijke sociale evenementen in de
rustige wintermaanden. Er was volop gelegenheid tot kennisoverdracht: de
17. Het begrip 'sociabiliteit' is in de jaren/estig geïntroduceerd door de Franse mentali
tcitshistoricus Maurice Agulhon (La tin itihilile meridionale), die daarmee \ooral de
achttiende- en negentiende-eeuw se genootschappen aanduidde Deze meer formele
organisaties, zoals broederschappen en gilden, worden behandeld in hoofdstuk 8, «aar
ook nader wordt ingegaan op het verschijnsel 'sociabiliteit'

meisjes werden door hun volwassen seksegenoten ingewijd in de geheimen
van de vrouwenwereld, waartoe ook de technieken om textiel te bewerken
behoorden. Het werk werd opgevrolijkt door verhalen en gezang. Meestal
brachten de jongens in de loop van de avond een bezoek aan de spinning.
Hun binnenkomst ging vaak gepaard met plagerijen en ritueel, soms zelfs
charivaresk, spektakel.'8 Onder het toeziend oog van de oudere vrouwen
voerden de jongeren allerlei gezelschapsspelen uit en ook het dansen mocht op deze geïnstitutionaliseerde werkavonden niet
ontbreken. Zo waren de jongens en meisjes
in de gelegenheid elkaar wat beter te leren
kennen. De spinningen boden de plattelandsjongeren de mogelijkheid om - vrijblijvend en ongedwongen - nader kennis te maken en zo tot een 'verantwoorde' partnerkeuze te komen. Dit was in feite de grote attractie van de spinningen. Het is dan ook
niet verwonderlijk dat in veel liederen en
verhalen die op de spinavonden gezongen en
verteld werden, een meer of minder directe
relatie met vrijages of hofmakerij wordt ge€ ©ca marnaacrtjo orurrrtoc on πίθε um. turn
na Oc a notimi ,1?I fo urrgaöeröcη Ine Dorrfrrrurn legd.1«
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Spinningen zijn in vrijwel elk deel van
het Europese continent bekend. In GrootBrittannië komen de spinning bees echter niet
veel voor, vandaar dat in de Angelsaksische
literatuur voor deze werkavonden meestal
de Franse term veillée (vergelijk ook het Italiaanse veglia) wordt gebruikt.20 Het Duitse
taalgebied kent een groot aantal benamingen
voor spinningen, die betrekking hebben op de werkzaamheden (zoals Spunte, Spinnekoppel), op de plaats van samenkomst (Spinnstube, Rockenstube) of
op het tijdstip (Lichtkarz, Lichtgang).21 Op het Nederlandse platteland zijn
deze winterse avondbijeenkomsten bekend onder diverse benamingen, die
nagenoeg allemaal een samenstelling met 'spin' vormen (spinning, spinavond,
spinmaal, spinjacht, spinvisite).22

Een spinning waarbij vrouwen,
gezeten bij hun spinrokkens, verha
len vertellen die worden opgetekend
door een man. Houtsnede uit
Die Evangelien vanden Spinrocke,
Antwerpen,ca. i5io(uB,Gent)

De spinningen kennen niet alleen een grote verspreiding, ze hebben ook
een relatief hoge ouderdom. Een van de oudste aanwijzingen voor het
bestaan van de avondspinningen is een 'volksboek' getiteld Die Evangelien
vanden Spinrocke metter glosen bescreven tereeren vanden vrouwen, waarvan de
eerste Nederlandstalige druk omstreeks 1510 te Antwerpen verscheen.23
Het vormt een misogyne parodie en is een gekuiste vertaling van de (in
Vlaanderen samengestelde) Franstalige Evangiles des Quenouilles, waarvan
de eerste druk omstreeks 1475-1480 te Brugge het licht zag. In dit 'evange-

lie' zijn, heel anders dan in de bijbel, de orale 'volkswijsheden' vastgelegd die
zes oudere vrouwen ('spinnersen') tijdens de spinningen om de beurt dicteerden aan een mannelijke buitenstaander24 Deze vrouwen speelden bij de
spinningen een belangrijke rol. Zij droegen niet alleen technische vaardigheden met betrekking tot de vlas- en wolbewerking over op de jongere generatie, maar wijdden hun ongehuwde seksegenoten ook op andere levensgebieden in. Deze overdracht van specifieke kennis en groepsnormen geschiedde door mondelinge overlevering (verhalen, zegswijzen, liederen),
waarbij het mechanisme van herhaling en participatie een memoriserende
en cohesie-bevorderende werking had.
Door de grote verspreiding en de vrij hoge ouderdom van de spinningen
bestaan er in tijd en ruimte vele varianten. Niet altijd werden er mannen toegelaten en de werkavonden eindigden niet noodzakelijkerwijs in een danspartij of een gezellig samenzijn. Het seizoen van de spinningen begon in
sommige streken op Allerheiligen (1 november), in andere gebieden op de
feestdag van Sint Camarina (25 november). Het eindigde soms halverwege
januari, maar kon ook doorlopen tot carnaval.25 De samensteller van Die
18. Vgl Sinnighe, 'Spinning', waarin het kattekwaad besproken wordt dat de buitengesloten jongens in Oosterhout omstreeks 1900 uithaalden Soms lieten zij ratten of
muizen door het 'mozegat' glippen, of ook wel een kikker met een op zijn rug vastgehecht
kaarsje Baldadiger was het plaatsen van een lichte kar of een ploeg op het lage schuurdak
Ook uit Loon op Zand zijn dergelijke 'streken' bekend 'Kikvorsen werden gevangen en
binnengeloodst, ook muizen speelden er een rol bij, op deuren en ramen werd geklopt en er
werd bmnengekropen, kortom alles wat de meisjes tol consternatie kon brengen was maar
mogelijk De deuren en ramen werden geblokkeerd met karrcwielen, karren, ploegen,
stokken, kruiwagens enz Zelfs tot op het dak vond men ze' Zie Toonans, 'Spinning, rent
en tafelen' Vgl ook De Blccourt, Volksverhalen uit Noord-Brabant, 294 (handschrift
Sassen) 19. Schrijnen, Nederlandsche volkskunde, 1,312 'De meisjes spinnen of breien van
6 tot 9, dan komen de jongens uit de buurt Het waren de vrijpartijtjes bij uitstek Men
vermaakte zich met allerlei spelletjes, zoals het "zokskes liggen" of "den rooden haan
jagen" in Zuidoostelijk Brabant te Beers, Schayk, Haps enz ' Het betreft hier zogenaamde
7oekspelletjes Vgl ook Mcdick, 'Spinnstuben auf dem Dorf', Rooijakkers, 'Spinningen in
de pre-industriele plattelandssamenleving' 20. Shorter, De wording van het moderne gezin,
133-134 Zie voor de Franse veillée bijvoorbeeld Weber, Peasants into Frenchmen, 413-418,
en Flandrin, Les amours paysannes, 119-122, en Familles, 104-1 io Over Italiaanse spinmngen handelt Falassi, Folklore by the fireside 21. Erich & Beiti, Horterbuch der deutschen
Volkskunde^bi,BusLhzn(rcà),DieSitlenderVolker,\\,i40
22 Vgl WNT,хі
,г8442845 ('spinning'), Ter Laan, Folkloristisch woordenboek, 380-381 Vgl ook Rooijakkers,
'Ecclesiastical power and popular culture' In Midden- en Oost-Europa waren de spinningen over het algemeen een langer in leven beschoren dan in Noordwest-Europa, vgl
Halpern & Kercwsky Halpern, A Serbian village m historical perspective, 95-96 ('prelo')
Vgl ook Weyns, Volkshuisraad in l laanderen, π , 863 23 Een spinrokken bestaat uit een
houten stok, ongeveer een meter lang, die aan het ene uiteinde gevorkt is of voorzien van
een verdikking om het eromheen gedraaide spingoed, ν las of wol, houvast te geven Zie
Weyns, Volkshuisraad m Vlaanderen, 11,833 24 Callewaert, Che Evangelien van den
Spinrocke, Debaene, De Nederlandse volksboeken, 268, Stalpaert, Westxlaams sagenboek, 1,
112-113 I-te opmerking in het Middelnederlandsch woordenboek, vu, 1742 'spinningen als
eene plaats waar, cene kamer waarin, gesponnen wordt Daaruit ontwikkelde zich (inde 16de
eeuw en later) de betekenis eene gezellige bijeenkomst van meisjes (om te spinnen/ is derhalve
wat datering betreft onjuist 25 Shorter, De wording van het moderne gezin, 134
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'De wijze en de dwaze maagden', Gravure (221 χ 286 mm) van Pieter Bruegel
de Oude, Antwerpen, omstreeks 1560. Op het onderste deel van de prent is
een spinning weergegeven met links de werkende, wijze vrouwen en rechts
de dansende, dwaze meisjes (Prentenkabinet Koninklijke Bibliotheek,
Brussel)

Evangeliën vanden Spinrocke dateert de bijeenkomsten tussen 25 december
en 2 februari, 'in die lange avonstonden tusscen kerstmisse ende lichtmisse'.26 In de baronie van Breda viel de spintijd in de negentiende eeuw tussen
half oktober en 1 maart.27 In de Kempen was het seizoen van de spinningen
in de negentiende eeuw wat langer: het begon al op 'Bamis' (dit is Sint Bavomis, 1 oktober) en eindigde pas half maart.28
Beter nog dan de houtsneden in de vroeg-zestiende-eeuwse Antwerpse
druk van Die Evangelien vanden Spinrocke, geeft Pieter Bruegel de Oude op
een van zijn prenten een beeld van zo'n spinning. Het betreft de gravure van
'De wijze en de dwaze maagden', die omstreeks 1560 werd uitgegeven door
H. Cock, eveneens te Antwerpen. De voorstelling wordt door een boomstam
verticaal in tweeen gedeeld, terwijl een gebogen wolkensliert met daarop
drie engelen het bovenste, hemelse deel afzondert van het aardse tafereel
daaronder. Bruegel geeft hier het verhaal weer van de domme en de verstandige bruidsmeisjes, zoals dat voorkomt in het evangelie van Matteüs (25,113). Linksonder zien we de vijf verstandige en ijverige vrouwen die 's avonds
bij lamplicht ijverig aan het werk zijn. Zo zien we in de linkerhoek een vrouw
die met behulp van spinrokken en spintol een vlasdraad spint, die zowel op
een haspelmolen als op een handhaspel wordt gewonden. Bij de haardstede
draait een vrouw met behulp van een spoelwiel de draad van de haspelmolen
op klosjes, die in een latere fase bij het weefgetouw gebruikt worden. Op de
achtergrond zit een vrouw in een bakermat bij het licht van haar olielampje
verstelwerk te doen, terwijl een ander wol spoelt in een kuip. Op het rechter
deel van de prent ligt een lege oliekruik met dito lampjes. Het gereedschap,
zoals de bookhamer (waarmee de bast van de vlasstengels wordt gebroken),
de zwingelstoel en zwingelplank (om de gebroken schilfers van de vlasvezels
te slaan) en de hekel (om de vlasvezels te kammen), ligt werkeloos terzijde
terwijl de dames zich vermaken met het dansen op de tonen van een doedelzak. Volgens het bijbelverhaal vroegen de domme maagden hun wijze collega's om lampolie, omdat de langverwachte bruidegom in aantocht was.
'Geeft ons wat olie want onze lampen gaan uit. Maar de verstandigen antwoordden: Neen, er mocht eens niet genoeg zijn voor ons en jullie samen'.
Deze tekst staat in het Latijn onder de prent gegraveerd. De verstandige
vrouwen, die wel voldoende licht hebben, zijn op tijd en worden door de
hemelse bruidegom ontvangen; de vijf dwaze maagden komen aan een
gesloten deur. 'Heer, heer, doe open! Maar hij antwoordde: Voorwaar, Ik zeg
u: Ik ken u niet. Weest dus waakzaam, want gij kent dag noch uur'.29Bruegel
heeft dit bijbelse thema gesitueerd in de context van een plattelandsspinning
waar zowel gewerkt als gedanst werd, hetgeen voor de toeschouwers destijds

26. Callewaert, Die Evangelien van den Spmroike, 18 27. Vergelijk het aldaar gebruikelijke
gezegde 'In 't midden der oktobermaand, / worden de spinnewielen voorden dag gehaald. / Met den eersten maart, /moeten de spinnewielen \an den haard' Vgl. Gommers,
'Oude volksgebruiken', 115 28. Panken, 'Volksgebruiken en gewoonten in NoordBrabant', 54 29. Matteus, 25, 1-13
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Houtsnede (34 χ 50 cm) met een Spinnstube van Barthel Beham,
Neurenberg 1524 (Ashmolean Museum Oxford).

zeer herkenbaar moet zijn geweest. Hun zal het niet ontgaan zijn dat Bruegel, door de parabel van de wijze en de dwaze maagden op deze wijze te illustreren, in feite een kritische kanttekening plaatste bij de losbandigheden tijdens de toenmalige spinningen.
Een dergelijke kritische representatie van de spinningen is een oude
topos. We troffen hem reeds aan in het Antwerpse volksboek, dat het publiek
vermanend amuseert door op herkenbare wijze te spotten met de vrouwenbijeenkomsten. Eveneens spottend, maar dan meer op de seksuele promiscuiteit gericht is de houtsnede van Barthel Beham, die in 1524 te Neurenberg verscheen.30 Op deze prent zien we een Spinnstube met centraal op de
achtergrond een zowel eenzaam als eerzaam spinnende vrouw en om haar
heen dansende, elkaar betastende en vrijende paren. Er wordt geknoeid met
voedsel en drank, spinrokken en spintol zijn op de grond gegooid, terwijl een
oude man, wellicht de heer des huizes, zich warmt aan de Kachelofen en
demonstratief zijn gezicht afwendt. Dergelijke voorstellingen geven het
vroeg-moderne kerkelijke offensief tegen de winterse avondbijeenkomsten
op het platteland meer relief.
Er is tot op heden nooit systematisch onderzoek naar spinningen verricht. Dit heeft ongetwijfeld te maken met de schaarste aan gegevens hierover in de archivalische bronnen. Bovendien zijn er slechts min of meer
anekdotische aantekeningen beschikbaar van negentiende-eeuwse folkloristen die de toenmalige veranderingen en het verdwijnen van de spinningen in
hun tijd hebben vastgelegd. Zo schrijft de chroniqueur van het Kempische
volksleven, Peter Norbertus Panken (1819-1904), in 1896 dat het spinnen
van vlas tijdens de winteravonden eeuwenlang gebruikelijk was. 'Nog in het
begin dezer eeuw stond in menig huisgezin in het voorhuis van den boer,
hier "herd" geheeten, een houten blok, waarin een lange stok bevestigd was
en waartegen eene lamp hing ter verlichting. Rond dezen blok zaten dan
veeltijds de volwassen vrouwelijke huisgenooten te spinnen of ander werk te
verrichten. Soms plaatsen zij zich ook in de nabijheid van 't haardvuur om
warmte en licht te hebben. Met het spinnewiel op den schouder of onder den
arm gingen vele meisjes in één huis spinnen, waar dan gewoonlijk nog een
grooter aantal jonkmans den avond sleet. Het gesnor van tien à vijftien wielen, het gelach en geschater der spinsters en van soms vijftien tot twintig
buurters veroorzaakte groot geraas'. Na afloop van de spinning droegen de
vrijers de spinnewielen van de spinsters, die zij naar huis begeleidden.3' De
Westerhovense schoolmeester Panken verwijst daarbij naar zijn streekgenoot August Snieders uit Bladel, die in zijn Herinneringen uil denjongehngsttjd uit 1867 met weemoed aan de spinningen terugdenkt.32
30. Afgebeeld ïnüeisberg, The Germansingleleaj'woodcut, nr 145 (340 χ 500 mm) Vgl
ook VanUssel, Geschiedenis ι απ het seksuele probleem, 80,199 Zie voor latere \ersies\ an
deze prent Haftlmeier-Seiffert, Bauerndarstellungen auf deutschen illustrierten Flugblattern
des ¡y Jahrhunderts, 80-84 31· Panken, 'Volksgebruiken en gewoonten in NoordBrabant', 51-57 32. Snieders, Herinneringen uit denjongelmçslijd, 81
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Negentiende-eeuwse verzamelaars van volksverhalen en -liederen haalden
op de spinningen een rijke buit binnen 'De spinningen1 Wat al aangename
herinneringen hebben wij boerenjongens [ ] er van behouden Zede was
het, dat, gedurende de lange winteravonden, al de \ rouwen en meisjes uit een
geheele buurt met vlas en rad te zamen kwamen [ ], met en naast den
"pluktijd" waren deze "spinningen" de ware hoogescholen voor het zingen
en vertellen', aldus de Vlaamse folkonsten
Pol de Mont en Alphons de Cock in 1898 3J
Ook Panken memoreert in 1896 dat tijdens
de spinningen 'vroolijke liederen onder den
dans der jonkmans ofwel der meisjes alleen'
werden gezongen In zijn tijd waren enkele
van die liedjes nog altijd bekend, al werden
ze slechts bij gelegenheid, meestal gedeeltelijk, uitgevoerd ^4 Zonder ze expliciet te noemen, schrijft ook Stephanus Hanewinkel
een kleine eeuw eerder over de spinningen
De winteravonden waren volgens hem 'de
Leerscholen \an het Bijgeloof' Men komt
dan bij elkaar, maar 'men weet bijna over
niets te spreken, dan alleen over bijgelovige
zaken en dit is voor den Roomschen Meienjenaar altijd de aangenaamste tijdkorting
Die het meest kan verhalen', merkt Hanewinkel schamper op, 'is de regte Man' 3S Elders stelt hij dat de achttiende-eeuwse bewoners van het Meienjse platteland maar
weinig bijeenkwamen, behalve op zondagen
en lange winteravonden, waarbij de 'verkering' bestond uit het verhalen van allerlei
'zotte bijgelovigheden'
Hanewinkel was op zich niet tegen deze
avondlijke bijeenkomsten Hij stoorde zich
slechts aan het onbeschaafde karakter ervan,
waarvoor hij overigens ook wel enig begrip
kon opbrengen 'Die Verkering is echter, zo
Gij wilt, gul en oprecht, wanneer men naamlijk deze woorden in dien zin opvat, dat men 'er onbcschaafdheid door verstaat, en dat een ieder spreekt, zo
als hij denkt Het leerzame, het onderhoudende word 'er niet in gevonden,
hiertoe zijn zij, wegens hunnen Opvoeding, niet berekend' ,6 De predikant
beoordeelde de vertelstof naar zijn eigen normen en waarden, ook zal de Ossian die hij tijdens zijn reis door de Meierij las impliciet een toetssteen geweest zijn Dit werk, toegeschrev en aan de Keltische bard Ossian, was echter
een romantische literaire constructie van elementen uit de orale cultuur van

Lichtblokken of lampestandaards
uit de Kempen, omstreeks 1830
(Vlaams Openluchtmuseum
Boknjk,tek J Weyns)

Schotland, bijeengebracht door de dichter James Macpherson (17361796)."
De spinning gaf niet alleen de gelegenheid om verhalen te vertellen, maar ze
was ook aanleiding tot het ontstaan van nieuwe verhalen. Het is opmerkelijk
dat enkele van deze verhalen, zij het niet zo duidelijk als de liederen, een ver
binding leggen tussen spinning en vrijages of seksualiteit. Het betreft vertel
sels die in de negentiende eeuw in Zuidoost-Brabant zijn opgetekend, waarin sprake is van een sprekende kat of een weerwolf.•lli Dergelijke impliciet
seksuele motieven39 markeren doorgaans gedragingen die in de ogen van de
gemeenschap niet door de beugel konden.
Het volgende verhaal, dat in 1891 is gepubliceerd in de Noordbrabantsche
Volksalmanak, werd opgetekend door de Kempische folklorist Jacques Cuijpers (1850-1926), die hoofdonderwijzer was te Zeelst: 'Iemand uit Heeze,
Jan Verhmjzen genaamd, ging op een winteravond naar eenc 'spinning', even
buiten het dorp. Onderweg ontmoette hij een zwart katje, dat hij vroeg: 'Kat
je, waarvan koomde gijl 'En 't beestje antwoordde: 'VanHees'. Demanzagdat
hij verder kwam en bereikte dan ook gelukkig, zonder iets verdachts meer ge
hoord of gezien te hebben, de boerenhofstede, waar 't lustig toeging dien
avond. Er werd gegeten en gedronken, gezongen en gedanst. Te midden der
vreugde echter komt een zwart katje binnen, dat zong.
Jan Verhmjzen vraagde mij:
'Poeske, waarvan koomde gij?'
Eene bom, midden onder den vroohjken troep geworpen, had niet meer
schrik kunnen veroorzaken dan de komst van dit sprekende diertje. In een
ommezien waren alle gasten verdwenen. Jan natuurlijk het eerst van allen.
Sedert dien tijd, verzekert men, heeft Jan Verhmjzen geen spinningen meer
bijgewoond '4°
33 De Mom & De Cock, Du zijn Vlaamsche itrulsels uil den xolksmond opgeschrexen, ι ν
34 Panken, 'Volksgebruiken en gewoonten in Noord-Brabant', 55 Zie voor liedjes die op
spinningen werden gezongen bijvoorbeeld De Haan, Onze xolksrijmen, i85(nr 17),en
Straalmadelteven,8H(iiT 47), Ter Laan, Folkloristisch woordenboek, 380 381,377 en
Swinkcls, Gebruiken heijaar rond, 15-17 'Er werden liedjes gezongen, bijv "Somiowas
een rijke graaf" en "Laatstmaal trok ik eens ter jacht" (de Veltumse mars) De "Drie
schuintamboers uit het oosten" waren ook bekend ' 35 [Hanewinkel], Gedachten oxer de
Meierij xan 's Herlogenbosch, 24-25 36 Ibidem, 6q 37 Burke, Popular culture, 10, 17 Vgl
ookThompson, The Gaelic sources o/ Macpherson's Ossian 38. De Blecourt, Volksxerhalen
un Noord-Brabant, 293-295 39. Ibidem, 295,303 Vgl WW7,VII, 1783 'Dat men {wegens
de geile drift der kallen) een ontuchtig \ rouwspersoon vrij algemeen den naam \ an kal geeft,
of wil men dat zoogenaamd gcrijfelijk deel der kunne zachter betitelen, ze katjes of poesjes
heet' (Loosjes, Nieuw zedekundige uitspanningen, Haarlem 1824,184) 40 De Blécourt,
Volksxerhalen uil Noord-Brabant, 35,308,313, het origineel bevindt zich in de Brabantcollectie van de Katholieke Universiteit Brabant (кив) te Tilburg Vgl ook ibidem, 68 69,
waar een ν rijer die huiswaarts keert eveneens een kat ontmoet Vgl voor de rol van de kat
bij spinningen ook Ter Laan, Folkloristisch woordenboek, 381 'Vroeger had men in Twente
evenals in Drente de spinv ïsitcs van de jonge meisjes Dan werd er des avonds door de
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Het moraliserende slot geeft nadrukkelijk aan wat in feite de boodschap
van de kat was: op de spinningen was het niet pluis! Naar het zich laat aanzien bezocht Jan Verhuijzen deze bijeenkomsten met Oneerbare' bedoelingen. Door het slachtoffer met naam te noemen, werd het realiteitsgehalte
van het verhaal sterk vergroot.
Zoals gezegd werd ook het motief van de weerwolf soms in verband
gebracht met de spinning, zoals in het verhaal dat August Hendrik Sassen
(1853-1913) uit Helmond uit de mond van J.H. Poulissc te Nederwetten
optekende: 'Op 't gehucht H... woonde in vroeger tijd een boer, welke eenen
knecht had, die kon weerwolven. Op zekeren avond moesten de dochters
van den boer ter spinning en toen de knecht dit vernam, zeide hij tegen de
dochters: "Als u van avond onderweg soms iets verdachts mocht tegemoet
komen, dan moet ge uw voorschoot afdoen en die het verdachte over den kop
werpen." Men raadt, wat er gebeurde en 's anderen daags morgens, toen de
knecht met de overige huisgenooten aan de pap zat, had hij de blauwe draden
nog tusschen de tanden hangen van den verscheurden voorschoot.'4'
Het thema van de weerwolf-vrijer komt in geheel Noordwest-Europa
voor. Wordt in dergelijke verhalen meestal de zakdoek van het meisje verscheurd, soms bijt de weerwolf een stuk uit haar jurk of onderrok, wat in
sommige volksverhaal-interpretaties op aanranding of verkrachting duidt.42
Gezien de aard van de spinningen - het aanknopen van vrijages was immers
een van de belangrijkste redenen om samen te komen - is de relatie die in dit
vertelsel wordt gelegd tussen een weerwolf-knecht en een jong meisje dat ter
spinning gaat veelbetekenend.
Op soortgelijke wijze interpreteert Welters in zijn studie uit 1929 de op
moordkruisen afgebeelde spinnewielen. Hij verwijst naar de sage van 'het
meisje met het spinnewiel' dat tegen de zin van haar ouders 's avonds ging
buurten. Zij ging er prat op nog niet voor de duivel bang te zijn, zo alleen in
het avondduister, 's Morgens vond men echter bij een wegkruis in het veld
haar kleren en het spinnewiel terug, zonder dat nog ooit iets van het meisje
vernomen werd. De duivel had, zo wil de sage, de spinster meegenomen. De
familie plaatste toen op die plek een stenen kruis, met daarop een gaaf of
gebroken spinnewiel.43 Ook hier is sprake van het ongehoorzaam bijwonen
van een spinning, waarvan het verderfelijke karakter wordt gemarkeerd door
de aangeroepen duivel die het meisje naakt meevoert.
In een christelijke context is het verschijnen van de duivel de duidelijkste
markering van God onwelgevallig gedrag dat de maatschappelijke orde
bedreigt.44 Zo tekende de Kempische folklorist Panken het eigenaardige
verhaal op van de vluchtende verschrikkers, die niet alleen de van de spinningen terugkerende meisjes maar ook zichzelf onbedoeld de stuipen op het
lijf joegen: 'In het begin dezer [19de] eeuw, toen de "spinningen" nog in vollen gang waren, hadden eens zeven jongelingen te Lommei onderling afgesproken, om de jongedochters te verschrikken, die van dit winteravondgezelschap zouden huiswaarts keeren. Om hun doel te kunnen bereiken, plaat-

sten de gemelde jonkmans zich, ieder met een wit hemd over de kleederen
getrokken, achter eenen met hout begroeiden wal of cene hooge heg, om de
terugkomst der spinsters van het dorp naar het gehucht waar zij woonden, af
te wachten. Middelerwijl zagen de schrikaanjagers dat zij in plaats van met
zevenen, met achten waren, want Heintje Pek was er, in een kleedsel, aan het
hunne gelijk, onafgesproken en geheel onopgemerkt, bij gekomen. Met zijn
onverwacht gezelschap weinig op hun gemak, liepen de zeven jonge mannen, onder den indruk van denzelfden schrik, in alle richtingen als eene
vlucht eenden na het geweerschot van eenen jager. Zij die anderen vrees wilden aanjagen, werden nu op dezelfde plaats met zoodanigen schrik bevangen, dat zij eenparig besloten zich in het vervolg van dergelijke grappen te
onthouden. Waar Joostje gebleven was, wisten ze zoomin te zeggen, als op
welke wijze hij bij hen verscheen.'45
Het plotseling opduiken van de duivel wijst op de gevoelens van afkeuring die de vertellers koesterden jegens het gedrag van deze jonge lieden. De
Satan vertegenwoordigde immers de onchristelijke, helse wereld der verstokte zondaars. Hoewel het in veel gevallen moeilijk, zo niet onmogelijk is
om een rechtstreekse relatie tussen de populaire vertelstof en de officiële
kerkelijke verkondiging te leggen, zijn dergelijke duivelssagen, vooral wanneer er een zedelijke afkeuring in doorklinkt zoals in dit geval, duidelijk door
de katholieke moraal beïnvloed. Deze moraal verspreidde zich onder het
gelovige volk via de vele gedrukte en van de kansel verkondigde godsdienstige instructies, ruimschoots gelardeerd met aansprekende exempelen.46 De
macht van de duivel was in de belevingswereld van vertellers en toehoorders
kennelijk zo reëel en nabij, dat men hem niet bij zijn echte naam noemde,
maar aanduidde als 'Joostje' of'Heintje Pek'. Het gaat hier om een zogenaamd woordtaboe. Door het verstaanbaar uitspreken van iemands naam
wordt, naar men veronderstelt, de aanwezigheid van de genoemde opgeroepen. Vandaar dat men de duivel met pseudoniemen aanduidt of zijn naam
verhaspelt. In dit kader is het ook in Zuid-Nederland algemeen bekende
gezegde 'Als men over de duivel spreekt, trapt men op zijn staart' te plaatsen: als men van de duivel spreekt, is hij immers nabij.47
jongens "et spit ebracht" Ze smeten aan een spit een dode kat achter de deur, en ze nepen
"Hier is 't spit, nou \ angt de broa1" De broa, dat waren ze zelf en de meisjes sprongen op
en hepen ze na en vingen er een' 41 De Blecourt, Volksverhalen, 113,329, het origineel
bevindt zich in de Brabant-collcctie van de кив, verzameling Sassen, inv nr R7
42 Ibidem, 303 Zie voor de erotische connotatie van de weerwolf Volkskunde 89 ( 1988)
130 43 Welters,'Het Limburgse veldkruis', 280 Bij de verklaring \an dit type veldkruis
kunnen de nodige vraagtekens geplaatst worden een veld- en moordkruis op dezelfde
plaats is immers onwaarschijnlijk 44. Vgl Rooijakkcrs, Dresen-Coenders, Geerdes (red ),
Duwelsbeelden 45. Oorspronkelijk gepubliceerd in Ons volksleven 4 ( 1Я92) 230, vgl De
Blecourt, Volksverhalen, 77,295 46. Vgl Giehs, 'De duivel m het volksgeloof en in de
rooms-katholieke verkondiging' Vgl bijvoorbeeld Den calholycken pedagoge van Van den
Bossche оГDen dobbelen Zielenlroosl van Van Thienen 47 Vgl Stoett, Nederlandsche
spreekwijzen, uitdrukkingen en gezegden, i,2o6(nr 520) Zie voor het verschijnsel
woordtaboe tevens hfst 8 par 2
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3· LABBAYEN

Onder labbayen, of gelatiniseerd: Labatsmus, verstond de katholieke geestelijkheid de 'dartele en onbeschaamde samenkomsten van jongens en meisjes
op het platteland in herbergen of andere plaatsen, om te dansen, te drinken,
plezier te maken, te kletsen of voor soortgelijke dwaasheden en lichtzinnigheden, met welke inheemse naam ze ook genoemd mogen worden'.48 In tegenstelling
tot de avondlijke spinningen, waar in de eerTRACTATUS
ste plaats gewerkt werd, stond bij de labbayen, die ook overdag gehouden konden worTHEOLOGICUS
den, het vermaak voorop. Deze bijeenkomD E
sten vonden, evenals de spinningen, plaats
op het platteland en werden zowel door jongens als door meisjes bezocht. Het waren
Cum Decretis ad idem objeclum
perdntnttbus.
dus 'gemengde bijeenkomsten' waarop de
A UTHO R E
'ongelijke geslachten' elkaar informeel troffen. Hielden bij de spinningen de oudere
F. JOSEPHO PAUWELS
vrouwen toezicht, de labbayen voltrokken
Ordmu Frmmm M'mmm HtcolltRorum
Smr* TlxstogU Lcélorc.
zich buiten elk ouderlijk toezicht om. Ze
vonden dan ook doorgaans niet in particuliere huizen plaats, maar in herbergen, waar
slechts de waard toezag op het verloop ervan. De term labbayen was voor de katholieI 0 V А Я Ι Τ,
ke geestelijkheid een soort overkoepelend
Trail JO ANNIS JACOBS, piai,
TheacnG fub tigno Chris Nigra. 1745.
begrip waaronder men alle als dartel beschouwde gemengde bijeenkomsten van de
Cum ЛррпЬатИии,
jeugd schaarde. Dat deze term lang niet
overal in gebruik was, blijkt wel uit de toevoeging over het bestaan van allerlei inTitelpagina van het theologische
tractaat uit 1749 van J. Pauwels
heemse benamingen.

LABAÏSMO

over de labbayen (Universiteits
bibliotheek, Nijmegen)

Zo stonden de bijeenkomsten in Nederweert en omstreken bekend als 'syden suyghen'. Op 22 december 1691 had de magistraat der heerlijkheid aldaar de ongehuwde meisjes verboden om zich op
zon- en heiligedagen overdag of 's avonds in het gezelschap van jongens in
de herbergen of andere 'onbequame' plaatsen te begeven, aangezien er bij
die gelegenheden allerlei 'oneerbaerheyt ende ongeregeltheyt' voorviel. De
karakteristieke inheemse naam voor deze bijeenkomsten, een samenstelling
van heup (syde) en zuchten of strelen (suyghen), laat in dat opzicht niets over
aan de verbeelding. Ook het aanbieden van voedsel en andere goederen aan
de jongedochters werd verboden.49
Nu de clerus het begrip labbayen adopteerde, in zijn mandementen en
pastorale instructies gebruikte en in moraaltheologische verhandelingen

zelfs latiniseerde, werd het kerkelijk gemeengoed, ook in streken als het oostelijk deel van Noord-Brabant, waar deze term eerder niet gebruikelijk was.
We treffen de term labbayen in de bronnen telkens aan in een katholieke,
moraaltheologische context. In gereformeerde bronnen komt dit begrip niet
voor, al werd ook daar met de nodige zorg gekeken naar de vrolijke samenkomsten van de plattelandsjongeren. De Meierijse calvinisten traden echter,
in tegenstelling tot hun katholieke collega's, niet of nauwelijks tegen deze
avondlijke bijeenkomsten op, omdat ze geen ostentatief katholiek karakter
hadden. Vanzelfsprekend werd er wel tucht uitgeoefend bij de eigen, gereformeerde lidmaten die zich bezondigden aan het dansvermaak.
In 174g wijdde de Leuvense moraaltheoloog en minderbroeder Josephus
Pauwels een uitvoerig traktaat aan de gemengde jongerenbijeenkomsten,
waaruit opgemaakt kan worden dat de zielzorgers deze bijeenkomsten een
reëel gevaar vonden voor de 'goede zeden'. Zijn Tractatus thcologicus de
Labaismo is een interessante, zij het indirecte en normatieve bron voor de
vroeg-moderne jongerencultuur, die door de klerikale elites met behulp van
gelatiniseerde termen als Labmsmus ('vulgo labbayen'') als het ware hanteerbaar werd gemaakt. Pauwels schreef zijn boekje ten gerieve van de biechtvaders die, wanneer zij geconfronteerd werden met bezoekers van labbayen,
vaak twijfelden en 'innerlijk verdeeld waren'. Het Labaisme behoorde tot de
casus resérvalas, een zonde die slechts met permissie van de bisschop vergeven kon worden. Voor het labbayen moest zelfs steeds speciale toestemming
gevraagd worden. Pauwels wilde de uiteenlopende opinies omtrent het
gemengde vermaak van de jeugd met elkaar confronteren, om zo tot een
algemeen aanvaardbaar standpunt te komen. 'Met inachtneming van de eerbied verschuldigd aan de Doorluchtige en Hoogwaardige Wetgevers, met
behoud eveneens van de vrijheid zowel van de theologen in het oordelen, als
van de biechtvaders in het praktizeren', zo stelt Pauwels in zijn voorrede,
'durven wij voor te stellen, wat ons volgens God en geweten het meest waarachtig lijkt.'50 Deze minderbroeder gold overigens als een autoriteit op het
gebied van reservatw-kwesties. Een jaar na zijn verhandeling over het
Labaisme verscheen zijn veelgebruikte tweedelige overzichtswerk Tractatus
theologicus de castbus reservatis, waarin de voorbehouden zonden per bisdom
werden behandeld.5'
Pauwels was zijn Tractatus theologicus de Labaismo begonnen met de
ruimhartige stelling dat lang niet elke bijeenkomst van jongelieden en meis48. De omschri|\ ing is van Pauwcis, Tractatus theologicus de Labaismo, 6 'Labmsmus naque
videtur in hunc modum legitime describí posse, Lasciium (£ impudens, rurale conventiculum.juietium (Spuetturum m popims aul alus loas, adsullandum, bibendum, rtdendum,
gamendum aut similes ineptias (£ lei itates, quoi unique vernáculo nomme appelletur
49. Bruekers, 'Ontering van ¿on- en heiligendagen in 1691 en 1791' 50. Pauwels,
Ί racttilus theologiLUs de Labaismo, praefatio. 51 Pauwels, Tractatus theologicus de castbus
resenatis Zie ook Dirks, Histoire litteraire et bibliographique des Frères Mineurs de l'Observance de St -François, 390-392, en Bergmans, 'Pauwels (Joseph)'
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jes van nature zondig was en met vellust, of het naaste gevaar daartoe,
gepaard ging De labbayen waren zowel feitelijk als in benaming zeer oud,
maar op grond van de ervaring en getuigenissen van de alom klagende pas
toors en dekens stond vast dat deze samenkomsten, hoewel in oorsprong
misschien onschuldig, op den duur en bij de steeds grotere uitgelatenheid
van de jeugd wellust opriepen en ongelukkige huwelijken veroorzaakten 5 2
Na een uiteenzetting van de wereldlijke en kerkelijke decreten hieromtrent
behandelt de auteur systematisch de verschillende kenmerken van de lab
bayen Met Labaismus wordt immers niet elke willekeurige gemengde
samenkomst van de jeugd bedoeld, maar slechts die bijeenkomsten die als
dartel en onbeschaamd werden beschouwd 5 3 De dartel- en onbeschaamdheden die de geestelijken op het oog hadden, betroffen 'uitgelatenheden,
lichtzinnigheden en ijdelheden, die in strijd zijn met de christelijke zelfbe
heersing, zoals bewegingen van de handen, van de voeten, van de benen en
van het hoofd in de rei- en wapendansen, liederen vooral doorweekt met bier
of wijn, schertsende samentrekkingen van handen of armen, en kussen die
onder het drinken, het dansen of het zingen gegeven en ontvangen wor
den' , 4 Overigens was het voor 'een volledige en totale vorm van Labaisme
geenszins vereist, dat de dansen geschieden op het geluid of de melodie van
een of ander instrument' "
De labbayen stonden volgens Pauwels in Zuid-Nederland bekend als
typische bijeenkomsten van de jeugdige boerenbevolking In het geval van
bijeenkomsten van aanzienlijken en/of stedelingen sprak men van bals of
assemblees De kerkelijke maatregelen waren echter alleen gericht op de lab
bayen in de plattelandsparochies of zogenaamde 'buyten-Parochien' 5б Een
apart probleem vormde de vraag hoeveel personen er nodig waren om een
bijeenkomst als een Labaismus aan te duiden Aangezien een tiental perso
nen al een parochiegemeenschap uit kan maken, mogen we spreken van lab
bayen als er vijf gemengde jeugdige paren aanwezig zijn, zo luidde het argu
ment 5 7 De meeste labbayen vonden op afspraak plaats in een herberg, er was
in de ogen van de biechtvaders dus sprake van zondigen met voorbedachten
rade De labbayen verliepen voorts volgens een vast stramien van onge
schreven regels, waarbij de meisjes op uitnodiging van de jongens de herber
gen bezochten Er was echter onder theologen geen overeenstemming over
de vraag of zo'n voorafgaande afspraak een voorwaarde was om van een
Labaismus te kunnen spreken, volgens sommigen was enkel de aanwezig
heid van meerdere dartele jongens en meisjes in een herberg al voldoende
om hun in de biechtstoel de absolutie te weigeren 5ÍI
Met de jongeren in de herbergen werden steeds ongehuwden bedoeld,
ofte wel dejonghmans enjonge-dochters Wat nu te doen met bijeenkomsten
die tevens werden bezocht door gehuwden' Pauwels is van mening dat, wil
men van labbayen kunnen spreken, tweederde van het gezelschap moet
bestaan uit ongehuwde jongens en meisjes Overigens riskeerden de gehuwden evengoed een 'reservering' in de biechtstoel Zelfs de herbergiers en de

instemmende ouders werden schuldig geacht en kregen dezelfde straffen als
de jeugdige gasten. Zij allen begingen volgens de moraaltheologen een
doodzonde.49
De labbayen vonden meestal plaats in herbergen, maar dit was voor de
kerkelijke overheden geen criterium. De plaats van handeling was ondergeschikt aan het verderfelijke karakter ervan, dat tot uiting kwam in het dansen
en drinken; daarom kunnen in feite ook de spinningen ertoe gerekend worden, hetgeen in de pastorale praktijk ook gebeurde.60 De theologen en aarts321
bisschoppen realiseerden zich dat de door hen aldus omschreven labbayen in
de verschillende delen van de kerkprovincie met andere namen werden aangeduid, zoals de eerdergenoemde spinningen of quanselbieren, vasten-avontgelaegen, vrolycke-avonden, huyl-beiren, splytingen, swingelmgen, dans-scholen, voordrachisspelen, schotel-spyse en huwelijksaanzoeken die in de volksmond achter 't lijst werden genoemd.6' Vandaar dat men de meest gebruikelijke namen in de decreten opsomde ('vulgo dicitur...') om daar aan toe te
voegen dat het niet uitmaakte onder welke inheemse naam ze werden aangeduid.
Door het bijwonen van de labbayen zondigde men in de eerste plaats
tegen het gebod van de gehoorzaamheid, en dat was reeds voldoende om een
'reservatio' op te lopen. Het was dus geen Labaisme als jongens en meisjes,
al was het volgens afspraak, in alle ernst samenkomen voor gezamenlijke
arbeid, zoals voor het uitplukken van dolik of ander onkruid of voor het dorsen van graan. Hetzelfde geldt voor het bij elkaar zitten van knechten en
meiden met de zonen en dochters des huizes aan de gemeenschappelijke
tafel of haard. Ook was er geen bezwaar tegen het overnachten of het gebruiken van consumpties door jeugdige plattelanders van beide geslachten wanneer zij bijvoorbeeld van de markt terugkeerden. Zaten zij onderweg toevallig met andere jongens en meisjes in dezelfde boot, of bevonden zij zich in
een herberg met andere jeugdigen aan één tafel, ook dan was er niets aan de
hand, gesteld dat alles binnen de grenzen van de christelijke matigheid en
zelfbeheersing bleef. Hetzelfde gold voor de gebruikelijke burenhulp, waarbij de knechten en meiden van verschillende hoeven om beurten samenkwamen om elkaar te helpen bij het binnenhalen van de oogst. En het deed er dus
niet toe, aldus Pauwels, dat tijdens dergelijke samenkomsten soms nog erger
gezondigd werd dan bij de labbayen; hier ontbrak immers een door de reserverende bisschop gesteld criterium (bijvoorbeeld als er meer gehuwde volwassenen dan ongehuwde gemengde jongeren aanwezig zijn).02
De bijeenkomsten in de steden, zoals de genoemde bals en assemblées, vielen geheel buiten de bisschoppelijke reserveringen, ook al werden ze tevens
52. Pauwels, Tractatus theolngicus de Labaismo, ι -2 53. Ibidem, 6 54. Ibidem, 8-9
55 Ibidem, 44 56. Ibidem, 9-10 57. Ibidem, 12-13 58. Ibidem, 18-19 59. Ibidem, 2224 60. Ibidem, 29-30 61. Ibidem, 32-33,43, onder 'splytingen' en 'swingelmgen' worden
bijeenkomsten verstaan om het vlas te bewerken, de kwanscl- en hmlbicren worden
hieronder uitvoerig behandeld 62. Ibidem, 35-36
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bijgewoond door plattelanders Toen deze vrijstelling in de negentiende
eeuw in het Bossche vicariaat werd opgeheven, veroorzaakte dit veel beroering onder de stedelijke elites, zoals we nog zullen zien Er was volgens Pauwels ook geen sprake van Labaisme als een groep jongens en een groep meisjes bijeenkwamen, zolang er tussen de twee groepen geen afspraken waren
gemaakt over deze samenkomst Ook als een groep jongens en een groep
meisjes dezelfde herberg bezochten en zelfs als de groepen in hetzelfde vertrek al zingend, drinkend of babbelend aan verschillende tafels zaten, was er
niets aan de hand, omdat het geen gemengde bijeenkomst betrof Immers
niet de eenheid van plaats of vertrek was het criterium, maar de eenheid van
gezelschap met een dartel karakter Een bijeenkomst van gehuwde individuen, ook als zij van een verschillend huwehjksbed zijn, is geen vorm \an
Labaismus, wel de bijeenkomsten van weduwen, weduwnaars ofoverspehgen63
Er is evenmin sprake van Labaisme als een ongeveer gelijk aantal ongehuwden en gehuwden samenkomen, want dan kan men het net zo goed een
samenkomst van gehuwden als van ongetrouwde jongens en meisjes noemen Vandaar dat men in de regel geen reservering riskeert door het bijwonen van gelagen bij huwelijken en uitvaarten, bij kerkvwjdingsfeestcn (kermissen), in de tenten \ an schutters en dergelijke, aangezien deze bijeenkomsten doorgaans worden bezocht door gehuwden en ongehuwden Van een
reservering zijn ook uitgezonderd personen die per toeval op een verboden
samenkomst van de jeugd terechtkomen, gesteld dat ze zich niet met stilzwijgende of uitdrukkelijke instemming in het gezelschap begeven Hetzelfde geldt voor personen die zich tijdig uit een dergelijke samenkomst
terugtrekken, zo niet fvsiek, dan toch wel geestelijk Zo loopt bij\oorbeeld
een meisje dat toevallig voorbijkomt en brutaal naar binnen wordt gelokt,
dus geen reservering op als ze slechts een of twee teugen drinkt of een keer
danst, enkel om verder 'onbeschaamd' aandringen van de jeugd te voorkomen Gaat haar afwijzing daarentegen over in instemming en neemt zij vervolgens deel aan de groep, dan is zij wel strafbaar 64
Evenmin maken broers en zusters die op afspraak in een herberg of op
een andere plaats voor soortgelijke lichtzinnigheden bijeenkomen, zich
schuldig aan Labaisme Het is immers niet de bedoeling van de bisschoppen
om samenkomsten te verbieden van hen die door de natuur en het bloed zo
nauw verbonden zijn Zolang er geen huwehjksverwachting tussen personen is, hoeft men in de regel ook geen wellust te vrezen, zo was het uitgangspunt Dit gold evenwel niet voor neven, nichten en verdere bloedverwanten,
aldus Pauwels 6s Omstandigheden van tijd en plaats zijn dus niet van belang
als het gaat om labbayen Het is om het even of de bijeenkomst in een herberg, op het erf of in het open veld plaatsvindt Het maakt ook niet uit of ze
op een werkdag of een zon- of feestdag plaatshebben, voor, tijdens of na de
kerkelijke diensten Onwetendheid kon een reden zijn om een reservering te
ontlopen, bijvoorbeeld omdat men de kerkelijke en wereldlijke verordenin-

gen redelijkerwijze niet kon kennen, of omdat men in de veronderstelling
verkeerde dat het om een gezelschap van gehuwden ging.66
In het laatste deel van zijn Tractatus theologicus de Labaismo ging Pauwels
in op de tegenwerpingen die tegen de gepresenteerde stellingen konden
worden ingebracht. Hij ontkrachtte de relativering van het zedelijke gevaar
van het dansen. Zo menen sommige geleerden, zoals Thomas Cajetanus de
Vio O.P. (1469-1534), Vincenzo Filliucius s.j. (1566-1622) en Martinus
Bonacina(ca. 1585-1631 ), volgens Pauwels ten onrechte dat het onverstandig is de leken het dansen op zon- en feestdagen te verbieden, omdat ze
anders aan de ledigheid zouden toegeven en in zwaardere zonden zouden
vervallen. Deze moraaltheologen beschouwde Pauwels als laxistisch of probabilistisch, wat wil zeggen dat zij in moreel opzicht twijfelachtige handelingen in beginsel gunstig beoordeelden. Waarom dan niet gepleit voor het
afschaffen van het verbod op de slafelijke werken op de heilige dagen?, zo
stelt onze moraaltheoloog ironisch, met een verwijzing naar Carolus Borromaeus.67 Een ander veelgehoord bezwaar tegen de rigoureuze stellingname
van de clerus was dat niet alleen de zondaars maar zelfs veel biechtvaders,
die boven hen moesten staan bij het leiden van hun geweten, verklaarden dat
er op die bijeenkomsten niets verkeerds gebeurde. 'Vraag en vraag opnieuw
wat ze daar gedaan hebben en je zult er niets dan dans en gezang uitkrijgen',
aldus Pauwels, wat in zijn ogen de zware voorschriften en rigide reservering
rechtvaardigde. Overigens werd bij de verklaring van de penitenten aangetekend dat zij niets konden weten van de eventuele 'inwendige begeerten en
onzedelijke gevoelens' van andere aanwezigen. Ook de biechtvaders wisten
niet alles: zij namen immers niet iedereen de biecht af; bovendien zwegen de
meeste plattelanders, wanneer ze niet deskundig werden ondervraagd,
meestal over het innerlijke.68
Interessant is ook de tegenwerping dat het onbillijk is om wél de plattelandsbijecnkomsten te veroordelen, maar de stedelingen die de zogenaamde
bals en assemblées bezoeken vrijuit te laten gaan. 'De reden waarom de bisschoppen de dansen van de plattelanders verbieden en niet die van de edelen
is gelegen in de ondervinding en de klachten van de pastoors en de dekens,
waaruit blijkt dat de landelijke samenkomsten, ofschoon aanvankelijk misschien onverschillig of minder slecht, na verloop van tijd door de kwade
geest van het platteland uitlopen op wellust en voortijdige huwelijken.'69
Pauwels verwijst naar verklaringen als die van prins-bisschop Jozef Clemens
van Beieren ( 1694-1720) van Luik, die in 1698 verzucht dat zijn oren al enige
jaren tuiten van de dagelijkse aandrang van pastoors en dekens om iets tegen
dit misbruik te ondernemen. 'Zo'n ernstige en menigvuldige klachten over
de stedelijke samenkomsten hebben we tot nu toe noch gelezen, noch gehoord', zo besluit Pauwels, Ofschoon we bekennen, dat ook hierin heel dikwijls zeer zwaar gezondigd wordt'.70
63. Ibidem, 37-38 64. Ibidem,40-41 65.1bidcm,4i 66.1bidem,44 67 Ibidem,45
68 Ibidem, 47-48 69 Ibidem, ,o 70 Ibidem, 52
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De strikte veroordeling van het Labaisme door de bisschoppen dient
geplaatst te worden tegen de achtergrond van het strenge pastorale beleid
van de pausen Innocentius xi (1676-1689) en Innocentius xn (1691-1700),
die felle bestrijders van de lakse moraal waren Zij schaarden zich, in tegenstelling tot de jezuïeten, nadrukkelijk achter de strenge opvattingen van
Carolus Borromaeus, die voor de vergeving van zonden in de biechtstoel het
volmaakt berouw eiste (stoelend op de liefde tot God, de con tritio) en niet een
berouw dat voortvloeide uit vrees voor de hel (de attrttw) De verhandeling
van Pauwels verscheen in 1749 tijdens het gematigde bewind van paus Benedictus xiv (1740-1758), die de dialoog tussen de verschillende moraaltheologische stromingen (het thomisme, augustinisme en mohnisme) wilde bevorderen Onze Leuvense minderbroeder zette zich echter aftegen de laksere
molinistische moraal en koos partij voor de strengere, meer augustinistische
visie Pas als de zondaar oprecht berouw had, werden hem zijn zonden vergeven In dat opzicht waren de rigonstische Zuidnederlandse kerkleiders
weliswaar soepeler dan de jansenisten, maar hielden zij greep op de biechtpraktijk door de absolutie van zonden als het Labaisme te reserveren Op
deze wijze werden de gebruikelijke intermediairs, namelijk de veelal mildere en meer begripvolle dorpspastoors, uitgeschakeld 7 '
Dit fraaie staaltje van contrareformatonsche casuïstiek geeft, weliswaar vertekend door de eigen opvattingen van de geestelijkheid, een fraai beeld van
de bijeenkomsten der plattelandsjeugd, waarbij vooral de mate van 'zondigheid' duidelijk wordt Een kwestie waar Pauwels in het geheel niet op ingaat,
betreft de herkomst van het Nederlandse woord labbayen Hij meldt alleen
dat de term 'zeer oud' is Dit karakteristieke zelfstandig naamwoord heeft
echter al vroeg taalhefhebbers geïntrigeerd Zo besteedde Jan Frans Willems
reeds in een bijdrage aan zijn Belgisch Museum uit 1837 aandacht aan de
mogelijke betekenissen van dit begrip, dat hij aantrof in de kerkelijke
geschriften Zonder definitieve klaarheid te brengen is via zijn bijdrage deze
term uit de bisschoppelijke oekaze van 1697 tot de moderne lexica en woordenboeken doorgedrongen 72 Volgens het Middelnederlandsch woordenboek is
'labbayen' een afleiding van het werkwoord lubben, dat in allerlei Germaanse
dialecten in twee verschillende betekenissen voorkomt, namelijk in die van
snappen, babbelen en slorpen, drinken 73 In het zelfstandig naamwoord 'labbay' zouden deze twee betekenissen verenigd zijn Anderen veronderstellen
dat labbayen afgeleid is van 'labaaibrood' (een brood ter waarde van een
labaaimunt) dat ter gelegenheid van bepaalde feestelijkheden, die ontaardden m wulpse slemppartijen, werd gegeven 74
Mijn verklaring wijkt daarvan echter sterk af Mijns inziens moeten we
niet denken aan afleidingen van inheemse werkwoorden, maar ligt de oplossing van het raadsel in de internationale cultuurhistorische context Alhoewel het ook Willems reeds was opgevallen dat men dit curieuze begrip 'op
den eersten oogopslag' voor een vreemd woord aanzag, trok hij daaruit geen

consequenties, wellicht om de 'Vlaamsheid' ervan niet in twijfel te trekken.
'Labbay(en)' is, naar ik op goede gronden veronderstel, afgeleid van de
Franstalige benaming voor jongerengezelschappen, de zogenaamde abdijen
of abbayes. Het betreft hier de vooral uit Frankrijk bekende Abbayes de Jeu
nesse of Abbayes de Maugouvert, die sinds het artikel van Natalie Zcmon
Davis beter bekend zijn onder de naam Abbeys of Misrule ' 5 Deze 'jongerenabdijen van het wanbeheer', een ironische en carnavaleske benaming die
duidt op inversie van de 'normale' orde, zijn op sommige plaatsen tot in de
dertiende eeuw te traceren. Ze zijn in oorsprong te herleiden tot de kapittel
en kloosterscholen. Aan het begin van de vastenavondtijd, waarbij het feest
van Onnozele Kinderen (28 december) vaak een centrale rol speelde, werd
aldaar een jeugdige 'koning', 'abt' of 'ezelsbisschop' gekozen die het
(wan)beleid in handen kreeg. De gezagsverhoudingen binnen de groep
(school, stadswijk) werden op deze wijze gedurende enige tijd omgekeerd en
als zodanig getolereerd. Zo zijn in Noord-Frankrijk, Vlaanderen en Brabant
in de late middeleeuwen en de vroeg-moderne tijd onder allerlei spotnamen
diverse 'koninkrijken' of'conventen' van narren en zotten bekend.76
Het bestaan van deze profane 'abdijen' in de Bourgondische Nederlan
den is schaars gedocumenteerd en als zodanig tot op heden relatief onbe
kend. Te Haarlem zijn in 1545 en 1557 verbodsbepalingen tegen dergelijke
'jongeren-abdijen' uitgevaardigd, waarin sprake is van 'die jonge gesellen,
die hem noemen 't jonge convent, dat zy voortmeer zulcke vergaderinge, tzij
abdye, proostdye, jonge convent off hoe zijt mogen noemen, niet en maecken
[..,]'. 77 Overigens werden in de vijftiende en zestiende eeuw in Frankrijk
ook bordelen soms abbayes genoemd.7" Dit past eveneens volledig in de con
text van de 'onkuise' samenkomsten of labbayen. Zo is l'abbaye in de Neder
landen waarschijnlijk verbasterd tot labbayen, waarbij de benaming van de
jongerengezelschappen na verloop van tijd mogelijk overging op de bijeen
komsten zelf Mogelijk hebben Franse troepen tijdens de Negenjarige Oor
log (1688-1697) - volgens de bisschoppen een periode van zedenverwilde
ring - deze term algemeen ingang doen vinden.
Opmerkelijk is dat deze jongerenorganisaties vooral in de steden bekend
zijn, van hun bestaan en werkzaamheid op het platteland vernemen we door71 Vgl Spiertz, 'Jansenisme in en rond de Nederlanden, 1640-1690', 163, cn'Antijansemsme en jansenisme in de Nederlanden', 233-234,251 Zie voor de visie \an Carolus
Borromeus ende begrippen attrittotn contrttw Voorvelt, De Amor Poemtens ьап Johannes
van Neenassel, 52-54 72. Willems, 'Oude zeden en gebruiken', 316-321 73. Middel
nederlandse woordenboek, iv, 2-3 sub voce 'labay' Vgl ook het WNT, vin, 870-871 sub
voce 'labaai', Stallaert, Glossarium ъап verouderde rechistermen, II, 129, Kliman, Etymo¡oguum Teutonicae linguae, 269, geeft onder andere 'Labbaeyen' als werkwoord met als
toelichting '\etus Epulart (¿ Parasitart' 74. Lindemans& Cnops, 'Volksvermaak in
Brabant' 75. Davis,'The reasons of misrule' Vgl ook Gutton, 'Reinages, abbayes de
jeunesse et confréries' 76. Grass, 'Royaumes et Abbayes de la Jeunesse', 412-414, Pleij,
HeI gilde van de blauwe schuil, 27-46, Muchembled, 'Die Jugend und die Volkskultur', 36,
Van Gennep, Manuel de folklore français, 1,923, Heers, Fêtes des fous et carnavals, 201
77. Pleij, 'Van keikoppen en droge jonkers', 308 78. Davis, 'The reasons ofmisrule', 114
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gaans niets Dit komt, behahe door hun oorspronkelijk nauwe relatie met
kerkelijke scholen, hoogstwaarschijnlijk doordat in de steden veel verbodsbepalingen werden uitgevaardigd die de als storend of zelfs subversief
beschouwde activiteiten van deze gezelschappen moesten tegengaan 79 Zo
verordende het stadsbestuur van 's-Hertogenbosch in 1548 'dat van nu
voertacn egeen cleyn spuelen ofte ky nder spuelen, die in den naeme van den
drie gilden oft andersins spelen en ommegaen, en sullen moegen koemen
ofte haar vergadennghe maken in synt Jans kereke ofte op den kerekhoff,
noch daerduer gaen ofte passeren' 8o In tegenstelling tot de steden bleef op
het platteland het fenomeen van de jongeren-'abdijen' in de vorm van informele jonkmansgilden of -'compagnieën' als een nagenoeg onaantastbare
machtsfactor tot diep in de achttiende eeuw bestaan Zo deed in 1784 te
Vierlingsbeek het 'Jan Willems Gilt', een officieuze associatie van een vijftiental ongehuwde jongeren, juridisch van zich spreken wegens verregaande
ordeverstoringen 8l

4 KWANSELBIEREN EN MEIBOMEN

Bij gelegenheid van een huwelijk of ondertrouw eiste de jonkheid een traktatie in de vorm van bier of sterke drank, het zogenaamde kwanselbier Hierbij werd veel rumoer gemaakt Om het afscheid van de jonkheid en de overgang naar de huwelijkse staat te markeren, werd er bij het huis van de bruid
steevast met geweren of met kleine tafelkanonnetjes (zogenaamde 'donderbussen') geknald Dit gebruik, dat in de Kempen ook nu nog (of in sommige
plaatsen weer) voorkomt, staat bekend als het 'losschieten' van de bruid ('de
meid losschieten') Terwijl de geestelijkheid zich zorgen maakte over de
vrije omgang tussen de seksen bij deze gelegenheden, waren de wereldlijke
overheden daarentegen meer verontrust over de verstoring van de openbare
orde Deze activiteiten speelden zich immers niet binnenshuis af, maar \ onden plaats op straten en pleinen, waarbij, mede door het vaak overmatige
drankgebruik, niet zelden ongelukken gebeurden of oude vetes tussen fami
lies werden beslecht Naast het schieten kwam het, vooral in de zeventiende
en achttiende eeuw, ook voor dat het bruidspaar onderweg de doorgang
werd versperd door middel van een over de weg gespannen koord Pas nadat
zij de jonkheid met geld of drank hadden afgekocht, werden zij doorgelaten
en overschreden zij op rituele wijze letterlijk de grens naar een nieuwe
levensstaat Voldeden zij niet aan de eisen van de jongeren, dan stonden
bruid en bruidegom chanvareske sancties te wachten, die soms cen zo
'schandelijk' begin van het huwelijk vormden dat de relatie tussen het paar
en de dorpsgemeenschap er definitief door werd verstoord en de gehuwden
wijselijk kozen voor een nieuwe woonplaats
Dit /ogenaamde 'schutten' van de bruid is niet alleen karakteristiek voor
oostelijk Noord-Brabant, maar is op het gehele vasteland van Europa be-

kend, onder namen als 'Wegsperre', 'Aufhalten', 'Ziehen', 'Spannen', 'Fan
gen', 'Hemmen' (in Duitstalige gebieden), 'zalomy' (Rusland), 'fare il ser
raglio' (Italie) of'barrer' (Frankrijk).82 Reeds de vroege Nederlandse folkloristen K. van Alkemade en P. van der Schelling beschreven dit 'aloude'
gebruik in hun driedelige studie over de Nederlandsche dtsplegttgheden uit
1732. Wat de herkomst van dit ritueel betreft, verwijzen zij naar de oude
Friezen, waar de bruid, 'ten huize des bruidegoms geleid werdende, door
iemant van de naaste bloedverwanten van den bruidegom de ingang betwist
wierd door het dwersboomen van de deur, en het toewerpen van een beezem;
en dat de Bruid, over de zelve heen gestapt zynde, nog daar en boven wierd
verhinderd in te gaan door iemant der gebuuren, of's bruidegoms vrinden,
met het voorhouden van, en bedreigen met een blood zwaard, tot dat zy den
zelven met een kleine vereering had te vrceden gesteld: waar uit ongetwyfeld
is voortsgekomen het schutten der Bruiden'.^ Op het Zuidhollandse platte
land (waterschap Rijnland) was het volgens de auteurs omstreeks 1700
gebruikelijk om de bruid, die meestal uit een ander dorp dan de bruidegom
afkomstig was, met een feestelijk groen opgesierde wagen of schuit triom
fantelijk in te halen. Onderweg werd halt gehouden en getrakteerd bij 'een
toegemaakte, en opgesierde lyn', waarmee de weg was 'afgeschut'. De schut
ters werden met een dronk vereerd of op het feest uitgenodigd. Een en ander
bracht zoveel kosten met zich mee, niet in de laatste plaats 'door het byloopende graauw, en geboefte' waardoor tevens 'dikwils vegteling, en kwetse'
ontstond, dat de overheid dit ritueel in de loop van de tijd steeds vaker verbood.H+
Uit oostelijk Noord-Brabant zijn verschillende vroege beschrijvingen
bekend van soortgelijke gebruiken bij de ondertrouw. Zo vermeldde Servaas
van de Graaff in zijn Histonsche-statislische beschrijving uit 1807 als voor
beeld van de vrolijke en gastvrije aard van de Meierijse plattelandsbevolking
onder meer de volgende gewoonte. 'Als een boer ondertrouwd is, wordt hij
door een menigte jonge lieden van beide kunne vergezeld, die ter eere van
bruid en bruidegom schieten, groenen en vreugde bedrijven, en elkander
van tijd tot tijd op weg en in de herberg, eenen hartelijken dronk brandewijn
85
met suiker toebrengen'. Hanewinkel stond enkele jaren eerder wat kriti
scher tegenover dit gebruik, dat omstreeks 1800 naar zijn zeggen een ople
ving kende. 'Als iemand ondertrouwen zal, en ten dien einde zich naar het
Raadhuis begeeft, is hij altijd verzeld van eene menigte menschen, naamlijk
ongetrouwde, van beide Sexe. Veele lossen dan hun Geweer ter eere van
79. Vgl bijvoorbeeld Delay, 'Compagnies joyeuses', Paresvs, 'L'ordre en jeu' 80. Pleij,
'Van keikoppcn en droge jonkers', 308 81. Romme, 'Charivari en patriottisme', 109-111
Vgl ook Davis, 'The reasons of misrule', noot 53/59 82. Meer algemeen over dit type
overgangsritueel Dunninger, Wegsperre und Losung 83. Van Alkemade &\an der Schel
ling, Nederlanilsthe dtsplegttgheden, 1, 535-536, zij baseren zich op Ζ Siccama 84. Ibidem,
1,537-538 De auteurs baseren zich hier op S vanl.ceuwen, 4unteekenm%en op deConm
inen van Rynland Vgl ook Van Boheemen e a (red ), Kent en versint, Eer datje mint, 170172,203 85 \andt:Graa{f,Htslonsche-slaiislisc/iebeschrijiing,nfi

327

Bruidegom en Bruid, of onthalen dezelve dan, benevens allen, die hen verzeilen, in het openbaar op Straat met Jenev er of Brandewijn met Suiker Dit
was van te vooren zeer streng \erbooden, en te recht, wijl 'er bij zulke gelegenheden, door het schieten met eenen half dronken Kop, of anderzints,
veele ongeregeldheden konden gepleegd worden' 86 De beschrijvingen van
Van de Graaff en Hanewinkel, etnologen avant-la-lettre, vormen een betrouwbare afspiegeling van de toenmalige Meienjse praktijk
De Westerhovense onderwijzer Panken schrijft over de Kempische gebruiken bij het aantekenen van een huwelijk in de eerste helft van de negentiende eeuw De avond tevoren losten de jongelingen geweerschoten bij de
huizen van bruid en bruidegom, waarna zij op drank getrakteerd werden
Hoewel het dikwijls is verboden, schrijft Panken in 1895, bestaat dit misbruik echter nog in veel dorpen Als een paar zijn huwelijk ging aantekenen,
werd het vergezeld door alle 'jonkmans' van de buurt, de meesten uitgerust
met een geweer of pistool Het gezelschap sloeg onderweg gewoonlijk geen
enkele herberg over, en steeds moest de bruidegom het gelag betalen Hoe
meer er geschoten werd, des te meer eer werd het bruidspaar bewezen Ook
bij het trouwen ging het er zo aan toe 'Er is wellicht geene enkele parochie in
deze streek, waar het schieten bij gelegenheden van huwelijken niet door
den pastoor is afgeraden en door de gemeentebesturen, sedert lang, nu en
dan, is verboden en toch bestaat deze gewoonte nog, of nagelaten zijnde,
herleeft /e soms weder in verscheidene plaatsen, echter in mindere mate dan
vroeger' 8? De jongeren, die ook bij de verloving al om geld kwamen schooien voor een 'vetje' in de herberg,88 speelden in al deze gebruiken een centrale rol en dienden, in verband met mogelijke sancties, omzichtig behandeld te
worden Voorts was het gebruik dat de ouders op de dag van de aantekening
in het woonhuis van de bruid het kwanselbier gaven, waarvoor alle jongelui
uit de buurt en alle kennissen van het aanstaand echtpaar werden uitgenodigd ZIJ konden dan zoveel bier drinken als ze wilden Tot omstreeks 1822,
schrijft Panken, hadden de meest gegoeden bij het kwanselbier ook een
'speelman' uitgenodigd, 'want er hadden ook danspartijen voor de ongehuwden van beide geslachten plaats' 8ç Panken geeft in zijn autobiografie als
voorbeeld van een 'ouderwets' omvangrijk kwanselbier de ondertrouw van
zijn ouders, beiden van aanzienlijke plattelandsfamilies, in 1817 te Bergeijk,
waarbij het hele dorp aanwezig was 9° Werd op de dag van de aantekening in
het huis van de bruid kwanselbier gegeven, op de huwelijksdag - meestal
veertien dagen daarna en dikwijls op een zaterdag - werd er gekwanseld ten
huize van de bruidegom Panken memoreert dat hij kort na zijn eerste communie, op elfjarige leeftijd in 1831 te Bergeijk, voor een kwanselbier werd
uitgenodigd De eerste communie, in de woorden van de schoolmeester 'het
gewichtigste punt mijns levens', fungeerde dus als een initiatieritueel in de
overgang naar de wereld van de jonkheid Strikt genomen zou de ongehuwd
gebleven Panken daar tot aan zijn dood toe behoord hebben, ware het niet
dat zijn vorming en status als schoolmeester hem reeds vroeg afzonderde

van deze groep, zodat hij nadien - waarschijnlijk uit eigen verkiezing - nooit
meer een kwanselbier zou bijwonen. Kwanselbieren kwamen in de Kempen
in de loop van de tijd overigens steeds minder voor: 'Over verscheidene jaren
is het hier overal, in de eene gemeente wat later dan in de andere, vervallen'.9'
Het niet voldoen aan de verplichting om te trakteren kon voor de betrokkenen grote gevolgen hebben. Want daardoor werd het ritueel verstoord en
de ongeschreven wet van de reciprociteit geschonden. Het gebruik van de
kwanselbieren stoelde immers op het principe van wederkerigheid: de aantasting van de huwelijksmarkt werd gecompenseerd door de achterblijvende
jongeren afte kopen met traktaties. Het voorvoegsel 'kwansel', dat ruilen of
uitwisselen betekent (vergelijk de uitdrukking 'iets verkwanselen'), benadrukt overigens deze wederkerigheid. Daarnaast wordt het werkwoord
'kwanselen' geassocieerd met verkwisten en morsen, wat in het kader van
deze uitbundige traktaties zeer toepasselijk is.92 De benaming kwanselbier is
de meest algemene en verspreide uitdrukking voor dit gebruik, maar er
bestonden tevens vele regionale aanduidingen, zoals 'rijbier', 'buxembier',
'turfbier', 'huilbier' of het zogenaamde 'heug vieren'. De overgang van de
vrijgezellen- naar de gehuwde status werd door dergelijke overgangsrituelen gemarkeerd, publiek gemaakt en door het gezamenlijk drinken bezworen en beklonken. Het schutten van het aanstaande echtpaar was bedoeld om
een rituele barrière op te werpen, het bij de kwanselbieren veel voorkomende schatten duidt op het vaststellen van de 'waarde' van de bruid. Deze waarde diende, bij wijze van tol, in geld of natura gecompenseerd te worden voordat de wegversperring werd opgeheven. Het weigeren van dit 'schatgeld', in
de Meierij ook wel 'donsgcld' of 'balgeld' genoemd, was een veelvuldige
aanleiding tot volksgerichten of charivari's.93
86. [Hancwinkel], Re tze door de Majori; in ijgg, 173-174 87. Panken,'Volksgebruiken en
gewoonten in Noord Brabant', 225. Een voorbeeld van zo'n plaatselijk verbod is de
'Publicatie inzake het tegengaan van ordeverstoringen bij ondertrouw' uit 1840 te Best
(SAREK, CA Best, invnr. 1122) 88. Ibidem 89. Ibidem, 226 Vgl ook de beschrijving uit
1884 van een kwansel door een onderwijzer te Zeelst, Jacq Cuijpers, 'Zeden en gebruiken
1 · Kwansel' 'Wanneer er 'n paar is angetjékend, gewoonlijk op 'n Vrijdag, dan wordt er
's avonds door de jongelui uit de buurt geschaute van belang. Na de bruiloft wordt voor dat
eerbewijs iemand de buurt rond gezonden om die jongelui te verzoeken op den kwansel
Kwanselen gebeurt des avonds ten huize van de pasgetrouwden of in eene daartoe aange
wezen herberg Dan is er bier met den hoap en er wordt gedronken, gezongen en pret
gemaakt, en als het late uur tot scheiden noopt, dan zingt men eerst nog eens uit volle
borst: "Lang zal te leve (n) I En ζ 'η vrauwke d 'г neve(n)" en meer dan éen voelt de hoop
in zich opkomen, dat er spoedig weer eens iemand zich zal loote mskratve m 't graute guld '
90. Meurkens, Bevolking, economie en cultuur van het oude Kempenland, 117,194 In plaats
van kwanselbier gebruikt Panken ook wel 'turfbier' 91. Panken, 'Volksgebruiken en
gewoonten in Noord-Brabant', 227, Meurkens, De dagboeken van PN Panken, 7.
92. WNT, vin, 697 'kwanselen' in de betekenis van 'op een knoeierige manier ruilhandel
drijven', vgl ook Panken, 'Volksgebruiken en gewoonten in Noord-Brabant', 226, en
Stallaert, Glossarium van verouderde recktstermen, 11,123 sub voce 'quantselbier'
93. Vgl ook De Brouwer, 'De kerk en het ontspanningsleven omstreeks 1700', 213 De
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Minder gewelddadig, maar evenzeer sanctionerend als de genchten, waren
de gebruiken in het begin ν an de meimaand De publieke rituelen ν an de eer
ste meidagen waren een exclusief voorrecht van de jonkheid In de nacht ν an
30 april op 1 mei (de Walpurgisnacht) maakten ze hun oordeel kenbaar over
de huwbare meisjes van hun dorp of gehucht Daartoe plaatsten ze meitak
ken met duidelijke svmbohsche betekenissen bij of aan de woonhuizen van
de jongedames Elke soort tak duidde op bepaalde karaktereigenschappen
van het meisje Een berketak of'berkemaei' gold als de mooiste en meest eer
volle tak en werd geplant \oor een meisje waar niets op aan te merken viel of
dat bijzonder vlijtig was In Oerle stelde men dan ook 'Enen berke, da wa's
ent werker' Van een kersetak mocht iedereen plukken, vooral wanneer die
buiten de tuin over de weg hing Deze tak werd dan ook gezet bij de huizen
van allemansvriendjes94 De jonkheid eigende zich overigens vaak het recht
toe om vruchten te plukken uit de boomgaarden van particulieren, wat niet
zelden conflicten tot gevolg had Zo klaagde het dorpsbestuur van Asten en
Ommel in 1659 dat de jongelui die de tuinen beroofden 'hun verstouten te
seggen dat hun die thienden dacr van competerende is' 9 S Een elzetak mar
keerde de 'bedzeikers' bleke meisjes, van wie men het vermoeden had dat ze
's nachts nog in bed plasten Een biezetak ('biejsbos') werd geplant bij meis
jes die meer dan een vrijer hadden, deze takken zijn immers populair bij
honden, die er steevast allemaal tegenaan plassen Hier zien we weer de rol
die faecahen speelden in de Oostbrabantse rituele repertoires In Diessen en
Esbeek plante men in de negentiende eeuw een 'fene maast' (fijne den) voor
een goed meisje, als men op de eerste meimorgen in Diessen een doorntak
zag staan dan wist men hier woont een w ïcht waar iedere jongeman aan blijft
hangen ч 6
Omstreeks 1900 kwam er een einde aan het gebruik van Bergeijkse jonge
lingen om in de nacht van 30 april op 1 mei op de daken van de woningen van
huwbare meisjes te klimmen en er /oveel 'meien' te planten als er 'jongcdochters' in huis waren Veel vrijsters, schrijft meester Panken, konden die
nacht van spanning niet slapen en stonden al vroeg in de morgen op om te
zien wat hun ten deel was gevallen Waren de meien niet eervol, dan haalden
ze die zo snel mogelijk weg Er waren meisjes die op die eerste meidag al voor
dag en dauw druk in de weer waren, want het gebeurde wel eens dat er net
zoveel meien op hun dak stonden als er vrijers in het dorp waren' Ook zakte
er wel eens een vrijer door het strooien dak en kwam hij zodoende op de zol
der, schelft of in de stal terecht, hetgeen grote hilariteit veroorzaakte Tot
ongeveer 1820 werd in Bergeijk de zogenaamde 'Meikens kermis' gevierd,
w aarbij er op de eerste zondag ν an mei, meestal na het lof, gedanst werd in de
herbergen Daar werd dan vioolmuziek gespeeld, de zogeheten 'speul' Voor
deze herbergen was van tevoren een meiboom geplant Deze boom, meestal
een berk, was door de jonkheid zelf gekapt, versleept en geplaatst en met
bloemen, linten en strikken versierd 9 7 Afgezien van de uitspattingen die
met deze gelegenheden gepaard gingen, vormde vooral het illegaal kappen

en 'roven' van deze bomen een bron van conflict (ook tussen rivaliserende
jonkheidsgezelschappen onderling). Dit gebeurde overigens niet alleen in
oostelijk Noord-Brabant. Zo bepaalde de hertog van Kleef, die veel gebied
bezat in het bisdom Roermond, op 26 mei 1693 'dat het setten der meijboomen, d'welck allerlei) misbruijk als stelen, roven, suijpen met en nar hem
treckt, in onse landen sonder onderscheijt der persoonen in steden, bij adelijke huijsen als ook op dorpen' voortaan verboden is, inclusief alle meifeesten of'meijgelaechen'.98
Na deze uiteenzetting over de aard en betekenis der spinningen, labbayen,
kwanselbieren en meibomen, gaan we nader in op de maatregelen die de kerkelijke en wereldlijke machthebbers namen tegen deze bijeenkomsten van
de jeugd, die door de overheden in decreten en verordeningen vaak in één
adem werden genoemd. De charivareske vrijheden die de jonkheid zich permitteerde, stonden veelal op gespannen voet met de voortschrijdende reglementering van de samenleving. Een kernprobleem bij het onderzoek naar
dergelijke beschavingsoffensieven vormt de receptie van de door de gezagsdragers voorgeschreven normen door de bevolking. Werden de aangeboden
normen geaccepteerd, afgewezen of mogelijk door allerlei compromissen
vervormd?" In het grotendeels elitaire bronnenmateriaal klinken geluiden
van een eventueel populair tegenoffensief nauwelijks door. De bestrijding
van de gemengde bijeenkomsten was echter dermate fel en ingrijpend voor
de plattelandssamenleving dat we regelmatig sporen van deze culturele confrontaties aantreffen.
herkomst ν an het voorvoegsel 'dons' in de samenstelling donsgeld is niet geheel duidelijk
Mogelijk verwijst dit naar het huwelijksbcd Vgl WAT, 111,2826 2827 'Dom (zeer kleine
en /achte vederen) wordt bij overdracht gebruikt voorbed "Dat een jongebruvt dien
naem gedueng houd, I ot dat het sachte dons haer naerdcr heeft getrout" (J Cats) ' In de
negentiende eeuw verstond men in de Kempen onder dornt een traktatie van de buurv rouwen op pastellen door jonggehuwden daags na hun huwelijk ('up den donst goon')
/ i e De Dont, Dialekt ι an Kempenland, 11,138 Frenken, Helmondin het ι frieden, ι, 124-125
veronderstelt dat 'dons' teruggaat op het toedienen ν an 'donssen' (slagen op de rug) aan
de bruidegom 94 De Bont, Dialekt ъап Kempenland, 11, 388 Zie voor een algemeen
overzicht van meigebruiken Schrijnen, Nederlandse гolktkunde, 1,202-204, 2 • 9 _ 2 2 5 Vg'
ook Van de Graft, 'Wat ons van de meiboom rest', en Van den Heuvel, 'De Meiboom in
Noord-Brabant' Zie voor een uitstekend internationaal overzicht Moser, Volhhrauche tin
geschichtlichen Wandel, 199 268 95 Van Emstede, Varia Peellandiae Histonae, Kcurboek
Asten & O m m e l ( 1659), art 86 96 DeBunt, Dialekt t a n Kempenland, 11,388 97 Panken
& Van Sasse van Ysselt, Geschiedenis van Bergeik, 405 406, vgl ook Meurkens, Bevolking,
economie en tultuur tan het oude Kempenland, 115 98 BA Roermond, Portefeuille 32-b,
inv nr 41 Vgl ook Publications SHAL 32 (1895) 128 (koninklijk edict tegen het planten
van meibomen te Gennep) en ibidem 65 (1929) 117-120 (reglement van de mcicompagnie
van Puth in de heerlijkheid Schinnen, 1664,1836) en G o n s , ' H e t "meien" in de Antwerpse
Kempen' 99. Fnjhoíí, 'Publieke beschavingsoffensieven in de vroegmoderne tijd', 94
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Reeds op de eerste diocesane synode van 's-Hcrtogenbosch had bisschop
Metsius ten aanzien van verlovingen en het sacrament van het huwelijk een
artikel laten opnemen dat was gericht tegen het schatten van de bruiden door
de jonkheid 'Aangezien in sommige plaatsen van ons bisdom', aldus de
kerkleider, 'als een misbruik de gewoonte is binnengeslopen dat de jongelui
bier of in plaats daarvan geld, dat zij dons-geit, bal-geit en schat-gell noemen,
van de verloofden opeisen, waaruit niet zelden twisten en vechtpartijen ontstaan met grote oneerbiedigheid voor het Sacrament, bevelen wij [ ] dat dit
voortaan door niemand mag gebeuren ' Overtreders kregen een kerkelijke
boete opgelegd van eén gulden ten bate van de H -Geesttafel voor de armen
Tevens drong de kerk er bij de plaatselijke overheden sterk op aan om tegen
deze gebruiken op te treden I0° In de handelingen van de tweede Bossche synode in 1612 werd dit artikel woordelijk herhaald IC" Ondertussen had het
bisdom in de voorschriften voor het visiteren van parochies een vragenformulier opgenomen waarin nadrukkelijk werd geïnformeerd 'of die slechte
gewoonte, namelijk om de verloofden te slaan en omhoog te heffen en dergelijke, om geld van hen te beuren, in gebruik is' I02 Aanstaande echtparen die
zich bij het schutten niet meteen gewonnen gaven, werden immers als het
ware ritueel gemolesteerd voordat ze over het koord werden getild
Met name de deken van Helmond, Thomas Stricken, maakte tijdens zijn
visitatiereis langs de Peellandse parochies in de jaren 1619-1625 diverse aantekeningen over deze, in zijn ogen afkeurenswaardige plattelandsgewoonten Zo noteerde hij in Bakel en Beek dat 'het donsgeld moet worden afgeschaft' ('Tollatur het donsgeldt') '° 3 In Helmond, waar de jonggezellen in
juni 1618 zelfs de ramen van het huis van een weigerachtige bruidegom hadden ingeslagen, bestond het donsgeld ook nog altijd, evenals te Gemert, waar
'dat grote misbruik van het schatten der bruiden' in zwang was ('Viget et ibi
magnus ïlle abusus taxandi sponsas') '° 4 In het dorp Erp bestond volgens de
landdeken behalve het donsgeld 'een ander, nog veel erger misbruik, want de
bruidegommen moeten de bruiden vrijkopen wanneer ze die uit een andere
parochie naar Erp brengen' Voor bruiden uit andere parochies diende vijftien gulden aan de Erpse jonkheid betaald te worden Meisjes uit het nabijgelegen en meer welvarende Sint-Oedenrode waren evenwel duurder, voor
deze aantasting van de huwelijksmarkt moest de bruidegom maar liefst twintig gulden neerleggen, wilde hij niet m conflict komen met de Erpse jeugd '° 5
We hebben hier te maken met een soort bruidsprijs, die door de (familie van
de) bruidegom niet, zoals elders gebruikelijk, aan de familie van de bruid,
maar aan de jonkheid in zijn eigen plaats betaald moest worden Dit benadrukt eens te meer het gegeven dat een huwelijk niet alleen een zaak van twee
families was, maar ook van sociale groeperingen onderling De uitgewisselde
goederen zijn dan ook van fundamenteel belang voor het aangaan, bevestigen
en onderhouden van maatschappelijke relaties Io6

Dat deze rituelen niet zonder slag of stoot afgeschaft konden worden,
bleek uit het bezoek dat de visitator bracht aan de parochie Mierlo. 'Daar
heerst nog het donsgeld', noteerde deken Stricken. 'We hebben geïnformeerd naar de manieren waarop het doelmatig zou kunnen worden afgeschaft. De voornaamsten van de schepenen hebben daarop geantwoord dat
dit op geen enkele wijze zou kunnen geschieden zonder een ernstig bevel en
het gezag van onze Vorst'.107 De lokale overheid verklaarde met andere
woorden machteloos te staan tegenover deze plattelandsinstitutie, tenzij het
centrale wereldlijke gezag in de persoon van koning Filips iv, destijds in
Brussel vertegenwoordigd door landvoogdes Isabella, maatregelen zou nemen. De plakkaten die in dit kader in later tijd op instigatie van de kerkelijke
overheid hiertegen werden uitgevaardigd, zouden echter, als gevolg van de
inname van 's-Hertogenbosch in 1629, in het noordelijk deel van het hertogdom Brabant geen kracht van wet hebben. Dat de schepenen van Mierlo niet
hadden overdreven, bleek uit de verklaring van de pastoor bij wie, toen hij het
donsgeld wilde 'afschaffen en tegenhouden', uit protest de bomen werden
omgekapt.Io8 Het is overigens heel goed mogelijk dat de schepenen het donsgeld helemaal niet als een 'misbruik' zagen dat afgeschaft diende te worden,
en de kwestie daarom, wellicht ook om de zaak te traineren, verwezen naar de
hoge overheid.
In een (halve) heerlijkheid zoals Oirschot en Best lagen de zaken anders
en kon de heer naar eigen believen maatregelen tegen dit gebruik uitvaardigen. Zo werd daar op 3 april 1633 het opeisen van donsgeld streng verboden
door de landsheer, in een van de jaarkeuren die om de paar jaar (tot 1653)
werden afgekondigd. 'Alsoo over langen tijdt van jaeren herwaerts de ingesetenen binnen dese Vrijheijt hen hebben vervoordert gehadt te heijschen
daer nieuwe houwelijcken gemaeckt worden donsgelt oft quansel bier sonder dat men sulckx schuldigh is te geven ende datter groóte moetwillicheijt
om geschiedt ende schade wort gedaen aende huijssen ende goederen vanden voorsc. nieuw gehouden ofte henne ouders bij aldien de voorsc. ionge gesellen nijet ofte nijet genoech naer hennen contentemente gegeven en wort',
zag Floris van Merode, heer van Oirschot (1607-1652), die als lastig en ruzieachtig bekend stond, zich genoodzaakt om een boete van zes karolusguldens te stellen op dit ritueel.109 Op 4 juni 1683 zouden ook de Staten-Gene100. Stejartius, Synodt Juae, 37 (Tit io,Capxvi) 101 Ibidem, 170(Tit x,Cap xxvi)
102. Van den Eisen & Hoevenaars (red ), Analeda Gipberti Coevennex, 1,315
103. Frenken,'De latere kerkMsitaties', 176-177 104. Ibidem, 178,182. Vgl ook Frenken,
Helmond m hel verleden, 1,124 105. Frenken,'De latere kerkvisitaties', 178 Vgl ook De
Brouwer,'De kerk en het ontspanningslcven omstreeks 1700',213 'TeRonseeo kende
men hieromtrent nog een ander misbruik een vreemde jongen die een meisje van de stad
huwde, moest 8 of 10 patakons (zilveren munt, 17e-!8e eeuw) als losgeld betalen (1711) '
106. Vgl Kloos, Culturele antropologie, 81 83, en Comaroff, The meaning ofmarriage
payments 107. Frenken,'De latere kerkvisitaties', 180 108. Ibidem, 174 109. Klaasen,
'Het jaarkeurboek van Oirschot-Best', 164 Zie voor de persoon Floris van Merode bijten,
'De heren van Oirschot', 77-78
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raal te 's-Gravenhage in een resolutie het opeisen van 'donsbieren' in hun
rechtsgebied geheel verbieden. ' I 0
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Het gedrag van de plattelandsjongeren baarde visitator Stricken in de jaren
twintig van de zeventiende eeuw zorgen, vooral wanneer er tevens priesters
bij betrokken waren. Met name jonge kapelaans wilden hun gewijde status
wel eens vergeten en als Ongehuwde jongeren' gelijkelijk optrekken met de
jonkheid. Zo bezocht de kapelaan van Soerendonk onder Maarheeze veelvuldig de herbergen 'en wel door in het openbaar met andere jongelui te zuipen en te dansen'. Dit gedrag kon volgens de richtlijnen van het Concilie van
Trente geenszins door de beugel. Het is dan ook niet verwonderlijk dat bisschop Zoesius in de marge van het verslag de uitroep 'Ablegetur!' plaatste,
wat betekende dat de jonge kapelaan direct moest worden weggestuurd.1"
Ook in Helmond volhardden de kapelaans in 'het oude gebruik van herbergbezoek', al had het daar geen rigoureuze beslissingen van de bisschop tot
gevolg."2 Van belang is de toevoeging dat het herbergbezoek van kapelaans
een oude gewoonte ('antiquum modum') was. Dit verklaart wellicht de clementie van de bisschop in dit geval, en geeft anderzijds goed aan hoezeer de
nieuwe richtlijnen van Trente ingrepen in het dagelijks leven van de geestelijkheid. Interessant is de aantekening die Thomas Stricken maakte over de
kapelaan van Mierlo, de heer Antonius Pas. 'Hij bezoekt de herbergen meer
dan een priester past, en wel met de jeugd, waardoor soms geen kleine ergernis ontstaat'. ' '3 Zijn amicale optrekken met de jonkheid, als assistent van een
pastoor wiens bomen nota bene waren omgehakt toen hij het donsgeld verbood, moet de visitator geschokt hebben. Het toont ons tevens de complexiteit van de vroeg-moderne dorpssamenleving, waarin de gedragsrepertoires
van de priesters, als intermediairs tussen de lokale cultuur en de diocesane
orde, vele elementen konden bevatten die de kerkleiders onwelgevallig
waren." 4
Werd het familiaire optrekken van de jonge geestelijkheid met de jonkheid in de plattelandsparochies uiteindelijk effectief bestreden, het tegengaan van de ongewenste verlovings- en huwelijksgebruiken bleek een zaak
van lange adem te zijn, die opeenvolgende generaties kerkleiders zou bezighouden. 'In ons bisdom bestaat een kwaad', aldus de Bossche apostolisch
vicaris Willem Basserij (1681-1691) in een verslag uit 1688 aan de Heilige
Stoel te Rome over de toestand in het voormalige Bossche bisdom, 'dat ik tot
nu toe niet geheel heb kunnen uitroeien, ofschoon ik gezorgd heb dat het
aanzienlijk verminderd werd en het is zelfs meer verbeterd in de ketterse dan
in de katholieke streken. Namelijk dit, dat vooral op zon- en feestdagen op
de dorpen de jongelui de gewoonte hebben samen met de meisjes de herbergen te bezoeken; vandaar gevaren en voorbeelden van ontucht, destemeer
doordat in Brabant onder de katholieke Koning en in andere bisdommen
dergelijke drinkgelagen tot nu toe niet uitgeroeid zijn kunnen worden,
omdat de verschillende wereldlijke bestuurders het oogluikend toelieten.

Maar toch, zoals ik gezegd heb, heb ik dergelijke misbruiken voor het
merendeel uitgeroeid door vermaningen en geestelijke boeten, echter niet
zonder zware protesten van herbergiers, ook de ketterse, die tegen mij bij de
Staten van Holland een smeekschrift hebben aangeboden, alsof de pastoors
en ik de jeugd zouden onderdrukken en zouden verhinderen om te leren met
elkaar om te gaan, en vooral ook omdat ze zo niet zouden kunnen voldoen
5
aan de verplichte traktaties.'"
De kerkleider doelde aldus niet alleen op de spinningen en labbayen maar
ook, zoals uit de laatste zinssnede blijkt, op de kwanselbieren. Evenals visita
tor Stricken signaleerde hij dat de plaatselijke schepenen niet krachtdadig
optraden tegen deze gebruiken en zelfs een oogje toeknepen. Die waren
waarschijnlijk niet alleen bevreesd voor de niets ontziende sancties van de
jonkheid, maar hadden in hun jongelingstijd hoogstwaarschijnlijk zelf ook
in deze groepscultuur geparticipeerd. In de maatschappelijke praktijk van
het dorpsleven zou het overigens betekend hebben dat zij tevens tegen hun
eigen kinderen moesten optreden die, als zij niet deelnamen aan dit sociale
leven, moeilijk een geschikte huwelijkspartner zouden kunnen vinden. Wel
licht ter vergoelijking van zijn eigen pastorale falen tekende Basscrij aan dat
deze gebruiken ook in de andere bisdommen, zelfs in de zuidelijke diocesen
die nog onder het katholieke bewind van koning Karel и vielen, niet verdwe
nen waren. En al had hij de gemengde bijeenkomsten van de jongelui niet
helemaal kunnen uitroeien, ze waren als gevolg van zijn beleid toch aanzien
lijk verminderd. In 1628 had hij een bevelschrift uitgevaardigd, dat hij in
1684,1685 en 1687 liet vernieuwen," 6 waaruit al blijkt dat de naleving ervan
niet op rolletjes liep. Ook dienden bijvoorbeeld zowel de katholieke als pro
testantse herbergiers uit het Land van Heusden tegen hem een rekest in bij
de Staten van Holland. De geestelijkheid, zo stelden de tappers, ontwricht
te de dorpssamenleving met haar rigoureuze verboden en 'wurgde' ('suffocare') de jongeren, die zo geen gelegenheid meer hadden om elkaar openlijk
te ontmoeten.
Het verwijt van de herbergiers dat de geestelijkheid de kennismaking van
110 Vgl Frenken, Helmondm helierleden,¡, 125 111. Frenken,'De latere kerkvisitatics',
186 (verslag 10-7-1623) Het betreft Willem Lusca, die rector was van de kapel te Soercndonk onder Maarheze, hij had op dringend verzoek van de schepenen, de pastoor en deken
Stricken als ν rcemd priester tijdelijk toestemming gekregen van de bisschop om de kapel
te bedienen Deze admissie werd in 1616 verleend, alhoewel ook toen al sprake was ν an
herbergbezuek en dansen Vgl BAH, Oud parochie-archief Maarheze, correspondentie
met bisschop Zocsius (18, iy en 20 november 1616) Zie voorts Schutjes, Geschiedenis tan
heibisdom 's Herlogenbosch,¥,654-645
112. Frenken,'De laterekerkvisitatics', 176
113 Ibidem, 187 114. Vgl ook l· roeschlé-Chopard & Bcrnos, 'Deguigues, pretre
janséniste du diocese de Vence', waarin het spanningsveld wordt geschetst tussen lokale
bocrcncultuur en diocesane orde waarin een jonge priester die de spinningen bezocht,
kon verkeren Zie tevens hfst 4 par 2 115 Cornelissen,'Verslagen over den toestand van
het vicariaat 's Hcrtogcnbosch',91 116. Coppens, Nieuwe beschrijving 1 un het bisdom
'ï-Ilertoi>enbosch, 1, 277-278 Het betreft decreten ν an 3-g-1682, vernieuwd op 19-12-1684,
10-2 1685 en 1-9-1687

de ongehuwde jongens en meisjes belette, was niet onterecht. De gemengde
bijeenkomsten speelden immers een belangrijke rol bij het leggen en onder
houden van amoureuze contacten. De sociabiliteit en zelfs het voortbestaan
van de bestaande plattelandscultuur was er grotendeels van afhankelijk.
Aantasting van deze instituties en rituele repertoires betekende een aantas
ting van de wijze waarop men gewoon was met elkaar om te gaan en bracht de
reproduktie van de dorpssamenleving in gevaar. Het schenken van geld of
bier dienen we te plaatsen in het systeem van reciprociteit, waarin zowel de
eer van de gever(s) als die van de ontvanger(s) op het spel stond. De giften
waren dan ook niet vrijblijvend en onbaatzuchtig; ze dienden om de solidariteitsbanden te versterken. In die zin kunnen we, onder verwijzing naar
Mauss, de Oostbrabantse samenleving beschouwen als een systeem van cir
culerende giften, waarbij het niet (terug)geven per definitie afbreuk doet aan
de status en eer van de persoon of groep in kwestie. " 7
Dat het juist de kasteleins waren die bij de Staten van Holland een smeek
schrift indienden, hoeft ons niet te verbazen. Zij vormden in de pre-industriele samenleving belangrijke intermediairs: hun herbergen waren trefpun
ten die met de veelal nabijgelegen kerken konden concurreren, en als zoda
nig waren de herbergiers beheerders van ware communicatiecentra. Jong en
oud, vrijgezellen en gehuwden, werkers en leeglopers: zij dronken en voch
ten met elkaar inde herberg. ' 'H De kasteleins leverden de drank bij de к wanselbieren; het verbieden van de 'verplichte tractaties' kwam hun dus in zake
lijk opzicht ongetwijfeld bijzonder slecht uit. Wanneer de jonkheid bij
ondertrouw of huwelijk niet meer mocht worden getrakteerd, betekende dat
voor de herbergiers een aanzienlijk verlies aan inkomsten. Te meer daar aan
deze ongeschreven wet door de dorpsgemeenschap strikt de hand werd ge
houden: het niet geven van kwanselbier leidde immers nagenoeg steevast tot
een voor de eer en status funeste charivari. Toch is het opmerkelijk dat de
herbergiers - wellicht zelf ouders van kinderen die tot de jonkheid behoor
den - in hun verzoekschrift aan de overheid juist wezen op de ontwrichten
de maatschappelijke gevolgen van dit, in hun ogen onredelijke, pastorale
beleid, waardoor de jongerencultuur, met het geïnstitutionaliseerde zoeken
van partners en de rituele bevestiging van nieuwe verbintenissen, werd
gesmoord. Het kwetsbare systeem van uitwisselingen in de vorm van giften,
zoals het kwanselbier of het donsgeld, waarmee de sociale relaties en solidariteitsbanden tussen en binnen generaties, families en groepen werden benadrukt en verstevigd, kwam zo onder zware druk te staan.
Enkele jaren later zou de opvolger van Basserij, Martinus Steyaert (16911701), diens beleid met hernieuwd elan voortzetten. Zo liet hij de decreten
van de beide Bossche synoden ( 1571 en 1612) in 1703 te Leuven bij Aegidium Denique opnieuw uitgeven. Hij voegde er een katern brieven met daarin
onder andere een uitgebreide Exegesis aan toe, waarin hij een toelichting en
actuele uitwerking gaf van de oude geboden. Deze werkwijze tekent de continuïteit in de werkzaamheid van de katholieke clerus. ' ' 9 Men bouwde syste-

matisch voort op het beleid van voorgangers, waarbij het Trentse normen
en waardenstelsel zoals dat binnen het aartsbisdom Mechelen in provinciale
synoden was uitgewerkt, onverkort als uniforme leidraad bleef dienen.
Zo merkte Steyaert in zijn toelichting bij de decreten van Metsius (1571)
en Masius (1612) tegen het opeisen van drank of geld van bruid en bruide
gom (het dons-, bal- en schatgeld) op, dat het vorderen van bier, hetgeen op
veel plaatsen 'quansel-bier' genoemd wordt, even onbeschaamd als onrecht
vaardig was. Hij beval zijn zielzorgers hiertegen streng op te treden en het
gelovige volk in biecht en preek tegen deze 'misbruiken' te waarschuwen.
Donsgeld en kwanselbier vloeiden volgens de apostolisch vicaris voort uit
'dat oude misbruik van de samenkomsten van de jeugd van beider geslacht,
die ze Labayen of Spinningen noemen'. Vandaar dat met name tegen deze
organisatiekaders opgetreden diende te worden.' 20 In de preekinstructies
die Steyaert in 1692 publiceerde, had hij, enerzijds om te zorgen dat zijn
beleidsmaatregelen effect hadden en anderzijds om geen onnodige onrust in
de parochies te zaaien, in artikel vijf zijn priesters de aanbeveling gedaan om
'waar ze onder het volk zeer veelvuldige mistoestanden constateren (zoals
bijvoorbeeld de huidige drinkpartijen en andere gemengde samenkomsten
van jongens en meisjes)', ze deze wel in onbedekte termen dienden te beris
pen, evenwel op waardige wijze 'zonder iemand met naam te verwijten of
aan te wijzen'.121
Deze verordeningen vormen als het ware de opmaat tot het eerder ge
noemde strenge aartsbisschoppelijke mandement van 21 april 1697, getiteld
'Decretum Congregationis Episcoporum Belgii, contra excessus qui committuntur in rusticorum compotationibus, vulgo Labbayeri1, waarin de ge
mengde bijeenkomsten van de jonkheid in het hele aartsbisdom Mechelen
als een gereserveerde zonde werden aangemerkt.122 Steyaert, die de bis
schoppenconferentie in Brussel had bijgewoond, liet het decreet op 18 no
vember van dat jaar officieel in zijn diocees afkondigen en in gedrukte vorm,
als ware het een wereldlijk plakkaat, aan de parochies toezenden. Uit het
exemplaar dat in het parochie-archief van Maarheeze bewaard is gebleven,
maken we op dat de vicaris de afkondiging van dit decreet 'op aandringen van
vooraanstaande mannen uit ons bisdom' enige tijd had uitgesteld 'in de hoop
dat de noodzaak om het afte kondigen vanzelf zou verdwijnen'. Blijkbaar za
gen zijn adviseurs wel in dat deze verordening veel maatschappelijke onrust
zou veroorzaken. Steyaert realiseerde zich 'tot onze grote droefheid' dat de
117. Mauss, Esiai sur Ie don 118. Vgl Muchembled, La iwlence au ullage en L'invention de
l'homme moderne 119 Vgl Polman, Romeinse bronnen loorde kerkelijke toestand der Neder
landen, III, 293, nr 374 beriLht van Stevaert aan de secretaris \ an de Propaganda Fide
waarin hij zegt te ijveren voor de onderhouding van de besluiten der Bossche diocesane
s>noden ( 13-8-1 692) I20. Stejartius, Epistola, 23 (Ex Titulo χ), tevens in Pau«els,
Tractatus theologicus de Labaumo, 66 Vgl ook Sicking, 'Metsius, Masius en Steyaert'
121 Stejartius, Epistolari 122. De Ram, Synodicon Belgicum, 1,614-615, tevens
opgenomen in Pauwels, Tractatus iheologtcus de Labaismo, 71
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weg van geduld en volharding niet tot het gewenste resultaat leidde Integen
deel, de situatie verslechterde snel doordat (jonge) mannen, afkomstig uit
andere streken, hun toev lucht hadden genomen tot Staats-Brabant, waar aan
het einde van de zeventiende eeuw vrede en veiligheid heersten, 'die het on
dankbare volk (niet gedenkend Gods barmhartigheden dat wc niet met de
anderen vernietigd zijn) onbeschaamt misbruikt' om de oude samenkom
sten weer te houden Steyaert wilde op zijn beurt de rust na afloop ν an de Ne
genjarige Oorlog aanwenden om de spinningen, labbayen en kwanselbieren
tegen te gaan en beval het gemeenschappelijk decreet in zijn geheel op de
eerste zon- of feestdag na ontvangst onder de hoogmis voor te lezen, zowel in
de steden als op het platteland Zoals niemand aan de onverbiddelijke rech
terstoel van God de Vader kon ontkomen, zo werd elke gelovige ook geacht
zich aan deze bepalingen te conformeren ' 2 1
Op 17 december 1697 publiceerde vicaris Steyaert een uitvoerige rond
zendbriefaan zijn geestelijken, waarin hij beknopt refereerde aan het pasto
rale voornemen de 'losbandige' samenkomsten met gezamenlijke krachtsin
spanning 'uit te roeien' Dit diende niet alleen te geschieden 'met het zwaard
van de geest, dit is het woord van God', zo hield hij zijn priesters voor, 'maar
nog veel meer door het weigeren van de Absolutie' De vermaningen en
bevelen, ook die van zijn voorgangers, dienden gehandhaafd te worden De
apostolisch vicaris moest bij zijn medewerkers nadrukkelijk aandringen op
de doorvoering van dit ingrijpende en waarschijnlijk ook bij de parochieclerus impopulaire decreet 'Wie aan dit zo heilig werk niet met al zijn kracht
meewerkt, wie het ook zij, hij vrezt de ν loek van God, en nog des te meer hij
die dat noodlottige Jericho, dat misschien in zijn kudde reeds verwoest was,
door zijn schuld opnieuw heeft laten opbouwen' ,2+
De adviseurs van Stevaert zouden gelijk krijgen de verordeningen tegen
de labbaven en kwanselbieren 'baarden veel gerucht' m het vicariaat en dit
gaf zelfs aanleiding tot ingrijpen van de centrale overheid Vooral in het
gebied langs de Maas, de zogenaamde Maaskant, zou de clerus daarvan de
gevolgen aan den lijve ondervinden Op 19 december 1697 werd namens de
kwartierschout van Oisterwijk en de hoogschout van de Meierij aan apos
tolisch vicaris Steyaert bericht dat de priesters die zijn gedrukte mandaat
van 18 november publiekelijk hadden verkondigd, 'waar bij op commissie
van doodtsonden, wcijgennge van absolutie en andere poenahteyten geinterdicecrt wort de samencomste van jonghmans en jonge dochters in her
bergen', de plakkaten van het land overtraden Het publiceren van een der
gelijke verbodsbepaling mocht immers niet geschieden 'dan bij speciale
ordre en goctvinden van haar Hooch Mogende de Heeren Staten Generaal
als wettige Souverainen deser Vereenichde Nederlanden, sonder dat ïemant
anders, wie hij ooeq soude mogen wesen is gcqualificeert eenige nieuwicheden en bevelen tegens de placaaten van opgemeltc haar Ho Mo in te voeren
ende doen publiceren, veel min te expresseren ofte ter executie te stellen
soodanige ongehoorde poenaliteijten ' Behalve dat hier het machtsmonopo-

lie van de wereldlijke overheid in het geding was, stelde men dat een dergelijke handelwijze 'onwedersprekelijck moet redunderen tot groot agterdeel
van 's lants imposten, wekker middelen in geenderhande manieren, directelijck noch indirectelijck mogen werden beleth, verhindert ofte veragtert.'
De bijeenkomsten van de jeugd, waarop veel bier werd verteerd, leverden de
overheid namelijk flink accijnzen op. De apostolisch vicaris werd, met juridische procedures in het vooruitzicht, opgedragen zich bij zijn priesters te
vervoegen om de afkondiging van het verbod tegen de gemengde samenkomsten in te trekken. In het district Oss, waar kennelijk geen gehoor werd
gegeven aan de waarschuwing van de hoogschout, werd door de StatenGeneraal bij resolutie van 30 april 1698 niet alleen het houden van katholieke godsdienstoefeningen opgeschort, maar moesten de pastoors hun parochies zelfs verlaten. Pas na betaling van zware boeten, waarbij er 'grof en
groot getrokken' werd, zodat het verlies van bieraccijns wel werd gecompenseerd, konden de herders, zoals pastoor Judocus Manders (1697-1722) te
Nistelrode, weer in hun bediening terugkeren l2S
Aangezien de apostolisch vicarissen het kwetsbare katholieke kerkelijke
leven in de Meierij niet in gevaar wilden brengen, trachtten zij de wereldlijke
overheid zoveel mogelijk te ontzien. De ervaring had immers geleerd, zoals
bij het decreet tegen de gemengde samenkomsten van de jeugd weer bleek,
dat door de overheid als provocerend geïnterpreteerd pastoraal handelen
ingrijpende gevolgen kon hebben. Dit is hoogstwaarschijnlijk ook de reden
waarom in de achttiende eeuw geen der vicarissen, in tegenstelling tot hun
collegae in de Oostenrijkse Nederlanden,126 openlijk aandrong op een verbod van deze gebruiken. Toen apostolisch vicaris Van Litsenborgh evenwel
in juni 1755 de clerus van het dekenaat Oss aanschreef om toch vooral te letten op de 'gevaarlijke' bijeenkomsten van de jongelui in Berghem en andere
123. Parochie-archief Maarhee7e In het bisdom Roermond werd het gemeenschappelijk
decreet op 9 juli 1697 afgekondigd, 71c Pauwels, Tractalus iheologicusde Labaismo,75 De
prinsbisschop van Luik vaardigde op 25 maart 1698 een soortgelijk decreet uit, zie ibidem, 76 Vgl ook Schutgens,'Botsing over jeugdvcrtier in achttiende ecuws Buggcnum'
I24-[M StevaertJ, Rondzendbrtej'гап den Zeer Eerbiedwaardigen Apostolisch V'icansxan
's Herlogenbosch aan de geestelijkheid van dal bisdom (Leuven H \anOvcrbeke, 1697)
t e n origineel exemplaar bev indt zich in het RAU, AAL , Bundel Rome-Utrecht 1 -31П,
f 222-2^0 Een passage hieruit is tevens opgenomen in Pauwels, Tractatus theologuutde
Labaiwo,b~l
125 Coppens, Nieuwe beschryving van hel bisdom 's-Herlogenbosch,],2Hi282, Schutjes, Geschiedenis lan hel bisdom 's Herlogenbosch, 11,144-145,4,200, BAH, doos
bisdom 12, omslag Stcyaert, brief namens hoogschout der Meierij en kwartierschout van
Oisterw ijk (19-12-1697) Vgl ook SABNO, Archief van het decanaat Oss, inv nr 885(Liber
memonahs),f 116-119 , 2 ^ /ïcbijvoorbeelddekoninklijkcordonnantie
van 10-7-1711
in Pauwels, Tratlatus iheologicuule Labaismo, 85 / i e voor een overzicht van de situatie in
de Spa.ms/Oostenrijksc Nederlanden De Brouwer, 'De kerk en het ontspanningsleven
omstreeks 1700',enCloct,'Hetgelovigcvolk inde iSeeeuvv',407 408 Vgl ookhel
visitatielormuhcr van de Antwerpse bisschop Wellens uit 1779, dat tevens gold voor de van
oorsprong Bossche parochies die onder het gezag ν an de katholieke w ereldlijke ν orsicn in
de Zuidelijke Nederlanden vielen, waarin onder andere werd ge\ raagd 'An numquam
instituantur prohibita conventícula, qualia sunt l.ubayen*' Zie Put, 'Bisschop Wellens'
pastoraal beleid'
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'Zoals de reidansen zijn, zo zijn ook defluitisten'.Lachende
en musicerende duivels voeren al dansend de zondaars ter
helle. Gravure (88 χ 45 mm) uit I. Drexelius, Van den eeuwi
ghen brani endepijne der helle, Antwerpen 1633 (Gemeentelijk
Museum Veldhoven, CMR)

plattelandsplaatscn, die overal elders als Labaismus ('vulgo gelaagen, spinmngen, quanselbier') waren afgekeurd, reagereerden de Maaslandse priesters
terughoudend. Op de, overigens niet openlijk gepubliceerde, aansporing
van de \icaris om via preek- en biechtstoel deze 'weer insluipende zonde'
tegen te gaan, herinnerden zij hun overste aan de ernstige gevolgen die een
dergelijke pastorale handelwijze aan het einde van de zeventiende eeuw in
hun dekenaat met zich mee had gebracht. Men diende in deze kwestie
uiterst voorzichtig en terughoudend te opereren. 127 We kunnen dan ook
stellen dat de Staten-Generaal in de Republiek in de praktijk het kerkelijk
rigorisme ten opzichte van de jongerencultuur hebben getemperd. Pas in de
negentiende eeuw zouden de Bossche vicarissen het offensief hernemen en,
nu zonder direct gevaar van overheidsingrijpen, aandringen op het streng
onderhouden van de tucht.
De herderlijke brief van aartsbisschop Humbertus Willem de Precipiano
van 21 juli 1700 tegen de gemengde bijeenkomsten van de jonkheid, die ook
bestemd was voor het apostolisch vicariaat 's-Hertogenbosch, werd daar dan
ook niet als een 'preekstoelstuk' officieel afgekondigd, wat eigenlijk de
bedoeling was, maar slechts ter kennisgeving aan de geestelijkheid doorge
stuurd. In dit schrijven trok de notoir anti-jansenistische aartsbisschop 128
fel van leer tegen de kwanselbieren, labbayen en spinningen. Hij vergeleek
de bijeenkomsten met een woeste draak, die onder verschillende namen met
evenzovele koppen zijn dodelijk gif over de dorpen van het aartsbisdom
spuwde. Dit beest diende 'met het woord Gods als met een scherp en twee
snijdend zwaard' krachtig te worden aangevallen om de verschrikking van
het apocalyptische eeuwige vuur te bedwingen. De dorpspastoors werd ten
strengste bevolen om, na de afkondiging van deze brief, vier opeenvolgende
zondagen predikaties te wijden aan 'het onderdrukken, vermoorden en uit
roeien' van de 'zondige en duivelse samenkomsten waarin de jeugd door 'n
zekere teugelloze ongebondenheid der lusten als door 'n snelle stroom ij
lings in een schandelijke wellust wordt meegesleurd, en waarin de jeugd cir
kels draait waarvan de duivel het middelpunt is, en zich kromt in de houdin
I29
gen van een toneelspeler en met teugelloze voeten losbandig danst'.
127 SABNO, Archief van het decanaatOss, invnr 885 (Liber Memorialis), f n6-ii9(bricf
van apostolisch vicaris Van Litsenborgh aan Franciscus Strick, deken van Ossen pastoor
teHeesch, 12-6-1755 en 26 1 0 1755, uittreksel uit het manuscript van pastoor Judocus
Manders te Nistelrode, 1798) 128. Uit opportunistische overwegingen - hij wilde de
Romeinse oppositie tegen 7ijn persoon ontkrachten - ginghij in de jaren '70 van de 17de
eeuw met overga\e naar het kamp van de anti-jansenisten over De Precipiano zou tot aan
zijn dood verwoed tegen de jansenisten ten strijde trekken, waarbij hij regelmatig zijn
suffraganen, waaronder de Bossche apostolisch ν leans en anti-jansenist Steyaert, tot
samenwerking opriep. Zie Ceyssens, 'Humbertus Willem de Precipiano, bisschop, aarts
bisschop' Vgl ook De Clercq, Cmq archeiêques de malmes, 1,39-40 De Precipiano had,
behalve in 1697 en 1700, ook al op 10 april 1691 een ordonnantie tegen de gemengde
samenkomsten uitgevaardigd, waarin het decreet van 25 november 1675 \an zijn voorganger werd vernieuwd 129. De Ram, Synoitcon Belgtcum, 11,429-430, gedeeltelijk ook
opgenomen in Pauwels, Tractatus theologicus de Labaismo, J9-&2
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Dat de jeugd in de aangrenzende Zuidelijke Nederlanden zich haar
gemengde ontspanning, ondanks de decreten en sermoenen,'30 niet zonder
slag of stoot liet ontnemen, blijkt uit de lotgevallen van de pastoor van Balegem, die op strenge naleving van de voorschriften aandrong in 1690 kreeg
hij een messteek in de buik toegediend In Burst verzamelde de jeugd zich in
de huizen van particulieren, in Kwaremont bezocht men minder bekende
herbergen, in Leupegem trok men naar de herbergen met dansgelegenheid
m het Oudenaardse en in Mere bezochten jongens en meisjes een herberg
waar een \ ïohst speelde Ook te Ronse in de Sint-Maartensparochie, te Strijpen en Vherzele hield de jeugd zich niet aan het verbod ' 3 ' Kunnen al deze
overtredingen gesitueerd worden omstreeks de roerige tijd van de Negenjarige Oorlog (1688-1697), ook in de achttiende eeuw vernemen we bijvoorbeeld, in de Antwerpse Kempen, over het voortbestaan van de gemengde
bijeenkomsten Zo constateerde het dorpsbestuur van Arendonk in februari
1741 dat een zekere Peeter Claessen in zijn 'herberg-camer eene vergaederinghe van veel ïongmans en dochters, wordende soodanighe vergaderinghe
genaempt labenjen' had toegestaan Een dergelijke bijeenkomst was op zich
al een strafbaar feit De zaak zou wellicht niet aan het rollen zijn gekomen,
ware het niet dat het gezelschap 's nachts illegaal een zware elzeboom had
omgekapt Een jaar later kreeg W Spoormans, eveneens te Arendonk, een
boete van zes gulden opgelegd omdat ze in de grote kamer van haar woonhuis, nota bene op aswoensdag, een 'labaije oft canyalie ofte compagina van
eene bruyt ende haeren bruygom ende verschcyde jonghmans' had laten
houden, hetgeen strijdig was met het plakkaat van koning Fihps v, die op 10
juli 1711 een streng reglement daartegen had doen uitvaardigen, 'nopende
het onderhouden van de Sondagen ende Heylige-dagen, de Vergaderingen
in Herbergen, houden van Spinningen &c " J 2 Deze gevallen vormen slechts
het topje van de ijsberg dat ons erop wijst dat de daadwerkelijke naleving van
de strenge kerkelijke en wereldlijke voorschriften, in Zuid en Noord, niet
overschat mag worden

6 OPENBARE VERSTORINGEN EN PROFANATIES

De kerkelijke overheid in het Bossche vicariaat werd dan wel op de vingers
getikt door de Staten-Generaal, op haar beurt vaardigden de Staten zelfverschillende tegen de bijeenkomsten der jongeren gerichte verordeningen uit
Daarbij werd echter niet zozeer het 'zedeloze' karakter van die samenkomsten aangepakt, als wel de verstoring van de openbare orde In het echtreglement dat op 8 maart 1656 werd uitgevaardigd, was onder artikel 10 een verbodsbepaling met hoge boeten opgenomen waarin de ondertrouw- en huwelijksgebruiken werden gereglementeerd Zowel in de stad als op het platteland mocht niemand zich verstouten om bruid en bruidegom bij het
inschrijven of trouwen, bij het gaan naar het gerecht of de kerk of bij de

terugkeer naar huis, 'na te roepen, te schutten of te schatten, hetzij in het
gezellen derzelve van of na huijs, met roers, en die afte schieten, of met het
schenken van sterke wateren, Bier of Wijn, hetzij in het afvorderen na
gedaane inschrijving of trouw, van Rijkeren, of Buxembieren of Quanselbieren, of wat naam zodanige quaade gewoonte en insolentien mogten heb
ben'. n i Evenals de katholieke kerkelijke overheid verboden ook de StatenGeneraal het afdwingen van kwanselbier en schatgeld, maar zij voegden daar
steevast het schieten met geweren aan toe. Dat verstoorde de openbare orde
in haar oren niet alleen auditief, er deden zich ook niet zelden ongelukken
onder invloed van drank voor. Bovendien bedreigden deze schietpartijen het
geweldsmonopolie van de overheid. Zij was het immers die bepaalde wan
neer er wapens gebruikt mochten worden, en niet de burgers. De overheid
trachtte met andere woorden het inzetten van wapens en geweld aan zichzelf
te houden. Het schieten ter gelegenheid van ondertrouw of huwelijk werd
beschouwd als een inbreuk op dit streven.
Was het schieten slechts bedoeld om de statusverandering van bruid en
bruidegom te markeren, het gebruik van wapens bij het opeisen van drank of
geld kon aan deze rituelen evenwel een grimmig karakter geven. Dit was bij
voorbeeld het geval toen op zondag 30 januari 1667 vijftien ongehuwde jon
gelieden in de herberg van Ermert Janssen te Nistelrode een komplot
smeedden om in het nabijgelegen Berghem het 'hun toekomende' bruide
gomsbier of -geld op te eisen. Daar woonde namelijk de familie van Jan
Allert Wouters, die kortelings was getrouwd met Cathelijn, dochter van Jan
Dircx uit Nistelrode. De bruidegom had de jongelui uit het buurdorp in hun
ogen niet, of niet voldoende, getrakteerd, zodat men zelf 'zijn recht' ging
halen. De jongelui trokken 's avonds gewapend met geweren naar het ouder
lijk huis van de bruidegom, waar zij tevergeefs op de voordeur bonkten. Een
van de jongens zag kans om via de staldeur het huis binnen te komen; hij
opende de huisdeur, waarna het gezelschap zich gerieflijk in de keuken
installeerde en een pijp opstak. De indringers vroegen direct 'waer den
bruijdegom ende de bruijt waeren omdat sij quamen om bruijdcgomsgelt te
hebben'.
Toen zij vernamen dat het bruidspaar niet thuis was, maar in Oss verbleef
en dat men daar maar naar toe moest gaan voor bier of geld, begonnen de
jongelui te razen en te tieren. Zij bleven bij hun eis aan de familie, waarbij
men de aanwezige bewoners de stuipen op het lijf joeg door te schieten 'met
hun roers tot verscheijdene reijsen in het huis soodanich oock dat het vier
daer van boven den solder bleef hangen, roepende onderwijl: Ghij suit den
130.Vgl Storme, Die trouwen wilt moniclitelijik, 140-i^j

131 De Brouwer,'De kerk

en het ontspanningsleven omstreeks 17001 Vgl ook Idem, De kerkelijke rechtibpruuk,\,
102-103, lN<>2-(>3 132. Gons,'Labaai' Het plakkaat van 10 juli 1711 is in extenso opge
nomen in Pauwcis, Trai talm theohgu us ite Laiaiwi», 85-цо 133. СРВ, и, 242g (artikel \)
Ыке overtreder van dit verbod kreeg een boete van 12 gulden, wie voor de tweede keer
werd betrapt betaalde hel dubbele, en na de derde ov ertrcding kreeg men een boete ν an
maarliefst 100 gulden opgelegd
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bruijdegom voor den dach brengen ende maecken dat wij bruijdegomsgelt hebben
ofte de duivel salder deurvaren ende meer andere dijergelijcke kijvelijcke
woorden'. Bleef de familie weigeren, dan zou men 'door den vierhert' schie
ten, met alle brandgevaarlijke gevolgen van dien. Door deze 'horribele drei
gementen' zag de familie zich gedwongen het bruidspaar te verwittigen,
waarna de dappere bruid enige tijd later zelf te voorschijn kwam 'om alle
verdere onheijl ende ongelegentheijdt' te vermijden. Zij zegde haar dorpsen groepsgenoten, volgens het uitvoerige dossier dat de Bossche schepen
bank van deze zaak liet opmaken, toe: Hout и gerust, ick sal toecomende Sondach bij и comen ende maeckent äff. Ick sal и anderhalffton biers geven ende bren
gen и dan daervoor het gelt. Nadat de jongelui uiteindelijk twee tonnen bier
was toegezegd, verlieten zij het ouderlijk huis van de bruidegom. In Nistelrode teruggekeerd besloten zij het afgeperste drinkgeld in de herberg van
Ermert Janssen te verteren 'ende het gelach daer op te laten staen gelijck sij
ook hebben gedaan'. Toen Cathelijn de volgende zondag twee tonnen bier
bij de waard wilde afrekenen, werd zij echter geconfronteerd met een reke
ning van maar liefst tien gulden, die zij slechts ten dele voldeed.
De Bossche schepenbank nam deze kwanselbicr-zaak hoog op. Men
greep dit geval, dat door de getuigenissen uitstekend gedocumenteerd was
en waarvan alle daders met naam en toenaam bekend waren, aan om paal en
perk te stellen aan dergelijke gewelddadige afpersingen, die in een land 'van
goede politie en justitie' immers niet behoorden voor te komen. Men consta
teerde met zorg dat in de Meierij van 's-Hertogenbosch 'soodanige violentien, confussien, affpersingen ende geweiden alle dagen meer ende meer
comen voor te vallen', waarvan het einde niet in zicht was en 'noch hooger
ende swaerder te sullen geschieden bij sooverre daer inne nijet promptelijck
ende serieuselijck in worde versien'. De hoofddader, Nelis Herbert Gijsberts, en zijn veertien medeplichtigen werden door de Bossche schepenbank
veroordeeld wegens bedreiging, geweldpleging en afpersing. Het gezel
schap werd opgesloten in de gevangenpoort om 'ten exemple aen lijff ende
goet' gestraft te worden: hun gewelddadige optreden werd door de overheid
niet getolereerd. Het uit de hand gelopen charivareske gewoonterecht be
schouwde men als een vorm van criminaliteit die de rechtsorde op het plat
teland ernstig in gevaar bracht. I34
Dergelijke juridische procedures hadden een afschrikwekkende voor
beeldfunctie, waarmee de overheid haar competentie wilde onderstrepen
ten opzichte van de jonkheid die met name in Berghem en omgeving een
sterke machtspositie leek te hebben. Kreeg de katholieke overheid na de
afkondiging van het Mechelse decreet van 1697 in het district Oss te maken
met felle oppositie, ook de wereldlijke overheid had daar haar handen vol aan
het reglementeren van de jongerencultuur. Zo werd in de jaren 1690-1694
een juridische procedure in gang gezet tegen Jochem Lamberts van Beugen
uit Berghem die zich als soldaat-dragonder aan diverse misdrijven had
schuldig gemaakt. De schepenbank van 's-Hertogenbosch concentreerde

zich in deze zaak op het afpersen van 'Bruidegoms-bier', 'Bruidegoms-geld'
en zogenaamde 'Mei-eieren'. Ook werden hem vagebonderij, mishandeling
en inbraak ten laste gelegd. We hebben hier te maken met een criminele mili
tair die rituelen uit de jongerencultuur aangreep om zijn misdaden te legiti
meren; deze indruk wordt versterkt door het feit dat hij doorgaans alleen of
met een soldatencompagnon (een zekere Jacob Jan Arts de Leeuw, eveneens
uit Berghem, bijgenaamd 'Scheel-Fopken') opereerde. Voor 'echte' chariva
ri's waren doorgaans meerdere personen verantwoordelijk en er waren zeiden soldaten bij betrokken. Deze De Leeuw had zelfs bruidegomsgeld
geeist van echtparen die reeds lang getrouwd waren en die indertijd keurig
hun 'verplichtingen' waren nagekomen! Jochem van Beugen maakte deel uit
van een wijd vertakt crimineel familienetwerk, dat op zijn beurt weer deel
uitmaakte van de Zuidnederlandse 'militaire bende' der Zwartmakers, zo
genoemd omdat zij bij illegale activiteiten hun gezicht met roet, buskruit of
het vet van een koekepan zwart maakten. Toen hij door soldaten werd gear
resteerd, organiseerde zijn vader met een tiental familieleden en buren uit
Berghem een expeditie om 'onse Jochem uit de gevanckenisse van Megen' te
halen. Ondanks de succesvolle ontsnapping zou het met Jochem uiteindelijk
slecht aflopen: hij verdronk in 1694 of 1695 toen hij vlak bij Megen aan
arrestatie trachtte te ontkomen.' 15
In 1685 noteren de Bossche schepenen naar aanleiding van een charivari
te Berghem, uitgevoerd door de boerenknecht Pauwei Dirksen samen met
een aantal 'compagnons', ontstemd dat de zaak in dit gebied geheel uit de
hand dreigt te lopen. Op 7 maart van dat jaar werd te Herpen de soldaat
Adriaen Aerts 'dapper mishandeld' toen hij, nota bene in het huis van zijn
moeder, weigerde een houten klomp leeg te drinken waarin de Berghemse
boerenknecht 'zijn water had gemaakt'. Iets soortgelijks was ook in Oss
gebeurd, waar 'soodanigen dwingelant ende moetwilliger in eene bierkanne
gespogen hebbende eenen huijsman hebbende doen willen uitdrincken,
daer over is doodgestoken, allen t' welcke ende meer andere folien- en fielten-stucken de Meierij doorgaens te grof in swange gaende aengemerekt'.
De hoogschout zag zich genoodzaakt hard op te treden 'tot voorcoming van
meerdere Swaricheden'.' 36 Lichaamsafscheidingen als faeces en speeksel
werden vanwege hun sterk liminele connotatie in het charivareske ritueel
gebruikt om ongewenst gedrag te markeren. Als 'matter out of place' sym
boliseerden ze de verontreiniging die door het overtreden van de groepsregels was ontstaan. De 'grenzen van het lichaam', in de vorm van lichaams
openingen, kunnen we dan ook beschouwen als metaforen van de maat
schappelijke grenzen die niet overschreden mogen worden. Met name de
134. GAH, Schepenbank, dossier nr 130-11 Vgl ook het 'Plakkaat tegens de doodtslagcn,
vethtenjen, het dragen van onbchoorlijck geweer, en andere ongeregcltheden' van 4-61683 in CPB, ι ν, 501, v, aarin ook de chanv an's bij het weigeren van kv» anselbier worden
genoemd 135 GAH,Schepenbank,dossiernr. nb-i2,Egmorid,0phetierkeerdepad,<)}106 136 GAH, Schepenbank, dossier nr 076-04
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lichaamsopeningen en -afscheidingen die te maken hebben met voortplanting en spijsvertering spelen in de rituele repertoires - en dus ook in de
sociale verhoudingen - een grote rol '37
De Meierijse hoogschout zal deze symboliek hoogstwaarschijnlijk zijn
ontgaan, aangezien hij de rituelen als irrationele dwaasheden en criminele
schelmenstreken ('folien- en fielten-stuckcn') afdeed Binnen de plattelandscultuur - en meer specifiek de chanvareske jongerencultuur - waren
het echter betekenisvolle en rationele, zij het gewelddadige communicatiemiddelen, die door elitaire groepen als de protestantse overheidsdienaren,
veelal afkomstig uit het noorden van de Republiek en zetelend in het stedelijke 's-Hertogenbosch, niet (ten volle) werden verstaan Het al dan niet
begrijpen van deze rituele elementen zou echter de bestrijding ervan niet
verminderd of versterkt hebben, voor de overheid waren het stuitende, platvloerse vormen van criminaliteit waarvoor enkel juridische en geen culturele categorieën golden
Was volgens de hoogschout de situatie in de Meijenj wat het optreden
van de jonkheid betreft ernstig te noemen, ook in aangrenzende gebieden
vernemen we vele klachten over de jongerencultuur en wel speciaal over de
gebruiken bij ondertrouw en huwelijk van groepsgenoten Zo richtten enkele vooraanstaande ingezetenen van het Land van Ravenstein zich in 1649 tot
hun heer met het verzoek om maatregelen tegen de onlusten waarmee de
kwanselbieren vaak gepaard gingen 'Overmits oock die ervaerenthey t leert,
dat jonghe luyden die bruydegoms ende bruyts seer lastich vallen ende naer
haer apetijt overschatten met het eysschen van brudegomsbier, 'twelck sy
naer haer eygen goetduncken ende moetwillc begrooten ende voort met
gewelt executeeren, dickwils tot ruyne van de bruydegoms ende bruvts',
aldus de rekestranten, die voorstellen om de eisen van de jonkheid van
hogerhand te beperken tot één ton bier ' , 8 De heer van Ravenstein, paltsgraaf Philips Wilhelm, vaardigde naar aanleiding van dit verzoek op 14 februari ιόςι een plakkaat uit waarin onder artikel 33 'het beswaerhjck exactioneren ende schatten der Bruydegoms ende Bruyts', waarvan de landsheer
'met groot misnoegen' vernomen had, beperkt werd tot de voorgestelde ton
bier per bruidspaar, op verbeurte van zes goudguldens ' 3 9
Veelzeggend is dat in het Land van Ravenstein het bruidegomsbier niet
afgeschaft, doch slechts gereglementeerd werd Dit geeft aan hoe invloedrijk
de Ravensteinse elites waren als intermediairs tussen het plattclandsvolk en
de niet in het gebied residerende landsheer Hun verzoek tot reglementering
werd volledig ingewilligd, zonder dat er inbreuk werd gemaakt op het sys
teem van rituele giften, wat problemen zoals we die in de Meierij zagen voor
kwam Ook in de heerlijkheid Boxmeer werden de (aanstaande) bruidsparen
door de overheid in bescherming genomen Hier werd in 1714 eveneens het
opeisen van bier of geld op zich niet verboden, maar wel de 'violente' exces
sen die uit het niet voldoen aan de onredelijke eisen voortvloeiden, zoals het
dempen en besmeuren van waterputten, het ingooien van glazen, het ver-

nielen van veldgewassen, het omspitten van wegen, het weghalen van karrewielen of het omhakken van bomen.' 40
Pas op 22 december 1801 zou de commissaris van het Staatsbewind der
Bataafse Republiek het bruidegomsbier in de oude heerlijkheden geheel verbieden, waarbij hij duidelijk teruggreep op het echtreglemcnt voor de Generaliteitslanden van 1656. Het werd namelijk verboden om de bruidsparen
'by gelegenheid van het inschryven of trouwen in het gaan of wederkeeren
na te roepen, te schatten of te schutten, met geweeren te schieten, deselvc
met het schenken van sterke drank, bier of wijn of iets dergelijks te versellen veel min van deselve iets zodanigs afte vorderen onder de naam van
voorspeel, donsgeld of welke naam zodanige kwaade gewoonte hebben
mocht'.14' Ondanks het gemoderniseerde woordgebruik en de toevoeging
van regionale aanduidingen als 'voorspeel' of'donsgeld' tekent deze verordening de hoge mate van continuïteit en consistentie in het overheidsbeleid
ten aanzien van deze gebruiken in de 'oude' en de 'nieuwe' Republiek. De
uitzonderingspositie die de heerlijkheden in het noordoostelijk deel van
Noord-Brabant niet alleen staatkundig en religieus maar ook wat betreft de
reglementering van de kwanselbieren hadden ingenomen, behoorde sinds
1801 dus definitief tot het verleden.
Ook ten westen van de Meierij van 's-Hcrtogenbosch, zoals in het Land
van Heusden, waren de kwanselbieren een doorn in het oog van de overheden. De Staten van Holland, onder wier competentie dit gebied viel, hadden
op 1 augustus 1676 een speciaal plakkaat laten afkondigen 'tegens het schutten van de Bruydegoms en Bruydts, en afvorderen van beschenkingen'.
Zowel het afdwingen van bier, wijn of het betalen van het gelag dat tijdens de
huwelijksgeboden van het bruidspaar in de herbergen door de jonkheid
werd verteerd, werd verboden en ook de tappers werd de wacht aangezegd.
Daarnaast werd opgetreden tegen de gerichten bij het weigeren van een
traktatie, waarbij (de familie van) het bruidspaar werd geconfronteerd 'met
het uytwerpen van Glasen, uyttrecken van heyningen en stoepen, afsnyden
en omver-halen van Boomen en Planten, ende het plegen van meer ander
gewelt en outrage', zodanig 'dat sy eyndelijck haer geforceert vinden om de
voorsz. menschen te gemoet te gaen, ende de voorsz. gelagen te betalen'.
Werd op het afdwingen van drank een boete van maar liefst 200 gulden
gesteld, de uitvoerders van dergelijke vernielingen dienden rekening te houden met lijfstraffen.142 Ondanks dit strenge overheidsverbod van 1676 protesteerden herbergiers uit dit gebied enkele jaren later nota bene bij dezelfde
Staten van Holland tegen de huns inziens onredelijke decreten van de
katholieke kerkelijke overheid, waarin behalve de spinningen en labbayen
ook de kwanselbieren werden verboden. Hoewel de Staten het katholieke
137. Vgl Douglas, Purity and danger, 114-128 138. Zie Sassen, 'Bruidegomsbier'
134. Christvn, Brabandu recht,\\, 1005-1006, art 33 'Van schatten \an Bruydegoms ende
Bruyten' 140. lissink, Len onderzoek naar de absolute rechten гап de heren \an Boxmeer,
Haps en Half-Samheek, 30-31 142. GPB, ni, 527
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rigorisme ten aanzien van de gemengde ontspanning der jeugd verafschuwden, traden ze in dit geval niet op: gereformeerde overheid en katholieke
kerk waren het immers eens wat de bestrijding van de kwanselbieren betrof.
Keerden de katholieke kerkleiders zich tegen de kwanselbieren wegens de in
moreel opzicht verderfelijke aard van deze gemengde bijeenkomsten en
brachten de wereldlijke overheden vooral bezwaren in met betrekking tot de
verstoring van de openbare orde, de calvinistische kerk beschouwde de
kwanselbieren, die veelal op zondagen plaatsvonden, als ongeoorloofde profanaties van de sabbat. Aangezien dit in het voorgaande hoofdstuk reeds uitvoerig is besproken, volstaan we hier met enkele aanvullende gegevens en
bespreken we daarbij de kerkelijke en wereldlijke houding tegenover het
planten van meibomen.
In de rekeningen van de stad Heusden zien we dat op io mei 1587 een
bedrag van vier gulden was 'geschoncken aen de gemeene jonge gesellen
deser stede voer het planten van den meyboom ter eeren deser stede op den
Meidag voer het logement van desen borgemeester gestelt'.'43 De opperste
burgemeester Gheraert Janss. van den Elshout beschouwde deze actie van
de jonkheid als een passend ereteken, waarvoor de stad wel wat geld overhad. Meibomen dienden vaak als eerbetoon aan de heer of overheid. ,+4 Het
was overigens gebruikelijk dat de aanzienlijken jaarlijks een boom ter
beschikking stelden of daartoe geld gaven. Zo gaven de burgemeesters van
Helmond op 1 mei 1598 ƒ 3,50 aan de soldaten van het kasteel, die niet alleen
'van boven' - dit wil zeggen bovenop het slot - een mei plantten, maar ook
voor de huizen der burgemeesters meien richtten. In 1605 ontvingen zij bij
die gelegenheid een dubbele Philip (5 guldens en 14 stuivers). Toen de soldaten bij het planten van de meiboom in 1607 tevens schoten losten, zag de
schout van Helmond zich gedwongen hen met een rijksdaalder te vereren
teneinde de discipline te handhaven. Geheel ongedisciplineerd was het gedrag van de Helmondse schuttersgilden die in 1613 in de tuin van de abdij
Binderen een prachtige boom omhakten om die als meiboom te gebruiken.
Bij het illegaal wegsiepen van de boom forceerden ze, alsof de diefstal nog
niet erg genoeg was, tevens de draaiboom vóór de kloosterpoort. Sindsdien
was de Helmondse overheid alert op de diefstal van meibomen, hetgeen niet
wil zeggen dat het heimelijk kappen en ontvreemden daarmee tot het verleden behoorde. Zo bepaalde de heer op 11 juni 1630 dat te Helmond niemand
meibomen mocht 'houden off afkappen van de goede lieden' op een boete
van maar liefst 12 gulden. Dit verbod werd op 8 maart 1632 vernieuwd.'45
Dat ook de katholieke kerkelijke autoriteiten in de vroeg-moderne tijd
welwillend stonden tegenover dit meigebruik van de jeugd, blijkt uit een
aantekening van mei 1630 in het dagboek van bisschop Ophovius, die na in
1629 uit de Den Bosch verjaagd te zijn, op het kasteel te Geldrop verbleef.
'Ik heb aan de jeugd, die bij de kerk woont', zo schreef Ophovius, 'vijf gulden
gegeven voor het planten van de meiboom, en aan twee andere groepen ieder

twee gulden en tien stuivers'.'46 Er werd blijkbaar meer dan één meiboom
geplant. Naar het zich laat aanzien betrof dit, behalve een boom bij de
parochiekerk, meibomen in nabijgelegen buurtschappen als Riel en 't Hout,
die een eigen jonkheid hadden, maar door de bisschop aanzienlijk minder
(ieder slechts de helft van het bedrag) werden bedeeld. Ophovius zal als prominente inwoner van de stad 's-Hertogenbosch zeker goed bekend zijn
geweest met dit jaarlijkse ritueel. Nota bene in hetzelfde jaar 1630 verzochten in april enkele afgevaardigden van de kerkcraad aldaar de magistraat op
te treden 'tegen het planten vande meijboomen' die in de stadswijken of
'blokken' werden geplaatst. Het stadsbestuur nam hierover contact op met
de bevelhebber van het garnizoen, 'maer alsoo den heer commandeur eenige
difficulteyt daerin vondt soo is het daerby gebleven'. 47
In het jaarkeurboek van de heerlijkheid Oirschot en Best werd op 25 april
1632 een bepaling opgenomen tegen het stelen van meibomen door de
jeugd, wat de dorpsbestuurders reeds jaren een doorn in het oog was. Het
was 'een groot abuijs ende delict te weten dat de selve ionge gesellen hen vervoordert hebben dieffelijck en met ter nacht te haelen ende te steelen den
goeden ingesetenen deser Vrijheijt ende abdere ontrent het ijerstc van de
maendt van meije seeckere ende vele meijboomen'. Trof men bij iemand een
illegale meiboom voor de deur aan zonder dat hij wist of wilde zeggen wie de
dader was of waar de boom vandaan kwam, dan verbeurde hij daarmee zes
karolusguldens aan de heer. ч 8 Deze laatste had als grootgrondbezitter on
getwijfeld te lijden van de jaarlijkse houtdiefstallen.
Het meigebruik kon aanvankelijk rekenen op de warme belangstelling
van de gereformeerde predikanten. In het formulier dat de classis 's-Herto
genbosch in 1677 opstelde ten behoeve van de kerkvisitaties, liet men dan
ook onder het vijfde kapittel ('Vande politie in opsicht der kereke') een vraag
opnemen waarin werd geïnformeerd 'hoe 't gaet met 'et misbruijck van
meijen-planten [en] quansel-bieren?"49 In hetzelfde jaar noteerden visitatoren in hun verslag dat de zon- en bededagen overal ontheiligd werden, en dat
'oock de quansel-bieren, meij-plantingen etc.' algemeen in zwang waren,
'hoewel op d' eene plaatze meer als op d' andere'. Opmerkelijk is dat ook in
deze kerkelijke verslagen met nadruk wordt gewezen op de situatie in het
kwartier Maasland: 'Tot Berchem perst men de lieden de quansel-bieren af;
insgelijks tot Osch. Tot Gejfen en Nuland gaat 'et oock slecht. Tot Акт en
IS
Mare niet beter'. °
143. Smit, 'Uit Heusden' 144. Vgl ook Schotel, Hel Oud-Hollandsch huisgezin der
zeventiende eeuw, 199-204, Nissen, 'De meiboomplanting te Weert in 1708', Gons, 'Het
"meien" i n d e Antwerpse Kempen', 375-377 145. Frenken, Helmond in het verleden, ι,
126, Idem, ' U i t het Brabants gildenleven',88 146. Frenken, 'Het dagboek van Michael
Ophovius', 110 147. (.лн, Archief kerkcraad, invnr 20, f. 21 Zie Meindcrsma, De
Gereformeerde Gemeente te 's-Hertogenbosch, 193-194 14Я. Klaasen, 'Het gaarkeurboek
van Oirschot-Best', 163 149. RAND, АСН,ІП ПГ 37, kerkvisitaties 1677-1749, f 6'.
150. Ibidem, Г io'.
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Dansen rond de meiboom. Gravure (130 χ 135 mm) door A. van de Venne,
uit: Jacob Cats, Spiegel van den Ouden en den Nieuwen Ttjdt. Den Haag 1632
(P. J. Meertens-Instituut, Amsterdam)

Deze classicale diagnose komt overeen met onze bevindingen in de rech
terlijke archieven. Zo werd de reeds eerder genoemde 'Scheel-Fopkcn' uit
Berghem in 1694, behalve van het onrechtmatig afdwingen van bruide
gomsgeld en andere baldadigheden, beschuldigd van het afhakken van een
meiboom bij een zekere Aert van Haeren. Toen deze daartegen protesteerde
sloeg de dragonder, die eigenlijk Jacob Jan Arts de Leeuw heette en ongeveer
25 jaar oud was, de man met een 'axse offte bijl'. "^ De kerkcraden en classes
drongen er bij de wereldlijke overheden dan ook regelmatig op aan om maatregelen te nemen tegen de gebruiken ν an de jonkheid. Zo werd in 1665 in het
keurboek van Deurne en Liessel in het Pcelland aangetekend 'dat nicmant
meijboomen en sal mogen houwen' op een boete van twee goudguldens. Het
gereformeerde karakter van deze \ erordening blijkt echter vooral uit de toe
voeging dat ook het eerlijk kopen van meibomen strafbaar is op verbeurte
van het/elfde bedrag. И2 Deze bepalingen werden in het begin van de acht
tiende eeuw woordelijk herhaald en bevestigd. "^
Niet alleen nieuwe of ongewijzigd vernieuwde bepalingen in de kcurboeken zijn interessant, ook de doorhalingen kunnen van belang zijn, zoals blijkt
uit artikel 57 van de dorpskeuren van Deurne en Liessel. Omstreeks 1715
werd het besluit dat de schout, schepenen, kerkmeesters en H.-Geestmees
ters op 17 maart 1632 na rijp beraad hadden genomen om het kwanselbier te
reglementeren, geschrapt. Men was destijds overeengekomen 'dat geen
jongman eenige brudigom off bruijten meer biers zullen mogen affvorderen
als een kinneken, gelijk voorgaan die maniere is geweest op de peenc van 25
gulden te verbeuren bij ider jongman'.' 54 Deze maatregel is hoogstwaar
schijnlijk een lokale implementatie geweest van de decreten van de tweede
Bossche diocesane synode van 1612. De 'rijpen raat ende deliberatie' die aan
de uiteindelijke keur vooraf was gegaan, betrof waarschijnlijk het compro
mis dat men hier had weten te bereiken, namelijk geen totale afschaffing zoals de bisschop wenste maar een betere controle op het gebruik, onder
legitimerende verwijzing naar de traditie. We zien hier dat de katholieke
wereldlijke overheid, evenals in het Land van Ravenstein, de kwanselbieren
niet wenste te elimineren, maar veeleer wilde kanaliseren. De gereformeer
de overheid echter verbood de kwanselbieren, op instigatie van de classes.
Hierdoor kwam het systeem van uitwisseling van giften onder druk te staan,
zoals ook het geval was in plaatsen waar het rigoristische rooms-katholieke
kerkelijke beleid onverkort werd uitgevoerd. Iets soortgelijks zien wc in het
laat-middeleeuwse keurboek van Someren, dat in 1674 werd aangepast. Was
in de oude versie nog bepaald dat nieuwe inwoners katholiek en van onbe
sproken gedrag moesten zijn, in de versie uit 1674 werd deze voorwaarde
door de gereformeerde schepenen doorgehaald, waarbij zij tevens bepaalden
151. G\\\,Schepenbank, dossier nr 146-12 152. Van Lmstede, Varia PeellandiaeHistonae,
Keurboek Deurne 8¡ Liessei (1525-1665), art. 148 153. Ibidem, ari бгепбз
154. Ibidem, art 57
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dat 'nijemant en sail moeghen haelcn donsgelt ofte bruijgomsgelt ofte enige
b r u i d e g o m s ofte bruijten moegen vangen ende quellen om yet ten besten te
geven' ' , 5

3152

D e ontheiliging van de sabbat nam in de Meierij van 's-Hertogenbosch der
mate ernstige vormen aan dat de classes, die 7ich ergerden aan de laksheid
van de plaatselijke besturen, aandrongen op een afzonderlijk plakkaat, dat
\ervolgcns op 19 maart 1680 werd uitgevaardigd Aangezien de StatenGeneraal werden overspoeld met 'menighvuldighe klachten van de Prophanatie van des Heeren Rust-dagh, door het houden van Verkopingen, Gela
gen setten, Quanselbieren &c ' die in de Stad en Meien) van 's-Hcrtogenbosch 'dagelijks meer en meer toenemen, sonder dat eenige merkehjcke
devoiren van de Officieren dacr tegens werden vernomen', werd bepaald dat
voortaan alle aangetroffen goederen zonder pardon in beslag zouden worden
genomen en de schuldigen daarenboven beboet met drie gulden ' 5 б O n 
danks dit plakkaat blijft het in de gereformeerde visitatieverslagen klachten
regenen ' D e prophanatien van den sabbath', zo lezen we in een rapport van
de classis D e n Bosch uit 1681, 'gaan noch op meest alle de plaatzen in swang,
gelijk de tyrannijke actiën van quanscl of bruigomsbieren, die op vele plaatzen een deel lediggangers en vagabonden den heden onder de handt afknevelcn, ofte, indien sij hare bose eijsche niet volbringen, groóte schade aandoen' ' 57 Een jaar later noteert m e n dat het opeisen van het bruidegomsbicr op sommige plaatsen 'seer grof' gebeurt, waarbij bruidspaar of ouders
'groete goets afgeperst wert' Bij een weigering om te trakteren worden de
jongeren in het kwartier Oisterwijk en Maasland vechtlustig en dreigen ze
de bomen te beschadigen I58 Het hoeft ons dan ook niet te verwonderen dat
de Staten-Generaal, om het onophoudelijk aandringen van de jonge Generahteitsclasses niet te frustreren, het plakkaat van 16801η 1682,1685 en 1707
sg
nagenoeg woordelijk herhaalden '
Het officiële beleid werd met deze plakkaten duidelijk gemarkeerd De
centrale overheid toonde daarmee bovendien dat ze de kerkelijke klachten
over de schendingen van de sabbat in de Meierij van Den Bosch serieus nam
In de acta en visitatierapporten van de beide Generahteitsclasses treffen we
in de loop van de achttiende eeuw evenwel steeds minder expliciete verwijzingen aan naar rituelen uit de jongerencultuur Zo werd in een overzicht
van de classis Peel- en Kempenland uit omstreeks 1750 met betrekking tot
'de Paapsche Stoutigheden en der zelver stuitinge', waarin tevens aanbevelingen werden gedaan om 'de voortzettinge der Reformatie in de Meijenje
van 's Bosch' te bevorderen, zelfs met geen woord meer over de kwanselbieren en meibomen gerept ,6° Ook al waren deze gebruiken vooral gezien de
mildere reglementering in de buitenlandse heerlijkheden in het noordoosten in zwang, ook in de Meierij behoorden ze ondanks alle regelgeving niet
tot het verleden Het was dan ook veeleer de houding van de classes die veranderde, en niet die van de Meienjsc jongeren Met name in de tweede helft

van de achttiende eeuw lezen we regelmatig berustende opmerkingen als
'Van de paapsche stoutigheden manet m statu!. De kwanselbieren en meibomen waren ook geen specifiek katholieke gebruiken en bijvoorbeeld even
goed bij gereformeerden uit het Land van Heusden bekend. Het optreden
hiertegen rekende men tot de taak van de wereldlijke overheid, en we zien de
kerkelijke pressie hieromtrent vanuit de classes op de 'sterke arm' in de loop
van de tijd dan ook sterk afnemen.
De overheid nam in de loop van de achttiende eeuw steeds vaker zelf het
initiatief tot maatregelen tegen in haar ogen ontoelaatbare inbreuken van de
jonkheid op de publieke orde, zoals in Vierlingsbeek, waar de jongeren het in
de jaren tachtig van de achttiende eeuw op de procureur van het Hoog Offi
cie in het Land van Cuyk hadden gemunt. ' 6 | In dit geval handelde de ambte
naar niet op instigatie van kerkeraad of classis, maar op verzoek van de Vierlingsbeekse pastoor Sibertus Cremers, die uit verlichte, medisch-hygienisti- sehe motieven (dus niet louter ter verbetering van de zeden maar ook ter
bevordering van de gezondheid) aandrong op het verbieden van de bijeen
komsten van de jongeren. De procureur, Maarten Veen, trad begin 1784 op
tegen de kwanselbieren, een gebruik dat in het Land van Cuyk 'de heug vie
ren' werd genoemd. Omdat in het najaar van 1783 in de omgeving de
gevreesde 'rode loop' (een soort dysenterie) had geheerst, nam Veen maatre
gelen om verdere besmetting te voorkomen; daartoe behoorde ook het ver
bieden van de rituele vieringen. Al begin februari 1784 leidde dit tot grote
ongeregeldheden. Een grote menigte trok onder het lawaai van ketelmuziek
in optocht naar het huis van Maarten Veen in Vierlingsbeek. Deze kon het
volk slechts met geweerschoten op afstand houden, maar hij kon niet voor
komen dat zijn hekwerk en ruiten sneuvelden.
Het geweld werd geleidelijk aan opgebouwd. De voortrekkers van het
rituele geweld hadden zich verenigd in het 'Jan Willems Gilt', bestaande uit
ongehuwde jongemannen. Zij brachten elke dag mensen op de been met
hoorngeschal, zongen aanstootgevende liederen over Maarten Veen en voer
den spottende vertoningen op onder de lindeboom bij het Rechthuis, waar
de schepenen vergaderden. Op Aswoensdag 18 februari, na afloop van de
vastenavondfestiviteiten, verzamelde zich opnieuw een menigte bij het
woonhuis van de procureur. Onder het uiten van allerlei dreigementen werd
de waterput gedempt en werden de bomen op het erf vernield en in stukken
gehakt. De stenen pilasters van het hekwerk werden omver getrokken en de
155. Ibidem, Kcurboek Someren, art 7 en 8 156. Placact \an de Staten Generael der
Verecnighde Nederlanden, tegens de Prophanatie van des Heeren Rust-dagh, 19-3-1680'
GPB,\\\,4&4
f.42'

157.RANB, ACH,invnr 37, kerkvisitaties 1677-1749, f 30 4 158. Ibidem,

159. CPB, in, 1423 (24-2-1682), IV, 338(25-5-1685), V, 594-595 (6-1-1707)

Zie hiervoor ook hfst 5, ρ 280

i6o. RANB, АСРК,ІП

ПГ 82 (remonstrantie ca

1750)

161. RANB, RvB, inv nr 447, dossiernr. 296 De beschrijving van deze charivari's is geba
seerd op Rommc, 'Charivari en patriottisme', 109-111 Zie voor de meer alerte houding
van de overheid ten opzichte van de jongerencultuur, hfst 3, par. 2, en hfst 7, par 3, waar
de toenemende aandacht voor charivari's na ca 1750 ter sprake komt
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laatste ruiten ingegooid Ook de dagen daarna hield het geweld aan Maarten
Veen had uit vrees voor zijn leven reeds half februari het dorp verlaten, zijn
ν rouw en kinderen vluchtten aan het eind ν an de maand ev eneens Het gezin
zou er nooit meer terugkeren, /odat het verbanningsritueel zijn doel had
bereikt De schepenen namen de bezittingen van Veen in beslag Dit gebeur
de, zo verklaarden zij later tegenover de getergde procureur, onder dwang
van inwoners die de lokale bestuurders hadden bedreigd met het in brand
steken van hun huizen Daarbij kwam dat de familie Veen nog een schuld
van ν ïerhonderd gulden had uitstaan in het dorp
Maarten Veen was dus in de steek gelaten door zijn superieuren Ondanks zijn herhaalde verzoek was militaire assistentie vanuit het nabijgelegen garnizoen te Grave uitgebleven Ook de regionale amptman van de stad
Grave en het Land van Cuy к kon bij de Staten-Gencraal in 's-Gravcnhage
met gedaan krijgen dat de verbanning van Maarten Veen met geweld onge
daan werd gemaakt Wat ook de reden geweest mag zijn van deze weigerin
gen, feit is dat de procureur tot de ondergang gedoemd was op het moment
dat de plaatselijke loyaliteit wegviel en hij geen steun kreeg \an de hogere
overheid Waarschijnlijk is de ν rees van de Staten-Generaal om door militair
machtsvertoon olie op het patnotse vuur m de roerige Generaliteitslanden
te gooien, Maarten Veen en zijn gezin destijds fataal geworden
Niet alleen met betrekking tot de kwanselbieren, maar ook ten aanzien van
de meiboomplantingen in de ν rije heerlijkheden in Noordoost-Brabant ver
toonde het wereldlijk beleid interessante nuanceringen We zien dat men het
voorjaarsritueel van de jonkheid niet simpelweg afschafte, maar reglemen
teerde om excessen te voorkomen Zo verbood de heer van Boxmeer, graaf
Albert, op 23 april 1633 de jonggezellen om, onder het voorwendsel dat ze
'de Mei' omhakten, grote populieren en wilgen van meer dan twee vadems
dik te kappen, te klov en en naar de herberg te brengen, waar men zich met de
opbrengst van het hout te buiten zou gaan aan 'meibier' Het was daarente
gen wel toegestaan om meibomen van gegoede ingezetenen door schenking
of aankoop te 'gesinnen' l 6 2 Paltsgraaf Philips Wilhelm, heer van Ravenstein, liet in 1651 voor zijn heerlijkheid vastleggen dat zij 'die op eens anders
erf ende teghens wil ende danck haer vervoorderen Mey-boomen te houden,
verbeuren daer aen, boven de vergoedinghe aen den geintresseerden te doen,
t' elcker reyse jeder persoon daer by sijnde drie golt gulden' ' 6 з Ook hier
werd het gebruik niet afgeschaft, maar werden de vrijheden der jonkheid aan
banden gelegd Hun wil was geen wet, zonder instemming van de eigenaar
van het grondstuk kon men geen meiboom halen of plaatsen
In de heerlijkheid Bokhoven aan de Maas leidde het ontvreemden van
een meiboom in 1686 tot een interessant juridisch proces Drossaard Roe
land van Brcugel klaagde dat jaar Peeter de Timmerman, die als meestertimmerman de kost verdiende, aan wegens het onder invloed van drank zon
der toestemming van de eigenaar bij diens huis weghalen van een grote wil-

geboom. De gedupeerde was een vooraanstaand man, namelijk de graaf van
Berlo, die bijzonder ontstemd was over de illegaal gekapte boom. In de nacht
van ι op 2 mei 1686 had de timmerman, samen met acht anderen, onder wie
een meester-metselaar en verschillende knechten, in leeftijd variërend van
18 tot 28 jaar, in de herberg 'De drij Coningen' volop meibier gedronken. Zij
hadden zich toen opgewonden over de gierigheid van de heer, die geen boom
afwilde staan. Ze besloten nog diezelfde nacht in de tuin van de graaf een
boom te kappen en die naar de herberg te brengen, wat niet zonder rumoer
geschiedde. De stam werd in de stal van de herberg gelegd, terwijl een grote
tak als meiboom voor de deur van de uitspanning werd opgesteld. Drossaard
Van Breugel wilde deze baldadige actie streng aanpakken, maar niemand
was bereid te getuigen. Omwonenden en de andere herbergbezoekers hadden weliswaar \ an alles gehoord, maar in het avondlijk duister niets kunnen
zien... Eén 'getuige' verklaarde 'wel gehoirt te hebben datter op dien tijdt
aen 't huijs van den hr. Grave van Berlo eenen boom affgekapt is, ende den
selve hebben hoiren vallen, maer niet te weten wie datter mede besieh sijn
geweest'. Het onderzoek liep vast, daar ook niemand wist te vertellen waar
de inmiddels spoorloos verdwenen boom gebleven was. Ondanks geruchten
van het tegendeel verklaarden de ondervraagden eenstemmig dat de timmerman en metselaar hen niet hadden gedreigd als ze zouden getuigen.
Opmerkelijk is dat er alleen een proces tegen Peeter de Timmerman werd
gevoerd, terwijl toch diverse medeplichtigen met naam en toenaam bekend
waren. Als meester-houtbewerker die goed overweg kon met aks en bijl werd
hij blijkbaar als eerste verantwoordelijke voor het omkappen van de boom
aangemerkt. Bovendien was bekend dat hij zijn knecht Lambert tot medeplichtigheid had aangezet. іб4
Zowel het optreden van de jongeren als de weigering om te getuigen pas
sen in de charivareske context van dit geval. Overigens betrof het hier geen
'gewone' jonkheid uit het dorp, maar een groep jonge ambachtslieden uit
andere dorpen die in Bokhoven gezamenlijk werkten aan het huis van een
zekere 'joffer'. De ambachtswereld kende een eigen groepscultuur, waarin
het gebruikelijk was een boom (de zogenaamde 'richtmei') te planten wan
neer het hoogste punt van een bouwwerk was bereikt; daarbij diende de
bouwheer op 'meibier' of'pannenbier' te trakteren. In 1693 stelde de lands
heer van Kleef, Frederik ui, paal en perk aan de feesten die de ambachtslie
den op kosten van zijn onderdanen hielden bij het 'richten' van nieuwe hui
zen. Aangezien 'wij in kennis gecomen sijn, dat bij richting van nieu huijsen
en andere timmeragien dickwils een sulcke ongeschicktheijt, dat men wijtlopige gasterijen tot geen cleijn beswaer van onse onderdaenen, ook wel son
der noodige oorsaek aengestelt worden', aldus de hertog, werden de eerdere
162. Essink, Een onderzoek naar de absolute rechten van de heren van Boxmeer, Haps en
HalfSambeek,io. 163. Christyn, Brabandh recht, 11, i o n (ordonnantie van 14-2-1651,
art 144) 164. GAH, Oud archief van de heerlijkheid Bokhoven, inv nr 143

verordeningen dienaangaande uit 1658 en 1671 vernieuwd. Alleen de naaste
buren, die bij de bouw hadden geholpen, konden uitgenodigd worden, maar
mochten evenwel niet met geld vereerd worden.' 6 '
Ook al zijn de gegevens over het planten van meibomen in de achttiendeeeuwse Meierij opmerkelijk schaars,'66 uit de beschrijvingen van de in 1793
kortstondig opgerichte vrijheidsbomcn kunnen we soms opmaken dat dit
voorjaarsritueel op sommige plaatsen nog niet in onbruik was geraakt. Zo
dansten de burgers van Den Bosch om een stok waarop een ronde hoed
geplaatst was, onderwijl de carmagnole zingend. De militaire gouverneur,
die zich hierover bij de magistraat beklaagde, kreeg evenwel te horen dat hij
een meiboom, door jongelui geplant, 'ten onrechte' had aangezien voor een
staak met vrijheidshoed.'67 In het dorp Beugen in het Land van Cuijk werd
op zondag 3 maart van datzelfde jaar de meiboom voor het huis van de substituut-schout weggehaald en voor de deur van een der schepenen geplant.
De meiboom werd getransformeerd tot een revolutionair symbool door een
rode muts in de top te hangen en de boom te versieren met rode, witte en
blauwe linten. Zowel de substituut-schout als twee schepenen, onder wie de
bestuurder op wiens erf de boom provocerend was geplant, werden met
geweld uit hun huizen gehaald en gedwongen om, samen met andere ingezetenen, rond de vrijheidsboom te dansen.'68

7.NACHTVRIJEN E N B A L S : H E T K A T H O L I E K E

OFFENSIEF

IN STAD EN LAND

De kunst een goede dood te sterven (ars manendi) diende volgens de katholieke pastorale instructies in de vroeg-moderne tijd centraal te staan in het
leven van de gelovige mens. 'Weest ten allen tijde bereid, gij kent immers dag
noch uur van uw dood, die zal komen als een diefin de nacht', zo luidde de
boodschap die steevast gepaard ging met de aansporing om zonden, en zeker
doodzonden, die het eeuwig heil verhinderen, na te laten dan wel ter vergeving op te biechten. Geestelijken waarschuwden vooral de jongeren die hun
dartele levenswijze veelal nog niet afstemmen op de eeuwige zaligheid. 'Gy
zegd, dat gy nog zoo jonk zyt om daer op te peyzen', aldus een populaire
godsdienstinstructie uit het begin van de negentiende eeuw, 'maer myne
Dogter, weet gy niet dat het spreek woord zegd: dal 'er meer Kalfs-vellen in de
Beenhouweryen zyn als Osse-Huyteni'"(") Er sterven meer jongeren dan
bejaarden, en ook wie nog nooit aan de dood gedacht heeft, sterft daarom
geen minuut later. Wij sterven maar eenmaal en ons eeuwig geluk of ongeluk
hangt af van de manier waarop wij overlijden. Een goede dood is dan ook
voor iedereen, oud èn jong, van het uiterste belang. De zekerste weg naar een
goede dood is goed te leven: 'zonder een mirakel en moet men niet verwagten wel te sterven als men kwaelyk geleeft heeft; de dood is den Echo van het
leven'.'70

Vooral jongeren lopen gevaar de kans op een goede dood te verspelen.
'Betrouwt nog op uwe jongheyd, nog op uwe gezondheyd, den duy vel tragt u
in te blaezen, gy suit zoo haest niet sterven, gy zyt nog jonk en sterk, en alzoo
bedriegt hy het mecstendecl van de menschen, die eerder sterven als zy geschikt hadden, en alzoo van de dood verrast worden'.' 7 ' Aldus schrijft in
1801 de Zuidnederlandse norbertijn van de abdij Averbode, Jacques Claes
(1752-1828), in een van zijn meest populaire godsdienstinstructies, getiteld
De Boere-Theologte, oft den godvrugttgen kluysenaer. Van dit populaire boek,
dat ook in de zuidelijke gewesten van Noord-Nederland vele lezers telde,
zouden in de eerste helft van de negentiende eeuw bij verschillende uitgevers
vele, onderling slechts licht afwijkende edities verschijnen.'72 Claes, die als
pastoor van het dorpje Oostham in het huidige Belgisch-Limburg goed bekend was met de pastorale plattelandspraktijk, richtte zich volgens de titelpagina rechtstreeks tot 'de Pachters, Domestieken, d' Ambagts-lieden, de
Handwerkers, de Arme, en alle soort van Volk van het Plat Land, kleyn en
groot'. Zijn godsdienstinstructie, die de belangrijkste vragen van de catechismus bevatte, was didactisch opgezet. Claes had gekozen voor de dialoog
of'gemeyne saemenspraeken', zoals hij het noemt. In het boek worden de gesprekken weergegeven die een religieus - een zekere broeder Ansclmus die
in zijn kluis de kinderen onderwijst en voor en na de kerkdiensten de gelovigen instrueert - tijdens zijn pastorale huisbezoeken met verschillende families voerde. Deze concrete vertelsituaties waren herkenbaar voor het eenvoudige publiek dat Claes voor ogen had, en leenden zich bovendien goed om
hardop te worden gelezen, zodat de adviezen tevens de ongeletterden in huis
bereikten. Ook in zijn taalgebruik richtte Claes zich tot 'de onderkant van de
pastorale markt' en hij gebruikte zelfs dialectwoorden die de geletterden
zouden afwijzen. Maar, zo stelt de auteur, 'ik hebbe liever dat my de Nederduytsche school-meesters berispen, als dat ik van de geene, voor wie ik
165. BA Roermond, Portefeuille 32-b, inv nr 41 (edict van 26-5-1693) In het vroegmoderne Amsterdam waren het vooral de timmerlieden die zich schuldig maakten aan de
illegale kap van bomen, onder andere om 7c als meiboom op door hen voltooide huizen of
schepen te plaatsen Vgl VanNierop, 'De houtvesterij'. 166. Mogelijk duidt dit op het
verdwijnen van dit gebruik vanafde achttiende eeuw, \ gl De Jager, Volksgebruiken in
Nederland, 110-114, en Van de Graft, 'Wat ons van de meiboom rest' Anderzijds toont De
Lepper, 'Meibomen en meikransen in Breda', waarin verschillende verbodsbepalingen uit
de zeventiende eeuw worden geciteerd ( 1641,1668,1671 ), aan dat het gebruik omstreeks
het midden van de achttiende eeuw nog volop in zwang was In het begin van de negentiende eeuw kende men, naast het meitak-steken door vrijers, in Breda ook het gebruik waarbij
kinderen met een meitak langs de straten gingen en ermee rond kleine meiboompjes
dansten, hetgeen er wellicht op duidt dat het mei-ritucel steeds vaker door kinderen werd
uitgevoerd (ïnfantihsenngsproces) 167. Hezenmans, 's-Hertogenbosch van 162g tot ijgS,
451-452 (hier abusievelijk in 1794 gedateerd) 168. Rosendaal & Van de Sande (red.),
Dansen rondde vrijhetdsboom, 113-114 Zie voor de revolutionaire meiboom. Ozouf, Het
feest van de revolutie, 217-243 169. Claes, De Boere- Theologie, 239 Van dit werk verscheen
de eerste druk in 1801 teSint-TruidenbijJ В Smits; het hier gebruikte exemplaar uit
1810 is afkomstig uit Berlicum (Gemeentelijk Museum Veldhoven, CMR) 170. Claes, De
Boere-Theologte, 239. 171. Ibidem, 244 172. Zie Goo\ aerts. Ecrivains, artistes et savants de
l'ordre de Prémontre, 1,120-123
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schryve, met verstacn en worde' Het boekje was dan ook niet bestemd voor
stedelingen of meer ontwikkelden, 'Imand die den Boeren-handel niet en
kent, en zal hier geenen smaek in vinden even-cens gelvk Boeren-kost niet
en smaekt aen lekker tongen, die geene dikke brokken en \erdraegen' ' 73
Door middel van de7e samenspraken wilde Claes de plattelandsbevolking w ijzen op haar gebreken en tevens middelen aanreiken om het dagelijks
leven meer in overeenstemming te brengen met de richtlijnen van het evangelie om zo tot de eeuwige zaligheid te geraken Heel in het bijzonder had
onze pastoor aandacht voor de jeugd Niet alleen begreep hij dat wie nu de
jeugd bewerkt, daar in de toekomstige generatie de vruchten van zal plukken, maar deze aandacht was tevens ingegeven door zijn grote pastorale
bezorgdheid over het zedeloze gedrag dat aan de toenmalige dorpsjongeren
werd toegeschreven
Claes had aan het eind van de achttiende eeuw al twee soortgelijke, maar
dan specifiek op de jeugd toegesneden werkjes geschreven, getiteld De meimeynende Boere-Dogter en Den welmeynenden Boeren-Zoon, waarin hij onder
meer zijn in/ichten met betrekking tot de gemengde bijeenkomsten van de
jeugd uiteen had gezet I74 'Gy-heden hebt dit altemael honderd-mael gehoord, maer misschien noyt zoo plat, zoo tastbaer, en zoo begrvpelvk', zo
richtte Claes zich in het voorwoord van De welmeynende Boere-Dogter tot de
lezer Ook hier hanteert hij het stijlmiddel van de dialoog, maar nu tussen een
pastoor die in zijn parochie op huisbezoek gaat, en een familie met dochters
van 18 en 20 jaar oud Volgens vader Joseph viel er met de oudste dochter,
Barbara, geen land te bezeilen sinds ze 'in de Jonkheyd was gegegaan' De
zielzorger, die zich om didactische redenen van den domme hield, vroeg wat
hij hiermee precies bedoelde, waarop de vader antwoordde 'Wel, Mijn Heer
Pastoor, dat is sedert dat'ze begonnen heeft verzoek te krygen, sedert dat die
Jongers hier u> t en in loopen met den avond, oft s'nachts aen hacr venster zitten fc7elen sedert dat'ze heeft beginnen naer den Speelman te gaen, &c ' Als
de pastoor enige tijd later vraagt wat de brave huisvader hiervan vindt, verklaart deze te goeder trouw 'Mijn Heer Pastoor, ik gaen altyd vroeg slaepen,
en ik belast hun, dat'ze wel mogen kortswylen in eer en deugd, maer dat't
niet te laet en mag dueren de Moeder blyft gemeynelyk op' Moeder Marie
op haar beurt vertelt argeloos dat de dochters op de begane grond bij elkaar
slapen in een 'afgank' van het huis en dat zij niets kon horen als er 's nachts
bezoek kwam bij het venstertje aan de tuinzijde 'Hoord gy dat niet?', roept
de pastoor spottend uit 'Ik hoore het nog minder, maer ik zien het Want,
alswanneer ik de laetste reysc hier geweest ben, ben ik langs daer gekomen, en
ik zag, dat daer onder dat Sproot-Vensterken veel voetstappen staen, die gy
nog kont zien want ik verzekere u, dat'er nog geen Gras over gewassen en is'
Vader Joseph belooft, hevig geschrokken, dat hij het raampje morgen meteen
dicht zal maken of anders de meisjes elders zal laten slapen, hetgeen de goedkeuring van de pastoor wegdraagt 'Joseph, gy spreekt als een braef Man, dat
alle myne Parochiaenen zoo gevoegzaem waeren, als gy, men zoude alle dagen zoo veele schandaelen niet zien' ' 75

De pastoor veroordeelde tijdens zijn pastorale huisbezoeken regelmatig
het 'nachtlopen' van de jonkheid. 'Nooyt en zal het hier in de Parochie deugen, zoo lang de Jongheyd als de Uylen, en Vleer-Muysen niet op en houden
van met den nacht te swieren'. De jeugdige nachtlopers verstoorden niet
alleen de openbare orde door dronken over de weg te zwalken, te schreeuwen
en andermans bezit te vernielen, ze verzuimden de volgende dag veelal ook
hun werk en vertoornden hun ouders. Volgens de pastoor werden in de
'compagnieën' onkuise liederen gezongen, die men op de markt van liedzangers kocht. Moeder Marie schafte de liedbladen ook wel eens aan: 'als ik nog
pleeg naer de Merckt te gaen, ik kogt'er altyd, om dat de Kinderen nieuwsgierig zyn, en alzoo perfect leeren leesen'. De pastoor repliceerde: 'Jae, maer
wat'zc nog perfecter leeren: allen onzuyveren handel, want hun imaginatie
word ver\ uit met onzuy vere voorwerpen'. In de gezelschappen \ an de jonkheid werden tevens veel 'slechte' verhalen verteld 'gemengelt met swarten
agterklap. [... ] Daer is zoo een soort van Volkxke, die by naer niet en weten te
vertellen, gelyk by exempel de Spinnerssen, Strikkerssen, Wasscherssen,
Naeycrssen &c.' De pastoor vermaande de twee dochters toch vooral de
gemengde bijeenkomsten te mijden en standvastig in de deugd te blijven,
ook al zouden de jongens hun verwijten scrupuleus te zijn.'76
Hierna vertelde een van de meisjes wat haar onlangs was overkomen. 'Als
wy by N. N. versogt waeren om Vlas te trekken, hebben wy 's avonds daer een
recreatie gehad, en onder malkanderen wat gedanst. Daer was zoo eenen, die
uytgelaeten was, en allen vuylen klap uytbraekte; ik hebbe hem tot drymacl
toe van my gejaegd: macr-hoord, zeyde hy, die Quezel, die Beggyn, wy zullen u een kaske maeken om u, als een Heylige, daer in te pronken te stellen'.
De pastoor prees de dochter voor haar optreden, evenwel niet zonder haar te
vermanen niet meer naar dergelijke 'Ziel-bedervende gezelschappen' te
gaan. 'Gy zoud immers uwe Gebucren wel geholpen hebben, gelyk sy UL.
ook doen, zonder dat gy daer met den nacht moest blyven vrolyk zyn met
den Speelman. Dat Vlas trekken, dat Kemp [hennep] schellen, dat Uchteroeyen [heimelijk de nacht doorbrengen tot het ochtendgloren], op een
ander hecten sy het Spinningen en Labayen, dat is, den А В Boek van den
duyvel'. Hierop citeerde de pastoor het bisschoppelijk mandement tegen
deze bijeenkomsten. Kortom, zo stelde de zielzorger, ' Wilt gy uwe Eer, en
Ziel bemaeren: I Laet zulke Compagmekens vaeren.' Er vindt immers allerlei
onkuisheid plaats die het daglicht niet kan verdragen, zoals 'die langduerige
gemeynschap, die omhelzingen, dat liefcoôsen, dat kussen en lekken, die
oneerbaere saemen-spraeken, diefickfaekkeryen,dat douwen en vouwen, en
173. Claes, De Boere-Theologie, 4-5 174. ZieGoovaerts, Écrivains, artistes etsazants,\,
122 123 Vgl. vooreen soortgelijke, anoniem verschenen pasturale instructie DresenCoenders, 'Een boerencultuur onder pastoraal vuur', waar het gaat om een mogelijk door
kanunnik H G Eskens uit Rees bewerkte versie van De welmeynende Boere Dogleronder
de titel De beter geregelde Christen-huishouding 175. Claes, De melmeynende Boere-Dogter,
9-10,26-27,32. 176. Ibidem, 38, 50-51
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diergelyke ongeoorlofde vryigheden, darer Gy L. misschien geen kwaed uyt
en maekt, dat nogtans gemeynelyk kwaed is, ook wel dood-zonde'.' 77
De pastoor wond zich voorts op over 'die Stront-Herrebergskens, die om
haer Suer, oft mislukt Maeger Bier te verkoopen' speelmannen inhuurden,
waar de jonkheid begerig op afkwam. Maar, zo informeerde moeder Marie
ongerust, 'als het zoo te misprysen en perykeleus is naer den Speelman te
gaen, waer zullen onse Meyskens dan eenen Man krygen?' De pastoor gaf
hierop niet direct antwoord, maar haalde tijdens het volgende huisbezoek
een van zijn vele wijze spreuken aan: Dogiers die veel hopen in de Maenscheyn, I En veel in de Herreberg zyn, I 't Is een wonder als sy blyven reyn. In
plaats van de herbergen konden de meisjes beter de kapellen bezoeken en
een noveen beginnen met als intentie de vraag of zij rijp waren voor de huwe
lijkse staat. Hij kende twee mensen die elkaar tijdens zo'n noveen hadden
leren kennen en 'het is een Houwelyk, oft het in den Hemel gemaeckt was'.
Er zijn weliswaar genoeg jongens, zo vervolgde de pastoor, die de kerken en
kapellen bezoeken, maar doorgaans ontbreekt de juiste intentie en wachten
ze na de diensten de jongedochters op om hen de herbergen in te trekken, te
beschenken en naar huis te begeleiden. Hij had er al zo vaak tegen gepreekt,
maar ook hij moest erin berusten dat overal Чаег Godi eene Kerke heeft, daer
heeft den duy ve leene Capel'.Ι?8
De gewoonte om 's nachts ongehuwde meisjes te bezoeken staat bekend
als het 'nachtvrijen' of 'venstervrijen'. In Noord-Holland hanteerde men
hiervoor de term 'kweesten'. In Zuid-Nederland wordt het gebruik veelal
aangeduid met het werkwoord 'vensteren'.' 79 De jongens bezochten het
meisje van hun keuze en spraken haar door een venstertje, meestal dat van de
opkamer, aan. Viel de jongen in de smaak, dan mocht hij door het raam naar
binnen klimmen om de nacht tot het ochtendgloren bij haar door te brengen.
Dit was een in de vroeg-moderne plattelandscultuur algemeen aanvaard
gebruik, dat evenwel aan strikte regels was gebonden. Zo mocht de jongen
onder geen beding onder de dekens kruipen. Overtredingen of anderszins
onwelgevallig gedrag van de meisjes werd door de leden van de jonkheid
bestraft, bijvoorbeeld met het planten van een bieze- of doorntak op het huis
of bij het venster in de eerste meinacht. Jongens die de groepscode verbra
ken - die niet zozeer gericht was op het handhaven van de kuisheid als wel op
het openhouden van de partnerkeuze - konden doorgaans rekenen op een
flink pak slaag van hun groepsgenoten of op ketelmuziek.
Daarbij komt dat het begrip 'vrijen' vroeger niet de op seksualiteit toege
sneden betekenis had die er in later tijd aan zou worden toegekend. In de preindustriële plattelandssamenleving duidde 'gaan vrijen' op het mannelijke
ritueel van het vrijblijvend op zoek gaan naar een geschikte huwelijkspartner. Hierbij waren de ouders en de meisjes verplicht de vrijers 's avonds binnen te laten. Als ze echt welkom waren, reikte de huisvader of het meisje tabak aan om een pijp te stoppen; kwam de vrijer ongelegen of was hij ongewenst, dan werd dat kenbaar gemaakt door een bezem voor de dag te halen.

Werd het haardvertrek (den herd) daadwerkelijk geveegd, dan was het hoog
tijd om op te stappen. In deze non-verbale communicatievorm wordt onge
wenste aanwezigheid rechtstreeks geassocieerd met vuil en reiniging. Een
treffende illustratie van zo'n vrij-ritueel vormt een proces-verbaal dat in
1809 werd opgemaakt tegen twee jongemannen uit Liempde (26 en 28 jaar
oud) die met 'een meerderjarige jonge dogter', een oude vrijster dus, de spot
hadden gedreven door de communicatie-codes te misbruiken. Een van de
jongens vatte haar 's avonds op straat, op de weg van Oirschot terug naar huis
in Liempde, om het lijf, 'waarop comparante heeft ingestemd om soo te laaten, zeggende: laat mij los, gaa maar naar huys daar bakken ze spekstruyf? De
jongen antwoordde: 'daar geef ik de klooten af, wtj gaan met uw aanstooken\
waarmee hij doelde op het ritueel van het pijproken ten huize van het be
geerde meisje. Zij volgden het meisje naar haar huis, waar zij een pijp opsta
ken en een poosje bleven zitten totdat de vrouw, Marie van den Heuvel gehe
ten, stelde: 'gij hebt nu aangestookt, ik wouw dat gij nu heeneging". Dit waren de
jongens echter niet van plan, zodat het tot een handgemeen kwam waarbij
Marie de jongens naar buiten werkte. Toen pogingen om weer binnen te ko
men mislukten, hebben de knapen tegen en door de deur water gegoten,
waarna zij eindelijk vertrokken, roepende: 'Mieke heefd voor haar gad ge-

W.'8°

Het gegeven dat overtredingen van de groepsregels binnen de groep zelf
bestraft werden, is waarschijnlijk de reden waarom we van deze destijds
algemeen verspreide gebruiken slechts sporadisch sporen terugvinden in de
rechterlijke archieven. Een enkele keer, zoals in Liempde, wendde men zich
evenwel tot de lokale overheid. Zo verklaarde Dierckske Adriaans uit Oisterwijk, 28 jaar oud en gehuwd, in 1652 dat zij een ongewenste vrijer over de
vloer had gehad toen haar man eens van huis was. De vrijer, Jan Jan Wauters
genaamd, was echter voor Mayke Jan Janss. gekomen, een nichtje van
Dierckske dat bij haar logeerde. Naar het zich laat aanzien kwam het bezoek
Mayke niet ongelegen, want nadat de vrouw des huizes vrijer Jan, die zich op
het bed van Mayke had neergevleid, al kijvend uit huis had gejaagd, kwam
deze terug: via 'het veynster de deur weder ontsteekt en sich weder begeven
op het bed ende daer bij Mayken gelegen tot smorgens vroech'.' 81 De reden
voor deze uitzonderlijke verklaring is vermoedelijk dat Dierckske als
getrouwde vrouw haar eer niet op het spel wilde zetten. Mogelijk waren er
geruchten onstaan over het vrijersbezoek bij afwezigheid van haar echtge177 Ibidem, 59-63,42 178. Ibidem, 83-84,90-93 179. WNT, х ш, 1792-1793 Vgl ook
het Duitse 'Fcnsterln' Andere /.uidnederlandse uitdrukkingen voor het nachtvnjen zijn
'nagtvisiten' of'gaan (winter)ncvcn', zie Stormc, Die trouwen milt voorsuhtehjek, 178-185,
en Schotel, Het Oud Hollandsch huisgezin, 217 Op de eilanden en in West-Friesland staat
dit gebruik bekend als 'kweesten', een term die we in Noord-Brabant niet tegen zi|n
gekomen Vgl Van Bohccmen e a (red ), Kent en versint, Eer datje mint, 66-67, Roodenburg, Onder censuur, 234 180. Cornelissen, 'Op vrijersvoeten' 181. Mandos, 'Nachtvnjen
in Noord Brabant', 32, betreft RA Oisterwijk, in\ nr 395(10-10-1652)

noot en beweerden kwade tongen dat Dierckske de logeerpartij van haar
nichtje als voorwendsel voor overspel gebruikte
Een ander geval speelde zich afin het kwartier Peelland Hier werd in
1685 Daendel Daendels van Kilsdonk te Veghel voor de rechtbank gedaagd
omdat hij zich 's nachts op andermans erf ophield Hij verklaarde 'langen tijt
genegenheyt gehadt hebbende tot Elisabeth Hendrickx vanden Boogaart
oock dickmaels aen haer huysinge heeft geweest omme met haer een minnehjck discours te houden ende dat tot dien ci)ndc tot drie distincte rcijsc des
s'nachts is gecomen over de plaets van Härmen Bijmans ende dat door de
zeijdevenster van Thomas, haeren broeder, is in huys gecomen, hebbende
deselve \enster den uytsigt op de plaets voors , ende is bij haer gaen leggen
op het bedde tot het aenkomen vanden daege' lft2 Zijn liefde voor de jongedochter Elisabeth was, zo stelde hij, de reden waarom hi) zich 's nachts op
het erf had bevonden, echter zonder kwade bedoelingen Dat het nachtvnjen in een officiële verklaring als excuus werd gebruikt, is een sterke indicatie
van de destijds algemene acceptatie ervan
De geestelijkheid keerde zich, zoals uit de samenspraken van Claes reeds
bleek, heftig tegen het nachtvnjen en waarschuwde de ouders voor de onza
lige gevolgen ervan Hun bestrijding van het vensteren en het bezoeken van
spinningen en labbayen was dan ook vooral gericht op het voorkomen van
voorhuwelijkse zwangerschappen, onwettige geboorten en verplichte huwelijken Bovendien ging het 'naehtzwermen' van de jonkheid soms met
veel onchristelijke baldadigheid gepaard Dat dit ook in andere Generahteitsgebieden, zoals de Staatse Landen van Overmaze, voorkwam, blijkt uit
het boekje van de Schaesbergse pastoor A Daniels, dat hij onder het pseudoniem Sleinada (een anagram) in 1779 te Maastricht publiceerde In zijn
Oorsprong, ooizaeke, bewys, in ontdekkmge ian een godlooze bezmoorne bende,
nagtdieven en knevelaers, binnen de landen van Over Maeze en aenpaelende
landstreeken ontdekt, met een nauwkeurig getal der geëxecuteerde en vlugteltngen
wees hij de onchristelijke opvoeding en slechte gewoonten aan als oorzaak
van het duivelse gezelschap der bokkenjders Zijn werkje was bedoeld als
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waarschuwing voor de ouders en ter bekering van de zondaars ' De jonge
rencultuur op het platteland werd door Sleinada's associatie met (veronder
stelde) criminele benden in hoge mate gecriminaliseerd Er gaat geen nacht
voorbij, aldus Sleinada, of er lopen 'nagtzwermers en straetloopers, die
bezig zyn met juggen [rituele uitroepen zoals Jauq 'Jaug 'J, schreeuwen, zin
gen, godlasteren en ander zoorten van boosheden' rond 'Gaet ganseh en
geheel Europa door en gy en zult zulke uytgelaetcnheyd by den klaeren dag
niet vinden, de welke gy in deze landen van Overmaeze by de duystere nagte
aentreft, de jonkheyd rot haer te zamen, op praetext, van by de dogters aen
de vensters te gaen vryen ofte caresseeren, zy zwermen van een gehug, van
een dorp naer het ander, met groóte en groffe kluppels bewapent, onder een
zulk geschreeuw, dat ze van de wilde volkeren sehyncn geleert te hebben,
wat zegge ik van de wilde menschen'" 84

Op 30 januari 1822 publiceert Antonius van Alphen, apostolisch vicaris van
het voormalige bisdom 's-Hertogenbosch, ter gelegenheid van de aanstaande vasten vanuit zijn residentie te Schijndel een pastorale brief gericht aan
zijn Onderhorigen in den Heere'. Dit bij J. Coppens en Zoon op de Bossche
markt gedrukte schrijven telt acht pagina's en handelt over het bederf der
zeden, het 'wulpsch Heidendom' van de vastenavond en meer in het bijzonder over de afkeurenswaardige bijeenkomsten der jeugd. 'Meermaals hebben wij Ulieder Herders vermaand en opgewekt', aldus de vicaris, 'om het
bederf der zeden, het gene zedert de ongelukkige tijden, welke wij beleven,
zoo zeer is toegenomen, en als den kanker voortkruipt, tegen te gaan, en door
alle middelen van Herderlijke zorg te stuiten en uit te roeijen'.l8s
Tijdens de eerste jaren van het koninkrijk onder Willem 1 was er weer de
rust om een meer geregelde tucht onder de parochianen te bevorderen. De
zielzorgers achtten die hard nodig, aangezien er in de Franse Tijd in hun
ogen veel misbruiken het apostolisch vicariaat waren binnengeslopen. Zo
richtte Van Alphen omstreeks 1816 een pastorale brief tot zijn beminde gelovigen waarin hij nadrukkelijk waarschuwde voor de 'gevaarlijke vergaderingen en bijeenkomsten van ongelijke personen bij dagen, bij avonden en bij
nachten' om 'zig over te geven aen alle wereldse vermaken en plaisiren; genügten en wellusten onder wat naem ook de zelve mogen komen; het zy van
Comedien, Opera's, Bals, Danspartijen, Redouten, Kwansels, Labayen,
Spinningen of andere benamingen: vergaderingen in de welke de duyvel
president is'. Behalve dat ze een gevaar voor de goede zeden waren, werd bij
dergelijke gelegenheden het zo gevreesde virus van het vorige bewind, te
weten de 'ongodsdienstigheyd', voortgeplant. Van Alphen ergerde zich met
name aan de ouders die de hardnekkige ijver van de zielzorgers niet konden
of wilden begrijpen. ' Wy gaen met onze kinderen mede na die vergaderingen om over den zelven eene wakende oog te houden dat er niets onbetamelyk geschiede', zo stelden echtelieden, 'onse kinderen gaen daer om zig wat
te vermaken; om te sien wat daar al omgaat; de jongheyd is nieuwschierig; zy
gaan daer niet om kwaad te doen'. De vicaris wilde wel aannemen dat de bijeenkomsten niet bezocht werden met de intentie om te zondigen, maar
'intussen zy zullen er sondigen: die het perykel bemind, zegt God en de H.
Geest, sal er in \ergaen, en zy zondigen reets met daer te verschijnen'.l86
De verleidingen van de Boze waren menigvuldig. Bederfelijke boeken
die de goddeloosheid via leesgezelschappen trachtten te verspreidden alsook de omgang met ongodsdienstige mensen stelden het eeuwige heil in de
waagschaal. Meer in het bijzonder doelde Van Alphen in zijn schrijven van
1822 wederom op 'die bijeenkomsten der Jonkheid van beide de geslachten,
182. Ibidem, 32-33, betreft RA \eghel, inv nr 93, f 1 i-v (3-4-1685) 183. Augustus,
'Sleinada een onbetrouwbare bron voor de historie van de bokkenrijders' Vgl ook Blok,
De Bokkerijcters, ц 184 Slcinada, Oorsprong, oorzaeke, beп>)ч, 82 185. DAII, doosbisdom
25, Van Alphen \ 11, \astenbncf ^0-1-1822 186. Ibidem, pastorale brief \an Van \lphen
ca 1816

in steden en op het platte land' die door de jongelingen en jongedochters 'bij
onderling besprek of verzoek worden aangelegt' Van Alphen vermaant de
jongeren hun 'aangeboren gcncgentheid' tot het kwaad te overdenken 'Betaamt het zich te bevinden, zich ten toon te stellen in die gezelschappen, uit
dewelke God, de godvruchtigheid en religie zijn gebannen, en niet anders
dan dwaasheid en hgtvaardigheid, in woorden en in werken, ja meermaals
ontuchtige gesprekken, schandaleuze \erkeenngen en vnjagien gezien en
gehoord worden, en waar men hoort en ziet, geboren is onze ongeregelde
passten en driften aan te zetten'' Behalve tot de jeugd, wendt de vicaris zich
ook tot de ouders, die hij de bisschoppen van hun families noemt 'uwe
Huisgenoten en Kinderen zijn Panden, welke God aan uwe zorg heeft aanbevolen, om dezelve christelijk en in de vreeze des Heere op te brengen gij
zult er eens voor verantwoorden voor God' Na dertig jaar de zorg 'voor
Uheder zaligheid gedragen te hebben', zo besluit vicaris Van Alphen, waarschuwt zijn gevorderde ouderdom 'dat wij wel haast opgeroepen zullen worden, om voor den oppersten Rechter van ons gehoude gedrag en zorg, zoo
voor Uheder zaligheid, als voor het behoud van zuiverheid der leer wegens
geloof en zede, rekenschap te geven' lti7
Ruim een week later, op io februari 1822, richt de apostolisch vicaris een
in het Latijn gesteld schrijven aan zijn geestelijkheid met daarin duidelijke
instructies over de handelwijze met betrekking tot de gevaarlijke bijeenkomsten (conventícula) van de jeugd Aan de hand van de richtlijnen konden de
biechtvaders opmaken of samenkomsten al dan niet toelaatbaar waren Zo
rekende Van Alphen de gemengde nachtelijke jongerenbijeenkomsten, die
ontdaan van elke vorm van eerbaarheid leidden tot drinkpartijen en wellustigheden, tot de op te biechten naaste gelegenheden van zonde Interessant
is dat hij hiertoe ook de oneerbare omgang van de jeugd, 'met gezicht tegen
gezicht, onder de hoed, zoals men zegt', rekende Deze wijze van vrijen was
volgens de vicaris vooral bij de plattelandsjeugd van beiderlei geslacht 'bij
ons' ingeburgerd en elders geheel onbekend Het geeft elke buitenstaander
die in onze streken komt, aanstoot en ergernis, aldus Van Alphen ,88
Er waren echter ook andere nachtelijke bijeenkomsten, die hij de ouders
en huismeesters even sterk aanrekende als de jeugd Dikwijls lopen 's avonds
op het platteland, zo schrijft Van Alphen aan zijn priesters, de jongelingen
naar de meisjes om te buurten Dit is toelaatbaar, aldus de vicaris, mits de
com crsatie eerbaar is en geschiedt onder toezicht van de ouders Rond bedtijd sturen de ouders en huismeesters de jongelui echter niet weg, maar gaan
ze zelf rustig naar bed en slapen ze onbezorgd 'op beide oren' (et in utramque
aurem securt dormiunt), terwijl ze hun dochters en dienstboden met de jongens alleen laten Op deze wijze staan ze toe dat de jongens en meisjes ongeveer de hele nacht, zonder licht, met elkaar doorbrengen l89
Bijeenkomsten overdag, die voortvloeien uit een 'jeukend verlangen'
naar wereldse, oneerbare vermaken, mochten evenwel niet verward worden
met de toegestane 'ingewortelde en in zijn oorsprong niet slechte gewoonte'

van het teren van de ambachts- en schuttersgilden om hun patroondag te
vieren. Zolang het vrouwelijk geslacht zich vóór of bij zonsondergang naar
huis begeeft, en alles zedig \ erloopt, kunnen deze samenkomsten volgens de
kerkleider tot de 'toelaatbare kwaden' gerekend worden.190
Geheel in de geest van deze instructies handelde A. E. Borret (17511839), commissaris-generaal van de apostolisch vicaris over de districten
Ravenstein en Megen, in september 1821. Omdat ook de geestelijke overheden in de aangrenzende bisdommen bijzonder actief waren in het bestrijden
van de bijeenkomsten 'der hedendaagsche losse jonkheid en wel namentlijk
die ongeschikte vrijagien, genaamd digtvrijen of onder het hoedje vrijen,
alsmede die onbeschaemde schandaleuse en van den Duivel uitgevonde
nieuwe danssen, in 't gemeen walsen genaemt', droeg Borret zijn geestelijken op om jongeren die na een waarschuwing bij het onsteken van kaars of
lamp de bijeenkomsten niet hadden verlaten, de absolutie te ontzeggen.
Evenzo dienden zij te handelen bij hen 'die zoogenaamd digtgevreid of
onder het hoedje gevreit' of op de tonen van een speelman gewalst hadden. ">' De aanduiding 'onder het hoedje vrijen' is, naar het zich laat aanzien,
sterk regionaal bepaald en relatief jong: we treffen deze uitdrukking eerst
vanaf het begin van de negentiende eeuw in de bronnen aan. De herkomst
ervan laat zich moeilijker raden, maar de betekenis is duidelijk: het intiem en
heimelijk vrijen; vergelijk de uitdrukking 'onder één hoedje spelen'. Waarschijnlijk betreft het een metaforische term, die niet verwijst naar een speciaal hoofddeksel.
De nauw met elkaar samenhangende brieven van Van Alphen spraken
een duidelijke taal. Deze was weliswaar niet nieuw voor de gelovigen, maar
maakte door de felheid en de eruit opklinkende daadkracht grote indruk,
niet alleen op de eenvoudige parochianen, maar ook op de overheden en
plaatselijke notabelen, die hun bals, danspartijen en toneelvermaken op één
lijn gesteld zagen met de meer boertige plattelandsvermaken als labbayen,
spinningen en kwanselbieren. Wat Van Alphen in feite had gedaan was niets
anders dan de mandementen herhalen van zijn voorgangers uit de zeventiende eeuw - hij noemde Steyaert overigens met name - terwijl hij er enkele nieuwe termen en modernere, bij de stedelijke elites in zwang zijnde vermaken aan had toegevoegd.De herderlijke brieven van Van Alphen grepen
dus terug op een lange contrareformatorische traditie waarin elke toenadering tussen de seksen vóór of buiten het huwelijk werd gewantrouwd.
Tussen de nagelaten papieren van de apostolisch vicaris bevindt zich ook
187. Ibidem, vastenbrief 30-1-1822 188. Ibidem, rondzendbrief 10-2-1822 Inter
oclusiones próximas ettam in praxi haben debet ímpudicus ilk interjuventutem conversandi
modus, facie adfaciem, subpileo, utdictlur, qui inter rusticampraecipue utriusque sexusjuventutem aopud .V« tnvaluir, et qui, prorsus ignotus alibi, lam graviter offendi! et scandaltzat
extraneum отпет, ad oras nostras vententem 189. Ibidem 190 Ibidem 191. Klooster
archief Kruisheren Uden, pastorale brief A E Borret, september 1821 (met dank aan
Marc Wingens)

een afschrift aan van een rondzendbrief gericht aan de geestelijkheid die
vicaris-generaal Joseph Forgeur van het aartsbisdom Mechelen op 24 juni
1817 had gepubliceerd Hierin stelde hij dat de vastenbrief van dat jaar tegen
de dansen weliswaar heilzaam had gewerkt, maar dat de waarschuwingen
met regelmaat hernieuwd dienden te worden 'zonderlinge op het naederen
van de kermissen van de steden en dorpen [ ] 't Is wel bezonderlijk tegen
de dertclc manieren van dansen en van zig hedendaegs te kleeden dat gij uwe
stemme moet laaten hooren' 't Is met woorden vol vungheijd dat gij moet
uijtdrukken den schroom die men moet hebben voor die schandaehge vermaeken en de onbetaemelijke kleedsels van het vrouwgeslagt, die op uwe
parochien de Maledictie uyt den hemel trekken' l(*2 Dit schrijven heeft Van
Alphen ongetwijfeld geïnspireerd en gesterkt in zijn niet aflatende rigonstische ijver tegen het gemengde ontspanningsleven
Op zijn beurt was Antonius van Alphen weer een lichtend voorbeeld voor
de intellectueel gezien wat middelmatige apostolisch vicaris van Breda,
Joannes van Hooydonk Deze hamerde vanaf 1827 in zijn vastenbrieven
voortdurend op het aambeeld van de zedenbedervende gezelschappen 'van
ongelijke personen' en de 'dansvergaderingen', die de kuisheid aantastten
Als voorbeeld voor zijn circulaires aan gelovigen en priesters nam hij, afgaande op de formuleringen, het materiaal van zijn Bossche collega als uitgangspunt I93
De opvolger van Van Alphen, Henncus den Dubbelden, zette het beleid
van zijn voorganger onverkort voort en verklaarde omstreeks 1832 in een
toespraak voor zijn priesters 'Van het begin onzer Herderlijke bediening
hebben wij het ons ten phgte gemaakt om al de Heilzame voorschriften
welke u door onzen waardigen Voorzaat A van Alphen tot uwe zaligheid zijn
voorgehouden, als de onze voor u te vernieuwen, Ja om het toenemend
gevaar voor geloof en zeden op de stipte nakoming derzelve meer dan ooit
aan te dringen' Oorspronkelijkheid was niet de sterkste kant ν an Den Dub
belden, w ant behalve op Van Alphen greep hij woordelijk terug op het stand
punt \ an Steyaert, die de priesters voorhield de straf \ an God te vrezen ν oor
al degenen die aan dit Ή Werk, de uitroeying van dit kwaad, uit al hun magt
niet mede werken' Wij bekennen het, zo stelt Den Dubbelden veelzeggend,
'deze woorden hebben ons hart met angst en vrees doordrongen, daar wij
voor de Goddelijke Voorzienigheid gesteld zijnde eens rekenschap zullen
moeten geven voor uwe zielen' I 9 4
In zijn eerste vastenbrief van februari 1832 legde Den Dubbelden een
rechtstreeks verband tussen het niet onderhouden van de zedelijke geboden
en de heersende cholera-epidcmie Hij spoorde zijn gelougen aan 'om zich
door vasten en weencn, door gebeden en aalmoezen met den beledigden
GOD te verzoenen en de slagen van zijn wrekenden arm afte weren' Tevens
refereerde de nieuwe \icans impliciet aan de gevaren voor de zeden die de
mobilisatie van het leger tijdens de Belgische Opstand mtt zich meebracht
Het was dan ook 'niet zonder angst en vrees' dat Den Dubbelden zijn taak

had aanvaard.'95 In een persoonlijke notitie stelde hij inzake de gemengde
bijeenkomsten van de jeugd dat hij zijn voorganger Van Alphen dikwijls
'bitterlijk' had horen klagen 'dat men zyne toegeving ten deze opzigte grootelijks misbruikte. Dan hoe gaat het nu?...', vroeg Den Dubbelen reto
risch."'6
Het sterk toegenomen zedenbederf dat de Brabantse kerkleiders consta
teerden, wordt bevestigd door recent historisch-demografisch onderzoek.
Daaruit blijkt dat het hoogste aantal buitenechtelijke geboorten in Neder
land werd bereikt in de periode 181 o-1829, waarbij 1822, het jaar waarin Van
Alphen zijn strenge brieven publiceerde, een topjaar vormde. Het aantal
gedwongen huwelijken nam in de periode 1780-1825 eveneens sterk toe. De
diagnoses die clerici en demografen geven van de oorzaken van deze ver
schijnselen lopen evenwel sterk uiteen. Wees de geestelijkheid destijds op de
verderfelijke invloed van de 'goddeloze' Franse Tijd, moderne demografen
noemen nu veeleer de slechte economische situatie in deze periode als ver
klaring. Door het ontbreken van een betrouwbare materiele basis en van
goede economische vooruitzichten werd het stichten van een gezin immers
bemoeilijkt. Velen trouwden niet of pas op latere leeftijd. De huwelijksleef
tijd steeg in deze periode dan ook aanzienlijk en nergens sterker dan in de
Kempen waar omstreeks 1812 de gemiddelde huwelijksleeftijd voor mannen
30 jaar en ouder en voor vrouwen 28 jaar bedroeg. Omstreeks i860 bereikte
de huwelijksleeftijd voor mannen en vrouwen daar een landelijke top met
leeftijden van respectievelijk 33 en 31 jaar. Daarbij waren er nog duidelijke
sociale verschillen: Kempische mannen uit de hoge burgerij kenden in de
negentiende eeuw gemiddeld de hoogste huwelijksleeftijd (>34 jaar), ge
volgd door de kleine burgerij (>зг jaar), de boeren (32 jaar) en de intellectu
elen en beambten (>зі jaar); de werklieden trouwden het 'jongst' (30 jaar).
De vrouwen uit alle sociale groepen trouwden in de negentiende-eeuwse
Kempen gemiddeld omstreeks het 28ste levensjaar. Boerendochters huw
den er gemiddeld één à twee jaar later. ">7 Uit deze gegevens blijkt dat de fase
van het jongelingschap, waarin men op zoek ging naar een partner en
bestaanszekerheid trachtte op te bouwen, in de Kempen destijds een periode van maar liefst vijftien tot twintig jaar kon beslaan.
Evenals na de zeventiende-eeuwse mandementen stak er na de publikaties
van 30 januari en 10 februari 1822 onder de gelovigen een storm van protest
op. Toch zijn er interessante verschillen tussen het laat-zeventiende- en het
192. BAH, doos bisdom 25, Van Alphen \м, afschrift rondzendbrief J Forgeur,24 6 1817
193 \lelicf,J«üwrtfi itin Hooydonl', 30-32 194. ВАМ, doos bisdom 30, Den Dubbelden \,
map 1 (toespraak aan zijn clerus, ca 1832) 195. Ibidem, map I (gedrukte vastenbrief, 1 4-21832) 196. Ibidem, map [ (jutograaf Den Dubbelden, ca 1832) 197 Kok,'Buiten
echtelijke geboorten in Nederland', 195 Vgl ook Kok, Ьапцъ lerboden wegen, e n \ a n
Poppel, Trouwen m \ederland, 140-192 \oor \ laanderen komt men tot \ergehjkbare
uitkomsten, \gl Gvsscls, 'Het voorechtelijk seksueel gedrag in Vlaanderen'

vroeg-negentiende-eeuwse verzet, want zo mogen we de reacties wel kenschetsen. In de vroeg-moderne tijd zagen we vooral rumoer op het platteland, waarbij de herbergiers een prominente rol speelden. Zij zochten steun
bij de overheden, zoals de Staten van Holland. In het tweede en derde decennium van de negentiende eeuw moeten we de kern van het verzet zoeken in
de Noordbrabantse steden, waar de notabelen het voortouw namen. Ook zij
mobiliseerden de overheid, wat onder andere leidde tot uiterst kritische vragen van provinciale bestuurders. Zowel de receptie op het platteland als die
in de steden zullen we met enkele voorbeelden illustreren.
De spinningen, labbayen en kwanselbieren hebben tot in de negentiende
eeuw de offensieven van de kerkelijke overheden in grote lijnen doorstaan.
Dit betekent echter geenszins dat ze niet van karakter veranderden. Waren
de spinningen in het begin van de negentiende eeuw nog vrolijke gemengde
bijeenkomsten, omstreeks 1820-1830, toen ze reeds minder voorkwamen,
was er sprake van een zekere 'ontseksualisering'. Zo schrijft de Kempische
schoolmeester P. N. Panken in 1896: 'Deze bijeenkomsten van jongedochters in den winter, "spinningen" geheeten, zijn steeds als gevaarlijk voor de
zeden, door de geestelijke overheid en de dorpspastoors afgekeurd. Hierom
waren ze omstreeks 1820 al veel verminderd en stonden, bij de drukke militaire inkwartiering in 1830 en later, geheel stil. Al kwamen daarna nog spinsters bijeen, toch konden deze bijeenkomsten den naam 'spinningen', zooals
zij eertijds gehouden werden, niet meer verdienen. Omstreeks i860, en hier
en daar al vroeger, was het spinnen hier ook reeds zóó verminderd, dat
slechts nu en dan enkele vrouwlieden het in gezelschappen gingen verrichten'. Wijst Panken in eerste instantie de afkeurende houding van de geestelijkheid aan als oorzaak van het veranderen en verminderen van de spinningen, een bijkomende factor is in zijn ogen de mobilisatie van militairen in het
kader van de Belgische Opstand. Daarnaast is er ook de invloed van het
machinaal vervaardigde linnen: 'Elk jaar wordt, wegens de goedkoopte van 't
linnen, minder gesponnen, zoodat men in verreweg de meeste gezinnen
geen spinnewiel meer in huis aantreft', zo schrijft deze Kempische chroniqueur aan het eind van de negentiende eeuw.'98 In de ncgentiende-eeuwse
Kempen zou het traditionele vlas kammen en hennep schillen geleidelijk
vervangen worden door de zogenaamde 'erpelfooi', waarbij evenals op de
spinningen werd gedanst en gezongen. Bij het arbeidsintensieve rooien van
de aardappelen, een relatief modern gewas, hielpen de vrouwen en meisjes
uit de buurt mee en na afloop van de oogst werden ze door de boer getrakteerd. Ook deze fooien raakten evenwel tegen het einde van die eeuw in de
meeste dorpen in onbruik. 1 "
De folklorist August Hendrik Sassen (1853-1913) tekende aan het eind
van de negentiende eeuw te Helmond het relaas op van iemand die in zijn
jeugd nog spinningen had meegemaakt. Uit deze beschrijving blijkt onder
andere dat er toen nog wel werd gedanst, evenwel zonder muziek 'maar den
dans behoorlijk gecommandeerd door wie dat kon'. Interessant is dat de

parochiegeestelijkheid het traditionele plagen van de spinsters door de bui
tengesloten jongens soms inzette om een einde aan de bijeenkomsten te
maken. Sassen tekende hierover op: 'Tot dat doel moest een pot met twee
ooren dienen. Aan de ooren werd een handvatsel van touw vastgemaakt en
dan was de pot tot het bestemde doel gereed; op den inhoud na, die echter
gemakkelijk geleverd werd door een der nabijzijnde heuskes, waaruit hij werd
volgeschept. Dan slopen de vrienden zachtkens naar de deur der feestwoning; de eene gooide de deur open en de drager van den pot slingerde deze
den herd binnen tegen een der balken van den zolder zodat zich de potscher
ven en inhoud rinkelend en spattend over de feestvierende heenspreiden.
Den bedrijvers was het natuurlijk geraden haastig de vlucht te nemen wat
dank zij de duisternis meestal gelukte. Op het laatst werd het gooien met
st... voor een nog grooter pretje gehouden dan de spinning zelf en ook wel
om die reden zijn de spinningen hier in onbruik geraakt. Pastoor PIEREN te
Aarle-Rixtel [i 836-1843] die de spinningen ongaarne zag omdat het er bij
het huiswaarts keeren der jongelieden wel eens vreemd kon naar toe gaan,
leverde gewoonlijk zelfde potten aan de liefhebbers van 't gooien'.200 Deze
parochieherder mobiliseerde aldus het Peellandse faecale rituele repertoire
ten behoeve van zijn pastorale belangen. Uit latere beschrijvingen blijkt dat
er alleen op de laatste spindag van het seizoen nog werd gedanst, waarvoor
een speelman werd besteld.201 Omstreeks 1880-1900 waren de spinningen in
de Meierij definitief getransformeerd tot onschuldige bijeenkomsten. De
getrouwde buurtbewoners kwamen op 'koffievisite'. De ongehuwden wer
den jaarlijks op de 'meidenvisite' genodigd, waarbij niet alleen gegeten en
gedronken werd, maar ook gedanst kon worden. Omdat elk boerengezin bij
toerbeurt zo'n visitie hield, kwam het in de wintermaanden wel voor dat
men drie tot vier keer in dezelfde week op bezoek moest. 202
Panken constateert dat ongeveer vanaf 1820 in de Kempen ook bij de
kwanselbieren de muzikanten en danspartijen verdwenen. De speciale Mei
dag-kermis te Bergeijk vond voor het laatst plaats in 1822. De pastoors had
den volgens Panken rechtstreeks invloed uitgeoefend op het verdwijnen van
deze gebruiken. Blijkbaar boekte het klerikale offensief in de parochies vanaf
de kansel en in de biechtstoel, gemotiveerd door de pastorale brieven van
Van Alphen en zijn opvolger Den Dubbelden, concrete resultaten. Ook in de
baronie van Breda, waar zoals we zagen vicaris Van Hooydonk hetzelfde
beleid voerde als zijn Bossche collega's Van Alphen en Den Dubbelden,
198. Panken, 'Volksgebruiken en gewoonten in Noord-Brabant', ss Deze aantekeningen
werden weliswaar in 1896 gepubliceerd, maar dateren in feite \ an enkele decennia eerder,
\gl Mcurkcns, 'De volkskunde van het Kempenland volgens Ρ N Panken' 199. Ibidem,
54 Vgl ook Cuijpers, 'Zeden en gebruiken i\ epelfooi' 200. De lïlccourt, Volksverhalen
in ¡Sourd-Brabant ,ЩІ 294, het handschrift \ an Sassen bevindt /ich in de Brabant-collectievandcMJB, teTilburg, inv nr Y8-10 Zie voor pastoor Adnanus Pieren Schutjes,
Geschiedenis iati hel bndom 's-Herlogenbosch,l\\, 54 201 Swinkcls, Gebruiken hel jaar rond,
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heeft het pastorale optreden van de clerus het daadwerkelijk verdwijnen van
de spinningen sterk bevorderd 2 ° 3
De betekenisverandering en het uiteindelijke verdwijnen van de spinningen is echter niet toe te schrijven aan een factor Het betreft een subtiel
samenspel van verschillende omstandigheden, niet in de laatste plaats de
opkomst van de industrialisatie met de textielfabrieken 2 ° 4 De invloed van
de geestelijkheid was groot, maar mag niet overschat worden De dagelijkse,
geleefde praktijk stond niet voor niets vaak op gespannen voet met de officiële, voorgeschreven orde We mogen in het geval van de spinningen echter
wel stellen dat de toenmalige maatschappelijke omstandigheden in het voordeel van de klerikale critici werkten Op het platteland hadden zij, vergeleken met de steden, een relatief grote invloed op de dorpsgemeenschap
Daarbij komt, en dat is zeer wezenlijk voor de negentiende-eeuw se situatie,
dat de plaatselijke notabelen zich niet inspanden voor het behoud van de in
hun ogen Onbeschaafde' en 'boertige' bijeenkomsten van de plattelandsjeugd Zij deden daarentegen hun uiterste best, en met succes, om de gemengde bijeenkomsten uit hun eigen clitecultuur, zoals de bals en opera's in
de steden, tegen de klerikale kritiek te verdedigen Vandaar dat de houding
\ an de kerk tegeno\ er de omgang tussen de seksen in het algemeen en de t onventtcula m het bijzonder in de eerste helft van de negentiende eeuw vooral
op het platteland van invloed is geweest2Dl
De circulaires \ an Antonius \ an Alphen uit 1822 nepen bij veel katholieke notabelen uit de steden sterke wrevel op en zij mobiliseerden de provinciale bestuurders om hun ongenoegen kenbaar te maken Op 22 november
van dat jaar stuurde mr J H Sassen (1786-1830), een katholiek lid \an
Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,20Í' een niet mis te verstane brief
naar wcans Van Alphen Alhoewel hij zich node met zaken inlaat die hem
niet rechtstreeks aangaan, aldus de katholieke bestuurder, voelt hij /ich
genoodzaakt om de hoogeerwaarde te wijzen op de mogelijk schadelijke
gevolgen van zijn beleid voor de zaak der katholieken in de provincie 'Ik
bedoel den warmen, en inderdaad al te zorgvuldigen ijver, waarmede de
geestelijkheid zoo ten platten lande, als in het bijzonder binnen de hoofdplaats der provincie, alwaar de autoriteiten gevestigd zijn, [tegen | alle openbare vermakelijkheden te keer gaat De leken binnen dit Bisdom altoos
gewoon, om zich aan de verordeningen hunner kerkelijke overheid met eerbied te onderwerpen, hebben dan ook ten aanzien \an het bedoeld verbod
een stipte gehoorzaamheid betoond, schoon allen, en ik durfte zeggen, de
vroomsten niet uitgezonderd, eenstemming gevoelen, dat men de gestrengheid overdrijft en in bekrompenheden valt, welke met den geest des tijds en
de omstandigheden лап dit oogenblik niet stroken Doch het is niet alleen
dat hieruit eerlang eenc verceniging der aanzienlijkste katholieken te ver
wachten is, welke eenen kinderlijken dwang, mede uit gevoel \an eigenwaar
de, hier daar boven zullen vermissen, waardoor het gezag der geestelijkheid
eene in de gevolgen onherstelbare vernedering zal ondergaan' 2 ° 7

Tevens wees de bestuurder erop dat invloedrijke lieden die de katholieke
godsdienst niet welgezind waren, de gebeurtenissen zouden aangrijpen om
het provinciaal bestuur in beweging te brengen. 'Dit kan, mag en moet ik U
H.Eerw. verzekeren, dat de opmerkzaamheid van het gouvernement op den
tucht, welke de geestelijkheid binnen deze provincie over de leken uitoeffent
en de slaafelijke afhankelijkheid, waar toe men de laatsten vernedert, gevestigd is'. De briefschrijver vreest concrete maatregelen van het gouvernement, zoals het aan banden leggen van het klein- en groot-seminarie, indien
de clerus zich niet anders opstelt. Sassen betwijfelt bovendien of de publieke
banvloeken wel met de geest 'onzer Heilige Religie' overeenkomen. Het
staat voor hem echter vast 'dat ze verbitteren en wrevel bij allen verwekken,
omdat een ieder er het ongepaste van gevoelt'. Hij verzoekt dan ook dringend om Onverwijld een einde aan deze onberaden en blinden ijver te stellen, en thans in dit diocees niet te proscribcren [voor te schrijven], hetgeen in
katholieke landen ten eenigen tyde nimmer is verboden geweest, hetgeen
althans overal is toegelaten en in Rome zelf onverhinderd plaats heeft'.208
Van Alphen verdedigde zich door te verwijzen naar het beleid van zijn
voorgangers, die ruim een eeuw voordien de strengste kerkelijke straffen ter
uitroeiing van de zedeloze bijeenkomsten hadden uitgevaardigd. 'Wanneer
na de laatste revolutie het bederf der zeeden, gewoonelijk gevolg van revolutien en oorlogen, bleef toenemen' zag ook Van Alphen zich genoodzaakt uit
alle macht op te treden. Anderzijds waren 'vermaken in eer en deugd, op
behoorlyke plaatsen en tijden' niet verboden en bijeenkomsten van 'de voornaamste onder de Burgers, van ouders en kinderen, vrinden en kennissen
onder malkaar' in de stad VHertogenbosch werden derhalve door hem
'geduld'. 20 '
Toen Den Dubbelden het beleid van zijn voorganger onverkort en met
dezelfde rigiditeit voortzette, werd ook hij bestookt met brieven van vooraanstaande families. In deze correspondentie met het bisdom vroegen zij
dispensatie voor het bezoeken van hun kinderen van deftige bals om daar een
goede huwclijkspartij op te doen. Zo vroeg W. F. Guljé uit Oirschot op 21
januari 1839 in een ootmoedig briefje toestemming om zijn dochter een bal
in Den Bosch te laten bezoeken: 'mijne goed zedelijke dochter is bij hare
tante en nichten te Vugt verzogt, zij zullen dan ook te 's Bosch gaan logeeren,
alwaar op die tijd een Bal zal zijn; nu is het verzoek aan U Hoog Eerwaardige
of mijne dochter, bij die gelegenheid, ook op dat Bal zoude mogen gaan.
Haar gezelschap zal uit deftige vriendinnen bestaan'. Den Dubbelden ant203. Gommcrs, 'Oude volksgebruiken' 204 Rooijakkcrs, 'Spinningen in de prc-industrielcplattelandssamenlev ing', 52-54 205 Vgl ookMeurkens, Betoïktng, economie en
cultuur xan het oude A< mpenlaml, die inzake de omgang t ussen de geslachten spreekt \ an
een door de kerk bevorderd schaamtccomplev 206. / i e over Sassen Van Kempen.
Goinememenl tussen Kroon en Statvnjraities, 368 207 H\H,dous bisdom 25, \ j n Alphen
vu, ingekomen brief 22-11-1822 208 Ibidem 209 или, dous bisdom 30, Den Dubbel
denv (doos bisdom 30), map 1 (afschrift van brief Van Mphen)
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woordde echter per omgaande dat hij Gulje, die hij tot zijn vrienden reken
de, dringend moest adviseren zijn dochter 4an zulke gezelschappen afte
houden1, aangezien hij onlangs had vernomen 'dat behalve andere gevaren
de grenzen der zedelijkheid en eerbaarheid in klceden en gebaarden over
schreden' werden in de hoofdstad 2,°
Ook kreeg Den Dubbelden, meer nog dan zijn voorganger, te maken met
de gouverneur van Noord-Brabant, Jonkheer Andre Jean Louis baron van
den Bogaerde van Terbrugge (in functie van 1830 tot 1842), die zich bijzon
der kritisch opstelde tegenover het diocesane beleid inzake 'de avondgezel
schappen van persoonen van beiderlei sexe, inzonderheid Bals en Concer
ten' Op 5 januari 1836 richtte deze zich tot de vicaris omdat het enigszins ge
matigde beleid van Van Alphen ten aanzien van bijeenkomsten in de hoofd
stad was verlaten, hetgeen een 'onaangenamen indruk' op de 'fatsoenlijke en
weldenkende kathohjken alhier had gemaakt' Waren de verboden op het
platteland wellicht doelmatig omdat men daar veelal geen 'fatsoenlijke uit
spanningen' kende - hetgeen de gouverneur echter tactvol onbeoordeeld
wilde laten - in de hoofdstad kon daarvan toch geen sprake zijn1 'In eene
plaats als de stad 's Hertogenbosch, alwaar niet alleen de fatsoenlijke klasse
van ingezetenen, uit hoofde van derzelver stand en maatschappelijke betrek
kingen, zich aan de bijwoning van Bals en Concerten niet altoos onttrekken
kan, maar daar ook, door de bijwoning van dergelijke vereenigingen, de jon
ge heden, onder het oog huns ouders, in de gelegenheid worden gebragt zich
aan eene fatsoenlijke verkeering te gewennen, en daardoor ook van zelfs wor
den afgetrokken van de neiging om andere, minder betamelijke vermaken te
zoeken die voor de goede zeden gewraakt word' De uitzonderingspositie
ν an Den Bosch was dan ook, zo vervolgde de gouverneur, bedoeld ter bevor
dering van de goede zeden en zou eigenlijk uitgebreid dienen te worden tot
andere steden Hij had hierover al eens een persoonlijk onderhoud met de vi
caris gehad, maar de gunstige verwachtingen die hij na afloop had gekoesterd
waren niet vervuld, aangezien het verbod nadien door de pastoors was aan
gescherpt waarbij tevens enkele vooraanstaande dames de sacramenten ge
weigerd waren De bestuurder was in zijn schrijven bijzonder openhartig en
zinspeelde erop dat, mocht het verbod van 1822 streng gehandhaafd blijven,
2I
dit nadelige gevolgen kon hebben voor het apostolisch vicariaat '
In zijn antwoord stelde Den Dubbelden echter dat hij het verbod van
1822 in zijn eerste vastenbrief uit 1832 weloverwogen had herhaald en dat
hij, wat de naleving ervan betreft, tot zijn leedwezen vele inbreuken hierop
had moeten constateren Vandaar dat hij, in overleg met de geestelijkheid, de
doorvoering van het verbod ten aanzien van de steden had aangescherpt Hij
was het dan ook niet eens met de argumenten van de gouverneur dat een
mild beleid de zedelijkheid juist kon bevorderen 'Wel is het mogelijk dat,
alhoewel zeer zeldzaam er nogtans omstandigheden kunnen zamenloopen
waarop sommige personen om den stand, die zij in de maatschappij bekleeden,
met altoos aan eene gegevene bijeenkomst van hoogeren aard zich welvoeghjk

kunnen onttrekken'. De vicaris beloofde dienaangaande met de Bossche
pastoors te overleggen wat al dan niet getolereerd zou kunnen worden.212
Enige dagen later repliceerde de gouverneur ontstemd 'dat nergens elders eenig verbod van zoodanigen strengen aard' bestond en dat zelfs in
Rome een ander beleid gevoerd werd. In zijn visie werden de gelovigen door
de kerkelijke overheid 'gekweld', terwijl zij de kerk juist zo toegewijd waren
in religieus en politiek opzicht. Hij had het juist toegejuicht dat het 'onzalige' verbod van Van Alphen, dat zijn opvolger had vernieuwd en in de praktisehe doorvoering ervan had uitgebreid, allengs 'in het vergeetboek begon te
geraken'. Van den Bogaerde verweet Den Dubbelden gebrek aan inzicht en
beleid door telkens weer het veilige, maar achterhaalde pad van zijn voorgangers te bewandelen. 'Wij beleven immers de tijden niet meer, waarin de
Kerk slechts behoefde te spreken, en waarin men aan een ieder den mond
sloot door de magtspreuk: blinde onderwerping. De tijd heeft alles veranderd,
en zelfs de kerkelijke verordeningen moeten aan de rede getoetst worden en
in overeenstemming gebragt worden met de in het algemeen gewettigde
gebruiken'. Hij verweet tevens de Bossche pastoors gebrek aan 'wereldkennis'; enkelen hadden hem zelfs bekend 'dat zij niet weten, hoe het in de
beschaafde kringen toegaat. Het kwaad ligt geheel in de bekrompen opvoeding van die Heeren'.213
Baron van den Bogaerde haalde, om zijn beweringen te staven, een aantal
voorbeelden aan van verregaand onredelijk pastoraal gedrag dat zijns inziens niet getolereerd kon worden. 'Eene zeer Godvreezendc Vrouw, die tot
de eerste der fatsoenlijke Standen in deze stad behoort, heeft zich, in de
nederigheid des herte, naar den biechtstoel begeven; zij heeft zich niet
beschuldigd van tegenwoordig te zijn geweest bij het bal, aan Z. Koninklijke
Hoogheid den Prins van Orange aangeboden, maar men heeft het haar afgevraagd, en, op haar toestemmend antwoord, heeft de Priester aan haar de
absolutie geweigerd'. Zij betuigde vergeefs dat zij daar geen kwaad had
gedaan. De priester was onverbiddelijk en de vrome vrouw ontroostbaar. Zij
nam met betraande ogen toevlucht in de armen van haar man, die diep
gekrenkt voor de eerste maal in zijn leven 'met bitterheid de onstaatkundige
handelwijze der geestelijkheid gewraakt heeft'. Met de zeldzame uitzondering die Den Dubbelden in zijn brief toestond, ging de gouverneur niet
akkoord, hij eiste dat de oude gang van zaken ten aanzien van de 'beschaafde
kringen' werd hersteld. De bestuurder voegde eraan toe dat ook hij ooit
getuigenis bij God zou moeten afleggen voor zijn beleid, dat naar zijn geweten rechtvaardig was. Op 27 januari toonde Den Dubbelden zich ten slotte
wat inschikkelijker en beloofde hij het verbod voor de hogere kringen in de
hoofdstad niet in alle gestrengheid door te voeren. In een schrijven aan de
Bossche clerus stelde de kerkleider dat hij hun eensgezindheid zeer waar210. Ibidem, map III (21-1-1837) 211. Ibidem, map 11 (brief gouverneur, 5-1-1836).
212. Ibidem (brief Den Dubbelden, 11-1-1836) 213. Ibidem (brief gouverneur,
16 1 1836)
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deerde, maar moest aandringen op het toestaan van de zogeheten 'Diplomatieke Ballen', hoewel hij graag eens met hen zou willen overleggen wat daaronder precies verstaan moest worden, om oneigenlijke uitvluchten van zondaars te voorkomen.2'4
Hiermee was de kous wat 's-Hertogenbosch betreft af; met de notabelen
van Tilburg en Eindhoven - die zich niet ten onrechte achtergesteld voelden
- zou de kerkleiding echter spoedig in hevig conflict raken. Kon de gouverneur met zijn gezag in de hoofdstad veel onheil voorkomen door tactisch te
opereren, de elites in de kleinere provinciesteden speelden het spel harder en
zouden zich rechtstreeks tot Rome wenden. In Tilburg ontstond een pijnlijk
conflict omtrent de bals en officiële ontvangsten van de prins van Oranje,
vanaf 1840 koning Willem 11, die daar gedurende de Status Quo-tijd (18301839) regelmatig vertoefde. Behalve de Heilige Stoel en de gouverneur schakelden de voorname ingezetenen ook de koning in om hun bezwaren tegen
het rigorisme van de clerus kenbaar te maken. Zo schreef Van den Bogaerde
op 21 maart 1836 in een vertrouwelijke brief aan Den Dubbelden dat de klerikale verdachtmaking van 'het aloude Vrijdagsche Concert, onder de zinspreuk: Philharmonie te Tilburg' vanaf de kansel en in de biechtstoel moest
ophouden, aangezien het de gemoederen zeer verhitte en men het voornemen had 'hunne bezwaren deswege bij den koning in te brengen'.2'5 Pastoor
J. Zwijsen, de latere (aarts)bisschop, schreef twee dagen later een kort briefje aan de apostolisch vicaris waarin hij voet bij stuk hield en meldde dat de
ingediende klachten over zijn handhaving van de verordening van 1822 met
betrekking tot de avondgezelschappen op hem 'eenen ongunstigen indruk'
hadden gemaakt.2'6 Op 30 maart schreef de apostolisch vicaris in zijn antwoord aan de gouverneur dat zijn brief'nieuwe wonden van kommer, misnoegen en hartzeer' had toegebracht, te meer daar hij dacht dat met de aangebrachte 'modificatien ten aanzien van de stad 's Hertogenbosch, en ten genoegen van Z. K. Hoogheid den Prins van Oranje en Koninklijke Dynastie
ook elders zich bevindende', de zaak geregeld was. Hij beloofde echter
inlichtingen over de Tilburgse zaak te zullen inwinnen en daarover een weloverwogen besluit te nemen.2'7 Het conflict rond de Philharmonie werd
voor vicaris Den Dubbelden een prestigekwestie. Hij wilde niet zwichten
voor de pressie die de Tilburgse elite via het gouvernement, het koningshuis
en de Heilige Stoel te Rome uitoefende. Uiteindelijk zagen de zielzorgers
zich echter ook hier genoodzaakt om water bij de wijn te doen. De zaakgelastigde van de Heilige Stoel te 's-Gravenhagc, A. Antonucci, schreef op 3 juni
1837 vriendelijk doch beslist, dat de paus de door de Tilburgers in de zomer
van 1836 ingediende bezwaren tegen de elitaire avondgezelschappen en het
weigeren van de sacramenten serieus in overweging had genomen en na
ampele overweging had besloten dat het rigorisme, om verdere schade en
onrust te voorkomen, onmiddellijk beëindigd moest worden. De nuntius
verklaarde voorts dat hij zo snel mogelijk resultaten wilde zien, daar Rome
hem verzocht had om op korte termijn in dezen te rapporteren. Enkele

dagen later berichtte Den Dubbelden niet zonder gezichtsverlies dat hij,
'alarmé des tristes nouvelles de la part du St. Siège', zich zou voegen naar de
pauselijke bevelen, hoewel hij vreesde dat nu het hek werkelijk van de dam
was. Zwijsen schreef nadien aan de vicaris dat er voor Tilburg een uitzondering gemaakt zou worden: 'wanneer de Prins de Ballen enz. bijwoont mag
men die ook frequenteren'. De rust was hierdoor in Tilburg grotendeels
hersteld. 'Ik voor my zie er zo veel zwarigheid niet in', schreef pastoor Zwijsen, die bevriend was met de prins, diplomatiek aan Den Dubbelden. 2 ' 8
Wellicht gestimuleerd door het Tilburgse succes schreef de vooraanstaande Eindhovenaar J.J. Smits in september 1840 aan de apostolisch vicaris dat hij zich genoodzaakt had gezien bij de Heilige Stoel te Rome zijn
beklag te doen over de 'wraakroepende handelwijze der R. K. Geestelijkheid
te Eindhoven, om de absolutie te weigeren aan hen, die in een gesloten fatzoenlijken kring, met vrouw en kinderen, aan het onschuldige vermaak van
dans en muzyk deelnemen'. Op 20 juni van dat jaar had hij het 'gunstige en
voor ons allen troostrijke' antwoord uit Rome gekregen dat de Propaganda
Fide de Bossche kerkleiding had aangezegd 'den overdreven yver der Geestelijken terzake voorschreven te matigen, en hen den redelijken weg te doen
bewandelen, die alleen tot heil van het Geloof kan dienen'. De reden van
Smits' schrijven was echter dat zijn kinderen, die het bal ter viering van de
verjaardag der koning in de sociëteit Concordia hadden bijgewoond, 'als
voorheen'2'4 de absolutie was geweigerd, waarbij de biechtvader voorwendde niets van een pauselijk besluit te weten. Aangezien Smits hierover reeds
in juni bericht had gekregen, kon hij zich niet voorstellen dat de hoogeerwaarde nog geen tijding uit Rome had ontvangen. Interessant is het gegeven
dat Smits door de Propaganda Fide was uitgenodigd om 'nader te melden in
hoeverre men aan de bevelen van den H. Stoel heeft gehoorzaamd'. Met
minachtende spot haalde de Eindhovenaar dan ook de veelgehoorde spreuk
aan: Rome heeft gesproken, nu is Je zaak geëindigd, die door de Oostbrabantse
clerus echter naar eigen willekeur in de praktijk zou worden gebracht.220
Dat ook de plattelandsnotabelen zich niet onbetuigd lieten, blijkt uit een
anonieme brief van een 'ijverige voorstander der eenige ware Roomsche
Katholijke Kerk ten Zuiden van Eindhoven' die in 1837 vol woede schrijft:
'Waar wil het heen met de willekeurige onbeschofte en domme dwingelandij
van vele der Priesters in dit Bisdom, hoe verre wijken zij van de hejdenjke
214. Ibidem (brief Den Dubbelden, 27-1-1836, bnet gouverneur 29 1-1836). 215. Ibidem,
map iv (brief gouverneur aan Den Dubbelden, 21-^-1836) 216. Ibidem (brief pastoor
Zvnjscnaan Den Dubbelden, 23-3-1836) 217 Ibidem (brief Den Dubbelden aan de
gouverneur, 30-3-1836) 218. Ibidem, map 111 (brief Den Dubbelden aan Antonucci,
7-6-1837, brief Zwijscn aan Den Dubbelden, 1837) 219. Ibidem, map iv (brief gou\er
neur 23 9 1836), w aann gouverneur Van den ßogaerde reeds be/orgd aan Den Dubbelden
had geschreven dat J J Smits,J ν an Oorschot en Ρ A vander Heijden, allen notabele
ingezetenen van Eindhoven, bij hem hadden geklaagd over het optreden van de geeste
lijkheid tegen de viering van 's konings verjaardag in de sociëteit Concordia 220. Ibidem,
mapiv(briefj J Smits, 5-9-1840)
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schriftelijke en mondelingsche leer' af? Ingrijpen was, zo stelde deze geletterde scribent, noodzakelijk, daar anders 'de beschaafden stand' vroeg of laat
'het onkundig gemeen volk en het graauw [...] tegen de misbruiken van de
geestelijkheid moet opgewonden worden'. Door het botweg weigeren van de
sacramenten raakte de biecht in onbruik of werden er 'vele kwade biechten'
gesproken. Waarom werden de onschuldige vermaken die de kerk overal
elders wel toestond, de mensen niet gegund. Waarom legden de pastoors het
volk een last op die zij zelf niet konden dragen, aangezien 'zij met rijtuigen te
voet en te paard de wekelijkse congregatien [bedoeld zijn de zogenaamde
kransen] frequenteeren alwaar om strijd ieder snoeft op zijn overwonnen
dwingelandij en nieuwe uitvinding!!' Het was, zo vervolgde de briefschrijver, regelrecht despotisme om mensen van onbesproken gedrag te verbieden
een glas bier te drinken. 'Een deftig man mag met zijne vrouw niet meer gaan
wandelen, voor al nooit geen glas bier gaan drinken, want dat is crimineel'.
Waarom geven de priesters, als dit beleid tegen alle rede in moet worden
doorgevoerd, niet het goede voorbeeld door de verderfelijke en kostbare pastoorskransen afte schaffen? Door het verbieden van bijeenkomsten van gemengde gezelschappen van onbesproken gedrag werd het sluiten van goede
huwelijken tegengewerkt. De 'dwingelandijen, boers en ongeleerd uitgebraakt' veroorzaakten minachting voor de priesterstand. De gelovigen werden door 'de onkundige en heerszuchtige leerredens van zeer veele priesters' juist ontsticht...
Nu wil het geval dat in de parochie Waalre, ten zuiden van Eindhoven, in
het voorjaar van datzelfde jaar 1837 een hevig conflict uitbrak tussen de wel
zeer ontactische pastoor Dominicus Justinus Biemans (Bakel 1797) en zijn
vooraanstaande parochianen. Onze anonieme notabele briefschrijver is dan
ook vrijwel zeker uit dit kerkdorp afkomstig en we kunnen hem - onder
andere door de vele citaten uit bijbel en catechismus - identificeren als de
schoolmeester Wilhelmus Swane. Zijn woede, die in de brief in algemene
termen was gesteld, ging terug op het ondermijnen van zijn gezag door de
pastoor, die het eeuwenoude gebruik om de schooljeugd van beide geslachten met vastenavond op een feestelijke bijeenkomst te trakteren verbood.
Trakteren mocht, maar de jongens en meisjes moesten van pastoor Biemans
streng van elkaar gescheiden worden. Daarbij kwam dat het dochtertje van
de schoolmeester onbetwist de beste was in kennis van de catechismus, maar
dat de pastoor volgens Swane zijn eigen gunstelingen bevoorrechtte. Een
eerlijk vergelijkend examen had Biemans afgewezen. Dit conflict pruttelde
nog enige jaren door. In 1846 beledigde de pastoor in de kerk zelfs op grove
wijze bepaalde families, waaronder die van Swane. Zij werden 'ten toon
gesteld als waren zij kaf en gelijk aan varkens, hovaardig en onkuisch, enz.,
enz.' en hun werd de toegang tot de biechtstoel tijdelijk ontzegd. Apostolisch vicaris Den Dubbelden, die over dit alles was ingelicht, nam uiteindelijk maatregelen, waarbij hij echter het advies van de deken - die Biemans
overigens prees als een braaf en ijverig priester die vele oude misbruiken in

zijn parochie had verholpen - om de pastoor te vervangen niet overnam, het
geen wederom kenmerkend is voor zijn zwakke beleid. Tot aan zijn dood in
1853 zou pastoor Biemans in Waalre blijven fulmineren tegen de gemengde
221
gezelschappen.
Dat de Noordbrabantse clerus in het voetspoor van Van Alphen, Den Dub
belden ('s-Hertogenbosch) en Van Hooydonk (Breda) ten aanzien van de
gemengde ontspanning een rigorisme aan den dag legde waarbij men roomser was dan de paus, blijkt uil de steun die de notabelen en de provinciale
overheid kregen vanuit het centrum van de wereldkerk. Op bevel van het
Romeinse staatssecretariaat werd de Bossche vicaris Den Dubbelden in
1837 en 1840 gedwongen om de strenge verordeningen van zijn voorganger
te verzachten. Zo moest hij de deftige bals in Tilburg, waar de prins van
Oranje (koning Willem 11) destijds een kasteel had en de diplomatieke Joan
nes Zwijsen pastoor was, tolereren. Ook de Eindhovense elite deed met suc
ces een beroep op de Heilige Stoel. Rome was van mening dat de houding
van de geestelijkheid tegenover de wereldse gemengde samenkomsten te
zeer naar het jansenisme neigde en afgekeurd diende te worden. De secreta
ris van Den Dubbelden, de in bestuurlijke zaken meer competente Gerardus
Petrus Wilmer, consulteerde de aartsbisschop van Mechelen, kardinaal
Sterckx, die de rondzendbrief van vicaris Van Alphen uit 1822 op enige pun
ten aanpaste en aan de Romeinse congregatie deed toekomen. 222 Reeds in
zijn laatste jaren als apostolisch vicaris had Van Alphen via vice-superior
Ciamberlani van de Hollandse Zending een uitgebreide correspondentie
gevoerd met de Propaganda Fide te Rome over zijn beleid inzake het verle
nen van huwelijksdispensaties. Op een aantijging uit 1826 dat zijn houding
wellicht al te rigoristisch was, verweerde hij zich met zijn inmiddels welbe
kende overwegingen. Ondanks het feit dat de Propaganda Fide aandrong op
een meer gematigd beleid en in weerwil van de vicaris toestemde in dispen
satie, zou de bijna tachtigjarige Van Alphen zijn strenge visie niet meer wij
zigen. 223 Bij het naderen van zijn dood in 1831, waarbij hij naar eigen zeggen
zelfde hoogste verantwoording zou moeten afleggen, kon hij de uitvoering
van het Romeinse besluit niet meer in overeenstemming brengen met zijn
geweten. Den Dubbelen zou later meermalen, ter rechtvaardiging van zijn
beleid, verklaren 'hoe hij [Van Alphen] altijd zelfs tot op zyn sterfbed daar
over heeft gedacht en gevoeld1 en dat Van Alphen betreurde dat de 'schijn
van toegevendheid' die hij onder druk had vertoond, misbruikt was.224

221. Zoetmulder, Aalslen Waalre, il, 160-163 Zie voor Biemans. Schutjes, Geschiedenis
van het bisdom 's-Hertogenbosch, v, 868 222. BAH, doos bisdom 30, Den Dubbelden v, map
111 & iv Vgl. voor deze boeiende episode onder meer Melief, Joannes van Hooydonk, 37, en
Mosmans, Hel redemptoristenklooster Wittern, 216-217. 2 2 3· Vgl. De Valk, Romeinse beschei
den, iv-i, nr. 305g (14 september 1826), 3061,3072, з107,}15°, з• 81, 3232 (η maart 1827),
die een briefwisseling betreffen tussen Van Alphen en het Vaticaan over een door hem
geweigerde huwelijksdispensatie 224. BAH, Den doos bisdom 30, Dubbelden V, map 11
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Omdat Rome destijds in deze houding had berust, verwachtte Den Dubbelden dat het met maatregelen van hogerhand tegen zijn rigoristiche opstelling ook wel zou loslopen De werkelijkheid was in de jaren dertig van de
negentiende eeuw evenwel anders De Romeinse zaakgelastigden schreven
vriendelijk, maar niet zonder ironie dat zij de ijver van de apostolisch vicaris
waardeerden, maar zijn beleid ten aanzien van de 'beschaafde bijeenkomsten' evenwel om moraaltheologische en diplomatieke redenen in hoge mate
afkeurden " s
De lobby van de Noordbrabantse katholieke elites was dus bijzonder
effectief Deze machtsconflictcn hadden bovendien een interessante sociale
dimensie De notabelen voelden zich, zoals uit de correspondentie blijkt,
niet alleen ver verheven boven de boerencultuur van het platteland, maar
hadden evenmin respect voor de in hun ogen weinig verfijnde cultuur en
levenswijze van de pastoors, die in Noord-Brabant immers van oudsher voor
een groot deel uit de boerenstand werden gerecruteerd
Toch was omstreeks 1850 het aantal buitenechtelijke geboorten in
Noordbrabantse steden en dorpen, ondanks de relatief hoge huwelijksleeftijd, het laagst van alle Nederlandse provincies Per 1000 ongehuwde vrouwen in de leeftijd van 15 tot 44 jaar werden er slechts 6,3 kinderen geboren
Ter verklaring van deze uitzonderlijke situatie - koploper Zuid-Holland
telde een percentage van 17,4 - is niet alleen gewezen op de specifieke
bedrijfsstructuur van de zandgronden, waar veel kleine boerenbedrijven
\ oorkwamen met hooguit een enkele meid of knecht, maar ook op de sterk
matigende invloed van de rooms-katholieke kerk " 6 We kunnen dan ook
stellen dat het offensief van de Noordbrabantse apostolisch vicarissen in de
periode 1820-1850, de tijd waarin het aantal buitenechtelijke geboorten
sterk afneemt, niet alleen een cultureel maar ook een demografisch effect
heeft gehad
225 Ibidem, map in (correspondentie met de Heilige Stoel) 226 kok, 'Buitenechtelijke
geboorten', 194
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Het le\en van alledag werd, \oorzien of onПеГ. Q ä g e l l J K S і е
verwachts, doorbroken door bijzondere ge
beurtenissen in levensloop en jaarkalender,
die naar gelang van tijd, regio, religie en sociaal-culturele groep op een speci
fieke, rituele wijze vorm kregen en werden gevierd Een kenmerkend ingrc
dient \ an deze regelmatig terugkerende bakens in de collectieve en persoon
lijke tijdsbeleving vormden dansen en maaltijden Ook hier speelden de jon
geren een prominente rol, e\ enals bij rituele sancties zoals het tafelen, ploegspannen en beerjagen Achter deze specifiek Meierijse benamingen gaan ge
welddadige charivari-rituelen met betrekking tot het huwelijk schuil, die op
de verontruste aandacht van de wereldlijke overheid konden rekenen Het
waren vooral de mannelijke adolescenten die van zich deden spreken tijdens
de kermissen met de welhaast onvermijdelijke vechtpartijen Zowel op deze
patroonsfeesten als bij het carnaval - met de vastenavond als plattelandsvan a n t - vermaakte men zich rond de herbergen met kwelspelen waarin dieren
figureerden Ook de andere kalenderfeesten kenden hun karakteristieke ver
makehjkheden, waarbij bijvoorbeeld de jongere kinderen naar voren traden
Vanuit kerkelijke en wereldlijke bronnen wordt een verhelderend licht ge
worpen op de Meierijse viering van het trouwen, dopen en begraven en krij
gen we tevens inzicht in de rituele \ormgeving \ an de kalender

I UBI SALTATIO IBI DIABOLUS

Een vorm van vermaak waartegen zowel de katholieke als de gereformeerde
kerk zich keerde, was het dansen Zoals we reeds in het vorige hoofdstuk
zagen vormden de dartelheid en het door gebaren en houdingen benadruk
ken van de lichamelijkheid, gepaard met de voor- of buitenechtelijke om
gang tussen de geslachten, de belangrijkste motivatie voor deze afkeuring
Zowel katholieken als gereformeerden waren in principe tegen het dansen,
evenzeer tegen de zogenaamde sociale dansen (bijvoorbeeld reidansen) als
tegen de kunstdansen uit de betere kringen (bijvoorbeeld de wals) De contrareformatonsche houding tegenover het dansen kende een sterke conti
nuïteit, waarbij tot in de negentiende eeuw rechtstreeks werd teruggegrepen
op zestiende-eeuwse voorgangers Ook in de calvinistische wereld vormde
het dansen een vaste topos waarover met name in de zeventiende eeuw vele
theologische traktaten verschenen, die hun sporen hebben nagelaten in
Meierijse classes en kerkeraden

еП

In het vroeg-moderne katholieke vertoog over al dan niet toegestane vermaken, werd het dansen als het ware gediaboliseerd. Het was met andere woorden een duivelswerk (ubt saltatio ibi diabolus) waaraan vooral de jeugd, zonder stil te staan bij de verschrikkelijke gevolgen ervan voor het zieleheil, zich
bezondigde.' Dat jongeren zelf niet beseften in welke gevaren ze verkeerden, blijkt uit de vraag van het meisje ('jonge-dochter') Thérèse in de vroegnegentiendc-eeuwse Boere-Theologte van de norbertijner zielzorger Jacques
Claes ( 1752-1828): 'Broeder! maer wat is dat van dat dansen? Is dat zoo eene
groóte zaek, dat 'er hedendaegs zoo veel tegen gepreekt en geschreven
word... Somtyds Bigt ik my dat, en somtyds niet... Den eenen Bigt-vader
maeckt 'er veel uyt, en den anderen niet. Den laetsten heeft my gezeyd, dat
den duyvel Asmodeus in het midden van den dans is, en alle d' andere in de
ronde'.2 Deze vraag was broeder Anselmus - de vrome kluizenaar die in de
Kempense samenspraken optrad als gesprekspartner van het meisje natuurlijk uit het hart gegrepen en hij ging er eens goed voor zitten om deze
dolende jongedochter van repliek te dienen.
Allereerst wees hij haar op het bestaan van nuttige boekjes als De BoereDogter, waarin de redenen voor de vele preken en instructies tegen het dansen werden gegeven. De broeder kende geen zaak waarvoor de duivel méér
advocaten had dan voor het dansen; de gevaren ervan voor de goede zeden
werden niet alleen door de jeugd, maar ook door ouders, ja zelfs door sommige biechtvaders, onderschat en goedgepraat. Anselmus kon zich, hetgeen
ons niet verwondert, beter vinden in de opstelling van Therese's laatste
biechtvader, die immers de opvattingen van geleerde auteurs weerspiegelde.
Had de heilige Joannes Chrysostomus (circa 345-407) immers niet reeds
gezegd 'dat den Dans een duyvels-spel is, den pest van de zielen, de nederlaeg van de onnoozelheyd, eene hclsche feest, en den Center van den duyvel'?3 Om deze woorden kracht bij te zetten ontvouwde onze godvruchtige
kluizenaar een prent waarop het werk van de duivel tijdens het dansen plastisch was uitgebeeld. 'Tot meer verklaering, ziet hier in die Print, hoe dat
dien middelsten met zynen Krabber de mact slaegt, en hoe dat alle die Horemannekens lustig zyn in de ronde op het gespeel van de instrumenten die op
de hoeken staen; ziet ook hoe dat die mans en Vrouw-persoonen hun naderen', aldus de broeder, die er snel aan toevoegde 'dat eventwel hier lichaemelyker-weyze te zien is, geschied geestelyker-weyze in de ziel'.4
Bij deze passage is in de Boere-Theologie de prent ingebonden waarover
broeder Anselmus sprak. Het betreft een groot blad (39 χ 33,5 cm), een for
maat dat we kennen van de eerder genoemde 'volksprenten', dat ten behoeve
van het boek tot octavo-formaat (17 χ io cm) was opgevouwen. Dat deze
prent niet later toegevoegd is, maar origineel tot dit boekwerk behoort blijkt
uit de instructie voor de binder, waarin op de plaatsing van 'Den Duyvels
Dans' wordt gewezen.5 De prent bestaat uit vier delen: een opschrift, een
centrale houtsnede, aan weerszijden daarvan een verklaring van de voorstel
ling, en aan de voet een lied over vier kolommen. Helemaal onderaan staat

het adres van de uitgever, drukkerij J. Meyer op de Grote Markt te Leuven.
Centraal op de prent zien we de duivel Lucifer, die de andere gevallen enge
len opwekt om de jeugd tot de dansgezelschappen te verlokken. 'Ну springt
van vreugd, ziende zynen goeden buyt', zo luidt de explicatie. In zijn rechterklauw draagt hij de slang die sinds het verleiden van Eva nog steeds venijn
spuwt. In zijn rechterpoot hanteert hij een tweetandige haak, waaraan hij de
zielen vast kan klampen. In een grote kring om hem heen dansen 35 duivel
tjes poot aan poot; wie zich binnen de cirkel bevindt, zit opgesloten. 'Hier
door is 't, dat de Jongheyd zoo moeyelyk den danslust verlaet, als zy eens in 't
net is.' Binnen de duivelskring bevinden zich onder meer drie danspaartjes
en een orkestje, bestaande uit drie speellieden (viool, fluit en bas), die als de
voornaamste medewerkers en gunstelingen van de duivel worden aange
duid. Behalve de dansers en muzikanten zien we een drinker die zich, zwe
tend van het dansen, met sterke drank verkoelt 'en zyne zinnen verdraeyt';
de gevolgen daarvan zien we in het volgende tafereel, waar een dronkaard bij
een boom staat over te geven. Onder de speellieden zit een jongedochter te
popelen wederom ten dans te worden gevraagd. De herbergier, die slechts op
eigen gewin uit is, schenkt voortdurend bij. 'Ну dientze al, en maeckt zig aen
alles medepligtig'. In de hoeken buiten de cirkel (de zwikken) zien we godvruchtigen en weeklagende ouders; linksonder een wenende vader die door
het dansen zijn zoon een 'slemper' heeft zien worden en wiens dochter haar
eer erdoor heeft verloren. Tegenover hem bidt een moeder met de rozen
krans in de hand de kruisweg 'op dat haere Kinders zouden betere zinnen
krygen, en de Dans-schooien voor altyd verlaeten'. In de bovenste hoeken
zien we hoe jonge mannen en vrouwen zich behoren te gedragen: zij wenden
zich godvruchtig tot respectievelijk Christus aan het kruis en Onze Lieve
Vrouw in een boom in de hoop de verblinde jonkheid afkerig te maken van
het dansen. Het motto bij deze weldoordachte houtsnede luidt dan ook: 'Zoo
verliest men goede Zeden! / Eerbied, Tugt, en goed beleyd / Worden met
den voet vertreeden / Door des Satans listigheyd'.
De compositie van deze prent, getiteld 'DEN DANS / Is eenen Cirkel,
wiens middelpunt is den Duyvel, en den omtrek alle zyne rondom staende
Engelen', is gebaseerd op een passage van de franciscaanse theoloog Conrad
Clinge (1483/84-1556), wiens beschrijving door de invloedrijke kardinaal
aartsbisschop van Milaan, Carolus Borromaeus ( 1538-1584), werd aanbevo
len in zijn traktaat tegen het dansen.6 De samensteller van de prent gaf, wat
1. Del Giudice, 'Ubi saltano ibi diabolus' 2. Claes, De Boere-Theologie, 246 3. Ibidem,
247 4. Ibidem, 248 5. Ibidem, 320 In sommige edities van de Boere-Theologie, zoals die
van de firma Snocck-Ducaiu, 'drukker van zedige boeken1 te Gent uit 1827 (coli. Arie van
den Berg, Amsterdam), is de prent als een uitklapbare boekillustratie opgenomen, waarbij
aan de voorzijde de houtsnede met uitleg, en op de keerzijde het lied staat afgedrukt De
typische volksprentkenmerkcn van een los blad met afzonderlijk opschrift en adres, ont
breken hier 6. Zie over hen N Paulus,'Clinge, Conrad', in LThK, 11,1235, en H Jedin,
'Borromaus, Karl', in LThK, 11,611-612 Op de prent van de duivelsdans staat Clinge als
'Glingius' aangeduid
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'Den dans is eenen Cirkel, wiens middelpunt is den Duyvel'. Religieuze
volksprent (390 χ 335 mm) met houtsnede, ingebonden i n j . Claes, De BoereTheologte, 4de druk, Leuven 1810 (Gemeentelijk Museum Veldhoven, CMR)

zeer uitzonderlijk is voor dit genre houtsneden, keurig aan waarop hij zich
baseerde. Dit zegt niet alleen iets over het klerikale karakter van de beeldproducent, maar duidt tevens op het streven de moraaltheologische inhoud
van de voorstelling te legitimeren. Om collega-zielzorgers te steunen ver
wijst Claes, die we met enig voorbehoud als de samensteller van deze prent
kunnen aanduiden, naar het werk over de Tien Geboden van Tournely
(Parijs 1748, deel ν 1, p. 318).7
Behalve een houtsnede met toelichting bevat het blad tevens een lied,
waarvan het niet uitmaakte op welke melodie het werd gezongen (Wyze: t'
uwer keuze). Het lied bevat twaalf coupletten en is speciaal gedicht om de
houtsnede te bezingen: 'Ziet hun danssen, lustig springen / In de ronde
poot aen poot, / Om de dwaeze Stervelingen / Zoo te brengen tot de dood!'
De duivel trekt evenwel zijn repertoire van vcrleidingskunsten open, 'Waerom 't huys zoo zitten kweelen, / Droog, en treurig als een' staek?' De kleri
kale gelegcnheidsdichter werpt de zangers echter voor de voeten: 'Wie van
twee wilt gygelooven, / BOR ROMEÉ, of Heyntje-Pekì / 'Kbid u,speelt voor
Heyndendooven, / Eer hy in de hel u trekk'!' Vervolgens wijst hij op het
gevaar van onkuisheid dat in de dans schuilt en ontkracht hij de veelgehoorde tegenwerping dat er niets kwaads gebeurt: 'Dit de Nikker zal weerleggen:
/ Want de vreugd hem schatren doet'. Maar niet alleen in de danszaal, ook
bij het naar huis gaan in het nachtelijk donker geschiedt er veel dat niet door
de beugel kan. Kortom, zo besluit het lied, jeugd bewaar uw ziel en deugd,
'Brengt uw' danslust tot bedaeren, / En peyst veel op d' eeuwigheyd'. Stel je
voor dat je tijdens het dansen zou sterven!
Elke toenadering tussen de seksen vóór of buiten het huwelijk was in de
ogen van de clerici verdacht. In de Boere-Theologie wordt dan ook nadrukkelijk gewezen op dit gevaar van het dansen, het is immers een naaste gelegenheid tot zonde. Wie danst en meent dat hij vrij van zonden is, lijkt op het varken 'dat meynt dat zynen Stal zuy ver is, al hoe-wel het tot zynen snuyt toe in
de vuyligheyd ligd, om dat het alzoo gewoon is'. Het is niet erg geloofwaardig, aldus de broeder tot de jongedochter, 'dat gy tusschen die wederzeydsche opzigten, toelagchingen, omhelzingen, ondermengelingen van handen, &c van inwendige zonden vry zyt'. Wie dat beweert, is 'eenen Strunk
bol [...], of eenen Engel, oft eenen leugenachtigen duyvel'. Nadat hij Thérèse gemaand heeft zich in te schrijven bij een of meer broederschappen en de
daarbijbehorende godsdienstoefeningen te doen, vat hij zijn mening over
het dansen onder het motto 'PEYST'ER WEL O P ' kernachtig samen: 'het
hedendags dansen is het bederf van de jongheyd, d' oorzaek van hunne
7. Dit betreft het hoofdwerk van Honoré de Tournely ( 1658-1729), getiteld Praeleclwnes
theologiae ( 16 delen, Parijs 1725-1729), dat later werd voortgezet door Pierre Collet ( 16931770) onder de titel Continuanopraetectionum H Tournely swe Tractalus de universa
iheologta morali ( 17 delen, Parijs 1733-1760) Naar dit laatste werk (v 1,318) wordt op de
prent verwezen, in latere edities van 'de duivelsdans' wordt voor alle duidelijkheid
rechtstreeks naar Collet verwezen Zie A Ohgschlager, 'Collet, Pierre' en 'Tournely,
Honoré de', in LThK, x, 5 en 285.

wederspannigheyd aen hunne ouders en meesters, de onteering van de Heylig-dagen en Sondagen, eene feest \oor de duyvels, eene overtreeding oft
herroeping van de beloften gedaen in 't H Doopsel, de gelegentheyd tot de
ontugtigheyd, de Academie daer 't kwaed geleerd word, het veld daer den
duvvel zyne netten uy twerpt om zielen te vangen, de Jaer-merkten daer de
schaemte te koop komt, de kraemen daer Gods gratie, den Hemel, de eeuwige zaligheyd, den peys van de conscientie voor eenen kleynen prys verschaggelt en verzet word, eyndelyk, het graf van alle deugden' 8
Claes hanteert in zíjn Воеге-Тпеоіоціе niet alleen de aansprekende vorm van
de dialoog en een simpel woordgebruik om zijn eenvoudige plattelandspubhek te bereiken, maar gebruikt tevens enkele van de meest invloedrijke me
dia uit de vroeg-moderne tijd, namelijk de prent en het lied Het uitvouwba
re blad verwees rechtstreeks naar de bij boeren en buitenlui welbekende
'volksprenten', waarop heiligen of profane thema's, zoals de trap des ouderdoms en beeldverhalen stonden afgebeeld 9 Door middel van de houtsneden
werden de abstracte drukletters niet alleen concreet waarneembare werke
lijkheid, ze lieten ook geen ruimte voor misverstand bij ongeletterde toe
schouwers Het lied leende zich om hardop gezongen te worden Om te ver
mijden dat men de juiste melodie niet kende en het lied ongezongen het, was
elke wijs toegestaan, zolang het maar uitgevoerd werd Daarbij was de dicht
vorm van het lied in mnemotechnisch opzicht erg belangrijk, door het rijm
zou het lied - idealiter- los van het blad een eigen leven gaan leiden
In een handgeschreven hedboekje (circa 1800) uit de nalatenschap van
een begijn uit Herentals figureert het lied van de duivclsdans, dat met enige
verbasteringen lijkt te zijn overgeschreven van een gedrukte prent of liedblad Zo is bijvoorbeeld de naam van Borromee, waarmee het begijntje ken
nelijk geen raad wist, verhaspeld tot 'bonomie' (ze bedoelde kennelijk bonho
mie in de betekenis van vriendelijke wellevendheid) Dat het lied van de duivelsdans niet (lang) populair is geweest mag blijken uit het feit dat het, voor
zover kon worden nagegaan, door volkskundigen m de negentiende en twin
tigste eeuw niet uit de levende, orale traditie is opgetekend Het motief van
duivels die wegdansen met zondaars in de richting van de hel kende in de
Zuidnederlandse hedcultuur evenwel een ruime verspreiding I 0
Heeft de opgevouwen prent alle uiterlijke kenmerken van een 'volks
prent', door de specifieke context (namelijk als uitklapbare illustratie in een
godsdienstinstructie) wordt de functie van het blad als drager en verspreider
van een elitaire klerikale moraal duidelijk Jacques Claes koos als pastoor te
Oostham in de Limburgse Kempen blijkbaar bewust voor dit populaire me
dium Aangezien het blad het adres van de uitgever vermeldt, mogen we aan
nemen dat de prent ook los verkrijgbaar is geweest Een (zeldzaam) exem
plaar bevond zich in het kleinseminarie Beekvliet te Sint-Michielsgestel ' '
Dat de eigenlijke 'gebruikers' van deze prent niet zozeer leken als wel gees
telijken of religieuzen (vergelijk het begijnenhedboekje) waren, blijkt tevens

uit het gegeven dat in het klooster van de paters redemptoristen in het Zuidlimburgse Wittern een latere versie van deze prent wordt bewaard. Het betreft een met sjablonen fel blauw, rood en geel gekleurde versie, die in het
tweede kwart van de negentiende eeuw door de firma P. J. Brepols te Turnhout, destijds een bekende producent van volks- en kinderprenten, is uitgegeven. Bij deze editie staat boven de oorspronkelijke kop ('Den Dans / Is
eenen Cirkel...') nu het meer aansprekende opschrift DEN DUYVELSDANS.
Behalve kleine, niet inhoudelijke, moderniseringen van de teksten, zijn nieuwe houtsneden vervaardigd, die evenwel nauwkeurige kopieën blijken te zijn
van de oude, ongekleurde, Leuvense editie (zie afb. op ρ. 3οι).' 2 De in Wit
tern bewaarde prent werd, samen met andere daar overgeleverde religieuze
instructieve 'volksprenten', tijdens zogeheten volksmissies gebruikt om het
volk op te roepen tot boetvaardigheid.
De volksmissies, die vanaf de vestiging van de redemptoristen in Wittern in
1836 tot in de jaren vijftig van de twintigste eeuw systematisch werden ge
houden, betroffen periodieke tien- of meerdaagse godsdienstoefeningen, die
onder leiding van enkele paters op uitnodiging van bisschop, vicaris-gene
raal of pastoor werden verzorgd in de parochies. De parochiale missie, die
overigens ook door jezuïeten, kapucijnen of wereldgeestelijken kon worden
verzorgd, kende een vaste opbouw waarbij in vele predikaties de algemene en
specifieke plaatselijke zonden breed werden uitgemeten om vervolgens op te
roepen tot berouw. Halverwege of tegen het einde van de missie was met de
kruisplanting het keerpunt gesitueerd. Pas nadat iedereen had gebiecht was
de parochie voldoende gezuiverd om weer ter communie te gaan. De missies
gingen gepaard met voordien in gewone parochiekerken nooit vertoonde
plechtigheden, zoals de oprichting van een kruisweg, de eerboete aan het allerheiligste sacrament en de toewijding aan de allerheiligste Maagd Maria.
Bij de slotpreek werden ten slotte de doopbeloften - om de antichrist te verzaken - vernieuwd. Ter bestendiging van het succes van de missie werden
godvruchtige verenigingen en broederschappen, bijvoorbeeld ter wering
van het vloeken en onkuise gesprekken, (her)opgericht. ' 3
De toon van de karakteristieke volksmissieprcdikatie was in Nederland
van begin af aan gezet door de uit Amsterdam afkomstige redemptorist Bernard Hafkenscheid (1807-1865), die door zijn retorische performance op het
gemoed van de gelovigen werkte en grote indruk op hen maakte: 'dikwijls
8. Claes, De Doere- Theologie, 248-249,251 9. Vgl De Meyer, De volks- en kinderprent m de
Nederlanden 10. Vgl Lauwcry s,'Zo zongen de begijntjes te Herentals ca 1800',nr 46
('Let hier wel') Met dank aan Louis Grijp en Harne Franken 11. Knippenberg, 'Den
duivels dans' Als los blad met adres J Meyer te Lo\en tevens afgebeeld in DeMeycr,
Volksprenten in de Nederlanden 1400-rçoo, 48 12. KARW, prentenmap vulksmissies,blad
DEN DUYVELSDANS Vgl ook Van Heurck & Boekenoogen, Histoire de l'imagerie populaire
flamande, 45-56,672, en De Meyer, De volks- en kinderprent in de Nederlanden, 364,61 o.
13. Konings, Verordeningen ι oor de Missten Vgl ook Mosmans, He ι redemptoristenklooster
Wittern, Lvers & Post, Historisch repertorium, 97-142,en Roes, 'Van grote klok tot milieumissie'

stroomen de tranen in overvloedige mate en worden de zuchten en het geween des volks zoo luide, dat de predikant genoodzaakt is zijne rede te
onderbreken'.' 4 Zijn biograaf en priesterneef Lans beschrijft hem in euforische termen. Met zijn indrukwekkende gestalte betrad pater Bernard, zo
schrijft Lans, als een machtig veldheer de kansel. Plechtig sloeg hij een kruis
en viel in het vuur van zijn preek op de knieën om de gelovigen van hun zonden af te houden. Een vast element in zijn
volksmissiepredikatie was het van de borst
rukken van zijn crucifix, onderwijl roepende: 'Welaan dan! als gij nog niet veranderen
kunt, vertrapt uw gekruisten Jezus dan!' Bij
die passage wierp hij het kruis soms letterlijk
vanaf het preekgestoelte 'onder het volk' de
kerk in.15 Pater Bernard gunde zich, zo vernemen we voorts, geen rust voor hij zijn doel
had bereikt en 'in de zuchten en de tranen
des volks de zekerheid van zijne overwinning had gekregen. Hij weende met hen...
Hij wilde, zonder de meer beschaafden te
kwetsen, boven alles verstaan worden door
het volk'.
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Bij dit streven om zo effectief mogelijk
een groot publiek te bereiken - waarbij men
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seerde - behoorde, naast het gebruik maken
van 'de macht van het woord' in de predikaPater Bernard Hafkenscheid CssR.
tie, ook het hanteren van drukwerk, zoals
Litho (140 χ 85 mm), ingebonden in
kleine
missiebriefjes en grote religieuze
het Katholijk missieboek, uitgegeven
prenten
met daarop teksten als 'God ziet
door Glenisson & Van Genechten
mij, hier vloekt men niet'. De volksmissies
te Turnhout in 1839 (Gemeentelijk
Museum Veldhoven, CMR)
hebben hierdoor een sterk stimulerende
invloed gehad op het gebruik en bezit van
devotionalia in Zuid-Nederland. Tijdens de missies werden grote hoeveelheden prenten verkocht, niet alleen met instructieve voorstellingen zoals
van de duivelsdans, maar ook met het portret van pater Bernard, die welhaast als een heilige werd vereerd. Tijdens een volksmissie te Weert werd
zijn portret bij duizendtallen verspreid; er was zelfs een koopman die bij elke
verkochte rozenkrans 'eene père Bernard' op de koop toe gaf. Een Mechelse
kanunnik verklaarde later dat hij het portret van pater Bernard, 'over wien
mij allerlei wonderbare dingen waren verhaald geworden', in talrijke Noordbrabantse gezinnen had aangetroffen. Niet alleen eenvoudige mensen, maar
ook prelaten roemden de daadkracht van de redemptorist. Zo schijnt,
wederom volgens Lans, monseigneur Van Bommel ( 1790-1852) te Luik eens

verklaard te hebben: 'ik verzeker u, te X. heeft P. Bernard met den duivel
waarlijk geworsteld; maar de pater heeft gezegevierd'.16
Ook banketbakkers trachtten een graantje mee te pikken van pater Bernards populariteit door tegen de tijd van de volksmissie koeken met zijn
karakteristieke gestalte in de winkelvensters uit te stallen en te verkopen. Dit
tekent ook de feestelijke stemming die zo'n missie in een parochie met zich
meebracht. Van de volkmissies te Tilburg en Breda (beide vanaf 1842) zijn
speciaal gesneden koekplanken met zijn portret bewaard gebleven. Aangezien de missies regelmatig vernieuwd werden, waren ze voor de bakkers kennelijk een verantwoorde investering. Pater Bernard werd door het gelovige
volk aldus letterlijk verslonden. ' 7
In de preken tijdens de volksmissies werd nadrukkelijk gewaarschuwd
voor de dansen en gemengde bijeenkomsten.l8 Ook in de officiële instructieboeken die bij gelegenheid van missies grif van de hand gingen, zoals het
Kathohjk missieboek uit 1839, werden 'christene macgden' gewezen op de
zedenbedervende invloed van de slechte gezelschappen, immers: wie met
pek omgaat, wordt ermee besmet. Het volksmissieboek stelt dan ook, geheel
in de lijn van andere godsdienstige instructies zoals de Boere-Theologte:
'Dansen, ballen, schouwspelen zyn voor eene maegd gevaerlyk en verderfelyk: in ontuchtige dansen sterft de onschuld; in het wederkeeren wordt zij
begraven'. Bedenk dat wie zondigt, de hel wacht. 'Reeds brandt onder uwe
voeten die schrikkelyke oven, en ach! op dit oogenblik, dat gy dit leest, ach,
hoe vele zielen worden door denzelven verslonden'.'9 In dit kader van wat
'de pastoraal van de angst' is genoemd,20 dienen we de voorstelling van de
duivelsdans in de vorm van een 'volksprent', voorzien van specifieke moraaltheologische normen en waarden, te sinieren. De geestelijken beschouwden het losbandige gedrag van de jongeren als een bedreiging voor
de christelijke samenleving.
Deze houding stond in een lange contrareformatorische traditie van het
tegengaan van de gevaarlijke gemengde bijeenkomsten van jongeren (de zogenaamde conventícula), waarvan het dansen een vast onderdeel vormde.
Aan deze continuïteit van kerkelijke diabolisering van het dartel vermaak,
dat als het ware beschouwd werd als de heksensabbat van de jeugd, refereerde de expliciete verwijzing in de prent van de duivelsdans naar de kampioen
van de contrareformatie en tevens neef van paus Pius iv, Carolus Borro14. Lans, Het leven van pater Bernard, 235 15. Ibidem, 185,203-204. 16. Ibidem, 165-166,
186-187 ]7· Koekplank van bakkerij Kncchtel (later Klaasscn) op de Heuvel te Tilburg
(coli M Mandos-van de Pol, Waalre), koekplank uit Breda in het Noordbrabants Museum
te's-Hcrtogenbosch (inv nr в 6404-79 PG). 18. Vgl de Concwnes P. Bernardi die als hand
schrift in zes delen bewaard worden in het PAR te Roosendaal 19. Kathohjk mtssieboek, 104,
131-132 Deze editie was samengesteld door redemptoristen uit het klooster te Wittern
In het hier gebruikte exemplaar, dat afkomstig is uit Oirschot, is voorin een litho van pater
Bernard bijgebonden (Gemeentelijk Museum, Veldhoven, ( MR) DefirmaGlcnisson &
Van Genechtcn te Turnhout beschikte in haar fonds omstreeks 1845 overigens ook over
een grote houtsnede op volksprcntformaat met het portret van Bernard Hafkenscheid
20. Vgl Delumeau, Le pèche et la peur

Koekplank (255 χ 121 mm) met voorstelling van pater Bernard, Tilburg 1842.
Met de afbeelding op de keerzijde, die naar verluidt werd gestoken bij gelegen
heid van de intocht van Antonius van Gils als 'primus' van Leuven in 1779,
kon eenreligieuze feestkoek worden gebakken (Collectie Mandos-Van de Pol,
Waalre)
Hiernaast: koekplank (414x114 mm) met de voorstelling van een kip, Napoleon
en pater Bernard, Breda 1842 (Noordbrabants Museum, 's-Hertogenbosch)

maeus. Deze had onder de in moraalzaken
strenge paus Innocentius xi ( 1676-1689) een
heel nadrukkelijke plaats verworven als
voorbeeld van een juist pastoraal beleid inzake de biecht en hij vormde tot in de negentiende eeuw het moraaltheologische referentiekader voor zielzorgers.
Zo beschikten apostolisch vicaris Den
Dubbelden (1769-1851) en zijn uit Boxtel
afkomstige secretaris G. P. Wilmer (18001872), de latere bisschop van Haarlem, over
een in 1841 uitgegeven Leerrede overde danspartijen. Dit anonieme, uit het Frans vertaalde traktaatje was uitgegeven in Leeuwarden,
maar kon tevens verkregen worden bij J. J.
Arkesteyn en Zoon te 's-Hertogenbosch.21
Ondersteund door vele citaten van kerkvaders en theologen werd hierin de rigoristische opvatting van de wereldgeestelijken
verdedigd. 'De Kerk van Jesus Christus, de
onfeilbare meesteresse der ware zedeleer,
heeft de wereldsche dansen altijd gegispt, en
zij heeft niets verzuimd, om hare kinderen er
van terug te houden. Door alle eeuwen heen
heeft zij steeds dezelfde taal gesproken. Hetzij op hare Concillen, hetzij door de stem barer Leeraren, hetzij door die harer Heiligen;
altijd heeft zij geroepen dat men tegen haren
geest en wetten, tegen die der gansche Religie zondigt, zoo men deel neemt aan de wereldsche dansen'. De auteur verwees tevens
naar de onder Carolus Borromaeus gehouden concilies van Milaan, die de dans beschouwden als 'een circel, waarvan de duivel
het middelpunt is en zijne slaven den omtrek
vormen; zoodat het dansen zeer zeldzaam,
of zelfs nooit zonder zonde geschieden kan'.
Ter adstructie werden enkele voorbeelden
aangehaald van danslustigen die jammerlijk

21. BAH, doos bisdom 30, Den Dubbelden V,
Conventícula & choreas, map I : Leerrede over de
danspartijen, uit het Fransch (Leeuwarden bij
J.W. Hoepermans, 1841 = Kleine Nederlandsche
Bibliotheek 13).
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verongelukten 'En heeft men met, in onze dagen, een jong en aanminnig
meisje, in de drift van eenen wereldschen dans, achterover op haren gouden
haarkam zien nedervallen, om alzoo in het werktuig harer ijdelheid het werktuig van haren dood te vinden' Op de tegenwerping dat er ook eerbare danspartijen bestonden, repliceerde de auteur Overal vindt men de pracht der
kleedcren en sieraden, de kunstenanjen der verleiding, eene verwijfde harmonie, het lonkspel der oogen, de uitdrukking der gebaren en de beguichehngen der onzedigheid Nu, ik vraag het u, 7ijn dat eerbare danspartijen?'
Dergelijke bijeenkomsten zouden immers, aldus de auteur, zelfs kluizenaars
doen ontgloeien 22
Deze rigoristiche veroordeling van het dansen, die in de biechtstoel het
weigeren of slechts met uitstel verlenen van de absolutie aan de berouwvolle
zondaar tot gevolg kon hebben, stond op gespannen voet met de biechtpraktijk van de redemptoristen tijdens hun volksmissies Geheel in overeenstemming met de opvattingen van hun Italiaanse stichter Alfonsus de Liguori
(1696-1787), die de biecht minder zag als een sanctionerend dwangmiddel
dan als een educatief communicatiemiddel, werd langdurig en aandachtig de
biecht gehoord en na oprecht berouw, ook in geval van recidive, absolutie
verleend Legde de seculiere parochieclerus van oudsher sterk de nadruk op
het waardig ontvangen van de heilige communie, de aanhangers van het 'Alfonsianisme' wilden door middel van het sacrament van de biecht het contact met de gelovigen onderhouden en hen op deze wijze nader tot God
brengen De penitenties die de zondaren werden opgelegd, dienden constructief te zijn en hen niet te verbitteren De redemptoristen gingen ervan
uit dat de opluchting die een goede biecht bij het gelo\ige volk teweeg kon
brengen een stimulans was om het pad der zonde te vermijden of in ieder
geval regelmatig op het rechte pad der kerk en deugdzaamheid weder te
keren Dat de meeste Oostbrabantse parochiepriesters slechts op hoogtijdagen massaal en slordig biechthoorden, was hun een gruwel De biecht werd
daardoor een plichtmatig, afgesleten ritueel, en de aansporingen en aanbevelingen uit pastorale instructieboeken als Den Godvruchttgen landsman en Het
Hemels Palmhof om zich degelijk voor te bereiden op de biecht sorteerden
slechts weinig effect De communicatie tussen penitent en biechtvader was
doorgaans gebrekkig, waarbij de eerste bijvoorbeeld het verschil tussen een
dagelijkse zonde en een doodzonde niet kende en de laatste bij probleemgevallen vrij snel 'het schuifke' gaf Hiermee werd het dichtschuiven van het
spreekrooster in de biechtstoel zonder absolutie te hebben gegeven bedoeld
In de Alfonsiaanse opvatting werd hierdoor juist de communicatie verstoord
en was het gevaar groot dat de zondaar zich van de kerk afkeerde zi
Aangezien de geestelijkheid van het apostolisch vicariaat Den Bosch tot
aan de heroprichting van het seminarie in 1798 was gevormd in Leuven,
waar destijds de strenge, probabilionstische moraaltheologie van Petrus
Dens toonaangevend was,24 ging de implementatie van de 'soepele' Alfonsiaanse biechtpraktijk bij vooral de oudere Oostbrabantse generatie priesters

niet zonder slag of stoot gepaard. Apostolisch vicaris Antonius van Alphen
hield in zijn beruchte rondzendbrief van ι o februari 1822 zijn clerus voor bij
de biecht de regels van de 'gezonde' theologie toe te passen, waaraan hij toe
voegde ten zeerste te betwijfelen 'of deze regels vervat zijn in de theologie,
die onlangs onder de naam van de Zalige Alfonsus de Liguorio is uitgegeven
en met zoveel aandrang (wij weten niet om welke reden) is aanbevolen'.21;
Van Alphen doelde op de Antwerpse en Mechelse edities van Alfonsus'
Theologta Moralis uit de jaren 1821-1822, die gunstig waren onthaald. Maar
het zou tot aan de heiligverklaring van De Liguori in 1839 duren voordat zijn
opvattingen meer aanhang kregen in de seculiere zielzorg. Op het Bossche
seminarie was president Antonius van Gils enigszins terughoudend inzake
Alfonsus, aangezien 'die Theologie hier als consultant niet zal worden aan
bevolen; maar gedrukt en bekend zijnde, zal zij denkelijk door de priesters
wel gezocht worden'. 26 De opvolger van Van Gils, seminariepresident Philippus van de Ven, had echter in 1835 jaarlijks terugkerende geestelijke oefe
ningen ingevoerd, de zogenaamde priesterretraites, die werden geleid door
regulieren, met name jezuïeten en redemptoristen.27 De Bossche geestelijkheid werd op deze wijze in moraaltheologische zin bijgeschoold en geïnformeerd.
Toen apostolisch vicaris Den Dubbelden aan de Romeinse Congregatio
de Propaganda Fide verantwoording moest afleggen voor het Bossche rigoristische pastorale beleid, had hij zich beroepen op de hierboven vermelde
vastenbrief van zijn voorganger uit 1822. De aartsbisschop van Mechelen,
kardinaal Stcrckx, die als tussenpersoon optrad, had het evenwel raadzaam
gevonden om 'er uit te laten, wat daar terloops over den H. Liguori was ingelast. Hij begreep waarom de Vicaris dat gedaan had en keurde zelf ook niet zo
alles van den H. Liguori goed, dat hij niet soms anderen boven hem stelde'.28
De moraal van Alfonsus zou echter vooral in de jaren veertig door de vele
volksmissies van de redemptoristen steeds bekender worden. De redemptoristen uit het Zuidlimburgse Wittern waren in de eerste jaren na hun vestiging daar in 1836 vooral werkzaam in Noord-Brabant.29 Vandaar dat zij er
graag een klooster wilden stichten. Hoewel Den Dubbelden als voorstander
van seculiere missies ook Wittern wel genegen was, voelde hij weinig voor
een vaste vestiging in zijn vicariaat, mede met het oog op de wereldlijke overheid, die het katholieke enthousiasme voor de volksmissies met enig wantrouwen bezag. In geval van nood konden de paters op hun missiereizen in
de Bossche seminaries overnachten. De gereserveerde houding van de wereldlijke overheid blijkt bijvoorbeeld uit de zeer vertrouwelijke brief die
minister van justitie mr. F. A. van Hall in 1843, naar aanleiding van de aan22 Ibidem, 33, 54 23. Oc\umcau, L'aveu et Ie pardon, 160-161, Kries, Geven en nemen
24.Vgl Art, Van heilige tijd naar vrije tijd, 595 25. HAH, doos bisdom 25, Van Alphen vu,
gedrukte rondzendbrief, 10-2-1822 26. Mosmans, Het redemptoristenklooster Wittern, 214
27. Ibidem, 221-234 28. Ibidem, 216-217 29. Zie het overzicht van gegeven missies in het
PAR te Roosendaal
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Volksmissies (en vernieuwingen) door redemptoristen \ an Wittern
in oostelijk Noord-Brabant 1841 -1853
missie CssR
aan viezigheid pater Bernard

1841

1842

1843

1844

1845

1846

1847

1848

1849

1850

1851

1852

1853

Het betreft in totaal 151 volksmissies in nagenoeg alle steden, dorpen en
parochies van het bisdom 's-Hertogenbosch Missioneerden de redemptoristen
(Congregano sanuissimi Redemptons, afgekort CssR) uit Wittern aanvankelijk
vooral in Limburg en Noord-Brabant, vanai 1849 breidden ze hun activiteiten
uit naar andere gebieden en nam het bisdom Den Bosch niet meer zo'n exclusieve plaats in Vanaf 1855 gaat het in 1854 gestichte redemptonstenklooster te
's-Hertogenbosch in het bisdom volksmissies verzorgen Ook andere regulieren,
/oals capuci)nen en jezuïeten, verzorgen dergelijke mnissies, terwijl in de begintijd ook seculiere missies in het bisdom gehouden werden

staande missie in 's-Hertogenbosch schreef aan de gouverneur van NoordBrabant. Hij onderhield hem daarin 'over de wcnschelijkheid, dat de missie
van pater Bernard en de zijnen, zooals die in de plattelandsgemeenten Uwer
provincie wordt uitgeoefend, geen voortgang hebbe'. Gouverneur A.J. L.
Borret moest echter berichten dat de verwachtingen ten aanzien van de missie zo hooggespannen waren, dat een verbod grote onrust zou veroorzaken;
wel had hij de kerkleiders nog eens tot voorzichtigheid en terughoudendheid gemaand en bevolen dat de godsdienstoefeningen tot de kerkgebouwen
beperkt dienden te blijven. In 1848 waarschuwde de regering de Wittemse
paters hun missie-activiteiten 'voorlopig' niet buiten Limburg uit te breiden
'ten einde daarin geen aanleiding gevonden worde tot bedenkelijke gevolgen
voor de openbare rust'.
Monseigneur Joannes Zwijsen (1793-1877), pastoor te Tilburg en in
1842 gewijd tot bisschop van Gerra inparttbus infidehbus als coadjutor met
recht van opvolging, was ten opzichte van de redemptoristen wat toeschiete-

lijker dan zijn voorganger. De districten Grave, Ravenstein en Megen stonden onder zijn supervisie. Hij stond in 1848 de paters uit Wittem toe om te
Hattert nabij Vierlingsbeek een kleine kloostergemeenschap te vestigen.
Naar het schijnt had Zwijsen de redemptoristen eigenlijk een stichting in
Tilburg willen bezorgen, maar zijn superieur Den Dubbelden was hiervan
geen voorstander geweest ('Zoolang deze leeft, kan ik in deze streek niets'),
zodat ze genoegen moesten nemen met een klooster in dit afgelegen
gehucht. Zwijsen hield na de dood van Den Dubbelden ( 1851 ) en het herstel
van de hiërarchie (1853) echter woord, zodat de redemptoristen reeds op 1
januari 1854 een klooster in 's-Hertogenbosch konden vestigen.30
Niet alleen bij katholieke zielzorgers, ook in calvinistische kringen was het
dansen taboe. De Bossche kerkeraad had reeds in de eerste jaren van haar
bestaan de lidmaten voorgehouden 'dat yder hem toch wilde wagten van alle
't geen scandaleus was, specialyck van danserie'. Reeds in 1634 werden enige
broeders 'op het vriendelijkst' doch streng vermaand niet meer te dansen.
Besloten werd er enige preken aan te wijden en de gemeente op het hart te
drukken geen bijeenkomsten waar gedanst wordt, zoals feestmaaltijden, in
hun huizen te houden. Toen de kerkeraad vernam 'dat daer briefkens werden aengeslagen van een dansmeester, die hier een dansschool meynt op te
richten' trok men meteen bij de wereldlijke overheid aan de bel voor maatregelen hiertegen.3'
De houding van de Bossche kerkeraad was geheel in overeenstemming
met hetgeen elders op dit punt in de Republiek werd bepaald. Dit standpunt
kwam erop neer dat 'Overmits de dansserijen gemeenlijck lichtveerdicheijt,
welcke den christenen niet betaamt, medebrengen, ende aenlockingen der
vleeschclijcker lusten sijn, & daerboven die Godtsalige verergeren; insonderheijt in tijt van gemeene noden, soo sullen sij gestraft werden, die haer tot
openbaer danssen begeven: Ende soo sy hartneckelijck voort voeren пае de
vermaningen sullen sy vande gemeijnschap des Avontmaels affgehouden
worden'.12 In het calvinistische vertoog over het dansen speelde Gisbertus
Voetius, tijdens het beleg van 's-Hertogenbosch predikant te Heusden en in
de begintijd adviseur van de Bossche kerkeraad, een prominente rol. In 1644
- hij was toen hoogleraar in Utrecht - verscheen van zijn hand een kort maar
invloedrijk Tractaetjen van de danssen, tot dienst vanden eenvoudigen, waarin
hij de eerste in zijn reeks van Latijnse disputaties over dit onderwerp had
vertaald. Volgens Voetius lag de dans ten grondslag aan onkuisheid, zinne
lijkheid, echtbreuk en incest, reden waarom hij het dansen behandelde als
een zonde tegen het zevende gebod. Het dansen is altijd afte keuren omdat
30. Mosmans, Hel redemptoristenklooster Willem, 270-281, Ruter, Rapporten iati ite
gouiernetirs, 11, 198-206 Zie voor de houding van de overheid tevens ibidem, 1, 364-370,
384-392,11, 30-42, 74-78, 176-178, 183-184, 209,111, 254-268, 344-351 31.
Meindcrsma, De Gerejormeerde Cernéenle Ie 's-Hertogenbosch, 164 165 32. RAND, АСЫ,
inv nr 10,f 135' (alsthrilt vanartikel uit de Dordtsc synode, 1578)

393

De Sint-Joriskcrmis door Pieter Bruegel de Oude. Gravure (332 χ 523 mm),
Antwerpen, omstreeks 1560 (Prentenkabinet Koninklijke Bibliotheek, Brussel).
De verschillende kermisvermakelijkheden (draaksteken, zwaarddansen,
vogelschieten, teren, beugelen, toneelspelen en dansen) zijn op deze prent
gecombineerd weergegeven. In werkelijkheid waren deze activiteiten verspreid
over meerdere kermisdagen.

het heidens, paaps en door de duivel geïnspireerd is, ondanks de bijbelse
voorbeelden van kuise en vrome dansers, die hij op spitsvondige maar weinig overtuigend wijze trachtte te weerleggen.33
De classis 's-Hertogenbosch bleef met betrekking tot 'alle wereltse lichtveerdicheden, specialijck Comedien, dansscrijen, en diergelijcke meer [...]
insonderheijt tegen de tijt van aenstaende jaermarckten off kermissen'
waakzaam.34 Tijdens kerkvisitaties werd dan ook geregeld genoteerd dat de
Dag des Heren op de dorpen werd ontheiligd, zoals te Loon op Zand en in
Den Düngen, waar in 1677 tijdens de predikatie werd getapt, gespeeld en
gedanst.35 Deze aantekeningen wijzen er reeds op dat het dansen veelal
berispt werd in combinatie met andere vergrijpen, zoals de overtreding van
het zondagsgebod, onkuisheid, praalzucht en godslasteringen. Het is dan
ook niet verwonderlijk dat in de feestrede bij het honderdjarig jubileum van
de classis in 1741 de hardnekkige bestrijding van algemene zonden als het
dansen werd aangehaald als verklaring voor het toenmalige godgevallige
welbevinden. De Bossche predikant De Witt stelde niet zonder retoriek: 'Ik
zwijge hoe ernstig zij tegen alle inbrekende zonden gewaakt hebben en de
nauwste zorg gedragen, dat de gemoederen der menschen door geen idelheden van Dansserijen, Comedien, en allerlij diergelijke Speelen, niet veridelt
wierden, waar uit de Heere dit Bosch zou maken tot een Lust-Hof Eden, tot
welke de Grote Verlosser stont afte komen, om te eeten van zijne Edele vruchten1.^ Het beeld dat deze feestredenaar schetste was niet van ideologie ontbloot, want de maatschappelijke praktijk was in de Meierij zowel bij katholieke parochianen als bij calvinistische lidmaten, ondanks de veelvuldige
oproepen om steun van de wereldlijke overheid, veelal anders.

2.KERMIS E N CARNAVAL: K W E L L E N ALS V E R M A A K

Vormden in de winter de spinningen uitgelezen gelegenheden om te dansen
en vrijages aan te knopen, in de zomertijd waren de vele kermissen daartoe
uitermate geschikt. De feestdag van een parochiepatroon of de kerkwijding
(kerkmis) bestond, naast de kerkelijke diensten, veelal uit een markt alsmede
uit profane feestelijkheden waarbij de herbergen het brandpunt vormden.
Belangrijke (jaar)markten, zoals de Sint-Jansmarkt te 's-Hertogenbosch,
waren direct gekoppeld aan de vierdag van de plaatselijke kerkpatroon. In de
Duitse taal is deze combinatie van religie, handel en feest nog altijd aanwezig
in de verschillende betekenissen van het woord Messen1 In sommige plaatsen kon bij gelegenheid van de kermis zelfs een speciale aflaat verdiend wor33. Naerebout, 'Snoodcexercitien', 126-12Я Vgl ook Roodenburg, Onder censuur,321}2Q, en Spiertz, 'Die Ausübung der Zucht in der IJssclstadt De\ enter', 164-165 34 R*SB,
ACH,m\nr io,f i^5-\ 35 Ibidem,in\ nr 37,f 10-r 36. De \\ ut, ECHIFCW Feestianhet
Classa, 7} 37 De Jager, Volksgebruiken moederland, 120-121;, Weissen, 'Kerkwijdingen
kermis'
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Detail van de Sint-Joriskermis door Pieter Bruegel de Oude, Antwerpen,
omstreeks 1560. Op het vaandel dat uit herberg 'dit is in die kroon' hangt,
staat Sint Joris als patroon van het schuttersgilde, met daarboven de tekst
'laet die boeren haere kermis houuen'. Links op de voorgrond draagt
iemand een bedevaartvaantje op zijn hoed (Prentenkabinet Koninklijke
Bibliotheek, Brussel).

den, zoals in Gemert, waar pastoor Gautius omstreeks 1700 in zijn parochieregister noteerde: 'Dit segt pastor op den precstoel te Gemert op sondach na
Dionysii als't kerckwyhung is: Ghy vrienden en naburen ghy suit weten, also
op huyden desen dach als kermis en kerewijhungdach groten aflaet verleent
is te weten 638 jaren ende 55 dagen ende 115 karenen, voerts op ieder dach
inder octave 596 jaren afkets ende 55 dagen ende 73 karenen [...]. Wilt den
aflaet verdienen: onsen H. Patroon Johannes baptista sal voor u bidden'.38
De kermisdatum lag vast en kon slechts met toestemming van de heer
verzet worden. Zo was er in 1754 een resolutie van de Staten-Generaal nodig
om in Vught de kermisdatum van de tweede zondag in oktober naar de derde
zondag in juli te verplaatsen. Daarbij werd tevens een van de vier jaarmarkten verplaatst van eind september naar de woensdag na de kermis.19 Telde
een plaats meerdere parochies, dan waren er ook verschillende kermissen.
Naarmate men zich in de negentiende eeuw meer met de communale
gemeenschap als geheel gaat identificeren, maken deze parochiale kermissen steeds vaker plaats voor één gezamenlijke kermisviering. Overigens probeerden de overheden in de vroeg-moderne tijd hier en elders de kermissen
veelal vast te leggen op één bepaalde dag in het jaar. Ook werd getracht de
duur ervan aan banden te leggen.40
Zo vernieuwde koning Filips 11 in 1589 voor de Zuidelijke Nederlanden
de bepalingen die zijn vader reeds in 1531 had uitgevaardigd met betrekking
tot de kermissen en het herbergbezoek. Om paal en perk te stellen aan de
'slemppartijen en wanordelijkheden' in de herbergen had Karel ν op 7 okto
ber van dat jaar bevolen dat alle kermissen voortaan op dezelfde dag dienden
plaats te vinden en dat zij niet langer dan 24 uur mochten duren. Elke over
treder van dit keizerlijke gebod verbeurde vijftien gulden. Met dergelijke
centrale verordeningen werd dus getracht de openbare orde beter te kunnen
handhaven en de arbeidsdiscipline te bevorderen. De vele uitbundig gevier
de kermissen hadden immers een groot arbeidsverzuim tot gevolg, wat ook
het geval was met de vele heiligedagen, waardoor het economische leven in
het zomerseizoen niet zelden werd lamgelegd. Dit vroegmoderne offensief
tegen de kermissen nam Pieter Bruegel omstreeks 1560 op originele wijze op
de korrel door op het vaandel dat op de prent van de Sint-Joriskermis uit de
herberg hangt, provocerend de tekst 'Laet die boeren haere kermis houuen'
4
te plaatsen. '
Ook de kerkelijke overheid beijverde zich om de kermisvieringen te
reglementeren. Aartsbisschop Matthias Hovius bepaalde in 1598 dat 'op
Kerckwydinghen, oft kerremissen en sal oock niemandt op de voorsc. da38. CA Gemert, Kerkarchief St Jans Onthoofding, Registrum Memoriale Parochiae
Gemerunae, f 20. Een aflaat van een of meerdere karenen of Quadragenen betreft een
kwijtschelding \ an tijdelijke zondestraffen die beantwoordt aan de boetepleging van
veertig dagen, veelal met strenge vasten, volgens het oude kerkrecht 39. GPB, vin, 469
(7-6-1754) 40 Vgl voor dit proces bijvoorbeeld Brunner-Schubert,'Die "Allerweltskirchweih" in Altbayern' 41. Vgl Soly, 'Kroeglopcn in Brabant en Vlaanderen'
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ghen mogen cooperi, vercoopen oft ter vente stellen, niet meer dan op andere Sondaghen oft Heyligh dagen eenighe kramerve, spieghels, tin, messen,
houtewerck, aerdewerck, banden, huyven, schilderyen, figuren oft beelden,
dan alleenelyck cleyn kinderspel, ende dat oock niet voor den neghen uren
des morghens' op verbeurte van drie gulden.42 De profane handel zou de
aandacht van de gelovigen te veel van de kerkelijke diensten afleiden. Hovius toonde eigenlijk alleen begrip voor de kleine kinderen. Het effect van de
wereldlijke en kerkelijke verordeningen en decreten dient echter sterk gerelativeerd te worden. Uil het stille protest van Bruegel kunnen we reeds
opmaken dat ook de elite de reglementering niet eensgezind goedkeurde,
hetgeen de doorvoering ervan op lokaal niveau zeker niet gestimuleerd zal
hebben. Dat de lokale bestuurders evenwel hun best deden om de godsvrucht tijdens de kermisdagen te garanderen, blijkt uit de stadsrekening van
's-Hertogenbosch van 3 juli 1619, waar staat genoteerd dat aan boekdrukker
Van Turnhout aldaar vijf gulden is betaald voor het vervaardigen van tweehonderd aanplakbiljetten met daarop het verbod om tijdens de kermis de
kerkdiensten te verstoren.43 Het profane deel van de kermisviering mocht
strikt genomen pas een aanvang nemen nadat de kermisprocessie, waarbij
ook de gilden en broederschappen acte de présence gaven, weer in de kerk was
teruggekeerd.
De gereformeerde gemeenten en classes in de ¡Vleierij stoorden zich in de
jaren na 1629 en vooral na 1648 vanzelfsprekend aan de katholieke diensten
en processies op de kerkwijdings- en patroonsfeesten, maar zij richtten zich
vooral tegen de openbare vermakelijkheden die tijdens de kermissen plaatsvonden, zoals de komedies en wagenspelen die werden opgevoerd en de
optredens van koorddansers en goochelaars. De kerken dienden er tegen de
kermistijd bij de plaatselijke overheden op aan te dringen dat kermisvolk 'en
ander gespuis', zoals toneelspelers, werd geweerd.44 Niettemin werden ook
in overwegend protestantse gebieden, zoals Hollands Brabant, de kermissen
uitbundig gevierd. Toen de Antwerpse uitgeversfamilie Moretus in 1668 op
doorreis te Sprang overnachtte in de herberg 'De vier heemkinderen', was
de gelagkamer 'vol dansfeest ende vreughdt ghelyck oock het gheheel dorp
door, mits het den kermisdagh daer was, ende aen de kereke (die aen den
eenen cant seer vervallen was) waeren menichte kermisse cramen vol soetenkoeck'.4,! De wereldlijke overheid in de Republiek keerde zich vooral
tegen de kansspelen met het 'oeffenen van treek, Lot ofte Rijffel-Kramen',
die niet zelden hele families tot de bedelstaf brachtten. Vooral ook in garnizoenssteden der Generaliteit als Maastricht en 's-Hertogenbosch werden de
'hazard- en Dobbelspellen' beschouwd als een ernstige kwaal, waartegen de
Staten-Generaal in 1746 dan ook een plakkaat uitvaardigden.46
Een doelgericht en intensief offensief tegen de kermissen hebben de
gereformeerden in de Meierij evenwel niet gevoerd. Deze feesten werden
meestal terloops in een reeks \ an overtredingen genoemd, /.oals in een klacht
uit 1652 met betrekking tot Boxtel, waarin de drossaard werd gelast om 'alle

superstitien te weeren, vooral op de kermissen, begraeffenissen, en andere
gelegentheden' alsmede te verbieden dat de begijnen aldaar de klokken doen
luiden 'als 't dondert ende blixemt'.47 De kermissen worden hier, wonderlijk
genoeg, gerangschikt onder de 'bijgelovigheden', een in confessionele controverses uitermate rekbaar begrip. Waarschijnlijk was dit gedaan wegens de
kerkdiensten en bijbehorende processies.
Toch vormde de kermis geen strijdpunt tussen katholieke en gereformeerde geestelijken. Beide groeperingen vonden elkaar in hun kritische
houding tegenover de kermisvermaken. Hier leggen sociale verschillen en
culturele circuits dan ook meer gewicht in de schaal dan confessionele richtingen. De elites, zowel katholiek als protestant, keerden zich af van het
'ruwe' volksvermaak dat, behalve in tijden van onrust en oproer, binnen
zekere grenzen werd gedoogd.
Zo vaardigden de bestuurders van Mierlo in 1747 op instigatie van de
gereformeerden een verordening uit om in verband met de 'troebele tijden'
alle kcrmisvcrmakelijkhcden, zoals het optrekken van het schuttersgilde, te
verbieden. Een jaar later werd hieraan veelzeggend toegevoegd dat het bij
die gelegenheden ook niet meer mocht voorkomen dat lidmaten van de 'ware
religie' gemolesteerd werden.48 Deze lokale ongeregeldheden waren, naar
het zich laat aanzien, ingegeven door het toenmalige kermisverbod, dat op
zijn beurt weer voortvloeide uit de onrust in verband met de Oostenrijkse
Successie-oorlog in de Zuidelijke Nederlanden (1740-1748). In het najaar
van 1747 was Bergen op Zoom door de Fransen bezet, waardoor in de Meierij de hoop op een spoedige bevrijding toenam, met alle vrijmoedigheden
van dien. Hier zien we heel concreet geïllustreerd hoe (intcr)nationale politieke en militaire spanningen hun uitwerking hadden op de katholieke toekomstverwachting in relatief perifere plaatselijke gemeenschappen. Vooral
in de jaren tachtig van de achttiende eeuw, toen de patriottenstrijd hoog oplaaide, werden de kermissen gereglementeerd of verboden. Zo werd op 8 augustus 1787 in 's-Hertogenbosch afgekondigd dat er geen jaarmarkt en kermis gehouden werd om onrust te voorkomen.49 In Gemert verbood de landcommandeur van de Duitse Orde in 1788 tijdens de kermis samenscholingen van burgers en kinderen, waarbij vooral de schuttersgilden werden
gewaarschuwd geen wapens te hanteren. s°
42. De Ram, Synodtcon Belgicum, n, 336 43. Verre) t, 'De boekdrukker!» \ a n Turnhout te
VHertogenbosch', 184 44.RANH, A(H,inv nr 10, f 133' 45. Sabbc,'Reis der Moretussen',40 46. CPBy vu, 862 (20-12-1746) Vgl ook GAII, Gedrukte pubhkatieen, A 368
(30-11-1747) Zie \oor andere resoluties in de Republiek CPB,\¡, 37 (27-4-1723), 638639( 18-1 -1732), 1,4»7-47°(3I-5-' 6 4"), *"> 862-863 (10-З >749)- '• 4 0 5 " 4 ° 8 ( 2 4 " 9 " , ( > ^ ) ,
vin, і о і 6 - ю і 8 ( 2 - і і - і 7 5 з ) е п ix, 503-504(4-1-1763) 47 HANB, ЛСИ.ІП nr to,f 81'
(paapse stoutigheden die particulier Boxtel raken, 26-3-1652) 48. Van Kmstede, Varia
Peellaniliae hulonae, 118-139, Seabinale resoluties Mierlo, art 21 (9-9-1747 en 3-7-1748)
Zie λ oor het optreden \ an schuttcrsgildcn tijdens de kermis hfst 8, par i , p 000
49. GAII, Gedrukte publikatien, A 369 50. RANH, Archief Commandenj Gemert,
in\ nr 418(17-9-1788)

399

400

Bij het begin van de Belgische Opstand in 1830 zagen de autoriteiten zich
wederom genoodzaakt de jaarmarkten en kermissen aan banden te leggen,
aangezien volgens de gouverneur elke 'volksbijeenkomst' de rust kon verstoren. Dit resulteerde in het kermisverbod van 7 oktober 1830. Vele neringdoenden beklaagden zich echter over deze maatregel, zoals een veertigtal
gedupeerde lakenfabrikanten uit Geldrop, die echter in Den Bosch nul op
het rekest kregen. Het kermisverbod werd overigens regelmatig getrotseerd.
In Oirschot moest de burgemeester tot zijn schande bekennen dat, ondanks
de ondersteuning van de marechaussee, de kermis gewoon doorgang had
gevonden. De ordebewakers gaven overigens zelf lang niet altijd het goede
voorbeeld. Zo bedronken de marechaussees zich op de kermisdag te Vught,
waarbij zij zwalkend en zwaaiend met hun wapens oproerige leuzen rondschreeuwden als 'Leve De Potter, weg met de Koning, wij zijn Brabandsons'. Al viel de oproerigheid op het platteland wel mee, uit verschillende
plaatsen kwamen toch signalen dat de bevolking op charivareske wijze stelling nam in het politiek-militaire conflict. Zo had zich in Nuenen 's avonds
veel volk verzameld bij het huis van de predikant, waarbij leuzen werden
geroepen als 'Leve De Potter, de Geuzen kapot' of 'de Geuzendominee is
voor eeuwig verdoemd'. In Helvoirt werd geklaagd over 'het aanheffen van
oproerige kreten en het op een verschrikkelijke wijze slaan, stoten en bellen
op en aan de deuren der aanzienlijkste ingezetenen'. Ook werden er in verschillende plaatsen ruiten ingegooid bij predikanten en burgemeesters.5' De
kermisverboden werden gedurende de Status Quo-tijd (1830-1839) regelmatig herhaald, waarbij telkens van geval tot geval werd bekeken of de kermis doorgang kon vinden om de kans op ongeregeldheden zoveel mogelijk te
beperken.'2
In de Zuidelijke Nederlanden zou de overheid tegen het einde van de
achttiende eeuw overigens rigoureus ingrijpen met het bekende kermiscdict
van Jozef 11 (1765-1790). Op 11 februari 1786 liet deze, na reeds in 1779 het
herbergbezoek/w annum aan banden te hebben gelegd, de kermis beperken
tot één dag, die in alle steden en dorpen op dezelfde zondag gevierd diende
te worden. De katholieke kerk speelde hier handig op in: een dergelijk verbod kwam immers goed in haar (anti-kermis)kraam van pas. Aartsbisschop
Joannes-Henricus von Franckenberg decreteerde in maart van hetzelfde
jaar dat het feest van de kerkwijding voortaan plaats diende te vinden op de
tweede zondag na Pasen. Zo vonden kerk en staat in de Oostenrijkse Nederlanden elkaar in hun strijd tegen wat zij respectievelijk als zedeloos en maatschappij-ontwrichtend beschouwden.5·1
Een fraaie beschrijving van een Meierijse plattelandskermis geeft Stephanus Hanewinkel in 1798: 'Op elk dorp is het ééns kermis in het jaar, en dan is
alles (ik heb hier en daar eene Majorijschen Boeren-kermis bijgewoond) in
beweeging en vrolijk', zo stelt deze etnologische veldwerker. 'Men zit dan
gehccle dagen in de Herberg, en drinkt om te bersten. De ongetrouwden,

zoo Mannen als Vrouwen, danzen dan op het geluid van eene Fiool, welke op
eene rampzalige wijs gespeeld word; het danzen is jammerhartig. Men zingt
dan ook dikwerf met eene dronken keel, doch dit geluid is om raazend te
worden. Ik heb in de gantsche Majorij bijna niemand gevonden', aldus de
predikant die een psalmen-zingende gemeente gewend was, 'die goed zingt.
In de herbergen vrijt men dan ook om te scheuren, doch dit gaat dikwerf met
eenen dronken kop, en dus al vrij slordig, ik zal hier geen ander woord
gebruiken, genoeg'.54 De kermis was tevens aanleiding tot familiebezoek.
Verwanten uit omliggende plaatsen werden op de kermis uitgenodigd en
getrakteerd, reden waarom 'alle Vrouwtjens' wanneer er een kermis op handen was, druk doende waren met het schoonmaken van de huizen.55
In het Kempischc dorp Bergeijk werd de kermis destijds uitbundig
gevierd. 'Nergens werd vroeger, tot ongeveer 1850', zo meldt Panken, 'dit
jaarfeest met meer vreugde en genoegen in de omliggende dorpen, dan in
deze gemeente gevierd. Jongmans en jonge dochters gingen van den morgen
tot den avond in de herbergen, waar te dien einde de viool bespeeld werd, ten
dans'. Zo'n kermisgczclschap bestond gewoonlijk uit 20 à 40 ongehuwde
paren, die al geruime tijd naar de kermispret uitkeken. Panken schrijft dat
dit kermisvermaak van de jeugdcompagnieen, dat zich uitstrekte over vier
dagen vanaf de eerste zondag in september, door toedoen van de roomskatholieke geestelijkheid sinds 1850 verminderd en in 1885 zelfs nagenoeg
afgeschaft was. Ook de burgerij had zich steeds meer van de kermis gedistantieerd en droeg soms zelfs actief bij aan het beëindigen van het dansvermaak door bijvoorbeeld demonstratief een lamp de herberg binnen te dragen. De geestelijkheid had het dansen bij kunstlicht immers verboden.56 In
de tweede helft van de negentiende eeuw zou de Bergeijkse kermis een meer
ingetogen en huiselijk karakter krijgen, waarbij de van oudsher prominente
rol van de jonkheid werd teruggedrongen. Daarentegen werd het trakteren
van familiebezoek, het 'op de kermis komen', belangrijker en verschenen de
eerste attracties voor kinderen op het kennisterrein.57
In Oss gingen maar weinig kermissen en jaarmarkten voorbij, aldus
Hanewinkel, waarop niet met het mes gevochten werd. De slachtoffers kregen 'een rood lintje' en werden getekend met het zogenaamde 'Wapen van
Osch': een inkerving, liefst kruisvormig, op het gezicht.58 Dit zogenaamde
bekkesnijden verliep, aldus Panken, volgens vaste regels met een mes zonder
punt, waardoor het zelden ernstiger gevolgen had dan een snede over de
wang. Zo'n litteken stond bij de boerenjongens in de Meierij destijds zeer in
51.1 Ioffman, Noord-Brabant en de opstand van 1830,148-150 52. Vgl Van den Ecrenbeemt & Linders-Rooijcndijk, Vreemde militairen, 127-129 53. De Brouwer, 'De kerk en
het ontspanningsle\en omstreeks 1700', 210, Soly, 'Kroeglopen in Brabant en Vhunderen', 1577 54. [Hanewinkel], Reize door de Majori; ¡η ïygS-ijgg, 120-121 55. (Hanewinkel], Gedachten over de Meierij tan 'v Hertogenbosch, 61 56. Panken & Van Sasse van Ysselt,
Beschrijving van Bergeik, 408 57. Meurkens, Bevolking, economie en cultuur ι an het oude
Kempenland, 116-119 58. [Hanewinkel], Reize door de Majorij ¡n ïjgg, 91
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aanzien. De knapste bekkesnijder van het dorp, die op zijn hoed een mes en
een haneveer droeg, nam bij feestelijkheden als voorvechter een ereplaats in.
Het strekte een dorp tot eer over een bekkesnijder te beschikken tegen wie
niemand het durfde op te nemen. ,ч Opdat de bekkesnijder zijn mannelijke
eer kon verdedigen, werd een tweede mes uitnodigend boven de deur van de
herberg gehangen of aan een balk in de gelaglamcr bevestigd. In 1836 pakte
een reizende koopman een dergelijk mes met daaraan een rood lintje uit de
balk van de zoldering van een Osse herberg om er zijn brood mee te snijden.
Hierop werd de man uitgedaagd om te vechten, waarop hij de verhitte mes
setrekker de tanden uit de mond sloeg met zijn schoen, die was voorzien van
een hak met dikke spijkers.60 In Oss werd omstreeks 1840 het mes ook wel
met de punt in de deurstijl gestoken. Wie eronder ging staan of het mes eruit
trok, maakte daarmee publiekelijk kenbaar het gevecht te willen aangaan. In
bepaalde dorpen waren er nauwelijks mannen zonder een andreaskruis op
het gezicht. Zelfs sommige pastoors, zoals die in Oud-Gastel en Uden, wa
ren met het mes getekend.61
Volgens onze Kempische schoolmeester waren de bckkesnijders tot in
het midden van de achttiende eeuw op elke boerenkermis en bruiloft aanwe
zig. In de Franse Tijd wist de politic er nagenoeg een einde aan te maken, al
vond in sommige Meierijse dorpen 'dit afschuwelijk gebruik' ook toen nog
wel plaats.62 Zo berichtte de procureur van de Eindhovense rechtbank in
1812 aan zijn collega in Den Bosch dat vechtpartijen en mishandelingen
door messneden over het gezicht in zijn district schering en inslag waren.
Als remedie werd voorgesteld om het dragen van puntige messen te verbie
den en de herbergen op een vastgesteld uur te laten sluiten/'3 In het Kernpenland was het bekkesnijden volgens Panken aan het einde van de negen
tiende eeuw echter een zeldzaamheid. In de grensdorpen en aanpalende Bel
gische gemeenten was nog wel het dubbeltjesgcvecht bekend, waarbij men
elkaar met scherpsnijdende dubbeltjes probeerde te verwonden. Meer alge
meen bekend in de Kempen was het zogenaamde hoopvechten waarbij de
mannen en jongens uit een buurt of dorp die uit een andere plaats te lijf gin
gen. 'Vechten met stokken en knuppels had helaas! tot deze tijd, ook in deze
landstreek, onder 't boerenvolk, bij ontstancn twist, met kermis, vasten
avond enz. nog gedurig plaats', zo schrijft Panken in 1896.64
Raadpleging van negentiende-eeuwse rechtbankdossiers leert evenwel
dat niet alleen het vechten met knuppels, maar ook het bekkesnijden en messetrekken in oostelijk Noord-Brabant nog lang niet tot het verleden behoor
den. Mogelijk heeft het hoge dark-figure van de misdaad (lang niet alle over
tredingen komen in juridische dossiers terecht) Panken parten gespeeld,
maar waarschijnlijker is dat hij zijn geboortestreek in publikaties niet al te
zwart wilde afschilderen. Latere auteurs, zoals de arts P. Barentscn te Berg
eijk of de onderwijzer/journalist H. Ouwerling te Deurne, hadden aanzien
lijk minder moeite met het breedvoerig beschrijven van de gewelddadige
gebruiken op het platteland. Niettemin kan uit de juridische bronnen wor-

den opgemaakt dat de vechtcodes tegen het einde van de negentiende eeuw
waren veranderd. In plaats van markerende snijwonden worden vaker delicten met dodelijke buiksteken vermeld.6' Voor deze veranderde wijze van
duelleren heeft Panken op zijn manier wel oog gehad. Rangschikte hij het
klassieke bekkesnijden, in navolging van zijn grote voorbeeld Ter Gouw,66
onder de volksgebruiken, het dodelijk verwonden behoorde in zijn visie
veeleer tot de criminaliteit dan tot de volkscultuur.
Het rituele vechten door groepen plattelandsjongens was een gebruik
waartegen ook de zielzorgers zich keerden. Zo voerde de norbertijn J. Clacs
in zijn Den melmeynenden Boeren-Zoon, waarvan de eerste druk omstreeks
1790 verscheen als een vervolg op zijn dito Boere-Dogter, een jongeman op
als slachtoffer van een herbergruzie. De kapelaan werd in deze samenspraak
's nachts door een bezorgde moeder uit bed gebeld met de mededeling 'Het
ben ik, Myn Heer Cappellaen, zyt zoo goed van zeffens met my mede te
komen: zy brengen daer onzen Philip thuys uyt de Herreberg te bersten van
een geslaegen!' Er was in de herberg tijdens het dansen ruzie ontstaan om
een meisje. De chirurgijn wilde de ingeslagen schedel slechts in het bijzijn
van een priester behandelen, voor het geval de patient zou sterven. De kapelaan stelde echter als voorwaarde dat Philip zijn 'Moordenaers-stok met die
eyzere Buys' zou verbranden en zijn mes zou wegdoen. Hij mocht, gesteld
dat hij zou genezen, alleen nog een knipmes ('een kniep') op zak dragen. De
kapelaan liet de mispelaren stok brengen: 'Ziet Vrinden, en examineert
desen Stok, daer is voor 't minsten vier pond lood in... Zaegt hem onder af,
en doet dan daer mé dat gy wilt. Ziet den held daer nu eens liggen, die niemand en vreesde.' De kapelaan vervloekte de wilde gebruiken van de jeugd.
'Wy zyn gelyk geworden aen de Hottentotten, en wilde Menschen, daer den
eenen op de jagt gaet om den anderen te dooden en op te fréten.' Een ν reemdeling zou denken dat 'onsc Bosschen en Velden vol Tigers en wilde Beircn
waeren, als hy hier de Jongmans ten allen tydc zoo gewacpend ziet'. Bij het
minste of geringste greep men naar zijn stok om ermee te dreigen en/ofte
slaan. Ook het dragen van messen had de kapelaan altijd al tegengestaan,
'men zoude zeggen dat het altemael Beenhouders waeren'.67
Ondertussen antwoordt de chirurgijn lachend op Philips vraag of hij zijn
oog niet zal verliezen: 'neen, want ik heb'ze al in myn hand'. Hierop wordt de
jongen snel nuchter en \ raagt om de kapelaan. ' Vraegd voor my vergiffenisse
59 Panken, 'Volksgebruiken en gewoonten in Noord-Brabant', 8 (1896) 81-82
60. Verre>t, 'Een duel op mes en schoen te Oss in 1836' 61. Rombach, 'Verbalen, von
nissen en volkscultuur', 112 Vgl ook Van Sasse van Yssclt,'DcPnnccnhaagsche Kruiskoppen en de Bekkesnijdcrs van Oud-GasteP 62. Panken, 'Volksgebruiken en gewoon
ten', 8(1806)81-82 63. Rombjch, 'Verbalen, vonnissen en volkscultuur', 109 Vgl ook
Van den Brink, 'Van gevecht tot gerecht' 64. Panken, 'Volksgebruiken en gewoonten',
8(1896)81-82 65. Rombach,'Verbalen, vonnissen en volkscultuur', 106-108, 112
66.J ter Gouw (1814-1894) was een toonaangevende volkskundige, dicin 1870 een
invloedrijk werkschreefoverde volksvermakcn \ gl Mcurkcns, 'De volkskunde van het
Kcmpenland volgens Ρ N Panken' 67. Claes, Den welnieynenden Boeren-Zoon, 5-11

403

aen die hier tegenwoordig zyn, en datzy het zelve de geheele Gemeynte door
verbryden, dat ik pardon vraeg: eerst aen die Compagnie, daer ik mé-litmact
was om op alle Kermissen te vegten, daer imand van ons zoude rusie krygcn.
Ach! hoe menigmael heb ik van dees Kermis tot d'ander vraek in 't hert gekropt, en myn tegenpartye afgewagt om hun onmaetelyk te slaen, tot perykel
van myn en hun leven. Vraegd ook vergiffenisse aen alle Jonge Dogters, die ik
zoo dikmaels door myne onbeschamdc discoursen ontstigt hebbe, &c. &c'. De priester
is verheugd over zoveel berouw. De chirurgijn betreurt evenwel het verlies van Philips
oog. Nu zal hij in een gevecht immers niet
meer zo goed raak kunnen slaan: de jongen
'is mynen Broodwinder, ik kan bynae myn
Keuken doen draeyen met die te kureren, die
hy voor en naer afgeknotst heeft'.68
Op deze voor de plattelandsbevolking
aansprekende en herkenbare wijze trachtte
Claes omstreeks 1800 gedrag en levenswijze
CAPFEtf-KOECKEN
van de jeugd te verbeteren. Hij concentreerKoekkappen, houtsnede
de zich op deze doelgroep aangezien 'eene
(60 χ 70 mm) uit de volksprent
deugdsaeme en welopgebragte Jongheyd'
'De Boere-kermis', fonds Van der
ten grondslag lag aan het welvaren van een
Haeghen, Gent omstreeks 1740
samenleving: 'van haer komen met 'er tyd
(Volkskundemuseum, Gent)
eerelyke Houwelyken, Godtvreesende Kinderen, gemanierde Dienstboden, &c'. Daarnaast realiseerde hij zich dat de
georganiseerde jongeren in de plattelandssamenleving bijzonder veel macht
hadden. 'Het is de Jongheyd die, by manier van spreeken, alles kan dwingen:
het is door haer deurgaens, dat de fraey Reglementen gementineert, oft overtreden worden'. Naast de strikt zedelijke geboden en verboden ging hij in
Den welmeynenden Boere-Zoon in op de wellevendheid en tafelmanieren, immers: 'beleefdheyd vind over-al plaets, zelfs by de Barbaerste menschen'/'9
Het didactisch opgezette boek betrof kortom cen klerikaal beschavingsstreven, met een eigenaardige mengeling van contrareformatorische, rigoristische en verlichte elementen.
Gedurende de Generaliteitsperiode waren verschillende centrale plakkaten
tegen de vechtpartijen uitgevaardigd, die vooral in het zomerse kermisseizoen regelmatig werden herhaald en vernieuwd. Om ongelukken en gewa
pende vechtpartijen te voorkomen werden in de Meierij ten tijde van de
Bataafse Republiek en de Franse Tijd kermisvermaken waar messen, stok
ken of bijlen aan te pas kwamen, van overheidswege gereglementeerd. Zo
bepaalde het stadsbestuur van Eindhoven in juni 1798 dat niemand op de
kermis 'sal moogen staan met eenige kapposten op de markt off Publicque
Straaten deser Stad, als meede dat niemand sal moogen 't sij met Bijl, Mes,

Stok off ander instrument eenige koek te laaten kappen, snijden off slaan, op
verbeurte van 3 gin: en alle de Posten, Messen, Bijlen, Stokken off andere
Instrumenten waar op off waar mede sulx sal bevonden worden te geschieden'. Een jaar later werd deze verordening herhaald, en werd de bepaling
toegevoegd dat ook het uitoefenen van 'eenige Hasard Speelen als met
Draaijbordcn, rijffelaars, vingerhoeden en andere diergelyke' op de markt of
publieke straten was verboden, op verbeurte van de gokinstrumcnten.70 Ook
in de Meierijse dorpen werden destijds, onder invloed van het sterkere centralistische bestuur, soortgelijke verbodsbepalingen afgekondigd. Zo verbood het dorpsbestuur van Waalre in 1808, op instigatie van de centrale
overheid, 'om met bijlen en andere scherpe instrumenten koek te kappen,
met stokken die te slaan en ook met messen te snijden', wederom op een
boete van drie gulden.71 De ervaring leerde dat vooral bij kansspelen de
gemoederen door drank en/of verlies wel eens verhit wilden raken, met alle
bloedige gevolgen van dien.
Werd de kermis op het platteland gekenmerkt door herbergbezoek en
vechtpartijen, in een stad als 's-Hertogenbosch stonden omstreeks 1800
andere, meer elitaire spektakel-elementen centraal. Zo werd in de Franse
Tijd op verschillende plaatsen in de stad een bal gehouden. De kasteleins
prezen hun geïmporteerde wijnen aan en beloofden dat de zaal 'sera bien
illuminé', dat het 'orchestre sera bon' en dat het bal zelf'sera dirigé par un
excellant Maître de Danse'. Ook werd er door 'bekwame sujetten' wel vocale muziek uitgevoerd. Op de kermisdagen werden er tevens toneelvoorstellingen gegeven, zoals in 1811 'De Verzoening of de Broedertwist, groot en
beroemd Tooneelspel van Kotzebue, gevolgd van de Houthakkers, groóte
Ballet Pantomine'.72 Tegen dergelijke theaterstukken, die behalve op de kermis ook in de sociëteiten werden opgevoerd, zouden de Zuidnederlandse
katholieke kerkleiders zich in de eerste helft van de negentiende eeuw heftig
keren.7i
Op de stadskermis werden tevens de wonderen der natuur aanschouwelijk gemaakt. Zo stond Peter Nefkens uit Gent in het begin van de negentiende eeuw op de Bossche kermis met zijn honden- en apentheater. In 1804
kwam hij aldaar in contact met een dwerg, de toen twintigjarige Jan Govers,
die slechts 98 cm groot was. De jongen werd door Nefkens gecontracteerd en
trad twee jaar later in zijn geboortestad op als de kermisgast 'Monsieur Martin Cherpion'. Nefkens had bij Hendrik Palier te 's-Hertogenbosch een aan68. Ibidem, 11-22 69. Ibidem, 4,160 70. SAREK,CA Eindhoven, CGB 57/55(6-6-1798)
en 58/3 (25-5-1799). 71. Zoetmulder, Aalst en Waalre,», 128-129 72. Sassen,'De beide
jaarmarkten en de kermis te 's-Hertogenbosch' Vgl ook Van den Berg, 'Het speclkind \an
Kotzebue' 73. Vgl de strijd van apostolisch vicaris Van Alphen tegen de sociëteit Casino
in Den Bosch. Zie BAH, doos bisdom 30, Den Dubbelden v, map π (1828). In Eindhoven
ontstond er in 1836 een groot conflict tussen de deken en de sociëteit Concordia over de
kermisbals, vgl Spoorenbcrg, 'Over de Eindhovens« kermis' Voor Limburg vgl. Nissen,
'Kerk en cultuur in conflict'

plakbiljet laten drukken waarop Go\ers kleiner (twee \oeten en acht duimen) en ouder (dertig jaar) werd voorgesteld dan hij in werkelijkheid was
Gehuld in ccn bont pakje voerde de lilliputter enkele dansen uit met een
'kleine danseuse', die kort gerokt, diep gedecolleteerd en voor die tijd zeer
vrij in hare bewegingen was Het 'Hoog Geagte Publiek van 's-Hertogenbosch en Omstreeken' werd voorts verlokt met vijftig honden en apen die
'wonderbaarlijk' gedresseerd waren Ze konden 'de zwaarste en grootste
konsten doen aan touwen en rekken, op schommels, koorddansen, maaltijden, trouwpartij en begravcnis houden, vele spellen daarstellen als daar zijn
kaartspel, damspel, dobbelspel, tijd en uur aanw ijzen' Curieuze mensen en
dieren, zoals dansende beren, waren op de kermis geld waard Jan Govers,
die eigenlijk kleermaker was van beroep, kon er in ieder geval goed van lev en
hij kreeg van Nefkens ƒ3,50 weekloon, \ oeding en kleding alsmede een jaargeld van ƒ 50,- 74
Nu was het Bossche publiek wel wat gewend het gehele jaar door kon
men in de stedelijke rariteitenkamer de zogenaamde 'beiren van Erp' zien
Dit tafereel betrof de opgezette geraamten van enkele geëxecuteerde booswichten, afkomstig uit Erp, die vrolijk zitten te kaarten Achter hen staat het
skelet van een waard met een kan en een glas in de hand om de kaarters te bedienen 75 Als 'ongehkte beren' waren ze zelfs pml-mortem geanimahseerd
De stad huisvestte overigens meer vermakelijke mensen, die vooral op feestdagen, wanneer ze getrakteerd werden, het aanschouwen waard waren Zo
was het tegen een geringe vergoeding bezichtigen van krankzinnigen (een
vermaak dat ook in andere steden, waaronder Utrecht, destijds bekend was)
in het Bossche dolhuis Reinier van Arkel een populaire attractie In juli 1748
bepaalden de regenten van dit tehuis evenwel dat het gebruik om op de
maandagochtend voor vastenavond 'de sinneloosen warme bollen te sien
koomen eten' werd afgeschaft, aange/ien de toestromende menigte, waaronder veel soldaten en baldadige jongens die zonder te betalen binnenghpten,
de bewoners 'op allerlev wijse sarren, quellen en bespotten' Sommige zinnelozen raakten daarvan zo ν an slag, dat ze begonnen te razen en enige dagen
lang niet tot bedaren gebracht konden worden De goede naam en reputatie
van het godshuis kwam hierdoor zelfs in het geding families werden erdoor
afgeschrikt hun krankzinnige verwanten in het tehuis te laten opnemen
Overigens bleef het op kleine schaal bezichtigen van de bewoners de rest van
het jaar, tegen betaling, wel mogelijk
Behah e dat mensen met elkaar vochten en krankzinnigen kwelden, raak
ten zij tijdens openbare feestelijkheden als de kermis en vooral de vasten
avond op rituele wijze slaags met dieren ? 6 In februari 1656 verboden de
schepenen van de heerlijkheid Oirschot 'aen alle ïonge gesellen ende heden
[om] in de vastenavondtdaeghen, 't sij voor oft nacr, te rijden oft te trecken
met perden te werpen oft met chjpelen te slaen eemge gansen, hacnen oft
hinnen' Ook mocht niemand, al dan niet vermomd, om de dorpshnde of
langs de straten dansen met 'pijpen, trommelen, vclonsen oft dijergelijcken

instrumenten', noch mocht er 's nachts hout ontvreemd worden, dat kennelijk bedoeld was om op de eigenlijke vastenavond een vuur te stoken. Deze
bepaling - die in 1657, 1659 en 1660 opnieuw werd afgekondigd - vormde
een aanvulling op het verbod dat een jaar eerder was uitgevaardigd tegen
nachtelijke straatschenderijen, zoals het inslaan van ruiten bij de predikant.77 In Den Bosch werden reeds in 1530 bepalingen uitgevaardigd om
'niet te gaen mommen' en 'met gemaelde aengesichten' rond te lopen of in
het openbaar, zonder toestemming, muziek te maken. In 1565 werden deze
bepalingen herhaald en aangevuld met het verbod om aanzienlijke personen
te bespotten en om in klerikale kleding over straat te gaan. Op last van
koning Filips 11 werden deze plakkaten in 1572, 1580 en 1581 herhaald.
Hieruit blijkt eveneens de potentiële politiek-religieuze dimensie van dit
feest der verkeerde wereld, waarin op charivareske, rituele wijze werd
gecommuniceerd. In 1565 is er tevens sprake van straattheater als het spel
van 'de vuile bruid' of dat van de rogstekers waarbij de vis - het vastenvoedsel bij uitstek - als een gevaarlijke bedreiging werd bevochten.78
Ook elders in de Meierij werd het vastenavondvermaak in de vroegmoderne tijd van overheidswege gereglementeerd. De schepenen van Helmond verboden op 7 februari 1660 om 'op den vastenavonts off andere daegen, ganssen off andere gediertens, hoedanich die soude moogen wesen,
binnen dese Stadt, te trekken, rijden off andere vaste-avontsspelen en guygelerijen' te organiseren.79 Hiermee kwam het stadsbestuur tegemoet aan de
klacht uit 1658 van predikant Costius, die de 'heidensche vastel-avonts gasten die voorleden vastelavont ende voordesen soo grouwelijck catten en gansen etc. levendich, publijck op de mart, sittende op paerden, met vrouwen
kleederen ende duijvelsche aengesichte, hebben getrocken' naar behoren
bestraft wilde zien.80 In 1668 werd in Eindhoven een soortgelijke bepaling
afgekondigd, waarbij 'het trecken ofte werpen van levende ofte doode beesten, 't sy gansen, conynen, haenen, katten, ende andere beesten, [...] mede
het trecken [van] pekelharinck alsmede andere dertelheden van maskeraden, rom[m]elpotten ende andere vuylicheden' die de vroegere vasten74. Verrevt, 'Monsieur Martin С herpion, een Bossche dwerg' 75. [Hanewinkel], Reize
door de Majori] m ijgç, 81 'Denkelijk is in het vervolg dee7e naam, omdat gemelde booswichten te Erp woonden, of zich daar het meest ophielden, op alle Erpcnaars, doch geheel
verkeerd en ten onrechte, toegepast ' De 'Beren van Erp' waren de broers Jan, Adnacn,
Tijs en Henrik Henrix uit Erp, die in de jaren '60 van de 17de eeuw een waslijst van
ernstige delicten (inbraak, diefstal, bedelarij, mishandeling, moord) op hun naam hadden
staan Vgl ÜAH,Schepenbank,dossiernrs 116-13(1661),071
09(1663)en088-06(1668)
Zie ook Van Sasse van Yssclt, De voorname huizen en gebouwen, 1,307 Vgl voorde spot
naam 'beren'ook De Blécourt, Volksverhalen uit Noord-Brabanl, 214-215 76. Zicvoorde
kwelspelen bijvoorbeeld De Vroede,'Menschen spielen mit Tieren' 77 Klaasen,'Hct
jaarkcurboek vanOirschot Best', 3 (1973)9-10(20-2-1656) Vgl voorbrandstofinzamelingen en vastenavondvuren Schrijnen, Nederlandsche volkskunde, 1, 183-195 78. GAII,
Plackaet en Geboeibocck, f xxxiii'cn f 62* Vgl tevens Vcrrcjt,'Verbod der regering van
's-Hertogenbosch ν an 1530', en Van de l.aar,'Het Bossche carnaval', 47-51 79 Sassen,
'Hel ganzentrekken en andere spelen op vastenavond verboden' 80. Hagen, ' " D e stracten
w oelende ν an 'tlediche geboefte'", 23
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avondviering kenmerkten, werd verboden op straffe van een forse boete \ an
25 gulden.8'
Omstreeks deze tijd vinden we in Den Bosch verbodsbepalingen tegen
dierspelen, die evenwel betrekking hebben op de Vrijdom ν an de stad, dit wil
zeggen op de nabijgelegen dorpen Den Düngen, Hintham en Orthen. In
1659 werd het gansrijden verboden en in 1686 het 'cnuppelen der haenen'.
In de stad zelf werden deze kwelspelen niet
meer beoefend. De populaire hanenspelen,
gevechten tussen kemphanen die op het
stadhuis werden gehouden en waarvoor in
1498 zelfs een speciale kast was getimmerd,
waren reeds in 1567 afgeschaft.82 Wel klaagde men in Den Bosch gedurende het Ancien
Régime voortdurend dat ondanks alle voorgaande publikaties 'grote insolentien, moetwilligheeden ende ongeregeltheden bij
daghe ende avonden door masquerades, verÏRPEOTDEN GANS
mombde ende gedeguiseerde persoonen
ende
jongens werden gepleeght' (1696). In
Ganswerpen, houtsnede (60 χ
de achttiende eeuw werd tevens geklaagd
70 mm) uit de volksprent 'De Boere
kermis', fonds Van der Haeghen,
over het slaan met stokken op ramen en deuGent omstreeks i74o(Volkskunderen, waarbij men zelfs de huizen binnenmuseum, Gent)
drong.
Dergelijke magistraatsverordeningen werden uitgevaardigd op instigatie van de plaatselijke kerkeraden, die zich van
meet af aan hadden geërgerd aan de vastenavondvermaken. Zo had de Bossche kerkeraad reeds in februari 1634 geageerd tegen de 'vele prophane insolentien op vastelavont', waarover men contact zou opnemen met de hoogschout, die tien dagen later daadwerkelijk actie ondernam. Een jaar later
besloot de kerkeraad wederom 'aen den Heer Commandeur Thienen ende
den Heer Hoogschout Bergnaghie [te] versoecken, dat de vastelavontspeelen item het masquerade gaen mochten werden geïnterdiceerd ende diergelycke insolentien, die men op de Bacchusdaghen alhier gewoon is te pleegen,
mochten ghevoegelyc werden gheweert'. Sindsdien komen we in de publikatieregisters van de stad bijna elk jaar verbodsbepalingen dienaangaande
tegen.83
Tot in de achttiende eeuw staan dergelijke klachten met enige regelmaat
in de handelingen van Meierijse kerkeraden en classes vermeld, waaruit de
relatieve onmacht van de gereformeerde kerk blijkt. Daar waar het overtredingen door lidmaten betrof, zoals in het geval van de kostschoolhouder
Theodore Gropoel te Waalwijk, kon men rechtstreeks ingrijpen. In 1739 liet
Gropoel, volgens oud gebruik van zijn voorganger, rond vastenavond en
zelfs op zondag 'comedie'-spelen toe waarbij iedereen, zowel protestant als
katholiek, welkom was. Zelfs de Waalwijkse pastoor was van de partij. De

kinderen van de Franse kostschool trokken vervolgens op vastenavond 'in
maskerade klederen met eenige volwasse speelders gekleed in vrouwe klede
ren onder 't speele van Fiolen en andere instrumenten' door de straat van
Waalwijk en Besoyen, waarbij ze, met name voor de predikantswoning, on
kuise gebaren maakten. Gropoel werd vriendelijk gemaand dit in het vervolg
niet meer toe te staan, aangezien de kerkeraad zich anders genoodzaakt zou
84
zien er werk van te maken. Ook hier blijkt weer dat bij de uitoefening van
de tucht bijzonder omzichtig en terughoudend werd opgetreden.
In de classis Peel- en Kempenland werd omstreeks 1750 in een algemene
verhandeling over de 'paapse stoutigheden' beknopt maar ondubbelzinnig
gewezen op de wenselijkheid van het verbieden van vastenavondspelen als
het 'ganstrekken, papegaeijschieten, hoender-smijten' en dergelijke.8' In de
tweede helft van de achttiende eeuw zijn er in de Peellandse dorpen, evenals
elders in de Meierij,86 dan ook veel vastenavondreglementen uitgevaardigd.
Om ongelukken te voorkomen zagen de schepenen van Someren zich in
1762 en 1782 genoodzaakt verbodsbepalingen uit te vaardigen tegen het
gansrijden tijdens de vastenavonddagen.87 In Deurne werd het gansri jden in
februari 1771 verboden, onder verwijzing naar een ernstig ongeval in Bakel,
waar het jaar tevoren twee paarden bij dit vermaak de dood hadden gevon
den. 88 Een maand eerder was in Bakel en Milheeze, gezien de gevaren en
ongelukken 'zo als de ondervindinge aireede geleert heeft', het gansrijden al
afgeschaft. Blijkbaar zonder veel succes, want in 1772 en 1774 werden de
verbodsbepalingen omstandig herhaald. In deze dorpen was overigens reeds
in 1745 een verbod op het gansrijden en hoenderknuppelen afgekondigd,
bezigheden die wegens de toen heersende runderpest als ongepast werden
beschouwd. Wie zich overgaf aan dergelijke vermaken en baldadigheden,
sloeg op 'die straffe van den hemel geen agt', met alle mogelijke gevolgen van
dien."9 Een soortgelijk gemotiveerde resolutie werd in dat jaar aangenomen
90
door de schepenen van Asten en Ommel.
Ook in Mierlo legde men de dierenspelen aan banden. In 1778 werd daar
gesteld 'dat van oude tijde herwaerts, het de inwoonders alhier heeft kunnen
81.SAREK, GA Eindhoven, CGB 54/44(4-2-1668) Vgl ook Van der Graft,'Verbod van
feestgebruiken', 17-18 82. Mosmans, 'Burgerlijke steekspelen te 's-Hertogenbosch',
Van de Laar, 'Het Bossche carnaval', 48, 52,99 83. GAH, Archief Nederlands Hervormde
Kerk, acta kerkeraad, inv nr 1, f 200 en 240 Vgl Meindersma, De Gereformeerde Gemeente
Ie 's-Hertogenbosch, 167-168, en Van de Laar,'Het Bossche carnaval', 52 Opmerkelijk is
dat in de catalogus De Mooij (red ), Vauenaiond-Carnaval, nagenoeg geen aandacht
wordt besteed aan de knelspelen met dieren, die als kenmerkend voor de Zuidnederlandse
vastenavondviering mogen worden beschouwd

84. GA Waalwijk, Archief Nederlands

Hervormde Kerk, acta kerkeraad, invnr 1 (19-3-1739) Vriendelijke mededehngjeroen
van Ossen Joost Rosendaal 85. RANB, АСРК,ІП ПГ I Poincten rakende [

]dePaapsche

stoutigheden en dcrselver stuitingc, f 24 86. Vgl bijvoorbeeld GA Tilburg, resolutie
drossaard 28-2-1756 87. Van Emstcdc, Varia Peellandtae histortae, Scabinale ordonnanticn
Someren, 12-2-1762,25-1-1782 Vgl ookldem,'Verbod van gansrijden'

88. Ouwerling,

'Gansrijden' 89. Van Emstede, Varia Peellandtae historiae. Resoluties Bakel & Milheeze
(27-2-1745, 5-1-1771,28-1-1772,25-1-1774) 90. Ibidem, Resoluties Asten & Ommel
(1-3-174S)
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gelüsten op soogenaamdc vastenavond tijde des sondags, smaandags of dinsdags jaarlijx een ganse te rijden met paarden, op een rad, off op een andere
w ijse dezelve te dooden als ook op soo genaemde daagen het werpen off trekken van haenen off hennen, smijten \an haring en diergehjx' Het dorpsbestuur besloot, in weerwil van de traditie, het trekken van ganzen en het werpen of kappen van hanen, kippen en haringen te verbieden, aangezien er veel
ongeregeldheden en ongelukken uit voortvloeiden 9 ' Dit verbod werd in
februari 1786 herhaald, waarbij enerzijds expliciet werd gewezen op de politieke onrust in die tijd en anderzijds ter nadere motivatie werd gerefereerd
aan 'de buitensporige weelde, ongelukken en geltverquistinge, die bij occasie
van den aenstaende vastenavond' gepleegd zouden worden ql
Waren deze dierenspelen m de Oostbrabantse steden reeds vóór of in de
zeventiende eeuw m onbruik geraakt, op het platteland werden tot m de
negentiende eeuw dieren gekweld ter vermaak Niet alleen uit de hierboven
aangehaalde verbodsbepalingen, ook uit etnografische berichten van omstreeks 1800 blijkt dat het gansnjden met vastenavond weliswaar niet in alle,
maar wel in vele Meienjse dorpen gebruikelijk was In de Kempen was er tot
circa 1850 bijna geen dorp of gehucht waar men met vastenavond niet een
kat knuppelde Het gansnjden, ofwel het trekken, sabelen of knuppelen van
een gans, zo schrijft Panken in 1895, vond tot in het begin van de negentiende eeuw alom plaats en was ook in zijn tijd nog niet geheel afgeschaft Men
spande tussen twee bomen een touw, waaraan een levende gans, met de kop
naar beneden, werd opgehangen De hals van de vogel was ingesmeerd met
zeep Ruiters reden om de beurt onder het koord door en probeerden de gans
bij de kop te pakken en deze eraf te rukken 'Dit is een teken van groóte
wreedheid', zo schrijft de verlichte predikant Hanewinkel in 1800, 'w ant hoe
meer de arme gans schreeuwt, hoe langer zij gemarteld word, hoe grootere
ν reugde en genoegen ν oor de aanschou wers' Serv aas van de Graaff karakte
riseert het ganstrekken enkele jaren later niet alleen als een luidruchtig, maar
tevens als een 'in de daad wreedaartig' vermaak Panken tekent aan het einde
van de negentiende eeuw echter aan dat sedert lange tijd niemand nog zo
wreed is om voor dit spel een levende gans te nemen 9 3
De katholieke kerkleiders bekommerden zich uitsluitend om het zieleheil
van hun parochianen, afkeurende opmerkingen over 'wrede' dierenspelen
treffen we bij hen niet aan Zo vermaant apostolisch vicaris Antonius van
Alphen in zijn vastenbrief van 30 januari 1822 de gelovigen om zich goed
voor te bereiden op de aanstaande vasten Dit gebeurde naar zijn mening
niet door uitbundig carnaval te gaan vieren De vastcnavonddagen waren
'dagen, welke op vele plaatsen de gevaarlijkste dagen voor de zeden zijn van
geheel het jaar dagen, die van het wulpsch Heidendom ons zijn overgeble
ven, en op vele plaatsen op zijn Heidens, in den volstreksten zin, doorgcbragt worden' De katholieke religie werd, zo stelde Van Alphen, tegenover
de protestanten belachelijk gemaakt door lieden die op de ochtend van

Aswoensdag direct vanuit de herberg naar de kerk liepen en 'voor den Pries
ter zich ncderwerpen; haer hoofd met asschen laten besproei jen, als eene
openbare bclijdenisse van droefheid over hunne zonden, waar van hunne
harten nog vol zijn en aangehegt'. De vicaris deed een beroep op 'alle rede
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lijke schepsels' om hierover kritisch te oordelen. Toch kon deze aposto
lisch vicaris bepaalde carnavalsuitingen ook wel waarderen. Toen in 1811 in
's-Hertogcnbosch een carnavalstafereel werd opgevoerd waarin een voor
aanstaande dame (Johanna Catherine Maria Le Heu, gehuwd met Adriaan
de Perez) belachelijk werd gemaakt door haar portret te versjouwen naar
huize Spelthaan in de Uilenburg, destijds een berucht Bosch bordeel, zaten
de maire en de apostolisch vicaris te schuddebuiken van het lachen. Ook al
was het een carnavalsvertoning, de kerkleider stemde blijkbaar volledig in
met het aan de kaak stellen van dergelijk zedeloos gedrag.95
Dat het pastorale beleid rechtstreeks gevolgen had voor het ontspanningsleven, is hiervoor reeds omstandig uiteengezet. Niettemin werd in de
Kempen tot in het midden van de negentiende eeuw tijdens de vastenavond
en op de kermis overal gedanst, 's Zondags begon men na het lof en op de
andere vastenavonddagen stroomden de dansplaatsen reeds in de voormid
dag of na het middagmaal vol met jongelingen en gehuwden. 'Mommerijen,
maskerades, enz. zag men weleer ook alhier op bijkans alle dorpen', zo
schrijft Panken in 1895, 'doch allengs minder en thans zeer schaars. De Kerk
heeft zich altoos tegen de zedelooze, losbandige en roekelooze vastenavondgebruiken verzet, ze veel verbeterd, maar nooit geheel uitgeroeid. Ze zijn in
ons Kempenland van omstreeks 1850 langzamerhand zoozeer verminderd,
dat in schier alle dorpen geen onderscheid tusschen de vastenavonddagen en
de andere dagen meer te bespeuren is'. Panken, die als schoolmeester goed
bekend was met de kindergebruiken, memoreert voorts dat tot aan de in
kwartiering van de militairen in de grensdorpen tijdens de Belgische
Opstand in de jaren 1830-1839 de jongens in elk dorp of volkrijk gehucht
enkele dagen voor vastenavond langs de huizen gingen om te zingen, waar
voor zij eieren of geld kregen, dat tijdens de feestdagen werd verteerd. Om
deze giften te beheren, stelden de jongens een 'beursdrager' aan. Na een
onderbreking in de Status Quo-tijd kwam dit gebruik in de meeste plaatsen
91. Ibidem, Scabinale ordonnantien Mierlo, 28-2-1778 Bij het ganstrekken op een rad
werd een karwiel plat op de grond geplaatst, waarover een ladder werd gelegd Op de
uiteinden d a a n an, die tot onder een koord met daaraan de gans reikten, ging men zitten,
waarna het rad werd rondgedraaid, /odat enkele malen achtereen getrokken kon worden
Bij het werpen \an hanen of ganzen werd getracht met een werpstok de kop van de romp
te si-heiden van het dier dat aan een koord was gehangen of in een omgekeerde bijenkorf
geplaatst V gl Panken & Van Sasse van Ysselt, Beichrijiirtg tan Bergeik, 400-401
92 Ibidem, 25 2 1786 93. Panken,'Volksgebruiken en gewoonten in Noord-Brabant', 7
(1895)40, IHancwinkclj, Reize duur de Majori] m іудд, \η\, VandeGraaff, Hislorischestatistische besthnjitng, 149 Het kjtknuppelen bestond uit het stukwerpen van een op
gehangen ton waarin een kat was opgesloten, met alle gevolgen van dien 94. BAH, doos
bisdom 25, Van Mphen ν 11 (\astenbrief30-i-i822)
deeliari \oonl Brabant, 70-74
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opnieuw in zwang, maar in de tweede helft van de negentiende eeuw zou het
steeds meer in onbruik raken. Hieraan droeg dikwijls ook de parochieclerus
bij. Zo wist de pastoor van Bergeijk de gewoonte van de schooljeugd om van
het opgehaalde geld bier te kopen, en dat gezamenlijk tijdens het dansen en
springen op te drinken, met succes uit te roeien. Ook de gewoonte van jongelingen om op vastenavondmaandag met een zelf voortgetrokken kar langs de
huizen te gaan om spek en andere etenswaren te vragen en die vervolgens
uitgelaten te verorberen, verdween tegen het midden van de negentiende
eeuw in Bergeijk.96
In sommige plaatsen liet men zich het carnaval echter niet zonder slag of
stoot ontnemen. Zoals het verzet tegen de gemengde bijeenkomsten van de
jeugd in het tweede kwart van de negentiende eeuw bij de stedelijke elites het
sterkst was, zo waren het vooral ook de jongeren 'uit de eerste stand' die
openlijk stelling namen tegen het klerikale ingrijpen in de vastenavondviering. Zo werd tijdens de carnavalsdagen van 1857 een volksmissie gehouden onder leiding van de redemptorist Bernard Hafkenscheid, waarbij het
zogenaamde veertig-urengebed werd ingevoerd. Dit hield in dat gedurende
de feestelijkheden veertig uur achtereen in Tilburg gebeden werd om vergiffenis voor de tijdens die dagen begane zonden. Tijdens de preek van pater
Bernard in de parochiekerk van 't Heike verzamelden zich echter joelende
jongelui 'uit de eerste families der stad' op de markt voor de kerk, waar zij
een zogenaamde lintjesdans uitvoerden. De afschaffing van het carnaval en
de introductie van de gebedsoefeningen wekten bij hen zoveel weerzin dat
zij tijdens de predikatie een stoet vormden en te paard met vlaggen en
opschriften als HERLEVING VAN HET CARNAVAL door de straten trokken om
bij de grote kerk op het marktplein uit te komen. Hierop beëindigde pater
Bernard ogenblikkelijk zijn preek, liet het tabernakel sluiten en alle godsdienstige plechtigheden stil leggen. Dit maakte zoveel indruk op de inwoners van Tilburg, die zich afgesneden zagen van de voor het zieleheil noodzakelijke sacramenten, dat het carnaval vieren naar verluidt eensklaps was
afgelopen.97 Tegen dit radicale klerikale machtsmiddel konden de gegoede
jongeren blijkbaar niet op.
In de huiskroniek van het redemptoristenklooster te 's-Hertogenbosch
werd dit wapenfeit met gepaste trots opgetekend. De oefeningen van het
veertig-urengebed, zo staat er, waren ingevoerd om de gelegenheid tot de
zonden en de dartelheden die ten tijde van carnaval ('Bacchanalium tempore') plachten plaats te vinden, zoveel mogelijk weg te nemen. Sommige jongelui van minder allooi (letterlijk: 'minoris farinae' oftewel 'van minder
deeg', hetgeen blijkbaar meer in morele dan in sociale zin opgevat dient te
worden) waren het daar niet mee eens. Zij hadden dat jaar een gemaskerde
bende bijeengebracht en wilden openlijk door de straten lopen en de menigte zodanig ophitsen dat ook in Tilburg carnaval zou worden gevierd. 'Om die
zaak en haar gevolgen te voorkomen waarschuwde de Zeereerw. Pater Bernard Hafkenscheid, die de oefeningen leidde, het volk dat aan de uitstalling

van het Allerheiligste Sacrament een eind gemaakt zou worden, als de deugnieten niet van hun voornemen zouden afzien. Toen die dit weigerden, werd
het veertig-urengebed terstond afgebroken. De gelovigen werden door zo'n
groot verdriet over deze zaak aangegrepen en ze toonden zozeer hun verontwaardiging, dat in die stad, die 20.000 inwoners telt, tot op de dag van vandaag helemaal niemand het gewaagd heeft om losbandigheden van carnaval
in te voeren!', zo wordt in 1892 in de provinciale kroniek van de Nederlandse redemptoristenkloosters triomfantelijk aangetekend. 'Glorie, lof en eer
aan het Allerheiligste Sacrament!'^8
Een karakteristiek beeld van de toenmalige Zuidnederlandse vastenavondviering biedt de volksprent die omstreeks 1845 werd uitgegeven door
de Turnhoutse firma Brepols onder de titel 'Divertissements du Carnaval Vastenavondsche Vermaken'. In drie felgekleurde horizontale rijen houtsneden trekt een stoet van buitennissig uitgedoste figuren voorbij, aangevoerd door een wildeman met knuppel, die als een paardrijdende Indiaan is
afgebeeld. Soortgelijke figuren begeleiden de opgesierde, vette os. Daartussen loopt een buikige bultenaar, die met een vuurtang op een braadrooster
'ketelmuziek' maakt. Dit zogenaamde 'op de rooster spelen' veroorzaakte
charivareske wanklanken die de anomalie van het vastenavondfeest onderstreepten. In de middelste rij zien we een rijtuig met drinkende en rokende
carnavalsgasten, omgeven door vrolijke, al dan niet gemaskerde harlekijnen.
Onderaan de prent is het rituele einde van het carnavalsfeest uitgebeeld in de
vorm van een 'Vastenavondsche Lykstatie'. Vier personen dragen op een
baar de vastenavond, een bijzonder dikbuikige figuur met daaroverheen een
rouwkleed waaraan lege kannen bungelen, ten grave. Omdat deze spotbegrafenis in de nacht van vastenavond op Aswoensdag plaatsvindt, zorgt een
zichtbaar bedroefde lantaarndrager voor licht. Achter de baar lopen snikkende figuren met grote zakdoeken. Hun verdriet weerhoudt de hekkesluiter van de prent er overigens niet van om hun zakken te rollen."
De feestelijke scherts- of spotbegrafenis was in de negentiende-eeuwse
Kempen geen onbekend fenomeen. Opvallend is dat dit ritueel niet met vastenavond, maar tijdens de kermis werd uitgevoerd. Zo werd in Eersel tijdens
de kermis ' Voddejanus' begraven, een in lompen gehulde strooien pop. Volgens Panken was dit gebruik, dat aanvankelijk om de vijf jaar plaatsvond,
ontstaan in 1838. De pop, ook wel 'Vader Voddiaan' genoemd, werd 's avonds
bij de dorpspomp op het marktplein in de grond gestopt, 's Nachts hield men
in onooglijke wachthuisjes bij het lijk de erewacht, 's Ochtends werd het reveille getrommeld en trok men met ketelmuziek in een potsierlijke bonte
stoet naar het graf waar, na een korte lijkrede, Voddejanus werd opgegraven
96. Panken, 'Volksgebruiken en gewoonten, 7 (1895) 40-41, Panken & Van Sasse van
Ysselt, Beschrijving van Bergeik, 403 97. Mandos, 'Pater Bernard en de carnavalsvierders
te Tilburg' 98. PAR, Pro\inciale kroniek,!, f 240-241 (Collegium Buscoducense, labores
externi 1857) 99. Gemeentelijk Museum Veldhoven, CMR, in\ nr 5920

413

en op een baar door het dorp gevoerd. Het cortège was gehuld in lompen en
uitgemonsterd met bizarre hoofddeksels, zoals een gevlochten struifwis,
speelkaarten, een vogelkooi en zelfs een omgekeerde broek met de pijpen in
de lucht. Na de begrafenis werd er op de vogel geschoten door het 'voddenguld', waarbij de koning in plaats van zilveren schilden een zwaar schort met
roestige ijzeren platen kreeg omgehangen.100 Gezien de tijd waarin dit gebruik is ontstaan betreft het vrijwel zeker
een parodie op de inkwartiering van de Hollandse militairen tijdens de Belgische Opstand. Zo waren er in Ecrsel in 1838 maar
liefst 600 militairen gestationeerd, waaronder een regiment Leidse jagers. Mede door
het hooghartige optreden van de militairen
W f S NTOor
was de verhouding met de bevolking vaak
gespannen. Dit verklaart volgens Mandos
Koekwis of'struifwis', een van
de parodiërende omkeringselementen in de
tenen gevlochten, opengewerkte
kermisstoet, zoals het wachthouden, het replatte schotel met een hoge voet
veille trommelen en het paraderen waarbij
waarop pannekoeken ('struiven')
in plaats van indrukwekkende, glimmende
werden gelegd. Тек. J Wevns
uniformen vodden werden gedragen.
(Vlaams Openluchtmuseum)
In andere plaatsen is het begraven van
een kermispop in de negentiende eeuw eveneens bekend, overigens zonder
relatie met militaire inkwartiering. In Tilburg werd een in een wit laken
gehulde speculaaspop op een lijkbaar gelegd, waaraan lege portemonnaies
bungelden. De begrafenisstoet liet zich overal op een borrel trakteren. In
Aalst werd op kermismaandag (rond de feestdag van Sint Michael op 29 september) 'Machielke' ten grave gedragen. De stropop werd in een kuil gelegd
en in brand gestoken. Na een wilde rondedans was de plechtigheid en daarmee ook de kermis afgelopen.,0'
Zoals van bruid en bruidegom bier of geld werd opgeëist, zo werden op het
platteland in de dagen voor vastenavond de welgestelden, of soms ook
vreemde passanten, 'aangezongen'. Hierbij gingen de jongens voor een persoon staan en eisten geld. Had hij wat geld geofferd, dan kreeg hij soms een
briefje als kwitantie, dat hij aan de volgende groep kon tonen zodat die hem
met rust liet. Op deze briefjes, die de jongens op school schreven, stond:
'vrije doorgang' of'Deze man is aangezongen te ...' Elke schooljongen had
minstens een paar dozijn van dergelijke briefjes op zak. In Oerle gebruikten
de jongens bij het 'aanzingen' een ratel, die zoveel herrie maakte dat het oorverdovende gezelschap snel werd afgekocht. Dit opeisen van vastenavondgeld werd in februari 1825 door het provinciaal bestuur verboden, maar
bleef onder het toezicht van de dorpsonderwijzers tot omstreeks 1880 hier
en daar in de Kempen bestaan.,02
Excessen bij zo'n vastenavondgebruik, dat evenals de bruidegomsbieren

wel door notoire criminelen werd aangegrepen om zich quasi-legaal op het
boevenpad te begeven, leidden nu en dan tot juridische processen. Voor de
Bossche schepenbank diende een proces tegen Pauwei Dirksen, een knecht
uit Berghem, die daar met een aantal compagnons in februari 1685 goederen
met geweld had afgeperst. Zo was hij op een avond met zijn kornuiten 'aen
het huijs geweest van Hendrick Peeters tot Berchem, alwaer de selve waren
eijschende ende wilden hebben metworst'. Toen aan hun verzoek niet werd
voldaan, schoten zij met een geweer dwars door de woning, 'van voren in tot
achteren uijt', zodat de vrouw des huizes zich gedwongen zag om een brood
en eieren te geven, 'welcke insolentien sij doen in meer andere huijsen heb
ben aengericht'. 103
Ook in de buitenlandse heerlijkheden die onder het bewind van katholie
ke heren stonden, werden de vastenavondgebruiken gereglementeerd.
Reeds in 1623 werd in Gemert afgekondigd dat het gansrijden met 'vastel
avond' uitsluitend met instemming van de heer was toegestaan. Het 'met
eenige brandende schooven over straete gaen, om de gansenconinghen
thuijs te leijden' was evenwel verboden, op straffe van een boete van 21 pen
ningen per persoon. '°4 De heer van Ravenstein verbood in februari 1742 het
rijden, trekken of werpen van ganzen, hanen, hennen of haringen. Deze
laatste waren karakteristiek vastenvoedsel en dienden als spelmateriaal op
Aswoensdag. Tevens werden op straffe van een boete van zes gulden verbo
den 'de vergaederingen, die op den voorscreven Asschen-woensdagh en op
den eersten zondagh in den H. Vasten worden gehouden alsoo die oock zijn
een duyvelsche inventie ende dyenvolgens dickwils zijn geweest van zeer
quaet gevolgh vermits daerdoor die H. daegen opentlijck schandelijck wor
den gevioleert tot schande van onze H. Christelycke, Catholycke ende
Roomsche religie'. Deze bepalingen werden in 1750 herhaald, aangezien de
heer had ondervonden dat ze 'mit verachtingen worden overtreeden'. 105
Soortgelijke verboden zijn ook bekend uit Kleefse territoria ( 1693) en in een
heerlijkheid als Gennep (1707). Daar werd het in 1791 expliciet verboden
om, zoals de ambachtsknechten daar tijdens de vastenavonddagen van ouds
her gewoon waren te doen, aan de deuren geld in te zamelen, aangezien dit
geld werd verkwist in dronkenschap en losbandigheid.106
Anderzijds waren er ook bestuurders en edellieden die de vastenavondvermaken patroneerden. Gedoeld wordt hier op het bijzondere gebruik van
100. Kwinten, 'De bcrsclsc "voddcguld"' Zie voor de gilde-rituelen hfst 8, par ι
ιοί. Mandos, 'Vader Voddiaan en zijn Eerselse \oddeguld', Idem, 'Folkloristische
verkenningen in Tilburgs verleden', 240-241, [anoniem] 'Oude gebruiken in Aalst'
102. Panken, 'Volksgebruikenen gewoonten in Noord-Brabant', 7 (1895)41, Panken&
Van Sasse van Ysselt, Beschrijving van Bergeik, 400-403, Cuijpcrs, 'Zeden en gebruiken',
60,65 , 0 3 · <¡AH, Schepenbank, dossier nr 076-04 104. RANB, ArchiefCommandenj
Gemert,invnr 362(2-4-1623) 105. Volkskundeз(іЯдо),24$.
іоб. BA Roermond,Porte
feuille 32-b, inv nr 41 (art 15,26-5-1693), Creemers,'Bescheiden betreffende Gennep',
i28(27-8-i707)en 146(5-1-1791)
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het metworstrennen op carnavalsmaandag te Boxmeer, dat door de legendarische 'freule Aleida' in een grijs verleden (als 'stichtingsjaar' wordt ten
onrechte veelal 1740 genoemd) zou zijn ingesteld uit dank aan de jeugd
omdat die haar gered zou hebben uit de koets die, toen het paard op hol was
geslagen, in de Vortumse Beek terecht was gekomen. Als blijk van waardering belastte zij een van haar pachthoeven met het jaarlijks beschikbaar stellen van een lange metworst alsmede van brood, mik, een halve varkenskop
en een halve ton bier. Dit alles was bestemd voor de winnaar van een paardenrace. De jongeman die als eerste op een ongezadeld paard bij de boerderij arriveerde, mocht zich dat jaar metworstkoning noemen. Alleen Boxmeerse jongelingen mochten om deze eer wedijveren. Werd de wedstrijd
een jaar overgeslagen, dan zou het recht hierop vervallen. Wat van dit fraaie
stichtingsverhaal ook waar moge zijn, historische bewijzen ervoor zijn niet
gevonden. Duidelijk is wel dat er reeds omstreeks 1739 sprake is van een
gewoonterecht om de boerenhoeve 'De Bruidegom' met deze jaarlijkse wedstrijdgiften in natura te belasten, zoals blijkt uit de verkoopakten.107 Op 31
januari van datzelfde jaar vaardigde gravin Maria Catharina van WaldburgZeil, weduwe van graaf Wilhelm, heer van Bcrgh, overigens een ordonnantie uit waarin de gemengde samenkomsten van de Boxmeersc jonkheid in
herbergen en particuliere huizen op zondag na negen uur 's avonds verboden werden. Hoogstwaarschijnlijk wordt hier, gezien de datering, tevens gedoeld op de luidruchtige voorbereidingen van de metworstrennen, waar de
gravin met nadruk stelde dat het verbod ook voor de drie vastenavonddagen
gold.'08

3. ECHT EN ONMIN

Het laat-middeleeuwse canonieke huwelijksrecht stelt dat, gezien het sacramentele karakter van het huwelijk, de echtgenoten bij wederzijdse belofte
van trouw rechtstreeks de goddelijke genade ontvangen. De geestelijkheid
speelde bij het voor-Trentse huwelijksritueel in feite een passieve rol. De
priester stond in het kerkportaal, voor de deur, waar hij geen sacrament toediende doch slechts toezag op de juiste uitvoering van deze goddelijke en
maatschappelijke verbintenis in facie ecclesiae tussen man en vrouw. Het
sluiten van een huwelijk vond, evenals vele andere rechtshandelingen, plaats
in het zogeheten bruidsportaal 'voor de deuren van de kerk'. Meestal betrof
dit het zuidportaal. Aelbertus Cuperinus stelt dat in 1520 op het feest van
Maria Lichtmis de kaarsen in de Sint-Janskerk te 's-Hertogenbosch werden
gewijd 'buten der kereken voor die troudoer [trouwdeur]'. De liminele status van de huwelijkssluiting werd benadrukt door de plaats waar de priester
stond: als specialist in een technisch ritueel belichaamde hij de grens tussen
kerk en wereld, tussen sacraal en profaan.,m)
De vroeg-moderne samenleving, met haar toenemende centralisering,

reglementering en bureaucratisering, wenste maatschappelijke zekerheid
omtrent de status van personen. Heel concreet gold dit voor de wettigheid
van het huwelijk en voor de eventueel daaruit voortkomende kinderen. Met
het decreet Tametsi werd hierin op n november 1563 kerkrechtelijk voorzien In deze verordening, die werd vastgesteld op het Concilie van Trente
(1545-1563), werd bepaald dat een huwelijk voortaan alleen geldig zou zijn
als het was gesloten ten overstaan van de pastoor en twee getuigen. Alle op
andere wijzen gesloten verbintenissen zouden als clandestiene of geheime
huwelijken worden aangemerkt. In de parochiekerk werd een huwelijksregister bijgehouden. De huwelijkssluiting werd aldus getransformeerd van
een openbaar tot een meer kerkelijk gebeuren. Dat dit ook in het ritueel tot
uitdrukking kwam, blijkt uit het Rituale Romanum van 1614, waarin de
huwelijksliturgie werd verplaatst van het publieke portaal naar het sacrale
altaar. Men trouwde voortaan m de kerk en niet meer letterlijk in Jacte ecclesiae. De priester was voortaan onmisbaar bij het trouwen, hetgeen de problemen verklaart die het hieronder te bespreken echtreglement uit 1656 met
zich mec zou brengen.110
Op de eerste diocesane synode van 's-Hertogenbosch in 1571 had bisschop
Metsius - geheel volgens de richtlijnen van de concilies van Trente en
Mechelen - bepaald dat het sluiten van huwelijken en het houden van hu welijksmalen en danspartijen gedurende de zogenaamde 'gesloten tijden', de
periode tussen Advent en Driekoningen en de (vasten)tijd vanaf Aswoensdag tot en met het octaaf van Pasen, waren verboden.111 Tijdens zijn visitatiereizen had Metsius niet alleen een grote liturgische verscheidenheid,
maar ook onkunde geconstateerd in de toedien'ng van de sacramenten. Vandaar dat hij in 1572 een Manuale pastorum liet verschijnen, waarin behalve
aan doopritus, kerkgang, biecht, ziekencommunie en -zalving en begrafenis
ook aandacht werd besteed aan de huwelijksliturgie en, wat zeldzaam is, het
verlovingsritueel. Aan de hand van voorgeschreven, vaste Latijnse formules
werd de liturgie geüniformeerd. In een bewaard gebleven exemplaar zijn
aantekeningen in de landstaal gemaakt, waaruit we kunnen opmaken dat het
handboek in de pastorale praktijk ook daadwerkelijk is gebruikt. Zo heeft
een pastoor bij de 'ritus ac forma celebrandi solemniter sponsalia' in handschrift de formule toegevoegd die de bruidegom tegenover zijn aanstaande
107. Van der Ven,'Het Vastcnavondfeest van "de Metworst" te Boxmeer' Gewezen wordt
op ofhciele akten van 16-6-1739 en 16-4-1740 waarin de rechten en plichten omschreven
zijn Afschriften hiervan bevinden zich in het SABNO, Schepenbankarchieven Land van
Cui|k, Vierlingsbeek inv nr 288, f 115 en 129 (met dank aan de heer H Douma)
108. Douma, 'Verbod van herbergbezoek', 83-84 109. Bossy, Christianity in the West, 1926, Knippenberg, 'Oude rechtstekens', 245-247 110. Vgl Huizing, De Tremse huwelijksvorm, Spiertz, 'Succes en falen van de katholieke reformatie', 67-68, Idem, 'Pastorale
problemen in de Noordnederlandse katholieke kerk', waarin onder meer het verschil in
houding van Zuid- en Noordnederlandse kerkleiders en theologen wordt besproken
it 1.Stejartius,Synodtduae,37(Tit 10,Cap xvii)
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geacht werd uit te spreken 'lek N in presentie \an getuigen beloo\e mijn
trou te geven aen u N die ick hier met de handt heb, en u te neemen voor
mijn wettige huijsvrou', gesteld dat er geen huwehjksbclctselen aanwezig
zijn II2 Bij \isitaties diende omstreeks 1600 geïnformeerd te worden 'of er
parochianen zijn die zich met op een heilige plaats in aanwezigheid van de
pastoor verloven maar clandestien of na dronkenschap' ' n
Het bisdom 's-Hertogenbosch beschikte aldus reeds vroeg over een op
Trentse leest geschoeid rituale " 4 Het algemene Romeinse rituale, waarin
een afzonderlijk ritueel voor de verloving overigens ontbreekt, zou immers
pas ruim veertig jaar later verschijnen Bisschop Metsius reageerde niet
alleen streng op de onjuiste toediening van de levenssacramenten, ook de
wat al te geëngageerde deelname van het kerkelijk personeel aan bruiloften
was hem een doorn in het oog Zo werd de koster van de parochie Woudnchem op 9 augustus 1571 ernstig berispt aangezien 'hij tegen betaling op
bruiloften op citers en een lier speelt' Daarbij kwam dat de koster regelmatig de herbergen bezocht en twistziek was " 5
Het verbod op huwelijkssluiting en hieraan verwant vermaak gedurende
de 'gesloten tijden' was een voortdurende bron van zorg Er konden zich
namelijk wettige en dringende redenen voordoen waardoor de bisschop, en
later de apostolisch vicaris, in deze perioden toch een huwelijkssluiting toestonden De veelal in Leu\en residerende vicaris Stevaert had in 1692 dan
ook 'voor hen die door de afstand of anderszins zich niet gemakkelijk tot Ons
kunnen wenden' verschillende priesters aangewezen die in deze gevallen
'aan de nood en het gemak van het volk' tegemoet konden komen " 6
Behalve de juiste toediening van de genademiddelen en de repressie van
voorechtelijke seksualiteit van de jonkheid ging ook de 'eerbaerheydt van het
Houwelijckx bedde' de geestelijkheid ter harte Via preek en catechismus
werden de klerikale normen en waarden ten aanzien van het sacrament van
het huwelijk aan de gelovigen voorgehouden en via de biecht kon de naleving
ervan worden gecontroleerd De kerk had in de moderne tijd een uitgesproken pessimistische visie op de menselijke seksualiteit Opmerkelijk is de
associatie van zowel premantale als huwelijkse seks met vuil en dieren
Aartsbisschop De Berghes duidde de gemengde bijeenkomsten in 1675 aan
als 'dertelheden ende vuyhgheden' In preekboeken, catechese-handboeken
en biechtinstructies komen we regelmatig omschrijvingen tegen als 'vuyhgheyt bedryven', 'stinkenden genegentheden' of 'beestagtige driften' De
dierenwereld biedt de predikanten goed retorisch vergelijkingsmateriaal
voor dit afkeurenswaardige, onbeheerste gedrag Wellustige echtgenoten
worden vergeleken met 'muyl en peert', kuise echtgenoten gedragen zich
daarentegen naar het 'exempel van den Olifant', in de klerikale voorstellingswereld het toonbeeld van trouw en eerbaarheid " 7
Het verband tussen seksualiteit en voortplanting werd telkens benadrukt 'Het eynde dan, daer het houwehjek is toe in gesteh, en de meyningh
oft intentie van de gene die dat aen gaen oft gebruyken en is niet, oft en magh

niet zyn hun lusten te voldoen, hunnen vleeschelijcke driften en genegentheden in te volgen: maer gelijck ick nu getoont hebbc, met Godt en met eere
wettige kinderen voorts te brengen', aldus de plebaan van de Antwerpse
kathedraal Rumoldus Backx (1650-1703) in een van zijn toonaangevende
preekboeken. 'lX In de retoriek van de predikatie was geen ruimte voor nuanceringen. De boodschap moest duidelijk en op met mis te verstane wijze aan
het kerkvolk worden overgebracht. Ook in pastorale instructies, zoals Den
catholycken pedagoge uit 1685 van de Noordbrabantse priester Petrus van
den Bossche, werd de huwelijkse seksualiteit streng gereglementeerd. Op de
vraag of het getrouwden is toegestaan 'malkanders lichaem te gebruycken
op alderley manieren, na hun begeirten, en ongercgelden drift van het
vleesch?' werd stellig geantwoord: 'Neen voorwaer, want Godt, en de natuere hebben aen de menschen wetten gestelt, na de welcke sy het Houwelijck moeten gebruycken: niet als onredelijcke beesten, maer als redelijcke
schepsels Godts: ja de getrouwde können dickwils doodelijck sondigen: als
sy op onbehoorlijcke manieren hunne vuyle lusten maer en soecken te volbrengen.' Daarop volgden enkele exempelen, waaronder het verhaal van
Tobias 'alwaer men leest dat den duyvel Asmodaeus om hals gebroght heeft
seven Mans van Sara, om dat sy haer hadden getrouwt alleenelijk om hunne
vleeschelijcke lusten te voldoen'.' ' 9
De populaire commentaren van de Antwerpse kanunnik Petrus Verheyen (1701-1777) en de Mechelse seminarie-president Joannes Ghislenus
Huleu (1746-1815) op de catechismus van het aartsbisdom geven blijk van
een genuanceerdere en positievere benadering. Zij beschouwen de coitus als
een toegestaan middel om de huwelijksband te versterken: 'daerom mogen
zy uyt dit inzigt eikanderen de plicht des houvelyks verzoeken, zelfs als de
vrouw zwanger is, en ook als zy door den ouderdom niet meer bequaem zyn
om kinderen voort-te-teelen'. De sacramentele band van het huwelijk werd
als onverbrekelijk beschouwd en kon door de echtelijke 'plicht' onderhouden worden. Hier zien we, voor die tijd heel opmerkelijk, dat de als vanzelfsprekend beschouwde samenhang tussen seksualiteit en voortplanting werd
112 Vlctsius, Manualepastoriim, 68-69 Het hetrell een exemplaar uit de oude scminariebibhotheek van het Bossche bisdom te Haaren, thans in de Theologische Faculteit Tilburg
113 Van den Flscn & Hoevenaars, Analecta Gipberti Coeiertnr\, [, 315 114 Spicrtz, Hel
Rituale Contracium el ibbrexiatum 115 Goossens,'Kcrk-en kloostervisitaties', 122
116 Stejartius,Г/)д/»/а,24 117 Storme.'Het i8de-eeuwsckatholickdiscoursover
huwelijk en se\ualiteit', 29,43 / o schrijft Kranciscus \ an Sales, in zijn Inleiding lut hel
godiruihtig leien, Ш, 39 De olifant 'is een lomp beest, maar het waardigste dat erop aarde
leeft en met het meeste onderscheidingsvermogen
nooit verandert hij van wijfje en hij
houdt liefdev ol \ an degene die hij heeft gekozen, met w ie hij niettemin slechts om de drie
jaar paart' enzov oort Deze tekst staat in een lange traditie die teruggaat op Plinius'
Natuurlijke Historien 'De olifanten paren uit kuisheid enkel in het geheim
Het wijfje
laat /ich slechts om de twee jaar dekken ' /ie Foucault, Het gebruik ian de /««/, 20-21
118 Storme,'Het 18de-eeuw se katholiek discours, 36 119 Van den Bossche, Din
catholyíken pedagoge, 572-573

419

doorbroken. Verheyen en Huleu beriepen zich daarbij op de Augustiniaanse
leer van 'de drie goederen des huwelijks', waartoe behalve kinderen, ook de
trouw en de onverbreekbare sacramentele huwelijksband behoorden. 120
Behalve de kerkelijke overheden hadden ook de wereldlijke bestuurders van
het oude hertogdom de bruiloften gereglementeerd, zij het dat hun belang
stelling voornamelijk uitging naar de veel
vuldige excessen die de openbare rust ver
Egtreglement,
stoorden. Zo bepaalde Karel ν reeds in 1531
dat bruiloften niet langer dan één dag mochO v e r de Steeden en ten platten
Lande , in de Hcerlijkheeden
ten duren en dat alleen de wederzijdse veren Dorpen, (taande onder
wanten
tot een maximum van twintig persode Generatitele.
nen mochten worden uitgenodigd. Filips π
hernam in 1589 dit plakkaat en voegde eraan
toe dat op de boerenbruiloften Officieren
ghestelt werden om te stillen de kyvagie soo
daer eenige opkwam en mach men niet comen met rapieren, poignarden ofte andere
wapens op verbeurte van deselve'.121 De
aartshertogen Albert en Isabella bepaalden
in 1612 naar aanleiding van een rekest van
I N 'iG R A V F. N H A ü E,
de Bossche hoogschout dat bruiloften en
By Wtltbranjt vén fVotì'ju , ordinari; Drukker vin de
Hoog Mog. Heeren Staaren Generaal der tetkraamfeesten in de Meierij verboden waren.
cenigde Nederlanden. Anno 1664.
Mtt fr'iv'iltiie.
Overtreders stond een boete van vijfentwin
tig gulden te wachten. Daarbij werd verwe
Het Egtreglement voor de
zen naar de bovengenoemde verordeningen
Generaliteitslanden van 1656,
die, behalve in Hapert, Hoogeloon en Casteeditie 's-Gravenhage 1664, waarin
ren waar de schout streng controleerde, niet
zaken met betrekking tot het
naar behoren werden nageleefd. De 'geefhuwelijk werden gereglementeerd
bruiloften' en 'schatkramen' veroorzaakten
(RANB, 's-Hertogenbosch)
nauwelijks te dragen lasten voor de ingeze
tenen, zodanig 'dat sy hennen lasten ende schulden qualyck cunnen verval
len ofte betalen'. Zowel de organiserende familie als de gasten moesten soms
leningen afsluiten om te kunnen trakteren en geschenken te geven; daarbij
kwam dat zij 'tot haren grooten costen ende achterdeel van hennen welvaert
moeten becostinghen die cleederen oft het ciraet tot sulcken maeltyden om
in egheen schande te vallen'.122
De weerklank van dergelijke besluiten is ook te horen in de Oostbrabant
se heerlijkheden. Zo was omstreeks 1623 voor de heerlijkheid Gemert
bepaald dat 'Nijemant en sal egheen bruijloft houden meerder dan van twin
tig personen ende nijet langer dan anderhalven dach opten peen van twintig
Karolus gulden'. 123 In de vrijheid Oirschot en Best werd in 1619 in het jaarkeurboek genoteerd 'dat men egheen bruijlofften oft cramen en sal houden
omme geldt van den genooden te ontfanghen oft willen ontfanghen'. Bij de

gedragsvoorschriften inzake de pest werd uitdrukkelijk gesteld dat bruilof
I24
ten of andere bijeenkomsten taboe waren.
Op 18 maart 1656 kondigden de Staten-Generaal te 's-Gravenhage het
'Egt-reglement, over de Steden ende ten platten lande, in de Heerlijckheden, ende Dorpen staende onder de Generaliteyt' af. Deze regeling telde
95 artikelen waarin zeer gedetailleerd werd ingegaan op de juridische en
maatschappelijke aspecten van het huwen. Voor de andere gewesten van de
Republiek der Verenigde Nederlanden was reeds in 1580 de Politieke Ordonnantie afgekondigd, waarin orde op huwelijkszaken werd gesteld. De
reglementen uit 1580 en 1656 maakten een einde aan allerlei plaatselijke en
gewestelijke regelingen en uniformeerden de huwelijkswetgeving op het
grondgebied van de Republiek.125
In de Republiek behoorde het huwelijksrecht tot het domein van de
wereldlijke overheid, aangezien de gereformeerde kerk het huwelijk niet als
een sacrament beschouwde. Essentieel voor de sluiting van een huwelijk
naar Hollands recht was de wederzijdse trouwbelofte (wilsovereenstem
ming) die door de magistraat of predikant moest worden bevestigd: 'Alle
Persoonen, van wat staet, conditie, gemoet, ofte ghesintheyt sy zijn, die hen
пае de publicatie van desen, ten Houwelick willen begeven, sullen gehouden
wesen in Persoon, ende ten overstaen van Ouders, Voochden, Bloetverwanten, of andere eerlijcke Getuygen, te compareren voor de Magistraten,
Commissarisen van de Houwelijcksche saecken, ofte Kercken-Raden, soo
wel in de Steden, als ten platten Lande, ende aldaer versoecken, dat hen drie
Houwelijcksche Proclamatien gegunt sullen werden', aldus het eerste arti
kel van het echtreglement. I26
Zowel de ondertrouw en huwelijksafkondigingen, de eigenlijke huwe
lijkssluiting, de daarbijbehorende vereisten en beletselen als ook de zedelijkheidswetgeving, echtscheiding, verlating en scheiding van tafel en bed wer
den in het echtreglement tot in detail geregeld. Niet alleen artikel 10 waarin,
zoals hiervoor reeds is gesteld, de kwanselbieren ter sprake komen, maar ook
artikel 92, waarin volksgerichten als het 'beerjagen' in het kader van huiselij
ke twisten genoemd worden, is van belang voor de studie van de vroeg
moderne Zuidnederlandse volkscultuur.
Op 18 maart 1656 werd een exemplaar van deze regeling naar alle plaat120. Storme, 'Het i8de-eeuwse katholiek discours', 41 121. Guns, 'Labaai', 63-65 Soort
gelijke verordeningen met reglementering van de duur, het aantal gasten en het tijdstip van
bruiloften werden in de Zuidelijke Nederlanden onder meer in 1613 en in 1771 uitgevaar
digd Vgl. De Brouwer, 'De kerk en het ontspanmngsleven omstreeks 1700', 214-215
122. Afschrift in SAREK, GA Eindhoven, сов 51/28(17-12-1612) 123.RANB, Archief
Commandenj Gemert, inv.nr 362. In de Kleefse territoria werden onder meer in 1693
soortgelijke verordeningen afgekondigd (BA Roermond, Portefeuille 32-b, inv nr 41)
124. Klaascn, 'Het jaarkeurboek van Oirschot-Best', 2 (1972) 12, 17 125. CPB, 11,24292448 (18-3-1656) Vgl Leget, 'Trouwen in de Generaliteitslanden', enjuten, 'Over
trouwen', waarin de afkondiging \ an het echtreglement over Brabantse gebieden van de
prins van Oranje (24/31-7-1656) besproken wordt 126. GPB, 11,2429-2448(18-3-1656)
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sen en officieren in de Generaliteitslanden gezonden om te worden afgekon
digd. Niet overal geschiedde dit zonder problemen: in de Landen van Overmaze ging de proclamatie gepaard met moeilijkheden door het verzet van de
2η
katholieke clerus en de Spaanse koning. ' In artikel 4 van het echtreglement
werd namelijk bepaald dat katholieke geestelijken geen competentie meer
hadden inzake de huwelijkssluiting: 'Geen van de Roomsche Geestelijckheyt, of van eenige Secte, soose mogen genaemt zijn, sullen haer onderwinden yemant in ondertrouw op te nemen, te trouwen, ofte hertrouwen'.
Overtraden priesters dit verbod, dan werd hun de vestiging in een plaats ter
stond ontzegd en vervielen eventuele rechten op alimentatie. Bij herhaalde
lijk overtreden werden de priesters uit het land verbannen 'ende soodanige
ondertrouwe sal daer en boven nul, ende van geender waerde zijn'. Het
bruidspaar werd beboet met honderd karolusguldens. Dit belangrijke arti
kel kende overigens een wat mildere voorloper: in het plakkaat dat in 1643
door de Staten-Generaal werd afgekondigd 'Jegens het onordentelijck
Trouwen der Priesteren in Brabandt' werd het huwen zonder voorafgaande
aantekening en drievoudige proclamatie bij raadhuis of kerk van de eigen
woonplaats verboden om 'illigitime bywooningen, Bloet-schanden ende
derghelijcke detestable vermengingen' tegen te gaan. De priesters, zo luidde
de aanklacht, verbonden immers personen in de echt zonder zich ervan te
vergewissen of er geen hu welijksbeletselen, bijvoorbeeld in de vorm van eer
der gedane trouwbeloften, bestonden. I28
Na de Vrede van Munster in 1648 werden de in de retorsietijd (16291648) door katholieke priesters gesloten huwelijken erkend, dit om verwar
ring en rechtsonzekerheid weg te nemen. De echtparen hoefden dus niet
voor de magistraat te hertrouwen 'om alle confusien ende inconvenienten te
voorkomen'. Pas sedert de afkondiging van de Vrede was men verplicht
(eerst) \oor de magistraat of predikant te huwen, een verplichting die enke
le jaren later werd uitgewerkt in het echtreglement. 129 Op deze wijze werd
tevens tegemoetgekomen aan de vele verzoeken vanuit de Generaliteitsclasses aan de Staten-Generaal in 's-Gravenhage om een heldere regeling te
treffen. Zo drong de classis 's-Hcrtogenbosch er in 1649 bij de Hoogmogende Heren op aan 'dat ordre op dopen, trouwen, begravinge der doden moch
30
te gesteh worden'.' De gereformeerden konden bezwaarlijk optreden
tegen de katholieke rituele vormgeving van de levenscyclus aangezien in de
eerste decennia na de inname van Den Bosch in 1629 een algemeen wettelijk
kader ontbrak. In het Reglement op de Politieke Reformatie werd in 1660
voorts bepaald dat ambtenaren die 'ongelijke huwelijken' aangingen, dat wil
zeggen huwden met een katholieke vrouw, hun ambt zouden verliezen. Aan
gezien dit verbod veelvuldig werd overtreden, zag de overheid zich in 1768
genoodzaakt om deze bepaling 'tot meerder klaarheid' te herhalen.' v Op
deze wijze trachtte men tevens het tot ambtelijke functies doordringen \an
crypto-katholieken tegen te gaan.
De bepalingen van het echtreglement waren ingrijpend, maar niet

onoverkomelijk voor de overwegend katholieke inwoners der Generaliteits
landen. Weliswaar werd de kerkelijke huwelijksluiting volgens katholiek
canoniek recht door de overheid niet meer als wettig erkend, maar veel Oost
brabanders zouden toch voor de katholieke kerk blijven trouwen. De klassie
ke veronderstelling dat veel bruidsparen eerst een verboden rooms huwelijk
aangingen, alvorens voor magistraat of kerkeraad te verschijnen, blijkt
onjuist. Het echtreglement werd in de Meierij, naar het zich laat aanzien,
redelijk goed nageleefd. De bevestiging van het huwelijk door predikant of
magistraat gebeurde meestal op dezelfde dag als het katholieke huwelijk, in
de Staatse Tijd (1648-1795) meestal op zondag. In sommige plaatsen was
het in de eerste helft van de achttiende eeuw gebruikelijk om voor de magi
straat te huwen, zoals in Deurne, Bakel, Hoogeloon en Geffen. Elders, zoals
in Oisterwijk, Sint-Michielsgestel of Eindhoven, huwde men toentertijd bij
voorkeur voor de predikant. In de stad 's-Hertogenbosch huwden katholie
ke paren in de loop van de achttiende eeuw steeds vaker voor de magistraat
om de verbintenis daarna door een rooms priester te laten bevestigen. Deze
procedure was juridisch gezien noodzakelijk, aangezien priesters ingevolge
het echtreglement geen geldig huwelijk konden sluiten.' 32 Bij het trouwen
voor de predikant gebruikte men een formulering waarmee de apostolisch
vicarissen niet gelukkig waren. Zo vroeg de Bossche apostolisch vicaris Basserij in 1683 voorzichtigheidshalve aan de Propaganda Fide te Rome of het
katholieken was geoorloofd de formule uit te spreken 'Ik neem u tot man (of
vrouw) voor deze heilige gemeente', waarmee dan vanzelfsprekend de pro
testantse kerkgemeente werd bedoeld, die dat predikaat in roomse ogen niet
verdiende... ' 3 3
Tegen het zogenaamde hertrouwen door priesters, in bepaalde gevallen
slechts het rituele inzegenen van een reeds gesloten verbintenis, die door
katholieke bruidsparen veelal als de 'werkelijke' huwelijkssluiting zal zijn
beschouwd, bestonden bij gereformeerden bezwaren. Zo werd in 1671
geklaagd over de pastoor van Drunen 'hertrouwende de luyden, die voor den
Predicant getrout sijn en als dat versuymt wort, soeckt hy met dreygementen de luyden daer toe te bewegen, seggende, dat onse trouw onwettelijck is
en dat sy in hoerdery leven en dat henne kinderen onecht sijn'. '3-* Deze ziel
zorger hield blijkbaar onverkort vast aan de Trentse richtlijn dat een huwe
lijk dat niet voor de pastoor en twee getuigen was gesloten, als ongeldig werd
beschouwd. In de classis Peel- en Kempenland werd omstreeks 1750 uitvoe
rig gedelibereerd over de destijds algemeen gangbare katholieke hertrouw127. Ubachs, 'Het Echtreglement \oor de Gcntraliteit in de eerste jaren' 128. GPB, 1,
359-362,11,2430-2431

129. СЯД, 11,2395-2396(29-4-1650) 130. R * N B , ACii.im nr 2,

f. I33(art 56) 131 GPB, ix, 196-197(1-4 1660,19-9-1768) Vgl ook het plakkaat tegen
ongelijke huwelijken van 3-6-1750 GPB, 411,813-815 Zie meer in het algemeen Fischer,
'De gemengde huwelijken'

132. Lijten, 'Het hchtreglement en de nalcv ing daarvan', Van

den Brekel & Van den Brekel, 'In de Staatse Tijd trouwde men op zondag' 133. Post,
Romemsche bronnen, 11,752-753 (9-12-1683) 134. Van Sasse van Ybbelt, 'De uitoefening
van den katholieken godsdienst', 111

423

424

praktijk "t ware goedt, mögt het haer Hoog Mögenden behagen, bij nadere
Resolutie het hertrouwen door Paapen, van alsulke Persoonen, die reets, na
de wetten van den Lande, in kerk of Raat-Camer getrouwd zijn, den Paapen
op sware Poenen te verbieden, als ook den selve, die sig by hen daer toe aangeven '13:> De wereldlijke overheid nam in deze kwestie echter een politiekpragmatische houding aan het besloten 'hertrouwen' was volgens artikel
vier van het echtreglement strikt genomen verboden, maar hield in de praktijk geen bedreiging van de publieke orde in
De wereldlijke overheden waren veeleer gekant tegen de gevolgen van
'ontijdige' of'slechte' huwelijken, zoals niet nagekomen trouwbeloften, verlatingen of chanvareske onlusten die voortvloeiden uit gedwongen verbintenissen, mishandeling door echtelieden of het overtreden van kerkelijke of
inheemse zedelijke geboden Zo begon de landscommandeur van Gemert in
1663 een verordening met te stellen dat de ervaring hem had geleerd dat
velen 'voortijdig t' saemen als man en vrouwe huijs houden, [en] dat oock
veele dochters ende jonge weduwen beslaepen ende beswangert worden
\ande geene met welcke si) daer naer trouwen ofte vermeijnen te trouwen,
oft dat sij oock craemvrouwen sijn off geweest sijn eer de selve ondertrouwen oft trouwen, d' welck veeltijts als een dwanck is voor de ouders ende
gelijck een heijmehjck rapting [ontvoering] waer uuijt veele verwernnge,
quaede huijshoudingen, verlatingen ende alderhande swancheden ont
staen' Deze verordening tegen premantale of buitenechtelijke zwangerschap werd in de katholieke heerlijkheid in de jaren zestig en zeventig van de
zeventiende eeuw bijna jaarlijks op het kerkhof afgelezen, waarna er dreigend aan werd toegevoegd 'dat de gene die eene eerbare jonghe dochter minder of meerder jaengh sijnde met schoone woorden, van trouwbeloiften oft
ïetwes wijs maeckt de selve verlevt ende door de bijslaep in haer eere crenckt
ende defloreert' gehouden zal zijn, indien hij haar niet trouwt, smartegeld te
з6
doteren op straffe van een boete van ƒ 100,- ' Hiermee trachtte men te
voorkomen dat de ongehuwde moeders door de gemeenschap onderhouden
zouden moeten worden Overigens had de pastoor te Gemert reeds om
streeks 1600 in de kerk afgekondigd 'dat geen bruyt den mechdencrants opsette soe sij swanger is, of quaet gerucht heb' iyi
Ook elders trachtten de bestuurders de plaatselijke armenkas met te
belasten met de zorg voor ongehuwde kraamvrouwen, zeker niet als die van
een ander dorp afkomstig waren Dit was het geval met Hendnna Peeters uit
Someren, die bezwangerd was door de gehuwde ambtenaar Jacob van der
Putten uit Mierlo Ingezetenen van Mierlo werd in 1714 verboden de vrouw
'in haare craam', dit wil zeggen bij haar bevalling, te huisvesten De overspe
lige man werd ingevolge artikel 80 van het echtreglement 'als mijneedigh en
eerloos' beschouwd, 'incapabel eenige officien te bedienen' ' з 8 Was de vrouw
het slachtoffer van een verkrachting, dan werd de dader in de Generahteit
doorgaans veroordeeld tot een boete wegens defloratie en was hij verplicht
39
de kraamkosten te betalen '

Predikant Hanewinkel stelde omstreeks 1800 dat men 'tot roem' van de
Meierij weinig hoorde van 'Hoererij, Overspel, en Echtbreuk, alhoewel zij
niet geheel onbekend zijn'. De laatste jaren constateerde hij echter een
teruggang in zedelijkheid; vooral de steden en grote dorpen met veel
ambachtslieden waren in dat opzicht verdorvener dan het platteland, 'waar
de Boer door gestadige arbeid voor vele zedenloosheid beveiligd blijft'. Als
verlicht man beschouwde Hanewinkel het huwelijk niet louter als een instelling voor de voortplanting en instandhouding van het mensdom, maar
tevens tot nut van de maatschappij. De echtelijke liefde, opgevat als een
oprechte affectie, beschouwde hij als de basis van een goed huwelijk. In dat
opzicht voldeden maar weinig katholieke huwelijken, zo stelde Hanewinkel
bitter vast. Zijn ideaal van 'romantische' liefde was op het platteland onbekend: juist de onverschilligheid tussen de echtelieden was in zijn ogen typerend voor het Meierijse huwelijk. Niet zozeer de overeenstemming van
karakter was bij de partnerkeuze van belang als wel de vraag of de partner
geld had en goed kon werken. 'Getrouwd en de eerste driften bevredigd zijnde' ontstond er snel een onverschilligheid tussen de echtlieden, die tot uiting
kwam in het elkaar op gebiedende toon toespreken. 'Gene onderhoudende
gesprekken (hiertoe is de Meiërijenaar niet in staat) veraangenamen den
soberen Maaltijd; geen kusch ener oprechte liefde verwelkomt, bij de terugkomst, eikanderen, ô Neen! men rekent het zelfs ten schande, wanneer in de
Meierij een Man eenen hertlijken kusch der zuivere Huwelijksmin op de lippen zijner Echtgenote zoude drukken'. Het behoeft geen betoog dat er bij de
plattelandshuwelijken wel degelijk sprake was van affectie. De vormgeving
daarvan week evenwel sterk af van die in het verlichte burgerlijke milieu van
de predikantencultuur waarmee Hanewinkel van huis uit bekend was. Hanewinkel was getrouwd met de adellijke Alida Johanna von Schmidt auf
Altenstadt, zodat niet alleen de confessionele, maar vooral ook de sociaalculturele afstand tussen zijn wereld en die van het platteland onoverbrugbaar groot was, te meer daar hij zijn eigen normen hanteerde als maatstaf
voor een 'goed' huwelijk. '4°
In Oost-Brabant beschikte men over diverse rituele repertoires om overtredingen, in het bijzonder die van de huwelijksmoraal, informeel te bestraffen. Het meest karakteristiek is wel het zogenaamde ploegspannen, waarbij
135. RANB,ACPK, invnr i,'Poinctenrakende [ ] dePaapschestoutigheden', f 18-19
136. RANB, Archief Commanderij Gemert,invnr 366(31-3-1663) Vgl ook Van den
Eisen, 'Gij suit niet beswangeren', Van den Elsen, 'Tis knmmeneel (13) overspel' Bij
deze bepalingen beriep men zich in het algemeen op Exodus 22,15-16, en Deuteronomium 22,28 137. GA Gemert, Kerkarchief St Jans Onthoofding, Registrimi Memoriale
ParochiaeGemertanae,f 19 138. VanEmstede, lanaPeellandtaehislorme,Scabinale
ordonnantienMierlo(5-i2-i7i4) 139. Vgl bijvoorbeeld RANB, R\B, invnr 788, dossier
nr 3167 (verbreking trouwbelofte en ontmaagding te Grave 1713) en 3334 (ontmaagding
en weigering tot betaling kraamkosten te Vcghel 1720) 140. [Hanewinkel], Gedachten оьет
de Meierij tan 's Hertogenbosch, 45-51

een echtgenoot die zijn vrouw slecht behandelde, door (veelal vrouwelijke)
buurtgenoten werd gedwongen zijn eigen erf om te ploegen De overheid
beschouwde dit charivari-ritueel in de loop van de achttiende eeuw in toene
mende mate als een ongeoorloofde vorm van eigenrichting Zo kreeg de
advocaat-fiscaal en procureur-generaal van Brabant mr H J van Oldenbarneveld, Witte Tulhngh genaamd, in maart 1789 bericht dat te Opwetten bij
Nuenen 'veel volk bij den andere soude zijn
vergadert geweest welk seeker manspersoon
die in eene siegte harmonie met zijn vrouw
leefde, in de ploeg soude hebben gespannen
en also een perceel ackerland soude hebben
omgeteult' Deze handelwijze was direct in
strijd met een resolutie van de Staten-Generaal uit 1765, zodat de stadhouder in het Statendorp Nuenen vlijtig informatie ging
inwinnen ' 4 '
Deze resolutie was het gevolg van een
totaal uit de hand gelopen volksgencht in
Oss Daar was op 2 maart 176 c tevergeefs
geprobeerd om een zekere Jan van Es, een
niet onbemiddeld koopman in snuif en tabak
die ook wel het 'Schaapmanneke' werd ge
noemd, voor de ploeg te spannen Hij ver
grendelde echter zijn huis en vluchtte naar
de zolder Om de toegestroomde menigte te
verjagen schoot hij met zijn zadelpistool, waarbij hij ongelukkigerwijze zijn
invalide buurmeisje in de arm raakte, met alle gevolgen van dien Er vloeide
bloed en gerechtelijke stappen volgden Toen Jan zijn beklag deed bij de
stadhouder van de hoogschout, werd hij echter gedetineerd Zoals Tiny
Romme uitvoerig heeft beschreven, was deze mislukte charivari destijds
ingegeven door verschillende motieven Zo kende het huishouden van Jan
van Es niet alleen echtelijke twisten, maar was er tevens sprake van onwetti
ge kinderen en een (waarschijnlijk opportunistische) overgang van de katho
lieke naar de gereformeerde religie Daarbij kwam dat de Ossenaar reeds in
1761 met justitie in aanraking was geweest in verband met dronkenschap en
agressief gedrag Kortom, een cumulatie ν an aanleidingen die een explosief
mengsel vormde 4 2

Het ploegspanncn Houtsnede \ an
de volksprent 'Hier kan den le/er
\rv Gummarus daden merken, Die
tu>gen dat /> /vn volwroLht door
's Almagts werken' Uitgegeven
door Joseph van In en Co te Lier
omstreeks i8so (Museum voor
Religieuze Kunst, Uden)

De overgang van de katholieke naar de gereformeerde godsdienst werd
door de bevolking veelal gewantrouwd, aangezien dit, behalve uit eventuele
religieuze motieven, doorgaans voortvloeide uit politieke aspiraties, name
lijk uit de wens om ingevolge het Reglement op de Politieke Reformatie een
ambt te bekleden Omstreeks 1750 was in het ten oosten van Oss gelegen
dorp Berghem grote chanvareske onenigheid ontstaan over de religie-over
gang van de gegoede familie Hoecx ('tumultueuze vergaderingen van eenige

Ingezcctenen, door het blazen op den Hoorn bijeengeroepen'). De familie
werd niet alleen onder protectie van de Staten gesteld; het voorval was tevens aanleiding tot de tijdelijke sluiting van de schuurkerk en de verbanning
van de pastoor totdat de familieleden die naar buitenlandse katholieke heerlijkheden waren ontvoerd, waren teruggekeerd.'43
Naar aanleiding van het beruchte charivari-geval Jan van Es, dat zijn sporen zowel in de gerechtelijke dossiers als in de folkloristische literatuur heeft
nagelaten, ' 44 stelde de hoogschout van de Meierij R. B. R. Graaf van Rechteren, in juni van dat jaar aan de Statcn-Generaal voor een plakkaat uit te vaardigen tegen dergelijke 'tumultueuse Samenrottingen', in feite een soort
volksjustitie bij wijze van straattheater. In een concept beschreef de hoogschout het verloop van dit ritueel, dat naar zijn zeggen in de gehele Meierij
bekend was. De plaatselijke bevolking werd door het blazen op een hoorn of
het slaan op een trommel bijeengeroepen om onder voortdurend getier en
geschreeuw naar het huis te gaan 'van sodanige mannen, welke men weet, of
die de naam hebben, dat hunnen vrouwen qualijk tractceren en mishandelen'. Het slachtoffer werd daarop met geweld als een trekdier voor een ploeg
gespannen en gedwongen om een gedeelte van de straat of tuin om te ploegen. Deze informele openbare strafvoltrekking, met als karakteristiek element een rituele 'animalisering', werd auditief gemarkeerd met ketelmuziek.'45
Van een soortgelijk ritueel was sprake in Nuland, waar op 1 februari 1700,
omstreeks vastenavond, door de drossaard verschillende getuigen werden
opgeroepen een verklaring afte leggen over hetgeen bij het huis van Geerit
Bastiaen Broeren was voorgevallen. Zo verklaarde een inwoner daar een
grote menigte gezien te hebben 'in den avont slaende op een trom en blaesen
op hoorens hebbende bij haer een ploegh die door minschen op de straet
wiert voort getrocken ende dat eenen Poulus Peter Gurts den ploeghstart
inde hant hadde. Dat eenen Peter Dircx onder andere de ploegh holp voort
trecken sonder de andere gekent te hebben. Dat oock wel heeft gehoort ende
gesien dat op de deurc vant huijs van voors. Geerit Bastiaens met steenen is
geworpen sonder te können seggen wie dat de selve persoonen sijn geweest'.
Karakteristiek voor charivari's zijn de gebrekkige getuigenverklaringen,
waarin wordt gesteld dat men door het avondlijk duister of de grote menigte
141.RANB.RvB, invnr 447, dossier nr 316 (los briefje in cen dossier over doodsmalcn te
Dcurnc) De betreffende resolutie isgcdateerd 27-9-1765 Vgl ook Jacobs,'Van gericht tot
gerecht', 353-354 142. Romme,'Chari\ari-rituelen inde Meierij', 136 344 Aaneen
volksgencht ligt doorgaans geen monocausale (actor ten grondslag, de uiteindelijke rituele
s a n u i e \ loeit meestal \oort uit een opeenstapeling \ an incidenten 143 GM?,vil,6o6 607
(^0 6 1750),610-611 (8-9-1750),611-612(8-10-1750),612(30 12-1750) Vgl
ookCPB,
vin, 284-286 (26-3-1751) Тисе zusters van Dirk IIoccx waren, tegen de zin van hun
echtgenoten, eveneens genegen tot 'de ware religie', maar werden ontvoerd naar het Land
van Rav enstein (klooster te Deursen) en het graafschap Megen \ gl voor de/e episode
tevens Knuttel, De lne\landder \ederla11d4he katholieken, 11, 228 144. RA\B, Rv B, inv nr
159, 107,457, Б ' Ter Gouw, 'Ken man voorden ploeg', en Timmer, 'Ploegtrekkcn'
145. Romme, 'Charivari-rituelen in de Meierij', 3^9-14?
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niets had kunnen zien Vooral het noemen van namen wordt zoveel mogelijk
vermeden, zodat het effectief vervolgen en bestraffen van de verantwoordelijken bijzonder moeilijk was Een andere getuige verklaarde, voorwendend
dat hij niemand van de daders kende, tegen het bij de staldeur kennelijk verbouwereerd toeziende slachtoffer gezegd te hebben 'Geënt gaet in huijs
want tegens soo een groóte hoop van minschen is niet te doen' Onderwijl
was men bezig zijn tuin met een ploeg te vernielen Helaas spelen de gebrekkige getuigenissen ook de historicus parten Naar het zich laat aanzien werd
Geënt niet voor de ploeg gespannen, maar werd het landbouw werktuig als
een destructief instrument gehanteerd ч 6
De Staten-Generaal besloten de missive naar aanleiding van het Osse
volksgencht uit 1765 ter beoordeling voor te leggen aan de Raad van Brabant
waarop, ter nadere oriëntatie, advocaat-fiscaal Van der Esch een uitgebreid
onderzoek instelde Hieruit bleek dat de beschrijving van de hoogschout
weliswaar juist was, maar geenszins compleet Zo was het voor de ploeg
spannen geen exclusieve bestraffing van mannen die hun vrouwen beulden,
ook slechte vrouwen kon deze schandstraf ten deel vallen Bovendien
bestonden er allerlei variaties van dit ritueel, zoals we uit het Nulandse geval
kunnen opmaken ' 47 Als een ware etnograaf beschreef de advocaat-fiscaal in
1765 de verschillende varianten Zo kon in plaats van een ploeg ook de eg als
Strafinstrument worden gehanteerd 'dezelve Mannen bij 't Hair en Kleederen buiten hun Huisen gesleept, en met veelvuldige slagen gedwongen om
een gedeelte van dat Land te Eegten, dat is te zeggen het Koorn onder de
Aarde te herken' Een variant waaraan geen landbouwwerktuigen te pas
kwamen, vormde het zogenaamde beerjagen, waarbij 'een man, door de t'
zaamgerotte Hoop, ook wel door een Modderpoel gesleept, of een Koord om
het Lijff gedaan, en door de Rivier getrokken word tot verdrinkens toe' I48
Wat de hoogschout zich niet had gerealiseerd was dat dit ritueel reeds m
artikel 92 van het echtreglement uit 1656 expliciet was verboden De advocaat-fiscaal kende deze bepaling als doorgewinterd jurist wel, maar wist kennelijk niet dat het door hem beschreven ritueel in de Meierij identiek was
met het beerjagen, aangezien hij deze term nergens gebruikt In het echtreglement werd bepaald dat huwelijkse twisten indien nodig door de wettige
overheid gesanctioneerd dienden te worden en dat eigenrichting, om een
anachronistische term te gebruiken,144 niet getolereerd werd 'Alle boose
conversatie ende bitterheydt, welcke dickwils den gront leyt tot verlatinge
ende wech-loopingen van malkanderen, sal na de kennissc van saecken by
preventie van hooge ende laghe Justitie daer toe gequalificeert, ofte geauthonseert zijnde, ernsthjek worden gestraft met gelt-boeten, gevanckenisse,
ende andersints na Rechten, sonder dat de Jeught, ofte de gemeenc Man,
met geraes ofte complotterye, ofte eenige hantdadigheyd, onder den naem
van de Beer te jagen, of andersints, eenige insolentien tegens soodanige sullen plegen, op pene als séditieuse gestraft te worden ' Bleef de onenigheid
tussen de echtelieden voortduren, dan konden zij van tafel en bed gcschei-

den worden, evenwel niet van de huwelijksband 'ende oock niet anders als
met oogemerck om parthyen altijdt wederom te vereenigen'.150 Evenals bij
het ploeg- of egspannen treffen we bij het beerjagen het inversie-element
van de animalisering aan, dat zo'n karakteristiek ingredient is van charivari's.15"
Zo had men dikwijls 'den hooren geblasen' voor Cornelius Costius, van
1648 tot 1678 predikant te Helmond, aangezien hij zijn vrouw in dronken
toestand mishandelde 'met nijpen, bijten ende slaen'. Op straat werd dan in
Helmond geroepen: 'Laet ons den beer gaen jagen! Den predicant heeft sijn
wijf geslagen!' Het beerjagen kon echter ook tegen vrouwen gericht zijn. Zo
werd op 4 september 1717 Geertrui van Laerschot, een vrouw van lichte
zeden, in Veghel met een touw letterlijk door het slijk gehaald. Vervolgens
werd zij met mensendrek overgoten. In Hoogeloon woonde volgens Hanewinkel op het einde van de achttiende eeuw een katholieke 'bejaarde Dochter' die echter in een 'Geuzen-bijbel' placht te lezen. Toen zij ondanks vermaningen hierin volhardde, werd zij in haar eigen huis door een familielid
mishandeld. Ook werd zij slachtoffer van het beerjagen-ritueel: 'Op een
avond kwamen verscheidene Roomsche Inwooners in haar huis, mishandelden haar, sleepten haar bij de hairen, en trokken haar eindelijk naar eenen
Water-poel, waardoor men deeze ongelukkige heen sleepte. Dit alles
geschiede, als 't ware, onder het oog der Regeering, die zich echter zulks niet
aantrekt.' Dit laatste was voor Hanewinkel aanleiding zijn geloofsgenoten te
waarschuwen voor het geweld dat hen te wachten stond wanneer de katholieke religie eens de overhand zou krijgen.'52
Het meest bekende, typisch Meierijse volksgericht dat de advocaat-fiscaal kon optekenen was wel het 'tafelen', waarbij eveneens een dierensymboliek werd gehanteerd in de vorm van 'krengen' (kadavers), die 'ter tafel' werden gebracht. Dit charivari-ritueel vond voornamelijk plaats wanneer op het
laatste moment door een meisje of weduwe de ondertrouw werd afgeblazen.
Het tafelen is te beschouwen als een afschrikwekkende vorm van straattheater, waarbij het beoogde echtpaar, royaal gelardeerd met excrementen en
kaf, als stropoppen ten tonele werd gevoerd onder ijselijk geschreeuw en ketelmuziek: 'dat door al het slegste zoort van Volk, langs dien weg te zamen
zijnde gerot', aldus de advocaat-fiscaal, 'bij een Smit of Timmerman een
Slijpsteen, en bij de Boeren een Kar, Emmers, Keetels, en Kuipen, zo wanneer zij dit buiten vinden staan, en anders met geweld werden weggehaalt;
dat voorts die Kar tegen 't Huis van zulk een Jonge Dogter, of Weduwe, en de
gemelde Slijpsteen, (verstrekkende voor een Tafel) boven op dezelve Kar
146. RAND, RA Nuland, inv nr 43 Voor de juridische vervolging van charivari's ¿ie Jacobs,
'Van gericht tot gerecht'. 147. Romme, 'Charivari rituelen in de Meierij', 339-343
148. Ibidem, 344 149. V gl. Van den Berg, 'Tussen eigenrichting en sociale beheersing'
150. GPB, 11,2448 (art 92) 151. Vgl Blok, 'Charivari's als purificatie-ntueel'.
152. Frenken, Helmondm hel verleden, 11,128, GAU, Schepenbank, dossier nr 104-09
(Veghel 1771), Jacobs, 'Van gericht tot gerecht', 355,358-361, en [Hanewinkel], Reize door
de Majorij m /790,223-224
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word gezet, en op de Slijpsteen gebragt een Kreng, of gedeelte ν an dien, als
mede de voorschreve Kuijpen gev uit met Drek en Vuijhgheid, door hun, met
behulp van de voorschreve Emmers en Keetcis, uit de secreeten en Riolen
gchaalt Dat verder de voorsz Kar, Tafel, en wat omtrent die Huisen is (de
luiden zelfs in die Huisen dikwils niet ongemolesteert latende) met de ge
melde Drek worden besmeert, en eindelijk gemaakt twee Gedaantens van
Stroo, op welker eene een Hoed, en op de
andere een Trekmuts word gezet, en dezel
ve Gedaantens dan neffens malkanderen
aan de voorschreve Slijpsteen of Kar ge
plaatst, alles verzelt van een ijsselijk ge
schreeuw en geroep' Bij het tafelen kon het
Roephoorn van een boerden, te
'verkeerde' karakter van de overtreding der
Beerzel (prov Antwerpen), gemaakt
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worden door de karren 'geus' of 'gercformeerd' te maken, dit wil zeggen door
dt hurries waartussen het paard loopt met
vereende krachten onder de as door te ha
len Hier vloeien in een Meienjse plattelandscontext inversie, confessionele
vijandigheid en charivari ineen ' "
Aangezien het concept-plakkaat van de hoogschout alleen het ploegspannen behandelde, en het echtrcglement in feite reeds juridisch in dit
soort gevallen voorzag, besloten de Staten-Gencraal geen afzonderlijk plak
kaat hierover uit te vaardigen Inzake Jan van bs te Oss werd op 27 septem
ber 1765 een resolutie aangenomen waarin de hoogschout en de vier kwar
tierschouten in de Meierij in algemene termen, zonder in gecompliceerde
casuïstiek te vervallen, werden gelast alert te zijn op dergelijke gerichten
'onder wat naam het ook soude moogen zv n' Het is dan ook \ anaf dc/c tijd
dat we in de rechterlijke archieven ν aker charivari-gevallen aantreffen Zoals
het verdwijnen van 'zonden' uit de kerkelijke acta van gereformeerden indi
catief is voor de veranderde houding van de kerkeraden en classes, /o wijst
de toename van het aantal charivari's in de juridische dossiers in de tweede
helft van de achttiende eeuw niet in de eerste plaats op een intensivering van
de volksgerichten in de Meierij, maar op een verscherpt vervolgingsbeleid
door de overheid ' 5 4
Ook in buitenlandse heerlijkheden als Gemert hadden de charivari's de
afkeuring ν an de overheid gewekt De landcommandeur had daar in 1696 en
1702 verordeningen uitgevaardigd tegen het tafelen Uit het bevelschrift
kunnen we opmaken dat ook voordien in Gemert tegen 'het infacm ende
oncerchjek taeffelen' was opgetreden, evenwel zonder resultaat Vandaar
dat op 5 februari 1696 na de hoogmis op het kerkhof werd afgekondigd 'dat
niemandt van onse Inwoonderen, het sij jonck ofte out, njck ofte arm, wie
het ooek soude moghen wesen, en sal vermogen te taeffelen binnen ons Vrije
Heerlijckheijt van Gemert, op eenigerhande praetext, veele min te blaesen

op eenen horren ofte ander instrument, dienende tot bijeenroepinge, vcrgaederinge ende aenwackeringhe van de ongebondene ende straetlopcnde
jonckheijt, nochte oock daertoe te verleenen eenigerhande instrumenten,
ofte andersints daertoe behulpsaem te wesen, directelick of indirectelijck'.
De buren van het slachtoffer werden niet alleen verplicht om het rituele
geweld te verhinderen, maar ook om 'aenstonts ende sonder eenigh versteeck' de daders bekend te maken, unwilligen zouden 'aan den lijve'
gestraft worden, de daders riskeerden evenwel de doodstraf. Zes jaar later
wordt dit strenge plakkaat door de schepenen vernieuwd. ' 5 5 Het 'tafel-ritueel' wordt hierin helaas minder gedetailleerd beschreven dan in het plakkaat
van 1765, maar bevat in grote lijnen de karakteristieke vormelementen, zoals
de prominente rol van de jonkheid ('belhaemers'), die door de advocaat-fis
caal niet zo nadrukkelijk was genoemd. De Gemertse wetgeving en jurispru
dentie was voor deze Haagse jurist echter onbruikbaar - deze heerlijkheid
behoorde immers niet tot de Republiek — zodat pas nu, na eeuwen, de ver
schillende decreten in hun etnologische samenhang worden gecombineerd.

4. KRAMEN EN KINDERFEESTEN

Door de doop wordt men opgenomen in de christelijke gemeenschap. In ste
den had de doop daarnaast een speciale sociaal-juridische betekenis, omdat
hierdoor tevens het poorterschap werd verkregen. Vandaar dat de stedelijke
doopvonten, zoals die van Aert van Tricht in de Sint-Janskathedraal, kost
baar waren uitgevoerd en met veel symboliek werden omgeven. Door het
katholieke doopritueel werd de erfzonde weggewassen en werd aan de duivel
en zijn pomperijen verzaakt. De mens werd op deze wijze als het ware in
Christus herboren en gereinigd, zodat hij of zij de andere sacramenten
mocht ontvangen. Vandaar dat het ritueel van de doop in principe niet her
haald kan worden. Het dopen, dat nooit tijdens de heilige Mis plaatsvond,
geschiedde meestal achterin de kerk bij het noorderportaal of onder de
toren. Ook hier zien we, evenals bij het voor-Trcntse huwelijksritueel, de
liminaliteit van deze rite de passage gesymboliseerd in de fysieke sacrale
ruimte. In de protestantse traditie werd het doopsel veeleer beschouwd als
een verbondsteken waarmee het gehoorde Woord werd bezegeld en waar
door het geloof met meer standvastigheid beleden kon worden. Daarom
153 Romme,'Charivari-rituelen in de Meierij', 344, RAND, RvB, inv nr 457(21-8-1765)
154 Romme, 'Chamari-ntuelen' 344, Jacobs,'Van gericht tot gerecht' Dit relaas over
charivari's zou met vele voorbeelden uitgebreid kunnen worden De Noordbrabantsc
Volksgerichten verdienen een afzonderlijke studie Len belangrijke aanzet daartoe is gege
ven door Romme in Chaman m hel ao\ielijk deel iati \oord-Brabant 155. RANB, Archief
Commandern Gcmcrt, inv nr з86(27-і-і6о6)епіп nr 387(5-2-1696,12-2-1702) Het
zal met de uitvoering van deze straffen, waarover helaas niets bekend is, niet zo'n vaart
hebben gelopen, aangezien overtreders van de geboden /ich relatie! gemakkelijk buiten de
kleine heerlijkheid konden ophouden
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werd de doop hier tijdens de dienst in aanwezigheid van de gemeente centraal in de kerk toegediend.' ,6
Bisschop Metsius had op de eerste Bossche diocesane synode van 1571
bepaald dat de doopregisters nauwkeurig moesten worden bijgehouden. De
doop diende binnen drie dagen na de geboorte plaats te vinden om te voorkomen dat het kind in de eerste kritieke levensfase zonder sacrament zou
overlijden. Vroedvrouwen mochten in geval van nood, wanneer er bij de
bevalling iets misging, de nooddoop toedienen. Deze vrouwen dienden goed
geïnstrueerd en bevoegd te zijn, opdat het ritueel naar behoren werd uitgevoerd. Het was dan ook niet zonder reden dat volgens de visitatievoorschriften van het bisdom omstreeks 1600 expliciet gelet diende te worden op de
naleving van de kerkelijke bepalingen door de vroedvrouwen. Zo werd ernstig gewaarschuwd dat ze een kind niet zonder absolute noodzaak mochten
dopen. Was een kind echter toch gedoopt, 'dan moeten ze het, als het in
leven is gebleven, bij de eerste de beste gelegenheid naar de kerk brengen
opdat de kerkelijke ceremonieën kunnen worden toegediend; tenzij misschien bij de pastoor het terechte vermoeden rijst dat het doopsel niet juist is
toegediend; in welk geval het doopsel "onder voorwaarde" [sub condttwne]
moet worden toegediend'. Bij die gelegenheid kon de dooprite, zoals omschreven in het manualepastorum, volledig worden uitgevoerd.'57
Bijzonder is de gewoonte in het Bossche bisdom om bij vondelingen wat
zout te leggen ten teken dat het kind nog niet gedoopt is. Metsius instrueerde zijn geestelijken om daar bij vondelingen altijd op te letten. Bij de Bossche
synode van 1612 adviseerde Masius evenwel dat vondelingen altijd 'onder
voorwaarde' gedoopt dienden te worden, of er zout was of niet. Het plaatsen
van zout houdt verband met de veronderstelde apotropaeische, zuiverende
werking van dit mineraal. Zout als symbool van kracht, vurigheid en wijsheid en tevens als verweermiddel tegen het kwade speelde in de dooprite ook
een rol als letterlijke voorproeve van de eucharistie.'58
De kerkleiders droegen niet alleen zorg voor de sacramentele en liturgische aspecten van de doop, ze plaatsten ook kritische kanttekeningen bij de
uitgelaten viering waarmee het ritueel door de families werd omgeven. Zo
stelde Masius in 1612 dat aangezien 'bij het doopsel iedereen vroom en godvruchtig belooft te verzaken aan de werken van satan en zijn ijdelheden afte
leggen, moet de pastoor, waar het te pas komt, het volk leren in wat voor eenvoudige en christelijke kleding een kind naar de doop gebracht moet worden
en dat men niets moet aanwenden wat de ijdelheid van deze wereld in zich
156.A \an der Putte,'Doopsel', in ГАМ', ι, 1168 1182 157. Vanden Llsen& Hoevenaars,
AnalectaGtjsberttCoevertncxy\,3\5>Sl£)iW\\is,S)modtduae, 129-130(1612 Tit III,
Cap xvii) 158. Ibidem,8-9(1571 Tit з,Сар vui), 129(1612 Tit ui,Cap xv),J vande
Bosch,'Zout', in ¿ff, 11,3011 Vgl К Olbrich,'Salz', in HDA, vu, 897-916,902 'Лгте
Mutter legten im Mittelalter neben ihr ausgesetztes Kind Salz, entweder zum Zeichen,
daß es noch nicht getauft sei, oder als symbolischer Wunsch der Lebenserhaltung oder als
Schutz gegen böse Dämonen'

Het Sint-Maartensvuur, schilderij (olieverf op paneel, 77 χ io8 cm) door
Maerten van Cleef ( 1527-1581 ). (Musée des Beaux-Arts de Dunkerque,
Duinkerken). Op een plein wordt gedanst rond het vuurterwijl anderen
vechten om het vaandel met een afbeelding van de heilige.
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draagt, omdat het geenszins past om op de drempel zelf van het christelijk
leven zich over te geven aan die dingen waarvan men juist door een plechtige
belofte afstand doet'.' 59
Ook de gewoonte om direct na de doop met veel vertoon te trakteren in de
herberg werd sterk afgekeurd. Zo verbood in 1571 bisschop Metsius 'dat
voortaan peters of meters met een pasgedoopt kind naar de herbergen gaan
om te drinken op straffe van één kroon te bestemmen voor de tafel van de H.
Geest ter plaatse en te voldoen door de peters en meters zelf die dit statuut
overtreden. Als echter de pastoor of de koster in dat gezelschap drinkend
betrapt worden, dan moeten ze met het dubbele bestraft worden naast een
passende terechtwijzing."60 Wellicht kunnen we het drinken beschouwen
als de profane tegenhanger van de doop; een ritueel dat de onderlinge horizontale banden versterkt en bekrachtigt, of letterlijk beklinkt. Daarbij moeten we bedenken dat een geboorte voor moeder en kind destijds een groot
risico inhield, zodat op de goede afloop opgelucht kon worden gedronken.
Het kind had dan immers de eerste, meest kritieke dagen doorstaan.
Wel bijzonder kernachtig noteerde de Gemertse pastoor Gautius in zijn
parochiememoriaal dat in 1597 was afgekondigd 'dat geen oneerlycke kijnderen solempnel maar savonts geduept sullen worden, irst den vader noemende ende die craemvrou niet haer in sal laten leyden, en dat nicmant meer
than twee gevaders nemen sal, en 't kint niet over den derden dach laten liggen sal ongedoept, ende niet in herbergen en sal verdrincken'.'61 Onwettige
kinderen mochten dus niet overdag gedoopt worden, doch alleen 's avonds,
gesteld dat de moeder de vader van het kind bekendmaakte. Als algemene
regel bij het doopsel, dat binnen drie dagen toegediend diende te worden,
gold dat niemand meer dan twee peetouders mocht aanstellen. Voorts mocht
er geen sprake zijn van enig vertoon en was herbergbezoek na afloop van de
plechtigheid uit den boze. Ook mocht de moeder van een onwettig kind geen
kerkgang doen.
De geboorte van een kind, met name van een eerste zoon, vormde aanleiding om het glas te heffen tijdens zogenaamde kraammalen. Zo kregen de
bestuurders van het stadje Eindhoven op 26 november 1644 een vriendelijk
verzoek om patrijzen te leveren voor een kraammaaltijd van een vooraanstaand ingezetene: 'Heeren en goede vrienden. Alsoo mijn huisvrouwe
geleegen is van eencn jongen zoon ende ick van meininge ben den 21 december naestcoomende een craemmaeltijt te geven soo ist dat ick U. E. versoecke
tegens den voors. dato met eenige pertrisen te versorgen, ick salse U. E.
te danck betaelen. U. E. sal mij vrientschap doen." 62 De Eindhovense magistraat beschikte blijkbaar namens de heer, de prins van Oranje, over het
jachtrecht. Het verzoek aan de magistraat is des te opmerkelijker wanneer
we ons realiseren dat de aartshertogen in 1612 de 'schatcraemen', ook in
Eindhoven, op straffe van zware boeten, nadrukkelijk verboden hadden.'6-1
In Oirschot zette de heer in 1619 een boete van 21 stuivers op het houden van
'cramen' om van de gasten geld te ontvangen.'64 Een soortgelijk verbod was

van kracht in de heerlijkheid Gemert, waar 'Nijemant en sal gelt gheven op
doopselen van kijnderen te heffen'. Naar het zich laat aanzien werd hier
gedoeld op de 'pillegiften', vrij kostbare doopgeschenken die het jonggebo
ren kind kreeg van de 'doopheffers' of peetouders.' 65
Soms werd de doop zelfs uitgesteld vanwege het kraamfeest {convtvium
puerperale), zoals te Macharen, waar de pastoor zich tijdens een visitatiebezoek van de landdeken in 1615 over het gedrag van zijn parochianen beklaag
de.' 6 6 In Hilvarenbeek kwam het bisschop Zoesius op 10 augustus 1620 ter
ore dat kinderen in die parochie vijftien dagen na de doop opnieuw met veel
vertoon (cum magna pompa) naar de kerk werden gedragen, hetgeen geheel
tegen de voorschriften indruiste.' 67 Ook met betrekking tot de kerkgang,
waarbij de jonge moeder niet alleen door de priester in de parochiekerk ritu
eel werd gezuiverd, maar waarbij tevens dank werd gezegd voor de goede
afloop en bescherming voor moeder en kind werd afgesmeekt, werden veel
klachten genoteerd. Zo berichtte de landdeken van Helmond in 1623 aan de
bisschop dat de heer Paulus, rector van de kapel te Milheeze, de jonge moe
ders tegen hun wil naar zijn kapel bracht om hun kerkgang te laten doen,
hetgeen hem uitdrukkelijk was verboden.' 68 Dit diende immers te geschie
den in de parochiekerk, die op deze wijze van inkomsten werd beroofd.
Apostolisch vicaris Steyaert vatte in zijn Exegesis (1692) van de Bossche
diocesane synoden de bepalingen van zijn voorgangers samen. Uit zijn
rondzendbrief van 1697 blijkt echter dat de bepalingen niet met de vereiste
nauwkeurigheid werden nageleefd, waarop hij nog eens strikt bepaalde dat
'de Sacramenten van Doopsel en Biecht zonder noodzaak niet thuis mogen
worden toegediend; nog veel minder mag de Inleiding of Zuivering [de kerk
gang] van jonge moeders daar gebeuren, wat geheel in strijd is met doel en
instelling ervan'. Ook tegen het drinken na afloop van de doop in de herber
gen diende krachtig te worden opgetreden. 'Als echter een pastoor na een
terechtwijzing (wat God verhoede) toch nog in overtreding is, dan moet de
Deken van de Christenheid hem aan ons of aan onze Vice-Officiaal aanbren
gen'.' 69 De pastoor van Oss maakte zich aan dergelijke overtredingen kenne
lijk schuldig, want in 1671 wordt, zij het van protestantse zijde, geklaagd dat
159 Stejartius,Synodidune, [30-131(1612 Tit 111,Cap xx) 160.Ibidem, 10(1571
Tit 3,Cap Xll) 161. GA Gemert, KerkarchicfSt Jans Onthoofding Gemert, Registrimi
Memoriale Parochiae Gemcrtanae, f ig Het sacrement van het doopsel werd hierbij dus
gebruikt als machtsmiddel om achter de naam van de \adcr te komen 162. SARI K, GA
Eindhoven, CGB 52/68 (verzoek van Termeer, 26-11-1644) 163. Ibidem, CGB 51/28
(afschrift van een in Eindhoven afgekondigde ordonnantie 17 12-1612) De magistraat
ν an VHertogenbosch had ov erigens reeds op 7-9-1445 kraambezoek en kerkgang geregle
menteerd, zie Essink, 'De Bossche ov erheid' 164 Klaascn, 'Het jaarkeurboek van
Oirschot-riest', 2(1972) 12 (art 84) 165. RAND, Archief Commandcrij Gemert, inv nr
562 (afschrift uit 1680 ν an ν rocg-i7dc-eeuvvse keuren en breuken) Zie voor de 'pillegift'
('pille'betekent petekind) Wevns, Volkúutsraud in Vlaanderen, 1,396-397, 528-529
166. Krenken,'De latere kerkvisitaties', 169 167 Krenken, Documenten, 38 168. Ггепкеп,
'De latere kerkvisitaties', 185(7-7-1623) 169. Stc|artius, hpntola, 9, Rondzendbrief
Stevaert, 17-12-1697
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De door Sint Nicolaas weer tot leven gewekte kindertjes in de slachtkuip.
Attribuut (hoogte 36 cm) van een kerkelijk Sint-Nicolaasbeeld, Zuid-Nederland,
begin achttiende eeuw (Gemeentelijk Museum Veldhoven, CMR).
De kinderlijke naaktheid werd in de negentiende eeuw blijkbaar aanstoot
gevend bevonden zodat de jongetjes op instigatie van een preutse pastoor zijn
voorzien van gipsen 'broekjes'.

Ex-voto van bijenwas in de vorm van een huisdier (hoogte 6 cm), Kempen,
igde eeuw (Gemeentelijk Museum Veldhoven, CMR); zie ook p. 143.

Detail van een gildevaandel met geborduurd medaillon, voorstellende
de heilige Catharina (vaandel: 230 χ 205 cm, medaillon: 0 65 cm).
Het randschrift luidt: GILDE VAN DEN EDELE MAGET S: CATRINA TOT
MOERGESTEL ANNO 1730 (Gemeente Moergestel).

Lijkstrootje (hoogte 38 cm, lengte 44 cm) voor een vrouwelijk kind,
's-Hertogenbosch circa 1845. Toen in i860 het stedelijk kerkhof te Orthen
werd ingewijd raakten de strootjes snel in onbruik. De meeste linten zijn
vergaan zodat de riemen zichtbaar zijn (Noordbrabants Museum,
's-Hertogenbosch).

hi) openlijk in een koets rondrijdt en niet alleen de bruiloftsfeesten, maar ook
de kraammalen met een bezoek \ ereerde '7°
In 1693 werd bepaald dat in de Kleefse territoria het drinken in de her
bergen door de peetouders voor en na het doopsel streng verboden was, en
dat tot de 'kinderdoop mar alleen 10 persoonen te samen tot een maeltijt, en
niet meer, war onder de peeteren met sullen begrepen sijn' mochten worden
uitgenodigd ' 7 ' In de baronie van Boxmeer blijkt niet alleen de doop, maar
ook de kerkgang van de vrouwen aanleiding te zijn geweest om te drinken,
hetgeen door de landsvrouwe Johanna, in 1720 werd verboden Tevens werd
bepaald dat hierbij slechts twee vrouwen aanwezig mochten zijn, onder wie
de 'wiese moeder' of vroedvrouw en de meid In 1773 werden deze geboden
door de drossaard van Boxmeer herhaald ' 7 2
Dat de strenge richtlijnen van Steyaert niet naar behoren werden nage
leefd, blijkt tevens uit het conflict dat omstreeks 1697 speelde in 's-Hertogenbosch Met betrekking tot de kerkgang en het thuis toedienen van de
paascommunie - door de regulieren daar in weerwil van de verordeningen
gepraktizeerd - ontstond onenigheid, die zelfs in Rome besproken werd De
kern \ an de zaak betrof een diepgaand meningsverschil tussen regulieren en
secuheren, dat tevens tot uiting kwam bij de opvolging van de predikheer
Petrus van den Bossche, de auteur van Den catholyikenpedagoge; als pastoor
\ an de Sint-Jacobskerk aldaar Nog in 1754 zag apostolisch ν leans Martinus
\ an Litzcnborgh zich genoodzaakt tegen het inleiden ν an de kraamv rouw en
op te treden 'Het misbruijck \an craemvrouwen in te leijden, te weten in
haeren respective huijsen, tot 's Bosch, heeft mij altijt seer mishaeght Derhalven soo is mijnen wil en welbehaegen, als sulckx in het toecomende niet
meer en sal gepractiseert worden in haere respective huijsen, maer alleen in
haerc respective kereke' Dit voorschrift, zo stelde de kerkleider met
nadruk, diende door alle priesters te worden nageleefd op straffe van schor
sing ' 7 ' Waren in de achttiende eeuw, afgezien van de binnenkerkelijke wrij
vingen tussen regulieren en secuheren over het inleiden van de kraamvrou
wen, vooral de feestelijkheden bij doop en kerkgang een steen des aanstoots
voor de katholieke kerkleiders, in de negentiende eeuw stoorde apostolisch
vicaris Van Alphen zich vooral aan de kerkgang van moeders die bevallen
waren ν an een buitenechtelijk kind Het was, zo stelde hij, bijzonder 'onpas
send' om vrouwen die gebaard hadden uit een ongeoorloofde zwangerschap,
tot de kerkgang toe te laten ter blijde dankzegging voor een voorspoedige
geboorte van een kind, terwijl ze de conceptie daarvan met eeuwige tranen
zouden moeten bewenen ' 7 +
Zoals de gereformeerde kerk in de Meierij van 's-Hertogenbosch bezwa
ren had tegen het hertrouwen door katholieke geestelijken, zo ergerde men
zich ook aan het herdopen van personen die van de gereformeerde naar de
katholieke religie overgingen Men erkende immers eikaars doopritueel
Ook het herdopen van gereformeerde kinderen, 'schoon in onegt geteelt',
werd beschouwd als een in tw ïjfel trekken ν an de geldigheid van de calvinis-

tische doop. Evenals de katholieke kerk had de classis Peel- en Kempenland
omstreeks 1750 moeite met de dooppraktijk van Mcicrijse vroedmeesters en
-vrouwen. Was het de katholieke kerkleiders te doen om de orthodoxie van
het doopritueel, de protestanten ergerden zich aan het onnodig rooms
dopen van gereformeerde kinderen door katholieke kraamhulpen: 'dat dit
Verbodl ook raakcn mögt de Vroed-mrs en Vrouwen, en alle andere assistenten
van een kraamvrouw, die Gereformeerd is of in presentie van Gereformeerde
vrouwen die daar als Naburinnen mogten sijn geroepen'.'75
De wereldlijke overheid in de Republiek hield zich in deze kwesties
geheel afzijdig, zij het dat de kraammalen aan banden werden gelegd. Zo
vaardigden de Staten-Generaal in juni 1756 een plakkaat voor de Generaliteitslanden uit waarin de kraamfcesten geheel verboden werden aangezien
ze niet alleen grote onkosten voor ouders en gasten met zich meebrachten,
maar tevens economische schade opleverden: 'Alsoo wij in ervaringe
gekoomen zyn, dat dagelyks ter occasie van het in het Kinder- of Kraambed
leggen der Vrouwen van Huysluyden of andere Opgezeetenen ten platten
lande van het District der Generaliteit, onder Ons Gebied gehoorende, op
verschelde plaatsen werden aangestelt en gegeevcn Kraammalen, welke
door de meenigte van Menschen op deselve koomcnde, niet alleen veroorsaakten ondraaglyke kosten, zoo voor de Huysluyden welker Vrouwen
bevallen zyn, als door de Contributien van die geenen welke op die Kraammalen koomen te verschynen, booven en behalven het versuym van deselver
Landbouw of Handwerken'. De organisator van een kraamfeest zou maar
liefst 100 gulden verbeuren en iedere gast tien gulden.'76
Deze resolutie vloeide rechtstreeks voort uit een verzoek uit februari
1756 van de schepenen van Someren in Peelland aan stadhouder Eckringa
om bij de Haagse heren een rekest in te dienen, aangezien er verschillende
klachten waren 'over het aenrichten van craemmaelen, waer op een meenigte kinderen verscheijnen, en veeltijts twee a drie achtereenvolgende daegen
worden geviert'. Ieder uitgenodigd huishouden schonk daarbij vijf, zes of
zelfs meer schellingen, 'streckende sulcke onordentelijcken buijtenspoorigheeden tot groóte costen, schaede en naedeel van die geene die t selve comen
bij te wonen, en bovendien nogh haeren arrebeijt en landbouw comen te versuijme'. Belangrijk voor het dorpsbestuur was ook dat vele inwoners hierdoor niet in staat waren om de verplichte dorpslasten en belastingen te betalen. De bevolking voldeed - zo kunnen we uit de ordonnantie concluderen 170. Van Sasse van Ysselt, 'De uitoefening van den katholieken godsdienst', 114
171. BA Roermond, Portefeuille 32-b, inv nr 41. Verwezen wordt tevens naar een edict uit
1671 172. Douma, 'Misbruiken bij geboorte, huwelijk en hegraven', 18-19 '73- Polman,
Katholiek Nederland m de achttiende eeuw, 91,268, Idem, Romeinse bronnen, 111,455 456
(17-6-1697). 174. BAH, doos bisdom 25, Van Alphen ν 11, gedrukte rondzendbrief van 10
2-1822 175. RANB, лсрк, invnr ι, Poincten rakende[ ]dePaapschestoutigheden, f 19
Vgl ook Spiertz, 'Die Ausübung der Zucht in der IJsselstadt Deventer', 157, en [I lanewinkel], Reize door de Majorij m ijqq, 85-87,143, waarin tevens katholieke rituelen rondom geboorte en naamgeving worden beschreven 176. CPB, vin, 477-478 (3-6-1756)
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Sint Joris vecht met de draak. Schilderij (olieverf op doek, 124 χ 125 cm)
van Jacobus Lombarts, 1753 (Sint-Jorisgilde, Moergestel).
Dit schilderij, een fraai voorbeeld van volkskunst, hing oorspronkelijk
in de herberg waar het Sint-Jorisgilde placht te teren. Dit verklaart het
patina waarachter de voorstelling enigszins schuilgaat. Rechtsonder staat
de herberg, linksonder is de schutsboom afgebeeld.

in de eerste plaats de sociaal verplichte kraamgiften en pas in tweede instantie de belastingafdracht.'77 Verder geeft dit voorbeeld treffend weer hoe
kort en effectief destijds de bureaucratische lijnen in de Republiek konden
zijn. Binnen een halfjaar beschikte men over een algemeen juridisch kader
waarin delen van het rekest bijna letterlijk waren overgenomen.
In 1807 beschrijft Servaas van de Graaff niettegenstaande al deze verboden de kraam- en doopmalen, waarbij warm bier, jenever of brandewijn
werd geschonken 'zoo het maar eenigszints doenlijk is; want de Meyerijenaars zijn uit den aard vrolijk en gastvrij'.'7S Het kraambezoek stond in het
negentiende-eeuwse Zuidoost-Brabant bekend als het 'met de krommen
erm goan'. Buurvrouwen en kennissen die op kraamvisite gingen, namen
een geschenk mee voor moeder en kind. In tegenstelling tot wat in recente
folkloristische publikaties wordt beweerd, gaat de benaming van dit gebruik
niet terug op de korf of peperkoek die men onder de arm heeft, maar wijst zij
op de gevoeligheid van het giftensysteem - de reciprociteit - in een buurt of
gehucht. Samenleven hield vaak ook een geritualiseerd ontwijken in, hetgeen in het geval van de kraamvisite gebeurde door het presentje in of onder
het schort, de zogenaamde voorschoot, te verbergen: "t rakt ummers gjen
mins, wa 'k doei of loot'. Aan de typische houding waarmee men het geschenk onder de voorschoot met de armen ondersteunde, zag weliswaar
iedereen dat men op kraambezoek ging, maar niemand zag de aard van de
gift, doorgaans lekkernijen variërend van worst en honing tot appels en
peren. Van gevoelig eerverlies kon op deze wijze geen sprake zijn; het
geschenk was een gift die uitsluitend de relatie tussen schenkster en kraamvrouw bevestigde. ' 79
In de opvoeding van kinderen was de religieuze vorming een belangrijk element, waaraan zowel thuis als op school veel aandacht werd besteed. Zo was
het materiaal ten behoeve van het leesonderricht op de katholieke 'kleine'
(lagere) scholen voornamelijk religieus van aard met zogenaamde 'haneboeken', die behalve de letters van het alfabet het onzevader en het Ave Maria
bevatten, of met religieuze instructieboekjes met exempelen, zoals Den dobbelen Zielentroost. Dit laatste boekje was tamelijk populair op Zuidnederlandse scholen en speciaal voor het onderwijs verschenen er in de achttiende
eeuw verbeterde en van 'fabuleuze verhalen' gekuiste edities. Andere veelgebruikte boeken waren, behalve de kleine en grote catechismus, de Historie
van David en het Cabinet der christelijke wijsheyd. De schoolmeester stond
onder kerkelijk toezicht en bij kerkelijke visitaties werd vaak uitdrukkelijk
naar zijn functioneren geïnformeerd.'80
177. Van Emstede, ( 'aria Peellandiae hmoriae, Scabinale ordonnanticn Someren
(ід-2-1756), in dn rekest wordt \erwc7en naar de resolutie \an de Statcn-Generaal o\er
delijkmalen van2"5-i73i Vgl ook diens'Somerse craemmalen beteugeld'. i78.Vande
GraafT, Histomihe-Ualtsmclic beschrijving, 148 179. Cuijpcrs, 'Zeden en gebruiken 111
De krommen erm', Van de Ven-Lommers, ' D ' n krommen errem'. 180. Vgl Put, De
cleynt ïthovlen
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Op з mei 1655 werd in de Generaliteitslanden het schoolreglement afge
kondigd, dit geeft aan hoezeer alle hoop in deze katholieke landstreken was
gevestigd op de nieuwe generatie, immers de kinderen waren 'het zaet daer
uyt alle geschicktheyt in de Kercke ende Republijcque te verwachten is' Het
onderwijs, dat niet louter een zorg van de cah ïnistische kerk was, diende niet
alleen om de jeugd op te voeden in 'de Chnstelijcke Gereformeerde Religie,
vreese des Heeren, ende alle sedigheyt ende gehoorsaemheyt', maar vooral
ook 'in geleertheyt, goede konsten, elck na sijn ghelegentheyt ende bequamheyt' Dit alles, aldus het schoolreglement, tot meerdere eer van God, welstand der kerken en ten gunste van het algemeen belang In een vijftal hoofdstukken werd uiteengezet aan welke eisen de schoolmeesters - die immers
een voorbeeldfunctie hadden - dienden te voldoen, op welke wijze 'school
gehouden' zou worden en hoe de salariëring geregeld was Aangezien de
schoolmeester veelal tevens het kostersambt vervulde, werd hieraan eveneens aandacht besteed Zo nam de schoolmeester/koster in de Meierij vaak
de zogenaamde 'corporele diensten' waar, zoals het luiden van de klokken en
het onderhouden van het torenuurwerk Ten aanzien van het kostersambt
werd bijvoorbeeld bepaald dat de klokken op tijd geluid dienden te worden,
doch 'vermydende alle superstitieuse abusen, ghelijck mede op andere
dagen' Ten slotte werd een afzonderlijk kapittel gewijd aan 'Wie geen
school mogen houden', te weten de katholieke schoolmeesters, begijnen en
klopjes lKl
Naast de officiële protestantse scholen kende de Meierij echter zogenaamde 'paapse bijscholen', waarin de kinderen onder meer werden onderwezen in de catechismus De kennis van de belangrijkste geloofswaarheden
was immers essentieel om de overgang naar volw assenheid in de vorm \ an de
eerste communie en - eventueel - het vormsel adequaat te kunnen maken In
de acta van de classes treffen wc hierover in de zeventiende en eerste helft
van de achttiende eeuw voortdurend klachten aan van predikanten en
schoolmeesters Zo werd omstreeks 1681 door de classis 's-Hertogenbosch
een overzicht gemaakt van 'paapse insolenticcn', waarbij speciale aandacht
was besteed aan de illegale katholieke scholen 'Tol Tüburgh zijn 3 paepsche
scholen, behalven die van de Quesels met grooten toeloop van kinderen Tot
Hilzarenbeeck heeft de gemeente een paepsche schoolmr aengestelt ende
hout school in 't midden van het dorp, tot Hooge-Mierde heeft de paepsche
schoolmr de bancken uijt de gereformeerde school gehaelt ende in sijn
school gebracht Tot Boxtel is een france schoolmr ende heeft de selve pubhjck een schoolbort uijtgestoken Tot Vucht wort paepsche school gehouden onder pretext van de kinderen te leeren naijen ende spelde wereken',
enzovoort In de opsomming kwam nagenoeg elke plaats binnen het district
ν an de classis aan de orde Om hieraan paal en perk te stellen - de situatie w as
immers tijdens de Frans-Nederlandse oorlog ( 1672-1678) aanmerkelijk ν erslechterd - stelde Samuel de Wael, predikant te Boxtel en Esch, een viertal
aanbevelingen op In de eerste plaats dienden alle katholieke scholen in de

stad en op het platteland gesloten te worden. Voorts mocht niemand zijn
huis verhuren of beschikbaar stellen voor het geven van katholiek onderwijs.
Op het naar een katholieke school sturen van kinderen diende een boete
gesteld te worden van zes gulden. Ten slotte drong men aan op de strikte
naleving van het schoolreglement door het weren van katholieke school
meesters.' 82
Ingevolge het reglement van 1655 dienden de gereformeerde school
meesters zoveel mogelijk de katholieke onderwijsmiddelen en devotionalia
uit de scholen te weren. Zo was het voor katholieke kinderen verboden 'eenige Paepsche Boecken, Roose-kranssen, Beeldekens, Crucifixen, Schilderytjes, of yets diergelijcken' mee naar school te brengen. Ook dienden de
schoolmeesters op te treden tegen het plagen, lasteren en verdoemen van de
gereformeerde kinderen, alsmede tegen het streven hen 'eenige Paperyen in
[te] planten'. Onverbeterlijke katholieke leerlingen zouden zonder pardon
van school worden verwijderd. In sommige plaatsen namen de priesters het
voortouw in het verzet tegen dit onderwijssysteem. In 1671 werd geklaagd
over de pastoor van Bergeijk; hij maakte 'besondere teeckenen van bitterheyt ende stouticheyt, als gemaeckte galgen op de schooldeur ende een
geschrift van krijt op de schoorsteen: De Geusen sijn honden'. De kinderen in
de oostelijke en zuidelijke grensgebieden gingen destijds, indien mogelijk,
naar nabijgelegen katholieke scholen in het buitenland.' 83
Het aantal katholieke bijscholen in de Meierij is, zoals Roosenboom heeft
aangetoond, het grootst in het laatste kwart van de zeventiende eeuw, zodat
de alarmerende geluiden van de Bossche classis omstreeks 1681 niet ver
wonderlijk zijn. In de loop van de achttiende eeuw neemt het aantal illegale
scholen echter gestaag af, om na 1740 nagenoeg geheel te verdwijnen. Deze
ontwikkeling loopt geheel parallel aan het verdwijnen van de klachten, die
eveneens in de laatste decennia van de zeventiende eeuw het heftigst zijn,
over (veelal onderwijs-gevende) klopjes en kwezels na 1740. Deze processen
zijn niet slechts te herleiden tot een meer gelaten houding van de gerefor
meerde kerk, maar houden vooral verband met een gewijzigde opstelling van
de schoolmeesters. Het onderwijs was namelijk in de praktijk lang niet zo ge
reformeerd als op grond van de voorschriften wel is verondersteld. In de
loop van de achttiende eeuw werd bijvoorbeeld de tolerantie ten aanzien van
de leermiddelen aanzienlijk groter en gebruikte men bij het leesonderwijs
niet noodzakelijkerwijs de Heidelbergse catechismus. Ook werd het gebruik
van katholieke boeken oogluikend toegestaan, te meer daar het onderwijs
destijds niet klassikaal, maar individueel van opzet was. De schoolmeesters
181. CPD, 11,2404-2418 (3-5-1655) Het schoolreglement werd, met kleine aanpassingen
ten aanzien \an de katholieke schoolmeesters, op 31-3-1725 herhaald en \ernieuwd CPB,
vi, 448-454 Een goed overzicht van het schoolreglement geeft Roosenboom, 'Het stuck
\an de scholen ende schoolmeesteren' 182.RANB, ACH,in\ nr ιο,Ι 25'34* (deductie,
ca 1681) 183 GY*/?, 11,2413, \an Sasse \anYsselt, 'De uitoefening \an den katholieken
godsdienst', 121, Roosenboom, 'Tot \ oltreckinge der reformatie', 226-227
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Passage over de paapse scholen en superstition en insolentiën uit het visitatieverslag van de classis 's-Hertogenbosch, io april 1687 (RANB, ACH, inv.nr. 37)

"X

deden in de praktijk dus vaak water bij de wijn om de confessionele kwesties
op school niet te laten escaleren. Zo werd niet alleen voorkomen dat de meesters gezag en aanzien verloren - een onwerkbare situatie in het onderwijs maar ook dat zij onnodig veel schoolgelden misliepen doordat ouders hun
kinderen naar roomse schoolmeesters of kwezels stuurde. Voor hun inkomen waren zij immers grotendeels aangewezen op de katholieke kinderen.'8«
De schoolmeesters waren, gesteld dat zij binnen de formele kaders opereerden, wat de concrete inhoud van het onderwijs betreft in hoge mate onafhankelijk; in geval van klachten van predikanten konden ze zich beroepen
op de Raad van State, bij wie het formele benoemingsrecht berustte. Stelde
de overheid zich echter politiek-pragmatisch op, de kerkeraden en classes
hielden de individuele schoolmeesters wel degelijk in het oog. Stond hun levenswijze hun niet aan, of werd er onbehoorlijk schoolgehouden, dan trad
men - doorgaans zonder zware sancties te (kunnen) stellen - vermanend op.
Zo werd meester Lambertus Greeve te Gestel in 1767 door de Eindhovense
kerkeraad op het matje geroepen omdat hij zich niet hield aan het schoolreglement. Hiervoor was hij overigens in 1762 ook al berispt. Hij zou zijn lessen niet beginnen en eindigen met een gebed, waartegen de schoolmeester
ter verdediging inbracht dat hij de spot van de roomse kinderen vreesde. De
kerkeraad liet het bij een vermaning. Gesteld kan worden dat ook het onderwijs in de achttiende eeuw, vooral na 1740, een toenemende accommodatie te
zien geeft, waardoor religieuze zaken niet op de spits werden gedreven. Op
deze wijze ontwikkelde zich in de Meierij reeds vroeg een min of meer oecumenisch onderwijssysteem met een neutraal, openbaar karakter.'85
De onderwijsdoelen die de Staten-Generaal in 1655 hadden geformuleerd, waren zo algemeen gesteld dat ze ruimte boden aan andere confessies.
Een katholieke schoolmeester of geestelijke zal, als het erop aankwam, weinig hebben kunnen inbrengen tegen artikel xn van het tweede kapittel van
het schoolreglement, waarin de schoolmeesters werd bevolen ervoor zorg te
dragen 'dat de Schoolkinderen haer niet en komen te verloopen, of in de
Schooien, of als sy naer Huys gaen, in 't misbruyek van des Heeren heylige
Naem, in vloecken, sweeren, lasteren, ontuchtigh spreecken, steelen, liegen,
dobbelen, kaertspelen, datse malkanderen niet slaen, by-namen geven, haer,
ofte haere Ouders ofte Vrienden fauten onderlingh niet verwyten, oft eenige
andere ongeregeltheyt, oneerbaerheyt, ontuchtigheyt ende dertelheyt, met
te loopen speelen, tieren, gebaeren, vechten ofte roepen, ende soo voorts tegen de sedigheyt ende Godtsaligheyt strydende, en plegen'.'86 De overheid
zag graag dat de jonge onderdanen werden onderricht in beschaafd, ingetogen en wellevend gedrag, opdat ze als oppassende burgers in de maatschap184. Roosenboom, 'Tot voltreckinge der reformatie', Van Doornmalen, 'Kwezels en
kwezelaars' 185. Roosenboom, 'Tot voltreckinge der reformatie'; Rijken, 'Lambertus
Greeve', 20,58-60. 186. GPB, ir, 2413-2414.

pi) zouden functioneren Deze algemene, 'verlichte' opvoedingsidealen wa
ren ingebed in algemene christelijke principes De confessionele problemen
ontstonden echter op het punt van het godsdienstonderricht Gezien het feit
dat de katholieken hiervoor hun toevlucht konden nemen tot de - weliswaar
illegale - bijscholen (hetgeen zoals we zagen tot circa 1740 gebeurde) en de
geestelijkheid gedurende het gehele Ancien Regime het zondagse catechismusonderncht in de schuurkerken \erzorgde, mogen we stellen dat het met
de onderwijssituatie in de Meierij lang niet zo slecht was gesteld als in de tra
ditionele, verzuilde geschiedschrijving vaak is verondersteld
Trad de overheid niet of slechts gematigd op tegen de katholieke bijscho
len, het katholiek opvoeden van gereformeerde (wees)kinderen veroorzaak
te in de achttiende-eeuwse Meierij met enige regelmaat grote onrust, die
gepaard ging met kerksluitingen en detentie of met verbanning van pries
ters ι 8 ? Berucht was het geval van de notarisdochter Sophia Alberts uit Hel
mond, die in november 1700 na huiselijke twisten haar ouders verliet om
zich, bekeerd tot de katholieke religie, in Spaans Brabant te terug te trekken
Daar hadden priesters, vooral regulieren, haar toe aangezet, zo dacht men
Toen allerlei bemiddelingspogingen om het meisje weer terug bij haar
ouders en in 'de ware religie' te krijgen mislukten, werd als dwangmiddel de
uitoefening van het katholicisme in de Meierij sterk aan banden gelegd De
Staten-Generaal heten diverse priesters, bij voorkeur regulieren, enige tijd
gevangen zetten en schuurkerken sluiten In 1705, toen Sophia Alberts
getrouwd was en met geen stok meer naar huis was te krijgen, werd het apos
tolisch vicaris Goovaarts en zijn landdekens verboden om hun ambt uit te
oefenen Alle reguliere priesters, en met name de jezuïeten, werd het verbod
opgelegd in de Generaliteit dienst te doen zolang het meisje niet was teruggekeerd Toen bleek dat Sophia in Frankrijk was overleden, werd de zaak in
1710 opgelost tegen betaling van alle gemaakte onkosten werden uiteindelijk twee Helmondsc priesters na jarenlange gevangenschap in Den Bosch
vrijgelaten l88
Een algemeen plakkaat, waarin allerlei bepalingen tegen de uitoefening
ν an het katholicisme werden herhaald, verscheen in 1720, daarin werd expli
ciet gewezen op het verbod van 'de t' samen-wooninge van de Kloppen,
ende haer bedryf, item, dat geen Weeskinderen (wekkers Ouders, ofte een
van deselve, is geweest van de Gereformeerde Religie) zullen werden opge
voed by Papististhe Vooghden' l8,J In de classis Peel- en Kempenland werd
omstreeks 1750 gesteld dat wanneer kinderen, hetzij 'by uijtleggingals von
delingen, tzy nagelaten van hunne ter Executie gchragte Ouders mogten
werden vervoerdt of versteeken, ofte selfs door opstoking verleid, en dus
wegliepen, nog in hunnen onmundige jaren sijnde, ende paapsch wierden'
de daders zwaar gestraft dienden te worden Wanneer deze evenwel onbe
kend ble\en, 'dewijl het Pausdom malkanderen getrouw zijn, en hun evgen
volk niet ligtehjk beswaren sullen', diende actie tegen de geestelijkheid te
worden ondernomen ig° Het ont\oeren \an minderjarige kinderen om ze

elders, liefst in een buitenlandse heerlijkheid in het noordoosten of in de
Zuidelijke Nederlanden, een katholieke opvoeding te geven, was vooral in de
jaren veertig en vijftig van de achttiende eeuw aanleiding tot overheidsin
grijpen, zoals te Nuland (de ontvoering van de dochters Haarlegger en Mey
91
ers naar Uden in 1743 en i756)enEcrsel (Maria Heeren, 1755).' InOerle
rees in 1735 de vraag of ook buitenechtelijk bij katholieke vrouwen verwekte
kinderen van protestantse lidmaten onder deze bepalingen vielen. Met
andere woorden: waren deze katholieke moeders verplicht om hun kinderen
in de gereformeerde religie op te voeden? De classis meende van wel en dien
de een rekest in bij de overheid, maar de Staten-Generaal stelden zich terug
houdend op en besloten de verordeningen niet in deze zin uit te breiden. In
dit besluitvormingsproces zien wc dat de politiek-pragmatische overwegin
gen van de wereldlijke overheid prevaleerden boven het antipapisme van de
calvinistische kerk. Om toch enigszins aan de classis tegemoet te komen,
maande men de kwartierschout tot oplettendheid, om te voorkomen dat er
kinderen buiten het land werden gebracht.' 92
Het schoolreglement van 1655 verbood de gereformeerde meesters om
kinderen op katholieke heiligedagcn vrijaf te geven. De schoolmeesters van
Waalwijk kregen het in 1746 op dit punt aan de stok met de advocaat-fiscaal
van Brabant, Van Erpecum, die het onderwijzend personeel aldaar beval
'om van nu voortaan aan uwe schoolkinderen nimmermeer op paapse feest
dagen vacantie of speeldagen te geven' onder het dreigement dat bij overtre
ding hun salaris van overheidswege zou worden ingetrokken. Bij wijze van
aangetekend schrijven had de advocaat-fiscaal zijn besluit in een open brief
aan de predikant gezonden met het verzoek de schoolmeesters bij de Waalwijkse Dienaar des Woords te ontbieden om hen hieromtrent nader te on
derrichten. De predikant zal tevreden zijn geweest: met de steun van de hoge
overheid kon hij de weerspannigen nu effectief aanpakken.' 93
Het kalenderjaar kende diverse feestdagen die veelal nauw aan de school
waren verbonden. Het meest karakteristieke schoolfeest in de Meierij van
VHertogenbosch was wel het zogenaamde Thomas vieren op 21 december.
'Ook zijn 'er Dorpen', zo schrijft Hanewinkel in zijn reisverslag uit 1799,
'waar de Schoolkinderen op den dag van St. Thomas, den 29 van Winter
maand [de predikant vergist zich hier], den Meester uit de School fluiten.
Komt de Meester aan de deur, dan houden de Kinderen zich, als of zij hem
niet kennen, willen de deur niet openen, voor hij aan dezelve het een of ander
i87.Vgl VandcnBraak/Desluitingvanticnsehuurkerken
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belooft, om 'er hen op te onthaalen'. Dit gebruik hield verband, vervolgde
Hanewinkel, met de ongelovigheid van de apostel Thomas. 'Voorheen waren
zulke zaken, als ongeoorloofd, met recht verbooden, thands echter beginnen
alle bijgeloovighedcn hoe langer hoe meer het hoofd op te steken'. ' 94
In Waalwijk was het, na het strenge schrijven van de advocaat-fiscaal, in
1746 gedaan met dit feest - althans, zo had schoolmeester Pieter van Groeneweg zich voorgenomen. In plaats van een vrije speeldag wilde hij op 21
december van dat jaar gewoon schoolhouden. Echter, omstreeks negen uur
kwamen de katholieke kinderen gewapend met stokken naar school, waar zij
begonnen te dansen en de meester, zo het gebruik wil, uit school joegen. Dit
ging echter met ongebruikelijk geweld gepaard, waarbij verschillende ruiten
sneuvelden. Blijkbaar hadden de kinderen de smaak te pakken, want het jaar
daarop liep het Thomasfeest in Waalwijk geheel uit de hand. Om baldadigheid te vermijden en de jeugd enigszins tegemoet te komen had meester Van
Groeneweg op 20 december vrijaf gegeven. Hij overtrad daarmee niet de
voorschriften uit het schoolreglement, waarvoor hij enige jaren voordien
was berispt. Hiermee gingen de kinderen, zowel jongens als meisjes, echter
niet akkoord. Zij trokken in optocht naar de school en begonnen zonder
omhaal van woorden de ruiten in te gooien en met modder te smijten. Toen
Van Groeneweg zijn leerlingen vermanend toesprak, antwoordden zij: 'Gij
zijt vandaag geen meester, maar wy! Gy moet ons een vat bier geven en dan
zullen wy St. Thomas houden!' Toen de schoolmeester daarop dreigde met
de gerechtsdienaar, riepen de grootste belhamels dat deze hun opdracht had
gegeven 'van ons best te doen in de school te komen'. Met het sluiten van de
vensterluiken hoopte de meester nog groter schade te voorkomen, maar
tevergeefs: een zekere Pieter van Oorschot gooide een nieuwe aardewerken
kookpot door de ruit, die in de school met donderend geraas in stukken viel.
Ook de vrouw van de schoolmeester moest het ontgelden. Zij werd dusdanig
geplaagd dat zij een emmer water naar de kinderen smeet, waarop die haar
echter met modder en stenen bekogelden onder het dreigement haar te zullen verdrinken.,<',
Deze gebeurtenissen vormden de opmaat voor de feestdag zelf. De dag
erna, op 21 december 1747 - de Franse troepen hadden in de Oostenrijkse
Successie-oorlog de stad Bergen op Zoom veroverd en elders in de Republiek vonden relletjes plaats tegen katholieken-begon 's middags het charivareske geweld opnieuw. Onder het gooien van stenen werd er geroepen:
'Kom maar hier, jou hond, jou leelekert! Kom maar uyt, die geen St. Thomas wil laten houden!' Inmiddels was er geen ruit meer heel in het schoolgebouw, zodat de onderwijzersvrouw om hulp ging vragen bij een \an de burgemeesters van Waalwijk. Onderweg werd zij niet alleen met drek en stenen
bekogeld, maar ook scholden de kinderen: 'Jou teeff, jou gierige beest!' Zelfs
volwassenen die het tafereel aanzagen, lachten en jouwden de vrouw na. Op
kerstavond en eerste kerstdag werd bovendien de predikant door de jeugd
lastiggevallen. Het schoolmeestersechtpaar kende de kinderen natuurlijk bij

naam, zodat men de zaak voor de Waalwijkse schepenbank kon brengen,
waar de ouders van de kinderen verantwoordelijk werden gesteld voor de
schade.190 Dat de Waalwijkse schooljeugd in 1747 zo haar gang kon gaan en
de lokale overheid op het moment zelf niet intervenieerde, duidt op een algemene instemming onder de bevolking, die door de militaire successen van de
Fransen hoopvol was gestemd over de toekomst. De kinderen, onder meer
uit vooraanstaande families als Olifiers en Van Lanschot waren duidelijk
geïnstrueerd door hun ouders en bestraften de afwijzing van het Thomasfeest met de bekende charivari-rituelen. De omkeringselementen van dit
feest, zoals het rituele wegjagen van de meester (het zogenaamde 'thomassen'), leenden zich hiertoe uitstekend. Mogelijk verwees het dreigement om
de onderwijzersvrouw te zullen verdrinken zelfs naar het beerjagen. De
schoolmeester, die als culturele tussenpersoon een oplossing dacht te hebben gevonden door het feest te verplaatsen, verloor de loyaliteit van de
katholieke inwoners, die hem zijn keuze voor overheid en gereformeerde
kerk kwalijk namen.
De Waalwijkse gebeurtenissen stonden niet op zichzelf. Ook in andere
plaatsen kwam het in de achttiende eeuw tot charivareske ongeregeldheden
met betrekking tot het Thomasfeest. Zo protesteerden in 1774 de schoolkinderen te Bergeijk tegen de weigering van de meester om hen op bier te trakteren Aangezien de onderwijzer voor deze traktatie vanouds een vergoeding kreeg in de vorm van de as die overbleef van de turf die 's winters in het
schoolgebouw werd gestookt, beslisten de schepenen ten gunste van de
scholieren. Met ingang van het jaar 1775 werd in april-na deze tijd werd de
kachel blijkbaar niet meer gestookt - de turfas jaarlijks openbaar verkocht.
Van de opbrengst moest de schoolmeester een halve ton bier ter beschikking
stellen, die op de namiddag van 21 december in de school werd opgedronken. "" Ruim een eeuw eerder, in 1670, was er te Deurne en Liessel in Peelland omstreeks 21 december sprake geweest van een ware kinderopstand
toen schoolmeester Acrt van Hoeck de Thomasviering weigerde. In Deurne
vernielden de kinderen daarop niet alleen de tuin van de schoolmeester,
maar krasten ze met degens over de muren en deuren van de school (het
zogenaamde schrappen), terwijl ze riepen: 'Kom er uit en accordeer met
ons'. Toen de meester bleef weigeren, werden de ruiten ingegooid en werd
de school geplunderd, waarbij niet alleen de lessenaar maar ook de gehate
plak werd vernield. Dat de ouders en de lokale overheid zich hierbij afzijdig
hielden, is te zwak uitgedrukt; volgens de jongeren waren zij door hen tot het
geweld aangemoedigd Ook in Liessel, waar een zoon van de Deurnese
194. [Hanewinkel], Reize door de Majori] m 1799,170 195. Van der Hammen Nz , 'Iets
over het schoolwezen uit het midden der 18de eeuw', 26-29 ιΦ· Ibidem, GA Waalwijk,
ArchteJ kerkeraad, inv nr i,f 201, RA Waalwijk, im nr 977,f 178* 181 v (met dank aan
Jeroen van Oss) Vgl ookj Rosendaal, 'Sint Thomasdagin 1747' Voor de politiekconfessionclc aspecten van de onlusten in 1747 zie Spiertz, 'De katholieke geestelijke
leiders en de wereldlijke overheid', 17-18 197 Panken en Sasse van Ysselt, Beschrijving
van Bergeik, 412-413
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meester schoolhield, kwam het tot ongeregeldheden, waarbij de 'blokken'
(klompen), het pennemes en natuurlijk ook de plak werden verbrand Het
kwam niet tot een proces, maar de heer \an Deurne, baron Rogier van Leefdael, liet het relaas van de schoolmeesters door de drost optekenen Op 11
december 1683 werd evenwel een plaatselijke ordonnantie uitgevaardigd die
het gijzelen van schoolmeesters en het nieuwjaarzingen door de jeugd ver
bood '^ Dc7c gevallen tekenen de relatieve onmacht van de Meienjsc
schoolmeesters Om goed te kunnen functioneren zochten zij in het krach
tenveld tussen kerk, overheid en bevolking telkens naar compromissen,
waarbij in de loop van de achttiende eeuw, zoals ook Hanew inkel constateer
de, de lokale cultuur van de katholieke inwoners steeds meer ruimte werd
gelaten
Het feest van Sint Thomas, op de kortste dag van het jaar, kende allerlei
inversie-elementen die we ook aantreffen bij het feest van Onnozele Kinde
ren op 28 december Waren de kinderen op Sint Thomas heer en meester op
school, op het feest van Onnozele Kinderen bepaalden /IJ, gehuld in de kle
ren van hun ouders, de gang ν an zaken in huis De ouders werden geacht die
dag de bevelen ν an de kinderen op te volgen 'Het staat zeer belagchehjk', zo
schrijft Hanewinkel omstreeks 1800, 'om een Kind met een groóte paruik
van zijnen vader, of met een Jak, Schortclklccd en Bcugeltasch der Moeder
te zien pronken' ' " Deze kinderfeesten w aren algemeen verbreid in de Meierij Servaas van de Graaff wijdde in zijn Hntori4che-Uatistische be^chryving
uit 1807 slechts enkele woorden aan feesten als dat van Onnozele Kinderen
en Sinl Nicolaas, omdat 'deze meer voor de kinderen dan wel voor bejaarde
heden geschikt zijn' 20°
Zowel in Den Bosch als in Gcmcrt kozen de scholieren in de zestiende
eeuw op Sinterklaasdag een kinderbisschop In de hoofdstad trok men in
optocht naar de Sint-Jan, waar de uitverkorene als bisschop werd uitgedost
en in de koorbanken van de kanunniken het officie mocht voorzitten In 1599.
stelde Leonard Aegidius van Stnjbosch te Gemert bij testament een altijddurende rente ten behoeve van de zogenaamde koorbisschop ter beschikking 'opdat die schoolkyndcrcn te beter oeffenen mogen in den sanck' Wie
het beste zong, viel namelijk deze eer te beurt, en hij kreeg om de veertien
dagen een broodje 20 ' Deze gebruiken, die reeds ten tijde van de contrareformatie onder vuur lagen, kwamen uitsluitend op kapittelscholen en
Latijnse scholen voor De Gemertse stichting is dan ook een opmerkelijk late
instelling van een gebruik dat elders veelal was afgeschaft Een bijzondere
fundatie op het platteland betrof de instelling van een gratificatie door Martinus Rythovius, bisschop van Ieperen, in 1582 De kinderen uit zijn geboorteplaats Riethoven en omgeving- waartoe ook Eersel en Bergeijk behoorden
- die onder meer het Onze Vader, het Wees Gegroet, de Tien Geboden en de
Artikelen des Geloofs konden opzeggen werden met Kerstmis en Pasen
getrakteerd op wittebrood Van een bisschop die als vooraanstaand theoloog
het Concilie van Trente had bijgewoond, kon men dergelijke didactisch-

katechetische aanmoedigingen verwachten. Deze brooduitdeling zou in
sommige plaatsen, zoals in Riethoven en Westerhoven, tot op de dag van
vandaag gehandhaafd blijven, zij het dat de datum verschoof naar Pinkste
ren. 2 0 2 In de Kempen trokken tot omstreeks 1850 met Pinksteren de meisjes
en jongedochters in hun beste kleren langs de huizen. Twee met een ge
kleurde strik getooide meisjes wierpen uit een mandje daags tevoren gepluk
te bloemen bij de huizen waar zij, na het zingen van een lied, een traktatie
ontvingen. Een als 'pinksterbloem' uitverkoren in het wit gekleed meisje,
dat niet mocht lachen of spreken, toonde zich dan: 'Pinksterblom, keer u
eens om.' Bij huizen waar zij niets kregen, volgde een smaadcouplet, dat ein
digde met 'hier hangt de gierige duivel uit'. 2 0 1
De viering van Sinterklaas, Driekoningen en Sint Maarten was de gere
formeerden van oudsher een gruwel. Predikant Abraham Magyrus (16341702) haalde in zijn antipapistisch werkje over de Almanachs-heiltgen fel uit
tegen de sinten waarmee de kinderen van jongs af aan werden bedorven.
Sinterklaas was 'een kindere Heylig, die Jacrlijks met verlangen verwagt
wort, om dat hy onder gruwelijke Leugens, bedrog en verschrikkinge veel
zoetigheyt medebrengt, 't welk men den kinderen wijs maeckt, en van jonks
op inplant, dat Klaes al dat goet tot de deur of schoorsteen in werpt; of in de
schoenen of kousen by nacht steekt, daer de Ouders wel beter weten; maer de
kinderen gelooven, dat die goederen van Sinter Klaes, en alsoo word de leu
gen, superstitie, en afgoderije den kinderen in de pap te eeten gegeven'. Met
Sint Maarten was het zo mogelijk nog erger gesteld, aldus de predikant.
'Onder alle de Paepsche Feest dagen der vrolykheyt, die met gasten en bras
sen werden door gebragt, is dit van St. Marten niet de minste. Heere Smte
Marten heylig zant, goede platte mispelen wassen m и lant. Kyrioleis. Van ouds
plachten te singen: Martyn Martyn, 't avont Most en morgen туп? Behalve
voor volwassen wijnliefhebbers had Maarten ook de kinderen veel te bieden
die 's avonds kaarsjes opstaken of bij een groot vuur liedjes zongen als
''Stookt vier, maeckt vier, Sinte Marten komt hier, met zyn bloote armen, hy
soude hem geerne warmen\ Het opsteken van de kaarsjes gaf aan, zo dacht
Magyrus, dat door de kracht van deze heilige de herfst gezuiverd werd van
198. Ouwerhng, Geschiedenis der dorpen en heerlijkheden Deurne, Liesselen Vlierden, 565568 ¡дд.[Напе ітке\], Reize door de Majorij tn г/дд, 170 200. Van de Graaff, Histortsche-statistische beschrijving, 149 гоі.Онеп, 'Koorbisschop en koorzang', 101-102,
Nauwelaerts, Latijnse school en onderwijs te 's-Herlogenbosch, 249-250 Vgl ook Jansen,
Nicolaas, de duivel en de doden, 14,25,147 202. Hermans,'Noord-Brabandschc legenden
en \olks-o\erlevenngen', 198-200 Vgl ook Schutjes, Geschiedenis ι an het bisdom 's-Herlogenhosch, II, 237, V, 619-621, Fokkelman, 'Rvthoviusbrodenof Pmksterkoeken', Van
Nuenen, 'Bisschop Rythovius', Vanghcluwc, 'De fundatie van bisschop Rythovius' De
verschuiving van de brood uitdeling van Pasen en Kerstmis naar Pinksteren houdt mogelijk
verband met het gebruik om op Pinksterzondag, na de gebeden voor een goede oogst, een
brooduitdcling voor de armen te houden Daarnaast kent Pinksteren van oudsher andere
kindergebruiken waarbij kon worden aangesloten 203. Panken, 'Volksgebruiken en
gewoonten in Noord-Brabant', 99-102, Idem, 'Liederen, kinderrijmen en kinderspelen uit
Noord-Brabant', 87-88 Vgl ook Knippenberg, 'De Pinksterbloem in Noord-Brabant'
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alle kwade dampen. Wanneer men op de avond van Driekoningen niet drie
kaarsen liet branden of verzuimde de zangers die - voorzien van een zelfgemaakte ster - langs de deur trokken om te zingen en te schooien, mild te
beschenken, bracht dat gewis onheil over het huis. 'Het Pausdom is doch het
oude geloove, want haer meeste Ceremoniën, Godsdiensten en Heyligdommen zyn uyt het Heydendom herkomen'.204
In de Meierij vielen de gereformeerden veelal terug op oude verbodsbepalingen van synoden en overheden uit de Republiek. Onder verwijzing naar
Jeremías 7,18 ('De kinderen sprokkelen hout, de vaders stoken het vuur en
de vrouwen kneden deeg om koeken te bakken voor de koningin van de
hemel. Ze beledigen Mij door offers te brengen aan andere goden') was zelfs
het maken van speculaaspoppen verboden.205 Ook in Den Bosch werd in de
eerste jaren van de vestiging van de kerkeraad geageerd tegen het verkopen
van koeken en 'popwerk' op Sint-Nicolaasavond.200 In de acta van de Generaliteitsclasses komen we evenwel weinig klachten dienaangaande tegen;
blijkbaar werd deze katholieke kinderfolklore toch als minder bedreigend
ervaren. Er zijn daarentegen wel plaatselijke resoluties bekend waarin men
zich keerde tegen deze feesten. Zo werd in de stad Grave, die in 1602 door
prins Maurits was ingenomen, in 1614 afgekondigd dat 'Alsoe bevonden
wordt dat de gedenckenisse van Sint Nicolaes vele goede luyden tot noch toe
heeft gebracht op groot costen, en dat 't selve onder anderen daertoe streckt,
om de jeucht te oeffenen in superstitie', de burgers wordt geboden 'dat sy
hen sullen onthouden de voorsz. superstitie meer te oeffenen, noch haere
kinderen daertoe te houden, off de schoenen ende dompen van eenighe kinders t' ontfangen, off yevers meer te laten brenghen oft setten'.207 Het zetten
van schoen of klomp door kinderen en huispersoneel op de feestdag van Sint
Nicolaas alsmede het schenken en strooien van gebak en snoepgoed was in
Zuid-Nederland algemeen gebruikelijk.208
In de Meierij werden omstreeks Sinterklaas in sommige plaatsen speciale markten gehouden, zoals te 's-Hertogenbosch waar in 1773 sprake is van
een Sint-Nicolaasmarkt. In 1811 werden daar toneelvoorstellingen gegeven
door de 'Hollandsche Tooneellisten'. Op 5 december voerden zij 'De Vrouw
naar de Wereld, beroemd Tooneelspel in 5 Bedrijven naar het Hoogduitsch,
gevolgd door Fansan en Klaas of de Twee Zoogbroeders, Blijspel in een
Bedrijf' op in een pand tegenover het RK Weeshuis. Er werd tot zaterdag 14
december dagelijks gespeeld. Op het repertoire stonden tevens stukken als
het 'Riddertooneelspel Dridolin of de Gang naar de IJzersmelterij', waarin
een levensechte, gloeiende oven en een waterrad voor het hamerwerk waren
uitgebeeld. In een ander toneelstuk, 'Clavigo of het Slagtoffer der Loszinnigheid', werd de begrafenis van Maria de Beaumarchais 'met alle deszelfs
plegtigheid' opgevoerd. Een zekere mejufrouw De Koning trad in zes verschillende gedaanten op in 'Vaudeville Frosine of de Laatst Aangekomene'.
Op deze wijze werd de Bossche decembermaand opgevrolijkt voor jong en,
vooral ook, oud.209

Het 'letterminnend genootschap onder de zinspreuk: Tot Oefening' presenteerde op 15 december 1819 een verheven bijdrage van J.M. van Beverwyk, getiteld Sinter Klaas, die tevens in druk verscheen. Hierin gaf de
auteur in dichtvorm een becommentarieerd overzicht van de drukke Bossche Sint-Nicolaasvermaken van zijn tijd: 'Wat wil 't rumoer op markt en
straten / Dat men schier gansche dagen hoort? / [ . . . ] / Wie is er in de kraam
gekomen, / of is de boze duivel baas? / [ . . . ] / Neen, Vrienden, neen, 't is
Sinter Klaas!' Behalve marktkramen met de laatste mode, speelgoed, snoep
en prenten waren er ook vele vermakelijkheden die op een kermis niet zouden misstaan. Er was een kraam met het 'wonderkind Bennie', met 'vuile
wassen poppen', met een 'mooije meid' of een 'Bokkaneesche vrouw'. Ook
orang-oetangs, bavianen, Indianen en een hansworst ontbraken niet. Alhoewel 'het volk in geen schouwburg mag komen, / Neen, dit verbiedt de
Geestelijkheid', werden er 's avonds kluchten opgevoerd, zoals het 'Vier
Kroonenspel', waarna de vrijers en vrijsters naar de wafelkraam en het bal
gingen.210
Dat de bestrijding van dit feest tegen het einde van de achttiende eeuw
weinig zoden aan de dijk had gezet, blijkt wel uit de beschrijving van Hanewinkel. 'Op alle Dorpen word het Feest van St. Nikolaas gevierd. Op eenigen derzelven rijd één, somtijds twee Menschen op één Paard, dan rond; zij
zijn zeer mislijk somtijds afschuwlijk uitgedoscht, deze werpen allerlij klein
Gebak onder de Kinderen, die hen in menigte, met hoop en vrees bezield,
naarvolgen, en denken, dat dit de waare St. Nikolaas is'. Met name in Eindhoven en Oss werd op deze wijze het Sint-Nicolaasfeest gevierd. In andere
plaatsen, zoals in Geldrop, vierde men in plaats van Sinterklaas de zogenaamde 'Heer van half-vasten', die met zijn goede gaven de veertigdaagse
vastentijd aangenaam onderbrak. Deze heer of 'graaf ' (greef) van halfvasten
was vooral in Vlaams-Belgie bekend en in de Meierij, naar het zich laat aanzien, alleen hier en daar in de Kempen, onder meer te Bergeijk, gebruikelijk.21 •
Andere hoogtepunten voor de jeugd in de wintertijd waren Nieuwjaar en
Driekoningen. In veel verbodsbepalingen werden deze feesten dan ook
gezamenlijk gereglementeerd; beide feesten kenden verwante, in de ogen
der overheden afkeurenswaardige elementen. Aartsbisschop Matthias Ho2o^.MagyTUi,Almanachs-heihgen, 312-314,325,354 205 Vgl Polman, Godsdienst m de
Gouden Eeuw, 28-29 206. De magistraat vaardigde hiertegen op 23-8-1632 een verbodsbepaling uit, vgl Hezenmans, 's-Hertogenbosch van 162g tot 1798,39-40 207. Knuttel,
De toestand der Nederlandsche katholieken., 1,114 Deze resolutie werd in 1615 en 1620
vernieuwd 208 Panken & Van Sassc van Ysselt, Beschrijving van Bergeik, 411-412, Baas,
'Sint-Nicolaas in Limburg', Jansen, Nicolaas de duivel en de doden 209. Sassen,'De beide
jaarmarkten en de kermis te 's-Hertogenbosch' Vgl ook de Tilburgse 'klottermarkt',
die sinds 1894 aan de voora\ ond van Sinterklaas gehouden werd, zie Van Mosselveld &
Schurink (red.), Van heidorp tot industriestad, 224-225 210. Van Beverwyk, Sinter Klaas
211. [Hanewinkel], Reize door deMajorijtn 1799,170-171 Vgl ook Van de Graaff,
Htstorische-statisttsche beschrijving, 149, Panken & Van Sasse van Ysselt, Beschrijving van
Bergeik, 403, Ter Laan, Folkloristisch woordenboek, 349-350
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MUS was ten aanzien \an de nieuw jaarsmark ten overigens gematigd in zijn
decreet \an 1598 over de feestdagen Onder verwijzing naar de 'oude costuymen' werd het 'stellen ende vercoopen die etelycke presenten ende nieu
we jaeren koecken, suyeker ende dierghelvcke vanden Jaersdach aff tot dry
Coninghen dach inclujs' toegestaan 2 I 2 In Sint-Oedenrode werd het zingen
langs de deur met Nieuwjaar en Driekoningen in 1689 door het gerefor
meerde dorpsbestuur afgeschaft 'Alzoo naar
ouder gewoonte de jongelieden, als andere
personen, op de tijd van het nuvvjaar gaan
zingen ende gaan eissen van de ingezetenen
nuwjaarsgeld, en zich daarmee vrolijk ma
ken en het geld dat zij tot een nuwjaar krij
gen 70 onnuttehjk consumeren, hetwelk in
deze tijdsomstandigheden niet en behoort'
wordt het op straffe van een boete van maar
liefst 25 gulden verboden 'om nuwjaar te
gaan zingen ofte eissen, noch [ ] drijkoOKHMGHEM
mngshedekens [te] gaan zingen' 2 ' 3
Ook in de achttiende eeuw vernemen we
klachten over het nieuwjaarzingen Zo be
paalden de schepenen van Someren op 18
december 1761 dat op nieuwjaarsdag, 'op
welke dagh zoo bejaarde perzonen, jonge
lingen en kinderen haar niet en ontzien langs
de huizen te gaan om Nieuwjaar te zingen en zodanige giften aanleidinge
geven tot drinkenjen en andere buitensporigheden', het zingen en afpersen
van goederen voortaan verboden was Ook in het keurboek ν an Lierop werd
in 1784 een bepaling opgenomen dat niemand ter gelegenheid van 'het nieu
we jaar, vaste-avond off andere tijden langs de huysen zal mogen rond loopen, zingen, nieuwe jaars giften, off fooijen vragen' op verbeurte van drie gul
2 4
den ' In het Land van Ravenstein was het gebruikelijk om op oudejaars
avond 'aan de huizen der ingezetenen te gaan schieten en hun also als 't
waare geluk te wenschen bij de intrede van het nieuwe jaar' De commissaris
van het Departement van de Dommel verbood dit gebruik op 22 december
2 5
1801 ' Dat dit knallen en afschieten van vuurwerk met Nieuwjaar ook op
het Meicnjse platteland gebruikelijk was, blijkt te Bergeijk, waar tot omst
reeks 1820 de vorster (later de veldwachter) op nieuwjaarsnacht voor het
huis van ingezetenen van wie hij een fooi kon verwachten, een pistoolschot
loste Werd er niet opengedaan, dan inde hij op nieuwjaarsdag zijn trakte
ment Op de eerste dag van het jaar werd er in de Kempen in de herbergen
volop gedanst 2 l 6 In de stad 's-Hertogenbosch was het schieten op 'den dag
van Nteume-Jaar, mede te voren, of daar na, zoo op den dag als des avonds en
des nachts' met 'eenig Schiet-geweer, Stukjes, of Bussen, hoedanig ook
genaamd' verboden, evenals het afsteken van ν uurwerk 'langs de straaten, of

Driekoningen, houtsnede (60 χ
70 mm) uit de volksprent 'De Boere
kermis', fonds Van der Haeghen,
Gentomstrecks 1740 (Volkskunde
museum. Gent)

voor de huizen en vensters op de gemeene straat uitkomende'. Overtreders
van dit gebod verloren in 1785 drie gulden of hun 'opperste kleed' met inbeslagname van geweren en vuurwerk. Deze boeten riskeerden ook de inwoners uit wier huizen of vensters geweerschoten werden gelost.2'7
In de hoofdstad van de Meierij werd op 20 december 1745 bepaald 'dat op
den dag van de soogenaamde Driekoningen en ook eenige daagen te voren en
daarna, niet alleen jongens en kinderen, maar ook volwassen persoonen,
mits gaders vreemdelingen alhier niet thuys hoorende, binnen deese stad
des avonds met verligte machines, representerende starren, langs de straaten en aan de huyzen gaan zingen en bedelen; en dat onder die persoonen sig
doorgaans een of meer bevinden, die gedeguiseert en zwart gemaakt zijn: en
dat deselve aldus, baldadig- of moetwilligheden begaande, veeltijts niet kunnen worden gekent'. Het langs de huizen gaan om te zingen en bedelen met
geïllumineerde sterren werd verboden. Elke deelnemer kreeg een boete van
drie gulden opgelegd, en 'omloopers met starren' van buiten de stad konden
zelfs acht dagen in de gevangenis op water en brood gezet worden. Als reactie op dit strenge verbod zong men driekoningenliedjes die een parodie op de
gerechtsdienaars bevatten. Omdat alle Bossche stadsdienaren op Driekoningen in het stadhuis, bij gelegenheid van de vernieuwing van hun instructies, van gemeentewege een nieuwe hoed kregen, werd langs de straten hatelijk gezongen:
Driekoningen! Driekoningen!
Gif mij unne nieuwe hoed, hoed, hoed,
Munne ouwe is versleten.
Ons vader mag 't met weten,
En ons moeder is me thuis
Piep zeet de muis al in 't zomerhuis.
Ook de laatste strofe was niet zo onschuldig als zij lijkt: hier werd rechtstreeks gedoeld op schepen Piper, die de hand had in deze antikatholieke
bepalingen.2'8 In later jaren kondigde het stadsbestuur regelmatig nieuwe
waarschuwingen af tegen de baldadigheden die plaatsvonden met Nieuwjaar en tegen het Driekoningen-zingen, waaruit blijkt dat de spotzangen
voortduurden en tevens doel troffen.2'9 Het zien van de drie rondtrekkende,
212. De Ram, Synodtcon Belgicum, 11,336 213. Heesters & Rademaker, Geschiedenis van
Sint-Oedenrode, 214, Heesters, 'De jeugd van Rode in vroeger dagen', 44-45 214. Van
Emstede, Varia Peellandtae histortae, Scabinale ordonnantien Someren (18-12-1761),
Keurboek I.ierop, art 18(1784) 215. Sassen,'Nieuwjaar', 228 216. Panken& Van Sasse
van Ysselt, Beschrijving van Bergeik, 399 217. GAH, Gedrukte publikatieen, A 369(5-11785) Tevens afgebeeld in De Mooij (red ), Vastenavond-Carnaval, 99 (cat. nr 37) Vgl de
verbodsbepalingen met betrekking tot 's-Gravenhage tegen het werpen van 'Swermers en
Voctsoekers' onder de koetsen en paarden, of het schieten met 'Busschen en Snaphaanen'.
G P S , vi, 563(18-12-1731), vu, 815 (27-12-1741) 218. Hezenmans,'Nog iets over Driekoningen', Hezenmans, 's-Herlogenbosch van /629 tol ¡уф, 385-386 219. GAH, Gedrukte
publikatieen, A 369(23-5-1764,17-8-1776,5-1-1785,5-1-1788,2-6-1803)
Vgl ook Van
de Laar, 'Het Bossche carnaval', 99
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vreemd uitgedoste koningen was overigens niet zonder gevaar voor zwangere vrouwen, zo dacht men. Wanneer een aanstaande moeder onverhoeds iets
abnormaals tegenkwam en schrok, het zogenaamde 'verzien', kon het kind
zwart of mismaakt geboren worden. Zo was tot aan het einde van de achttiende eeuw in de Bossche rariteitenkamer een drieling te zien die ontijdig
was gebaard door een plaatselijke soldatenvrouw die was geschrokken van de
jongens die met de ster langs de huizen gingen. Het betreft hier een fraai
geval van sympathie: een drieling met Driekoningen.220 In Tilburg liep men
in de achttiende eeuw niet met sterren, maar met 'coonincxkecrskens langs
straet ofte voordeur' en was daar ook het 'kerske-springen' bekend, waarbij
het de kunst was om, zonder de kaars aan te raken, door drie maal heen en
terug te springen de vlam te doven.221
Het langs de deur gaan door kinderen en volwassenen was de wereldlijke
overheden een doorn in het oog. Enkele dagen voor Pasen trokken de schoolkinderen in sommige Meierijse dorpen rond met ratels en stokken, waarbij
zij onder ijselijk geraas aan elke deur om paaseieren of geld verzochten. De
giften werden na afloop door de schoolmeester eerlijk onder de kinderen
verdeeld. In Bergeijk gingen, zoals op veel andere plaatsen, tegen Pasen
zowel de schoolmeester als de pastoor langs de deur om eieren in te zamelen.
Elders ging ook wel de koster hiervoor op pad. In de loop van de negentiende eeuw hield de schoolmeester ermee op; de geestelijken handhaafden echter het gebruik maar stuurden doorgaans hun dienstmeid erop uit. Het was
de vorster van Bergeijk reeds in 1755 van hogerhand verboden om langs de
huizen te gaan: in ruil voor een jaarlijkse wedde van ƒ 112,- moest het afgelopen zijn met de 'ommegangen van Koorn, [en het] ophaalen van Paascheyeren'. Ook in andere plaatsen schaften de Staten-Generaal deze inkomsten in natura af door de jaarwedde van hun amtenaren te verhogen. Zo
kreeg de vorster van Woensel in 1742 te horen dat hij niet meer 'eenige
Oegst, Paascheyeren of Nieuwjaarsgifte van de Ingezeetenen, zoo als op
sommige Plaatsen gebruikelyk is' mocht inzamelen. Bij deze inzamelingen
werden grote hoeveelheden eieren opgehaald. De vorster van Deurne haalde jaarlijks zo'n 1300 eieren op, totdat ook hieraan in 1769 een einde werd
gemaakt.222
In oostelijk Noord-Brabant, met name in de streek rond 's-Hertogenbosch, gold bij de inzamelingen het gezegde 'één ei is geen ei, twee ei is een
half ei, drie ei is een paasei', waarmee de gevers tot gulheid werden gemaand.
Het einde van de vasten was immers in zicht, bovendien was het voor de kippen de beste legtijd. De overvloed van niet-geconsumeerde vasten-eieren
was zo groot dat men de paaseieren niet alleen verfde, maar er ook spelletjes
mee deed, zoals het eieren-tikken. In Den Bosch en Grave verzamelde de
jeugd zich op de markt om eikaars eieren te beproeven. De Bossche bakkers
schonken hun beste klanten een paasmik, terwijl kooplieden in Eindhoven
een paaslam van boter als relatiegeschenk uitdeelden. Het 'nieuwe licht'
waarmee in de vroege ochtend van Paaszaterdag de paaskaars in de kerk was

ontstoken, werd door de landlieden met een lantaarn naar hun huis gebracht
om er ook daar hun vuur opnieuw mee te ontsteken. Sommigen hadden er
devotie in om het op 'stille zaterdag' ontstoken vuur het gehele jaar bran
dend te houden. Meer spectaculair waren de paasvuren die hier en daar op
223
het Meierijse platteland tot in de negentiende eeuw bekend waren.
In 's-Hertogenbosch werden tevens bepalingen afgekondigd tegen het
vieren van de feestdag van Sint Maarten, op 11 november, bij het begin van
224
de wintertijd (zie afb. op p. 433)· Reglementering van het Sint-Maartensfeest, en meer algemeen, bepalingen tegen het stoken van jaar vuren treffen
we echter vooral op het Meierijse platteland aan. Zo werd in 1619 in het jaarkeurboek van de heerlijkheid Oirschot-Best genoteerd dat 'egheene boden,
kindren of jongers en sullen mogen stoocken Ste Martens vueren in de eckeren ende velden, in geender manieren'. 225 Het betrof hier geen verbod maar
een inperking, om brandschade te voorkomen. In Sint-Oedenrode werd het
Sint-Maartensvuur - Sint Maarten was er de patroon van de kerk - in 1663
verboden: 'Mijn heren schepenen dezer Vrijheid interdiceren en verbieden
eenieder dat, wie hij zij, bij dag ofte avond, geen vuur en zal mogen stoken
buitenshuis ofte elders, als noemende hetzelve St. Martensvier', op straffe
van een boete van drie gulden. 226
Het stoken van de 'zogenaamde vlooij of Sint Martens vuuren' was niet
zonder gevaren, zo stelden de schepenen van Bakel en Milheeze in 1772, die
deze gebruiken, alsmede 'het contribueeren van de daartoe benodigden
brant en meer andere diergelijke exercitien en bedrijven' derhalve verboden.
Deze bepaling werd twee jaar later herhaald, waarbij echter een strikter toe
zicht op de sluitingstijden van de herbergen - immers de brandpunten van
deze gebruiken - werd afgekondigd.227 In Ber^eijk, evenals in andere Kempische plaatsen waaronder Zeelst en Oerle, werd door de jongens het SintMaartensvuur gestookt (in Bergeijk tot 1847, in Zeelst en Oerle nog tot aan
het einde van de negentiende eeuw). In de middag van 10 november trokken
zij daartoe door het dorp om brandstof te verzamelen, waarbij van deur tot
deur een lied werd gezongen waarvan de eerste strofen luidden: 'Sinte Mar
ten is zoo koud / Geef hem een turfke of hout / Om hem bij te wermen /
Met zijn bloote ermen'. Op een braakliggende akker of op een heuvel op de
220. Van Sasse van Ysselc, De voorname huizen en gebouwen, ι, 306 221. Mandos/Folklonstibthe verkenningen in Tilburgs verleden', 239 Vgl ook Panken, 'Liederen, kinder
rijmen en kinderspelen' 51 -53 222. [Hanewinkel], Reize door de Majori) m /709, 171,
Panken 8i Van Sasse van Ysselt, Beschrijving van Bergeik, 404, Cuijpers, 'Zeden en
gebruiken Paascheieren', CPB, vu, 751 (Wocnscl, 21-7-1742), vili, 726 (Bergeijk,
16-6-1755)
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3 · Hermans, 'Volks-begrippen, volks-gebruiken en volks-overlevenngen

in Noord-Braband', 264-268 224. Bijvoorbeeld GAII, Gedruktepublikatieen, A 369
( 10 1 1 - 1 7 9 5 ' n e t tegengaan van wanordelijkheden door de jeugd op Sint-Maartensdag)
225. Klaasen,'Het jaarkeurboekvanOirschot-Best', i85(art 62) 226. Heesters & Rade
maker, Geschiedenis van Sint-Oedenrode, 214, Heesters, 'De jeugd van Rode in vroeger
dagen', 44-45. 227. Van Emstede, Varia Peellandtae htstoriae, Ordonnantien Bakel &
Milheeze, (28-1-1772,25-1-1774)
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heide werd dan op Sint-Maartensavond het vuur ontstoken, waarbij de jon
gens een grote, dikke strooien fakkel droegen en al springend rond het vuur
de liedjes zongen. Na afloop trokken ze met brandende fakkels in alle rich
tingen over de akkers, totdat 'de foakcl op ees' en het stro verteerd was.
Kwam men fakkelaars van andere gehuchten tegen, dan ontstond er veelal
een handgemeen, waarbij zo hevig werd 'gevuurd' dat de vonken in het rond
vlogen. Deze fakkelgevcchten, waarbij zich
niet zelden ongelukken voordeden, vonden
ook wel op afspraak plaats bij de grens
scheidingen tussen de dorpen of gehuch
ten. 22 "
Het bijeensprokkelen van het brand
hout en het dansen rond - of zelfs het sprin
gen door - het vuur behoorden tot de ver
maken van de jeugd, niet alleen met SintMaarten, maar ook bij andere kalenderfees
ten zoals vastenavond, Pasen, Pinksteren,
kermis, Sint-Jan (24 juni) of met halfvasten. Het laatste feest was aanleiding voor
het 'vlooienstoken', waarbij de oude vulling
van het beddegoed (het zogenaamde beddestro) bij wijze van grote voorjaarsschoon
maak en ter markering der seizoenen werd
opgestookt. Reeds in 1745 omschreef het
dorpsbestuur van Bakel en Milheeze 'het
vloij vuur stoken' als een afkeurenswaardige
zaak die verboden werd op straffe van een
boete van drie gulden, een straf die ook van
MAEQKEtf PAESCH VIER
toepassing was op de schenkers van hout of
turf. Het 'vlooienstoken' was vooral bekend
Dansen om het vuur en paasvuur
in de buurtschap Bedaf nabij Uden in het
maken, houtsneden (60 χ 70 mm)
uit volksprent 'De Boere-kermis',
Land van Ravenstein, waar dit gebruik in
fonds Van der Haeghen, Gent ca.
IQ77 op de eerste zondag van de vasten
1740 (Volkskundemuseum, Gent)
nieuw mythologisch leven is ingeblazen. Er
is hier, naar het zich laat aanzien, eerder
sprake van een 'revival' dan van een 'invention' van traditie. 229

DAKSENAN'VIER

Op een geheel ander Sint-Maartensgebruik duidt een passage uit 1631
uit het dagboek van de naar het kasteel te Geldrop verdreven bisschop
Michael Ophovius. Op de avond van 11 november werd het personeel in het
kasteel getrakteerd op appels, waarin een bedrag van ƒ 2,50 was verstopt
(Vespert domestici collegerunt poma, in quibus erat pecunia 2 fi. 10 st.). Uit zijn
dagboeken leren we tevens dat men vroeger niet zozeer iemands geboorte
dag vierde, als wel de naamdag van zijn of haar patroon. Op de feestdag in
1630 van 's bisschops patroon, de heilige aartsengel Michael (29 september),

had Ophovius te Geldrop verschillende gasten voor het eten van SintMichaelskoek uitgenodigd (invitati ad tartam S. Michaelis), zoals mevrouw
Cheuws, het huis Taeterbeeck en de heer Van Kessel met zijn vrouw. Toen
het gezelschap aan tafel zat, arriveerde de abt van Postel nog met twee gezellen. 'Laetissimi [\cel plezier]', zo noteerde de bisschop 's anderendaags in
zijn dagboek.230 Wel heel bijzonder was de viering van de verjaardag van
baron Sweerts de Landas, heer van Oirschot, die op 4 september 1807 tachtig jaar oud werd en bij die gelegenheid alle tachtigjarigen en ouderen in zijn
heerlijkheid uitnodigde voor een feestmaal in herberg De Zwaan aan de
markt. Van de 46 in aanmerking komende personen maakten er 37 van de
gelegenheid gebruik om met de baron aan te schuiven; de tafel was in het
midden versierd met een groene kroon met gouden versierselen, en aan de
uiteinden stond een kroon van verwelkte eikcbladeren, versierd met zilver.
Ook hier zien we, evenals bij de trap des ouderdoms, dat de symboliek van de
seizoenen vergeleken wordt met de levensfasen van de mens. De gastheer
bediende hoogstpersoonlijk twee grijsaards van 91 en 92 jaar, die aan weerszijden van hem zaten. Na de maaltijd dansten tien vrouwen op de muziek een
vrolijke populaire dans, 'het voetje' genaamd. De mannen speelden in verschillende groepen het kaartspel klaver jassen.21'

5. AFLIJVIGEN EN DOODSMALEN

De opvattingen van katholieken en protestanten over het hiernamaals zijn
principieel verschillend, hetgeen de uiteenlopende vormgeving van het
sterven en begraven verklaart. In het Nieuwe testament wordt met nadruk
gesproken over de opstanding van het lichaam op de Dag des Oordeels. Van
oudsher werd bij een begrafenis de eucharistie gevierd, een gebruik waaruit
zich in de middeleeuwen de dodenmis van het Romeinse missaal ontwikkelde. Toen de reformatie het misoffer verwierp, had dit directe consequenties
voor het begrafenisritueel. Ook het geloof in een zielen-louterend vagevuur,
dat nauw verbonden was met de door hervormers verafschuwde aflatenpraktijk van de katholieke kerk, werd afgewezen. De gewoonte van liturgische voorbeden voor het zieleheil van de overledenen was derhalve in protestantse ogen onaanvaardbaar: over de gestorvene werd immers terstond het
oordeel Gods uitgesproken, met alleen Christus als middelaar, zonder tussenkomst van heiligen of kerk. In het protestantisme werd de dodenmis
228. Panken 8c Van Sasse van Ysselt, Beschrijving van Bergeik, 409 411, Cuijpers, 'Zeden
en gebruiken vu het St Maartensvuur', Van de Ven, 'Sint Maartenviering in Oerle'
229. Van Emstede, Varia Peellandiae htuoriae, Ordonnantien Bakel & Milheeze, (27 21745) Vgl ook Van de bisen,'Als de vlooien gestookt worden' 230. Frenken,'Het
dagboek van Michael Ophovius', 149,257 231. Verreyt, 'Een feest van hoogbejaarden
te Oirschot in 1807'
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daarom afgeschaft Het protestantse begrafenisritueel draagt het karakter
van een eerbiedig ter aarde bestellen van het lichaam, in de verwachting van
de wederopstanding De begrafenis heeft in deze opvatting vooral betekenis
voor de levenden, als een heilzame confrontatie met de eigen dood en
opstanding 232
Bij het rooms-kathoheke stervens- en begrafenisritueel wordt de tussenkomst van de kerk evenwel noodzakelijk geacht voor het zieleheil Een zieke
in stervensgevaar wordt in de katholieke wereld omringd met rituelen die in
de volkstaal bekend staan als 'bediening' Het sacramentele gedeelte van
deze ziekenhturgie volgens het Rituale Romanum van 1614 bestaat uit de
biecht, de communie (de 'teerspijze' of het viaticum, een term die niet alleen
duidt op de gemeenschap met de kerk, maar die tevens teruggaat op het
'wegbrood' als afscheidsmaal voor de te ondernemen reis) en het oliesel (ziekenzalving), dat door de priester wordt toegediend Daarna volgt de pauselijke zegen en, wanneer de dood nabij is, de gebeden der stervenden Deze
bestaan voornamelijk uit smeekbeden tot God, Christus, Maria, Jozef, heiligen en engelen, opdat de ziel veilig de arena doorkomt, waar duivelen en
engelen hun laatste strijd uitvechten Zijn deze rituelen voltrokken, dan is
de zieke 'ten volle bediend' en is hij of zij door de sacramenten der stervenden voorzien van alle genademiddelen van de heilige kerk Het katholieke
begrafenisritueel bestaat uit drie delen het onder psalmgezang overbrengen
van het stoffelijk overschot naar de kerk, het dodenofficie met de requiemmis voor de zielerust van de overledene, afgesloten met de absoute, en ten
slotte de graflegging, de eigenlijke begrafenis op het kerkhof233
In de katholieke pastoraal speelde het hiernamaals een cruciale rol, met
als ideologisch systeem de leer van de 'vier uitersten' (de eschatologie) waarmee dood, laatste oordeel, hemel en hel werden aangeduid Het aandachtig
overdenken van deze 'uitersten' vormde, zo dacht men, een krachtig middel
om de gelovigen van zonden te weerhouden De eerste twee uitersten, zo
genoemd omdat zij de mens op het laatst van zijn leven overkomen, staan
iedereen, zaligen en zondaren, te wachten 'De twee andere können eenen en
den zelven noyt overkomen', aldus Den godvrugtigen Lands-man, 'want de
quaede, die in staet van dood-zonde sterven, al waeren zy maer pligtig van
eene dood-zonde alleen, zullen eeuwiglyk in d' helle gestraft worden, en de
goede, die zuyver van dood-zonde in de Liefde van Godt van dit sterffelyk
leven ontbonden worden, zullen d' hemelsche Glorie voor alle eeuwigheden
genieten, zoo nogtans, dat, is 't dat zy nog bezwaerd zyn met dagelyksche
zonden of last van penitentie, zy eerst in het Vagevuer moeten gezuyvert
worden ' Het vagevuur (purgatorium) was volgens het Concilie van Trente
de plaats waar de zielen der rechtvaardigen die enkel tijdelijke straffen moeten uitboeten, gereinigd worden om ten slotte in de hemel te belanden Deze
tijdelijke straffen waren opgelegd na 'dagelijkse zonden' die de weg naar het
eeuwige heil weliswaar belemmerden maar deze, in tegenstelling tot de
'doodzonden', geenszins blokkeerden 234

Gelovigen kunnen een eventueel verblijf in het vagevuur beïnvloeden
door voldoende aflaten te verzamelen. Onder een aflaat wordt een door de
kerkelijke overheid buiten de biecht verleende kwijtschelding van tijdelijke
zondenstraffen verstaan. De rooms-katholieke kerk kan daarbij in haar hoedanigheid van gemeenschap van heiligen bogen op de veronderstelde 'sleutelmacht' over de hemel, met de paus als plaatsvervanger van Christus op
aarde die kan beschikken over de zogenaamde schat der genademiddelen,
waaronder de vergiffenis van schuld. Aan bepaalde gebeden of vrome gebruiken kan de paus, en in mindere mate ook de (aarts)bisschop of kardinaal,
aflaten verbinden die de gelovigen in het hiernamaals ten goede (kunnen)
komen. Door het verdienen van een zogenaamde 'volle aflaat' wordt alle
strafschuldigheid in het hiernamaals gedelgd. Men kan ook aflaten verdienen voor gestorvenen: de zielen in het vagevuur. Met name aan het lidmaatschap en de gebedsoefeningen van broederschappen waren doorgaans
krachtige aflaten verbonden, die onder meer de populariteit van deze instellingen verklaren.235
De dood van de oprechte, godvrezende, rechtvaardige gelovige werd in
pastorale instructies diametraal tegenover de dood van de halstarrige, niet
tot inkeer gekomen zondaar gesteld. Bij de dood van de rechtvaardige 'verheugen zig de Engelen des Hemels, en den boozen geest raest van spyt', terwijl het sterfbed van de zondaar wordt bezocht door bedroefde engelen die
de duivel zien triomferen. Als een zondaar sterft, wordt zijn ziel begraven in
de hel ' waer eenen eeuwigen schrik is en knerzelinge der tanden'. De ziel van
de rechtvaardige wordt daarentegen door de engelen naar de hemel gedragen, 'waer hy voor eeuwig zal zyn in glorie'. In een van de populaire godsdienstinstructies voor plattelanders uit de late achttiende en negentiende
eeuw, Den godvrugttgen Lands-man,2і6 waaraan deze passages zijn ontleend,
zijn de sterfbedscènes van de rechtvaardige en de zondaar op een prent plastisch uitgebeeld. De vrouw die met het kruis in de hand berouwvol en godvruchtig de laatste sacramenten van de priester ontvangt, wordt terstond
door een engel meegevoerd naar het hemelse licht. De zondaar die, getroffen
door de pijlen van de dood, de bijstand van de priester hardnekkig afwijst,
wordt gegrepen door een vervaarlijke duivel en meegesleurd naar de brandende hel. Een zelfde binaire beeldtaal, waarbij de boodschap belangrijker
232. A FN Lekkerkerker, 'Begrafenis' en 'Hiernamaals', in. Monnich, Encyclopedie,
204-205 en 414 233. F Hofman, 'Bediening' en 'Gebeden der Stervenden', in LW, 1,
227-229 en 792-794, A Beekman & W de Wolf, 'Begrafenis', in LW, 1,237-238, Vismans,
'Viaticum', 'Ziekencommunie', 'Ziekenliturgie' en 'Ziekenzalving', in LW,\\, 2810-2811
en 2986-2991 234. A Hulsbosch & L W Driessen,'Uitersten', in T^W, 111,4627-4628,
Den godvrugttgen Lands-man ,458 Vgl voor een overzicht Vanden Bosch, Hemel, hel en
vagevuur 235. A H Maltha &R Kuiters,'Aflaat', in 7ÄW, 1,59-65 Vgl ook de Portiuncula-aflaat die verdiend kon worden wanneer men op 2 augustus een minderbroederskerk
bezocht, wat een voortdurend m- en uitlopen van die kerken tot gevolg had 236. De
auteur van dit m 1787 anoniem verschenen kerkboek was de Brugse pastoor L, A Caytan
Zie Clemens, De godsdienstigheid m de Nederlanden, 1, ііз,п,пг 303

De vier uitersten van de mens, van de rechtvaardige en van de zondaar:
de dood; het oordeel; de hemel; De hel. Vier gravures (elk 133 χ 76 mm)
uit: [Caytan], Den Godzruchtigen Lands-man, Mechelen 1796 (Gemeentelijk
Museum Veldhoven, CMR)

was dan de esthetiek van de compositie, treffen we aan op de gravures van
oordeel, hemel en hel. Op plastische wijze werd de gelovigen ingeprent
waartoe het leven op aarde diende, namelijk om goed te sterven. De dood was
immers geen eindpunt, maar het begin van de eeuwigheid. En de kwaliteit
van dit leven na de dood hadden katholieken, jong en oud, zelf in de hand.
Deze confessionele verschillen met betrekking tot het hiernamaals verkla
ren de ergernis van de gereformeerden die na 1629, en vooral na 1648, in de
Meierij woonden. De dodencultus van de katholieken was in hun ogen aan
stootgevend, aangezien hij op veel essentiële punten in strijd was met de
reformatie. Zoals de oude reformatoren de aflatenhandel als geldklopperij
veroordeelden, zo bezag Hanewinkel de katholieke rituelen rondom sterven

en begraven voornamelijk als een inkomstenbron voor de clerus. 'Ligt een
Lidmaat op zijn uiterste, dan moet aan hem het laatste Olijsel en den Ouwel
worden toegediend; komt hij te sterven, dan moet hij bedard worden, 'er
word terstond ene Zielmisse voor gelezen, of behoort hij onder de Vermogenden, dan word die Misse zingende verrigt, dit kost meer Geld en is bijgevolg ook veel beter voor de Ziel des Overledenen; vervolgends word 'er alle
Maanden een Lijkdienst voor gehouden, dit duurt één Jaar lang; en eindelijk
bid de Priester ééns in het jaar voor den Gestorvenen, dit geschied zo lang,
als de Ziel in het Vagevuur verkeert, en het is mij altijd als iets aanmerklijks
voorgekomen', aldus de predikant omstreeks 1800, 'dat hoe rijker iemand in
zijn leven geweest is, hoe langer zijne Ziel in het Vagevuur blijft, want de
Priesters (dit hebben verscheidene Roomschen mij plegtig verzekerd) weten
zeer naauwkeurig den tijd, hoe lang ene Ziel in den staat der zuivering moet
verkeren. Een Priester kan derhalven zo lang de Ziel des Overledenen, of liever de Beurs der levende Naastbestaanden pijnigen en vagen, als hij wil'.237
237. [Hanewinkel], Gedachten over de Meierij van 's Hertogenbosch,2i-22

De vrees voor het vagevuur was volgens Hanewinkel bij de Meierijse
katholieken algemeen; een angst die door de geestelijkheid werd aangewakkerd 'dewijl het één der voornaamste en voordeligste Leerstukken der
Roomsche Kerk is'. Als Hanewinkel, zojuist hersteld van een klein ongemak, in zijn reisverhaal een gesprek aanknoopt met een 'redelijk bejaard'
katholieke man, wordt hij geconfronteerd met de katholieke hiernamaalsgedachte. 'Waart gij niet bang', zo vraagt de katholiek bezorgd, 'dat gij sterven
zoudt? want de dood is toch ijslijk'. Als de predikant antwoordt dat de dood
alleen verschrikkelijk is voor wie zich aan veel slechtheden heeft schuldig
gemaakt, repliceert de bejaarde katholiek: 'Dat is alles wel; maar dacht Gij
dan niet aan de miseriën van het Vagevuur?' Als Hanewinkel opmerkt dat hij
geen vagevuur kent, weet zijn gesprekspartner dat hij te doen heeft met 'een
verdoemde Geus' die zijn dwaling in het hiernamaals wel zal beseffen. De
angst voor het vagevuur is zelfs sterker dan die voor de hel, zo constateert
Hanewinkel als de man vervolgt: 'De pijn van het Vagevuur is erger dan de
pijn der Hel, want de Zielen worden in hetzelve gebraaden; in den olie
gekookt; in stukken gehouwen; van Serpenten, Slangen en Padden verscheurd, en nog op veelerhande wijzen gemartelarizeerd'. Deze wel heel
beeldende voorstelling van de ziel ontleende de man aan het boek over de
'Troost der Zielen in het Vagevuur', een geschrift dat 'schoon het de alleröngerijmdste dingen bevat' door de roomse geestelijkheid was goedgekeurd en
in nagenoeg ieder katholiek Meierijs huishouden kon worden aangetroffen.238 Het betreft hier Den dobbelen Zielentroost van de Antwerpse kanunnik
Franciscus van Thienen, dat in Zuid-Nederland als volksboek een grote verspreiding kende.
In de handelingen van de kerkeraden en classes treffen we veel klachten
aan over de katholieke gebruiken bij dood en begrafenis, die als aanstootgevend worden ervaren. Hiertoe behoorden het overluiden van de doden, het
houden van lijkdiensten en doodmalen, het versieren van lijken of lijkbaren,
het offeren en collecteren voor zielmissen, het oprichten van kruisen op de
graven en het knielen en bidden op het kerkhof. Ook het begraven op zondag
werd, zoals we hiervoor reeds zagen, afgekeurd: het vormde niet alleen een
profanatie van de sabbat, maar verstoorde tevens de gereformeerde kerkdiensten. De katholieke rituelen werden evenwel nauwkeurig genoteerd,
hetgeen illustratiefis voor de onbekendheid van de latere generaties predikanten uit de Republiek met de katholieke cultuur. Het is door dit 'zendelingperspectief' dat ons met betrekking tot de Meierij gedetailleerde getuigenissen ter beschikking staan over gebruiken die in katholieke ogen zo vanzelfsprekend waren dat ze niet werden opgetekend. Dit geldt te meer voor de
paraliturgische rituelen rond sterfhuis en graf, waarvan we in katholieke
bronnen nergens een beschrijving aantroffen.
De Bossche kerkeraad, die een zeer sobere wijze van begraven voorstond,
werd in de Meierij als eerste geconfronteerd met de katholieke begrafenisriten als het versieren van lijken en het knielen op de graven. Met name de

strijdlustige predikant Samuel Maresius stoorde zich aan deze gebruiken.
Zo beklaagde hij zich op 22 oktober 1637 bij de Bossche schepenen over de
ergerlijke gewoonte om waskaarsen en een crucifix bij het dode lichaam te
plaatsen en wijwater te sprenkelen. Bij de begrafenis van ongehuwden liepen 'jonge kinderen ende maegdekens met witte hemden over haere klederen met bloot hangende haijr met bloemen ende anders verciert' in de rouwstoet. In de kerk aangekomen, waar de katholieken nog eigen graven hadden,
knielden de verwanten rond de kuil om 'naer alle apparentie contrarie de
Leer der Gereformeerden Religie voor de affgestorven Zielen' te bidden.
Aan het verzoek van Maresius om deze 'superstitien' te verbieden, kwam de
magistraat op 9 en 10 november met een resolutie tegemoet: de katholieke
begrafenisgebruiken in de stad werden beboet met ƒ 50,-. Bij recidive werd
de boete verdubbeld en verzwaard met een 'arbitrale correctie', die doorgaans bestond uit een tijdelijke verbanning.239
Toen in 1648 de calvinisering ook op het Meierijse platteland werd ingezet, refereerde men geregeld aan deze resolutie, zoals blijkt uit de acta van de
classis 's-Hertogenbosch: 'Dat op het affsterven ende begraven van de
doode lichamen ten platten lande mach worden geboden, ende onderhouden alsulcke publicatie ende ordonnantien als van wegen de magistraet van
s' Hertogenbossch op den 10. Nov. is gemaeckt ende gepubliceert.' Enkele
jaren later werd wederom naar deze bepaling verwezen, doch nu met de toevoeging 'dat geen Baerclederen sullen mogen werden geleijt, noch oock voor
de deuren, daer de doode lijeke sijn noch op de graven mogen werden
geoffert, off eenige collecten gedaen tot bestedinge van zielmissen voor de
dooden'.240 In 1671 werd geklaagd dat te Drunen schotels voor het sterfhuis
gezet werden waarin op de dag van de begrafenis geld geworpen werd. In
Eindhoven werd de katholieke eredienst openlijk verricht door twee priesters 'selffs int overlesen ende misse doende over de dooden met opene deuren'. Uit Berlicum werd bericht dat de meeste doden daar begraven werden
voorzien van een 'roodt fluweel dootkleedt met een swart kruys op de
kist'.241
De inval van de Fransen in 1672, die bij de Meierijse katholieken de hoop
op betere tijden deed herleven, had tot gevolg dat men de rituelen rond dood
en begraven openlijker durfde uit te voeren. In de acta constateren de predikanten met leedwezen: 'Op verscheijde plaatsen worden noch superstitien
gepleegt in 't begraven der dooden: als tot Vucht, tot Oosterwijck, Hilverenbeeck en Venloon [Loon op Zand], alwaar de superstitien meer en meer toeneemen met knielen, crucen te maken, ende beeldekens op de baarkleederen
238. Ibidem, 32, [Hanewinkel], Reize door de Majortj in 1798-1709,131-133 239. GAH,
Stadsrcsolutics, mvnr A 37, f 190-192 Vgl ookHezenmans, \-Hertogenbosch van 1629101
J7g8,68, en Meindersma, De Gereformeerde Gemeente te 's-Hertoçenbosch, 155 240. RANB,
ACH,invnr i,f 47(1648), waar men zich een dag vergist Ы) de datering van de magistraatsresolutie, inv nr 1^92(1652) 241 Van Sasse van Ysselt,'De uitoelening van den
katholieken godsdienst', 111,113,122

te spelden' 242 Met dit laatste doelde men op het gebruik om devotieprentjes
te bevestigen aan het kleed dat over de kist werd gelegd In Udenhout werd
voor de begrafenis een wit doodskleed gebruikt 'het welke vol gehangen is
met superstitieuse beeldekens of schilderijtjens' Er werden ook kruizen op
de kisten geschilderd en bij de graven, waarvoor men knielde, opgericht 243
Ook in Drunen klaagde men hier in 1677 over, de katholieken legden daar
tevens 'strooije crucen uijt tot een teecken van afgestorvene' In Berlicum
waren de baarkleden van de gilden niet alleen voorzien van een kruis, maar
tevens 'geteeckent met een St Barbera ende St Anteunis' In Nistelrode
waren 'de paapsche superstitien t' zedert den oorlog', waarmee de inval der
Fransen werd bedoeld, 'zeer toegenomen, niet alleen met houten ende steene crucen op te richten op de graven ende kerekhoff maar oock met om de
kerek te gaan met de pater noster aan de hand zulks onder 't prediken, knielen bi) graven, opentlijk processies ende bede-vaarden te doen Insgelijks
knielt men oock tot Esch ende Hees, ende staan crucen op de baar-cleederen
Tot Maren knielt men oock bij de graven' 244 En zo gaat het, vooral in de
beginperiode van de calvinisenng, in de classicale acta door, waarbij met
kleine variaties in grote lijnen steeds hetzelfde corpus van klachten wordt
geuit
Zoals gebruikelijk werd de lokale overheid er op aangesproken om adequater op te treden tegen de katholieken Men stoorde zich in 1690 aan de
drost van Moergestel die toeliet dat op het kerkhof, nabij zijn huis, op zondagen een menigte mensen aanwezig was 'op haar kmeen, met de paters nosters aan de handen etc ' ^ Opmerkelijk zijn de vele klachten uit Drunen,
waar men volgens een visitatieverslag uit 1687 niet alleen naast de graven
knielde, maar er ook op bijgelovige wijze rondomheen liep Bovendien veroorzaakten de katholieke begrafenissen daar veel overlast door 'met haer
geluyd over de doden een confusie' te maken, hierop werd de drost verzocht
ervoor te zorgen dat de doden \oor twaalf uur 's middags begraven werden
en niet om een uur of half twee, zoals gebruikelijk 2+6 Enkele jaren later
tekenden gereformeerde visitatoren te Drunen geschokt op 'dat de papisten
hare kindren, sonder Doop stervende, begonnen onbegraven weg te werpen
gelijk de koster aldaar twe sodanige kindren sonder kist en naakt in 't gras op
de kerkhov had gevonden, voor 't eene een kistje had laten maken, en den
boer w ïens kind, hij gewaar wierd, dat het was, om 't kerkregt te betalen aangesproken, daartoe onwillig was' Naar verluidt had een priester in Drunen
kort daarvoor gepreekt dat ongedoopte kinderen 'de aard niet waardig
waren, maar als krengen moesten weggeworpen worden' Dit kwaad kon
maar moeilijk tegengegaan worden, aangezien de drost in Drunen katholiek
was 247 Nu mochten volgens de katholieke leer ongedoopte kinderen inderdaad niet in gewijde aarde begraven worden, maar ze als dode dieren te
behandelen zou toch ook een paapse drost destijds tot actie aangezet moeten
hebben Om te voorkomen dat een kind ongedoopt stierf, had men in 1739
in Vught zelfs een zwangere vrouw direct na haar overlijden geopend om de

vrucht uit het lichaam te nemen, hetgeen naar verluidt op meer plaatsen in
de Meierij gebeurde. Deze operatie, zo vermeldt het visitatieverslag van de
classis als bizar detail, was met toestemming van de katholieke regenten niet
door een chirurgijn maar door een klompenmaker verricht, 'die ook daar van
eene proeve omtrent zijne eigene huisvrouwe gegeven hadde'. De haast
waarmee het lichaam onbevoegd werd opengesneden stond volgens de classisvergadering niet slechts op gespannen voet met de tijd die men wenselijk
achtte om de dood met zekerheid te kunnen vaststellen, maar was tevens een
'foute uit enkel bijgelooff geboren'. 248
In het belangrijke plakkaat van 19 juli 1730 waarin voornamelijk de
recogniticgelden gereglementeerd werden, waren ook bepalingen opgeno
men, of beter gezegd: vernieuwd, ten aanzien van de 'paapsche stoutigheeden'. Hierin treffen we met name bepalingen aan tegen het uitoefenen van
de godsdienst in het openbaar, buiten de kerk. Hiertoe behoorden het hou
den van bedevaarten en processies, het bewijzen van publiek eerbetoon aan
heiligenbeelden en het verrichten van katholieke begrafenisceremonies.
Ook het plaatsen van collectebussen op de kerkhoven voor katholieke doel
einden, bijvoorbeeld voor het houden van zielmissen, werd verboden, even
als het legateren aan kloosters en het houden van collectes langs de deur. 249
Omstreeks 1750 werd door de classis Peel- en Kempenland ten behoeve
van de overheid een overzicht opgesteld van katholieke gebruiken die men
afgeschaft wilde zien. Zo bepaalde men 'dat by gelegentheyd van Begravenissen van dooden, het kleed over de Baar niet bekleed mag sijn met Kruijssen, van wat couleur die ook sijn mogten, op seekere poene en verbeurte van 't
Kleed selve'. Ook het plaatsen van stenen of houten grafkruisen 'selfs niet
van palm gefabriceert', was taboe. Verder werd het toedienen van de laatste
sacramenten aan ter dood veroordeelden afgekeurd, opdat 'deselve Paapen
van de Executieplaats sullen afblijven, of soo se op deselve werden bevonden
den Deliquant toewenkend, of een Kruip of een Kruafix vertonende, om hen
dus van 't aanhooren van de Predikant af te trekken' bestraft zouden wor
den. 2 5 0 In de meeste klachten was evenwel juridisch reeds voorzien in het
bovengenoemde plakkaat van 1730.
Het oude gebruik om kruisen op de kerkhoven op te richten vond geen
genade in de ogen van de gereformeerden. Het plaatsen van nieuwe kruisen
werd daarom tegengegaan, zij het dat de katholieke bevolking zich hieraan,
blijkens de vele klachten van de classes, niet erg stoorde. Zo klaagde de clas
sis Peel- en Kempenland in 1699 bij de Staten-Generaal over de gewoonte te
Bergeijk om 'voor hare lycken te dragen een crucifix met doeck bewonden en
krmssen op hare graven te stellen, en daerop dese woorden: bidt voor de
242.RANB,ACii,inv nr 37,! 9Ч1677) 243. Ibidem,f 3i r (1681 ). 244. Ibidem,f 9*
(1677) 245. Ibidem, f I02 r ( 1690) 246 Ibidem, f 77' (10-4-1687) 247. Ibidem, f 153'
(1699) 248. Ibidem, acta л an 7-7-1739 249. 07>5,\ι, 539-365(19-7-1710) \gl ook
Knuttel, De lue\landder Nederlandsche katholieken, 11,154-1 56, Polman, katholiek
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Een begrafenis te Someren. De oude kerk heeft geen klokketoren maar
een afzonderlijk luihuis. Tekening (78 χ 111 mm) van J. de Beyer, 1738
(Noordbrabants Museum, 's-Hertogenbosch).
Een variant van deze tekening (thans in Windsor Castle) toont een
boeren-begrafenis, wat blijkt uit het dragen van eenvoudigere rouw
kleding en klompen.
In een gereformeerde klacht uit circa 1720 wordt over katholieke
begrafenissen te Helmond bericht 'Dat, als wanneer er een doode sal
begraven worden de vrinden en nagebuuren eerst met mantels of falien
prosessies gewijs na de soogenaemde roomse kerkhuijs gaen offeren, of
een zielmis laten doen. Daer nog niet bij blijvende maer als wanneer men
het baercleet vande kist neemt, dat dan boven op de kist een groot swart
kruijs staet. Als wanneer nu de kist onder d' aerde is so maakt men boven
op het luijck met de schop een groot kruijs en dan gaet men dat voor den
hoet afneemende, en buijgen zij met een diepe reverentie etc.'
(GA Helmond, Archief Provisoren, inv.nr. 1314)

ziele'. In Bergeijk werd aan het einde van de achttiende eeuw het zestiendeeeuwse stenen kruis van Jan Quackeler van het kerkhof genomen om te dienen als stoepsteen van het schoolhuis. Het bleef daar echter niet lang liggen,
want kort daarna verhuisde men het naar de stoep voor de achterdeur van de
woning van de weinig geliefde secretaris der dingbank Johan van Beverwijk,
teneinde de spokerijen die daar na zijn dood in 1779 zouden plaatsvinden, te
beëindigen. Deze dorpssecretaris kon, zo wilde het verhaal, wegens begane
ambtelijke onrechtmatigheden na zijn dood maar geen rust vinden en
spookte rond in zijn oude woning, die in 1838 zou worden afgebroken. 'Het
wonderlijkste was', zo meldt Panken, 'dat na zijn dood een wagen, die
meestal bliksemsnel uit den Berg, dit is uit de richting van Eersel, kwam aangereden, schier onzichtbaar eerst door de poort, die nabij bedoeld huis stond
en vervolgens door den grooten, aan dit huis gebouwden stal reed en zich
dan op hetzelfde oogenblik op den ruimen zolder van het huis bevond, waarna men dan aldaar een rijden en rammelen hoorde als ware de geheele hel
losgelaten'.25' De Bergeijkse katholieken gebruikten nu het oude kerkhofkruis, waaraan een bijzondere sacrale kracht werd toegekend, om de spokerijen te bezweren. Door het kruis voor de achterdeur te begraven werd deze
veelgebruikte, cruciale ingang als het ware magisch beveiligd. Het kruisteken was in de Meierij derhalve niet alleen een markering van het katholicisme, maar bezat tevens een apotropaeische, afwerende functie.252
Het geloof in spoken en voortekens was volgens Hanewinkel omstreeks
1800 niet alleen onder de katholieken, maar ook onder vele protestanten
wijdverbreid. Zo hoorde men het gezang van sommige vogels, zoals de roerdomp, vooral 's avonds met schrik aan, omdat men het voor het geluid van
een spook hield. Ook het huilen van honden in het avondlijk of nachtelijk
duister was 'een aklig geluid voor de Roomschen in de Majorij, want het
betekent, dat 'er dan schielijk iemand in dat huis, waarbij een hond zit te huilen, sterven zal'. Een hond kan namelijk met zijn scherpe neus de dood van
een mens van tevoren ruiken, zo citeerde Hanewinkel de bijgelovige Meierijenaars spottend. Evenzo was men bevreesd voor het gekras van uilen.
'Komt een Uil 's nachts op den nok van een Huis, of op eenen schoorsteen
zitten, en heft hij zijnen dooden-zang (N.B. Dit is niets anders dan zijn
gewoon geschreeuw) aan - ach, helaas!! zeker is het dan in zulk een Huis
gedaan met het leven van eenen der Huisgenoten'.253 Soms kruisten ook dieren met een positieve magische kracht het pad van mensen, zoals in Oirschot, waar omstreeks 1557 op voorspraak van de heilige Antonius Abt de
pest ophield. Toen daar een lijk naar de kerk werd gebracht, verscheen er bij
het sterfhuis een wit paard, zonder dat iemand wist waar het vandaan kwam.
In dat huis vielen daarna geen pestslachtoffers meer, en nadat de ziekte over251. Panken & Van Sasse van Ysselt, Beschrijving van Bergeik, 129-130,173-177,425-428
Dit kruis, bevindt 7ich thans in het Eichamuseum teBergenk 252 Vgl ook de veelgedragen halskruisjes en de op muren van boerderijen geschilderde kruisen Zie hiervoor
hfst 8,ρ 613 253· [Hanewinkel], Äfizf door Je Majonjin 1799,100 101,120
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al geweken was, heeft men het paard niet meer gezien 254 Ook het aanschouwen van een nachtelijke lijkstatie, altijd zonder lijk of doodskist, beschouwde men als een voorteken van iemands naderende dood Alleen wie 'met de
helm' geboren was, dat wil zeggen met het vrucht vlies over het hoofd, kon
een dergelijk 'voorbooike' zien ofte wel 'eenen rouw ontmoeten' 2 "
Het 'bijgeloof' in de Meierij was omstreeks 1800 in de ogen van een verlicht predikant als Hanewinkel onbegrijpelijk groot Zo werd de donder
beschouwd als het werk van de duivel Niet alleen vreesde men spoken, ook
in verschijningen van doden werd heilig geloofd Op elk kerkhof waarde wel
een of ander spook rond dat doorgaans een 'grouwel' genoemd werd In
Deurne werd Hanewinkel geconfronteerd met het geloof m 'stalkaarsen' en
'gloeiende mannen', ongedoopte of verdoemde figuren, die we ook in de
opgetekende volksverhalen uit later tijd tegenkomen 'Men ziet in de Peel,
wijl zij een moeras is, en moeraslucht ligthjk ontvlamt, dikwijls dwaallichten, hier Stalkaarsen genoemd, deeze houd men voor ongedoopte kinderen
en beklaagt altijd derzelver ongelukkig lot, wijl zij tot den jongsten dag,
omdat zij niet gedoopt zijn, omzwerven ook ziet men 'er wel eens groóte
vuurklompen of pilaaren, uit een phosphorische stof bestaande, zweeven,
deezen noemt men gloeiende mannen, men houdze voor verdoemde menschen, die tot straf hunner misdaaden moeten omzwerven, zij komen, zegt
het bijgeloof, van het Kerkhof, doch zijn dan zwart en onzigtbaar, maar
zoodra ZIJ in de Peel zijn, moeten zij branden' Wanneer men deze mannen
ziet, slaat men een kruis 'als een zeker middel, om niet van hun beledigd te
worden' Volgens Hanewinkel kwamen deze waandenkbeelden voort uit
onbekendheid met de natuurlijke oorzaken van deze verschijnselen, een
onwetendheid die door het katholieke volksgeloof, met zijn magische kruistekens, werd versterkt2,(>
Anderzijds was ook de ontwikkelde Hanewinkel niet geheel vrij \an angsten voor op het eerste gezicht onverklaarbare zaken, als we het verslag dat
de minderbroeder-kapucijn Firminus van Truiden (17150-1831) maakte van
een gesprek dat hij op 14 maart 1810 met de predikant had gevoerd mogen
geloven Bij die gelegenheid vertelde Hanewinkel hem 'dat hij voortijds
's avonds laat komende van 't kasteel van Helmond, verscheiden ν unge von
ken van de aarde zag omhoog gaan en dat hij voortgaande eindelijk een vurig
lichaam zag, waardoor hij beangst werd en raadsloeg of hij wilde tcrugkccrcn
dan of hij het wilde wagen den weg te vervoorderen en voorbij te gaan, dat hij
door nood gepraamd voorbijging en eindelijk ontdekte, dat het een half rotte
wilgeboom was, waar men aan gekapt had en wiens afvliegcndc spaanders
vonken waren waarop hij in zich zelven dacht "Hoc ben ik /00 zot, dat ik
benauwd ben voor eenen boom'" ' Pater Firminus plaatste hierbij de kantte
kening niet te kunnen begrijpen dat Hanewinkel het eenvoudige volk zo
ongenadig berispte, terwijl hij toch zelf ook aan den lijve had ondervonden
welke angsten men onderweg in het duister kon doorstaan 2 l 7
Het katholieke gebruik om bij een sterfgeval de klokken te luiden,

behoorde in gereformeerde ogen eveneens tot de roomse superstitien. Volgens het Rituale Romanum van 1614 diende de doodsklok zo mogelijk geluid
te worden op het moment van sterven, na de dood en bij de uitvaart. Doorgaans werd de klok echter enige tijd na het overlijden geluid. Het klokgelui
markeerde het sterven van een gemeenschapslid en riep op tot gebed voor
zijn ziel. Klokken werden bij andere gelegenheden echter ook wel geluid als
afweermiddel, bijvoorbeeld bij onweer, brand en oorlog. De bij de klokwijding aan de klok toegekende kracht werd dan geacht have en goed tegen
onheil te beschermen. Zowel de oproep tot gebed voor het zieleheil als het
idee van de afwerende werking werd door de gereformeerden als aanstootgevend beschouwd. Bij de protestanten diende het klokgelui bij overlijden
niet voor de opwekking tot gebed voor de overledene, maar was het een
bekendmaking van het overlijden en een herinnering aan het feit dat iedereen eens zou moeten sterven.258 Deze verschillen in liturgische opvatting
veroorzaakten in de vroeg-moderne Meierij in nagenoeg elke parochie en
gemeente conflicten en ergernis.
Zo trok de predikant van Bakel, J. de Keesel, in 1767 bij de classis aan de
alarmbel 'over den overlast, superstitie, wanorder, met en benevens over het
schenden van des Heeren dagen door het gestadig overluiden en begraven
der dooden, schoon dezelven aan geene besmettelijke siekte gestorven zijn'.
Dit Overluiden' van doden, waarvoor de klokkeluiders 'luibier' ontvingen,
begon klokke elf, half twaalf of twaalf uur en duurde zo lang dat de predikant
niet in staat was om zijn leerrede van die namiddag behoorlijk te overdenken. Dit had De Keesel op zondag 31 mei van dat jaar opnieuw ervaren toen
er werd geluid voor een katholieke dode die donderdags of vrijdags gestorven was. Om hiervan in de toekomst verschoond te blijven verzocht de predikant het begraven op zondag te verbieden; werden deze misbruiken niet
tegengegaan, dan zou de 'werkgierige' Bakelse katholiek zijn lijken immers
steeds op zondag begraven, aangezien in het dorp de bijgelovige opvatting
leefde 'dat eene begrafenis op Zondag wezenlijker en voor de ziel des verstorvene troostrijker is dan op een anderen dag'. Bovendien werd door het
klokgelui niet alleen de sabbat ontheiligd en de concentratie verstoord, er
ontstond tevens verwarring omdat het zware gebrom van de doodsklokken
het 'geklep' ter aankondiging van de godsdienstoefeningen overstemde.
Daarbij kwam dat wanneer de katholieken de klok luidden, baldadige jongens de gelegenheid hadden om de kerk binnen te glippen en daar 'de boeken
te affrontceren, te scheuren enz.', waarover reeds jaren lang zonder veel
254. Rijken, 'Oirschot', 178, Knippenberg, 'Het Witte Paard te Veldhoven' 255. Panken
& Van Sassc van Yssclt, Besthrijimgian Bergeik, 424-421;, De Blccourt, Volkwerhalen uu
\ oord-Brabant, 23, 51 256. [Hanevunkel], Retzedoorde Ma/on/m ijgH-ijgq, 78,80-0.0,
112-123, vgl Dt:B\éLOUTt,VoIksierhalenuitXoord-Brabarit,25
257 Provinciaal Archief
oh M cap, [Pater F i r m i n u s \ a n S t -Truiden], Gedagten merde \Iajonj(ms ,1 pi 1807),
notitie bij t 62 YglookOuwerling, 'De
MeierijschepredikantenfamilieHanewinkel'.ói
Zicover pater l'irminus Hildebrand, Dekapucijnen in de \ederlunden,2jb
258 \V de
Wolf,'Doodsklok',in LH, 1, 575, en Ρ Vermeulen &W de Wolf,'Mok', in /.((,11,1353'355
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resultaat bij de stadhouder geklaagd was.259 Zie hier in een notedop de complexe problematiek van het klokluiden in een klein Peellands dorp.
Ook Hanewinkel ergerde zich aan het klokluiden, vooral aan de gewoonte van de schoolmeester te Son om het luiden van het middagklokje om
twaalf uur vooraf te laten gaan door met drie tussenpozen de heilige
Drieëenheid aan te roepen: 'klep, klep klep! - klep, klep, klep! - klep, klep,
klep! - en dan begint hij te luiden. - ô! Hoe dwaas, hoe bijgeloovig, hoe zot,
hoe beuzel- en kinderachtig is dit niet! !' Dit luiden op het middaguur riep op
tot het gebed van de 'engel des heren' ofwel het 'angelus', dat door de plattelandsbevolking thuis of in het veld werd gebeden.200 Meer op de overlijdensgebruiken gericht was de gewoonte om, in plaats van de klok te luiden, op de
hoorn te blazen om een buurtschap samen te roepen - zoals ook bij charivari's het geval was - om te bidden bij een stervende (zie afb. op p. 576). 'Als
men denkt, dat een zieke sterven zal, roept men alle nabuuren te samen, om
eenen Roozenkrans, dat is eenige Pater-nosters en Ave-Maria 's voor den zieltogenden lijder te bidden, is dit verrigt, dan gaat ieder weer naar huis, onder
het sterven geeft men hem eene gewijde brandende kaars in de hand, dit
bevordert eenen zachten dood; zoodra hij gestorven is, sluit men de vengsters dicht, zet eene brandende Lamp bij het Lijk, en men waakt 's nachts bij
het zelve; ook bid men dan voor de rust der ziel van den Overledenen. Men
luid ook terstond over eenen dooden, zoodra hij gestorven is, dit verdrijft
den duivel, en de geenen, die dit hooren, kunnen dan voor de ziel van de
afgestorvenen bidden; bij de begraaving legt men de lijken altijd oost en west
in het graf; stopt men het graf digt; maakt drie kruisen in het zand op het
graf; en dit verricht zijnde, gaat de gansche lijkstatie eenige reizen al biddende rondom het graf, en als men heen gaat, buigt men zich een weinig voor
hetzelve'.26'
Deze compacte etnografische observatie, die bij hoge uitzondering niet
of nauwelijks door expliciet etnocentrisch misprijzen is gekleurd, staat in
schril contrast tot een begrafenistafereel dat Hanewinkel situeert in Oss, dat
(ook) in de achttiende eeuw een ongunstige reputatie had. Als daar het lijk
buiten het sterfhuis op de doodsbaar is gelegd, knielen de dragers om voor de
zielerust van de overledene te bidden. Onder het gebed reikt men elkaar
voortdurend jenever aan, zodat de dragers 'zuipen, al biddende, om te
scheuren' en het dikwijls voorkomt dat men waggelend, met een dronken
kop het lichaam naar het graf draagt. 'Het is te verwonderen', zo besluit
Hanewinkel, 'dat zij niet dikwerf, met Kist en Dooden ten ondersten boven
tuimelen'.262 Deze beschrijving doet denken aan de sterke verhalen uit
streekromans, maar realiteit was dat dragers van de lijkbaar voor hun zware
en verantwoordelijke werk inderdaad beloond werden met enkele borrels,
die mogelijk tevens werden verondersteld een reinigende functie te hebben.203 Op 12 september 1676 werd het ten grave dragen door de buren in de
stad Eindhoven door de magistraat verboden in verband met de besmettelijke 'rode loop' (dysenterie). Dit werk diende in het vervolg te geschieden

door bevoegde lijkdragers. Voor een 'groot lijk' waren twee of vier dragers
nodig (respectievelijk à een rijksdaalder of vijf gulden); een kind kon onder
de arm gedragen worden (à een gulden). De Eindhovense burgers waren
echter vanwege deze kosten niet van de officiële lijkdragers gediend. Niet
alleen de ingezetenen volgden de resolutie slecht op, ook de lijkdragers lieten weleens een steek vallen. Op 8 oktober van datzelfde jaar werd bepaald
dat de lijkdragers niet dronken mochten worden of zich onbehoorlijk mochten gedragen bij het transport van lijken, op straffe van een boete van 25 gulden. Bij die gelegenheid werden ook hun tarieven nagenoeg gehalveerd.264
In het communicatieproces rondom de dood speelden niet alleen klokken,
hoorngeschal en gebeden een rol. Het sterfhuis werd bij een overlijden aan
de straatkant namelijk gemarkeerd, zodat passanten wisten dat er een dode
te betreuren viel. Bij vermogende protestanten werd in 's-Hertogenbosch
wel het rouwbord dat in de kerk boven het familiegraf hing, op de gevel van
het sterfhuis geplaatst. Meer algemeen werden in de hoofdstad en op het
Meierijse platteland de zogenaamde 'strootjes', een bos stro die met bandjes
bijeengebonden was, uitgelegd. Dit gebruik om als teken van een sterfgeval
een bundel stro bij de huizen te plaatsen, was niet alleen in oostelijk NoordBrabant bekend, maar kwam in de late middeleeuwen in veel steden voor,
met dien verstande dat het dan altijd de woning van een pestlijder betrof,
zoals in Amsterdam, Gouda en Brugge. Aanvankelijk werden de strowissen
ook in 's-Hertogenbosch opgehangen bij huizen waar de pest een slachtoffer
had gemaakt, zoals de kroniekschrijver Cuperinus over het jaar 1521 vertelt:
'Item in desen tyde hing die stroewisch uut den raethuys, want die pestilencie was die tijt opt stathuys'. Nog in 1655, toen de pest opnieuw de kop
opstak, vaardigde het stadsbestuur van Den Bosch een keur uit waarin onder
meer werd bepaald dat de vensters van de besmette huizen gesloten moesten
worden. Boven de deur diende een strowis te worden gehangen. Deze maatregelen waren tot zes weken na het overlijden ofwel drie weken na genezing
van kracht. Bewoners en bezoekers van met de pest besmette huizen moesten een witte roede van anderhalve el lengte dragen en op straat voor anderen
wijken. Na de 'gesloten periode' moesten de besmette huizen grondig gereinigd worden, waarbij het stro - bedoeld is waarschijnlijk het lijkstro waarop
de dode was afgelegd - en ander vuilnis, onder toezicht, om ongelukken te
voorkomen, binnenshuis verbrand moest worden.265
259. Ouwerling, 'Klokkengelui en begrafenissen te Bakel' Vgl voor de betekenis van het
klokluiden in een parochie ook Frenken, 'Bijzonderheden parochiekerk Helmond', ioi102 260. [HanewinkelJ,/?f jze door de Majori] in 1799,113, vgl G Vollebregt,'Engel des
Heren', ιη· LW, 1,658-659. 261. [Hanewinkel], Reize door de Majori] tn /798-1799,123,
Reize m 1799, ι68 262. [Hanewinkel], Reize m/799,91. 263. Vgl R. Riegler, 'Leichen
zug', in· HDA, v, 1123-1167,1139. 264. Van Sasse van Ysselt,'Oude begrafenisgebruiken
in Noord-Brabant', 77-78; Smits, Geschiedenis van Eindhoven, 58-60 265. Van Sasse van
Ysselt, 'Oude begrafenisgebruiken', 74-75, Van Heurn, Historie der stad en Meyerye van
's Hertogenbosch, III, 39-42. Vgl ook Van Ujtven, 'Rood-wit-zwart', 447
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Lijkstrootjes voor gehuwden, vrijgezellen en kinderen, zoals die te 's-Hertogenbosch
tot circa 1865 voor een sterfhuis werden geplaatst. Tekening uit Taxandria 4 ( 1897) 89.
1. Een strootje voor een gehuwd persoon bestaat uit twee bossen stro (lengte ca. 86 cm,
0 30 cm), die op elkaar zijn gelegd en waarvan de onderste op twee lage houten voetjes
ligt. Elke bos is omwonden met 5 zwarte leren riemen. Op de bovenste bos liggen vijf
zogenaamde stenen, houten plankjes die ook langs de beide zijden van het strootje
schuin tegen de onderste bos staan. Op de kop van deze plankjes staan de letters R. W. H.
(Roomsch Weeshuis) of G. W. H. (Gereformeerd Weeshuis) in witte verf geschilderd.
De plankjes of zogeheten stenen zijn rood geverfd, die van het katholieke weeshuis zijn
bovendien voorzien van een zwarte rand. Om het geheel te ondersteunen staan aan
weerskanten van het strootje twee houten latten schuin tegen de bovenste bos. Deze
latten zijn rood geschilderd en hebben zwarte uiteinden met ijzeren punten.
и. Van een strootje voor een jongeman of meisje is de samenstelling als die van de eerste,
alleen zijn deze bossen korter (70 cm), minder dik (0 25 cm) en slechts met drie leren
riemen omwonden. Op de bovenste bos bevinden zich hier slechts drie zogenaamde
stenen en staan er ook maar drie aan weerszijden tegen de onderste bos. De plankjes,
voetjes en steunlatjes zijn alle van een kleinere afmeting. De leren riemen zijn daaren
tegen omwonden met zijden linten die in een strik eindigen. Bij de jongens of ongehuw
de mannen is het middelste lint wit en zijn de buitenste zwart, bij meisjes of ongehuwde
vrouwen zijn de buitenste linten wit en is het middelste zwart.
in. Bij een strootje voor kinderen hebben de bossen slechts een lengte van 44 cm en een
diameter van 16 cm. Afgezien van de formaten is de uitvoering als die van de tweede.

Het leggen van bossen stro voor sterfhuizen, dus ook daar waar geen pestslachtoffer was gevallen, is karakteristiek voor de stad en Meierij van 's-Hertogenbosch. Het vloeide voort uit de pestkeuren en gaat terug op een bepaling van de Bossche magistraat van 16 september 1661, waarin werd vastgelegd dat voor alle sterfhuizen, zolang het lijk boven de aarde stond, een bos
stro gelegd moest worden met stenen daarop. Deze stenen dienden, naast de
praktische overweging om het wegwaaien
van de strobossen tegen te gaan, als communicatiemiddel. Voor een jong persoon diende men drie en voor volwassenen vijfstenen
te plaatsen. De strobossen en stenen dienden voorts niet door de buren, maar door de
nabestaanden voor de deur van het huis te
worden opgesteld, zoals expliciet wordt
geformuleerd in de magistraatsresolutie:
'...dat als voor desen voor een signael ofte
teycken voor de huysinge daer yemant is
gestorven sal gelecht worden een stroey met
steenen sonder eenich cieraedt van linten
ofte anders daeraen te binden ofte doen ende het stroey niet hooger als een
handt breet, voor de oude lieden tot onderscheyt daerop leggende vijfsteenen ende voor de jonge lieden drie steenen ende dat hetselvige stroey nacht en
dach voor de deuren sal blyven liggen, welck stroey oock niet gelecht en sal
mogen werden door de buyren ofte anderen, maer by die van den gesinne
selven'. Dit gebruik, dat in 1661 van hogerhand verplicht werd gesteld zonder dat er werd gesproken van pest of besmettelijke ziekten, was in de stad
blijkbaar al langer in zwang, getuige de zinsnede 'als voor desen' en de bepaling om geen versierselen aan te brengen.266
De Bossche bestuurder Van Heurn meldt dat in zijn tijd, omstreeks 1775,
de zogenaamde 'strooyen' sierlijker uitgevoerd werden dan in de begintijd.
Ook bestonden ze toen uit twee strobossen en waren de stenen vervangen
door plankjes. 'Zy bestaan thans', zo schrijft Van Heurn, 'uit twee gelyk
gesnedene vast gepakte ronde bosschen, beide omtrent drie voeten lang, de
onderliggende bosch is omtrent drie voeten lang, de onderliggende bosch is
omtrent een voet, en de bovenliggende, byna twee voeten, over het kruis [in
diameter] dik, de onderliggende met touwtjes, en de bovenliggende met
zwarte ledere riemen te zamen gebonden'. Voor gehuwden werden strobossen gebruikt met vijf touwtjes en riemen, waartegen aan weerszijden evenzovele rood geverfde plankjes, ter grootte 'eenes mopsteens' werden gezet,
266. Van Heurn, Historie der staden Meyerye van 's Hertogenbosch, III, 112-113; Van Sasse
van Ysselt, 'Oude begrafenisgebruiken', 75-76. Al is het gebruik om strootjes voor de
sterfhuizen te plaatsen karakteristiek te noemen voor de Meierij, dit betekent niet dat het
elders, zoals in Zeeland of Vlaanderen, onbekend is. Vgl. Van Sasse van Ysselt, 'Nog iets
over de zoogenaamde "strootjes"'.

die aan de bovenzijde taps toeliepen. Op de bovenste strobos werden eveneens vijf plankjes gelegd. Voor vrijgezellen werden drie touwtjes, riemen en
telkens evenzovele plankjes gebruikt. Om het omvallen van de bovenste
strobos tegen te gaan, werd deze geschaagd met twee rood geverfde stokjes.
Het formaat van de strobossen, waarvan hierboven de maximale grootte is
gegeven, varieerde naar gelang van de leeftijd van de overledene.207
Het gebruik van houten plankjes - die tot in de negentiende eeuw overigens nog 'stenen' werden genoemd - is, naar het zich laat aanzien, een innovatie uit het derde kwart van de achttiende eeuw. Uit een reisverslag kunnen
we opmaken dat in 1741 in Den Bosch nog bakstenen bij de strootjes werden
geplaatst, een gewoonte die de Hollandse reizigers blijkbaar niet kenden:
'Wij quamcn ten 6 uuren in den Bos en wandelden dien avond wat door de
stad en besagen inden weg het teeken, dat men gewoon is te leggen voor de
huyzen, daer imant boven aerden staet, sijnde een bos riet met swarte banden gebonden en daer eenige roode stcenties op, kort of lang, nadat de overledene oud of jong is'. 268 De strootjes waren doorgaans niet in bezit van de
huishoudens, maar konden gehuurd worden bij particulieren. In de hierarchische samenleving van het achttiende-eeuwse 's-Hertogenbosch waren
drie soorten strootjes verkrijgbaar, naar gelang van de stand van de familie.
Opmerkelijk is dat daarbij geen onderscheid werd gemaakt naar religie. De
beste, eerste soort strootjes waren voor 'de fatsoenlijkste en vermögendste
lieden; het tweede voor de Burgers en het slechtste voor onvermogende of
geringe Lieden onder de Militaire en Burgerstand'.264
Op 22 december 1773 bepaalde het stadsbestuur van Den Bosch dat het
verhuren van de strootjes voortaan een voorrecht was van het gereformeerde
burgerweeshuis (zie de afb. op p. 437). Deze instelling bezat ter verkrijging
van inkomsten reeds het monopolie op de levering van doodskisten en sinds
kort ook het alleenrecht om deze te bekleden en \ an beslag te \oorzien. Om
de exploitatie van dit weeshuis te bevorderen kreeg het de bevoegdheid 'om
strooyen uit te leggen voor de Huizen, in welke Dooden boven aarde staan',
zij het echter met dien verstande dat 'degeene, die voor dato dezes de kostwinning van het uitleggen der strooyen hebben geexerceert, dit voorrecht,
hun leven lang geduurende zullen blijven genieten'. Om deze maatregel
goed te kunnen uitvoeren, riep de magistraat alle particuliere verhuurders
op om zich binnen veertien dagen bij de regenten van het weeshuis te laten
registreren. In dezelfde resolutie werd gewezen op het overtreden van de oude bepaling uit 1692, waarin het verhuren van rouwmantels aan stedelijke
vergunningen was gebonden. Men ontzag zich niet om rouwmantels 'van
zodanige ongequalificeerde te huuren tot groot nadeel dergeenen, welke, als
geinteresseerdens in het mantelhuis binnen deze Stadt in de Minnebroersstraat, daartoe alleen geregtigd zijn'. Op het niet huren van rouwkleding bij
het 'mantelhuis' van de gereformeerde firma Furster werd een boete van
twaalf gulden gesteld.270
Het gebruik van de strootjes beperkte zich evenwel niet tot de hoofdstad

van de Meierij. Ook op het platteland was deze gewoonte in een of andere
vorm bekend. Reeds in 1677 wordt bij de classis 's-Hertogenbosch geklaagd
over het clarissenklooster te Boxtel, dat de vergoedingen incasseert voor de
doodtekenen, die eigenlijk de armen toekomen: " t zelfde clooster den armen
berooft, in 't na zich te trecken de helft der mutzaarden, die tot doot-teeckenen uijtgelecht worden'. 271 Niet duidelijk is of de predikanten zich hier ver
gissen, en in plaats van stro spreken van takkebossen of mutsaarden. Hanewinkel vermeldt dat tegen het einde van de achttiende eeuw in sommige
dorpen voor de sterfhuizen een bos stro met enkele stenen erop voor de deur
werd gelegd. Dit stro is, zoals in 's-Hertogenbosch, met zwarte leren banden
bijeengebonden, 'maar zo de doode ongehuwd is, dan zijn 'er witte en zwar
te linten omgebonden'. Op voorname plaatsen, zo vervolgt Hanewinkel, 'is
dit Stroo zeer netjens gemaakt, en men kan die bossche huuren, zoo als te
's Bosch, waar dit verhuuren van die Stroobosschen alleen een voorrecht is
van het Hervormd Weeshuis'.272 Onze Vierlingsbeekse predikant was, zoals
gewoonlijk, bijzonder goed op de hoogte: zijn bevindingen blijken telkens
nauwkeurig overeen te komen met gegevens uit andere bronnen. Dat Hane
winkel een betrouwbare gids was, heeft ook Servaas van de Graaff onder
vonden, want hij citeert met betrekking tot de overlijdensgebruiken der
Meierijenaars bijna letterlijk de passages van Hanewinkel, ook al heeft hij de
hatelijke opmerkingen stilzwijgend geschrapt.. . 2 7 3
Voor buitenstaanders, zoals vreemde reizigers en militairen, waren de
doodsignalen voor de sterfhuizen eigenaardige tekens waarvoor men niet al
tijd eerbied kon opbrengen. Zo schopte een Franse 'sansculot' van Pichegru
bij zijn intocht in Den Bosch op 12 oktober 1794 een voor een sterfhuis opge
steld 'strootje' omver, dat vervolgens door de andere militairen, tot grote er
gernis van de overwonnen Bosschenaren, door de stad werd voortgetrapt. 274
Maar er waren ook militairen die er een min of meer etnografische belang
stelling voor aan de dag legden en alles wat hen intrigeerde vastlegden. Zo
viel het de tijdens de Status Quo-tijd in Brabant ingekwartierde vrijwillige
soldaat P. van Sluijs de Quack op dat de stervens- en begrafenisgebruiken
per gewest sterk verschilden. In zijn Herinneringen uit de jaren 1830-1833
geeft hij een beschrijving van de strootjes zoals die in Tilburg werden ge
plaatst. De bos was daar twee voet lang en omstrengeld met strobanden. Op
en tegen de strobos werden drie rode plankjes gelegd. Bij vrijgezellen plaats
te men hierop tevens groene palmtakjes (buxus). Bij een gehuwd lijk werden
daarentegen verdorde bladeren ('feuilles mortes') gelegd. Dit alles bleef zo
275
liggen tot op de dag van de begrafenis.
267. Van Hcurn, Historie der stad en Meyerye tan 's Hertogenbosch, HI, 113 268. Sassen,
'Volksgebruiken'

269. Van Sasse van Ysselt, 'Oude begrafenisgebruiken in Noord-
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In de negentiende eeuw had het gereformeerde burgerweeshuis in Den
Bosch niet meer het alleenrecht op de strootjes-verhuur. Katholieke ingeze
tenen konden daarvoor voortaan ook terecht bij het rooms-katholieke wees
huis. De strootjes van beide instellingen herkende men aan de letters
'G.W. H.' en 'R.W. H.' die op de kop van de plankjes waren aangebracht en
die verwezen naar respectievelijk het Gereformeerd en het Roomsch WeesHuis. Op deze wijze kreeg ieder weeshuis
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Lijkstrootje (36 χ 44 cm) uit Liemp
de. D e met vier zwarte linten
omwonden strobundel ligt in een
zwart geverfd houten schraagje
waartegen zwarte plankjes met een
witte bies worden gezet. Bij kinde
ren en vrijgezellen werden palmtak
jes in het stro gestoken (Gemeente
lijk Museum Veldhoven, CMR)

ten tevens zien of het een katholieke of een
gereformeerde dode betrof; deze confessionalisering was tijdens het Ancien Régime
no
P onbekend. I let personeel van de wees
huizen haalde de strootjes 's avonds binnen
om ze de volgende dag weer op te stellen. Dit
gebeurde net zo lang totdat het lichaam begraven was. Toen op ι januari i860 het stedelijk kerkhof te Orthen in gebruik werd ge
nomen, verdwenen in 's-Hertogenbosch op
slag veel oude begrafenisgebruiken, waar
onder het plaatsen van de strootjes. Ook was
het niet meer nodig dat de parochiegees
telijke een dag voor de begrafenis gewijde
grond op het lichaam en in de kist kwam
strooien. Tijdens dat bezoek aan het sterf
huis bad de priester bij de geopende kist - in
het bijzijn van verwanten, vrienden en buren
- en hield hij soms een korte predikatie. Voor
i860 beschikte men immers binnen de stad
niet over gewijde begraafplaatsen en mocht
de kist met het lichaam niet binnen de kerk
worden gebracht. 276

Het gebruik om strootjes te plaatsen was
in oostelijk Noord-Brabant daarentegen tot
diep in de negentiende eeuw in vele plaatsen
bekend, zij het met de nodige varianten.277
In Liempde beschikte men over een zwart
geverfd houten schraagje waarin een bos
stro, omwonden met vier zwarte linnen ban
den gelegd werd. Tegen het schraagje wer
den, naar gelang van de burgerlijke staat van de dode, drie of vijf zwarte
plankjes met witte biezen geplaatst, die bij kinderen en vrijgezellen tevens
werden voorzien van palmtakjes.278 In Tilburg gebruikte men in de negen
tiende eeuw zelfs geheel houten 'strootjes', aldaar 'wepke' of 'busseltje'
genoemd. Deze bestonden uit een goudgeel geverfde cylinder ter grootte

van een bundel stro, waartegen aan weerszijden een viertal steenkleurige
plankjes waren bevestigd; bovenop waren drie plankjes vastgemaakt. Op alle
plankjes was een zwart kruis geschilderd. Op het middelste plankje stond,
bij wijze van memento mori, een uit hout gezaagde en beschilderde schedel
met kruislingse knekels, voorzien van de tekst BID VOOR DE ZIEL . Deze hou
ten doodtekens werden 's avonds door de familie naar binnen gehaald. Om
de burgerlijke staat van de overledene aan te duiden, was hier niet het aantal
plankjes van betekenis, doch de aanwezigheid van zwarte of witte linten voor
2η4

respectievelijk een gehuwde of vrijgezelle dode
In het zuidelijke deel van de Noordbrabantsc Kempen was het plaatsen
van dergelijke strootjes evenwel niet bekend. Panken schrijft nadrukkelijk
'Stroo, als kenmerk van een sterfhuis, in zeer veel oorden onzer provincie en
elders in gebruik, plaatst men in ons Kempenland niet'. 2 8 0 Dit betekende
ov engens met dat stro geen rol speelde bij de Kempischc dood rituelen. Wan
neer iemand aldaar 'op stro lag' betekende dit dat hij dood was: gestorvenen
werden immers op het lijkstro gelegd. Aan stro werd niet alleen een apotropaeische kracht toegekend, het was tevens een natuurlijk symbool van het af
sterven; een symboliek die we tevens aantreffen bij gangbare voorstellingen
als de Dood met zijn zeis als oogstgereedschap. Bovendien was stro in de
plattelandssamenleving ruim voorhanden, het was uitermate geschikt om
het lijkvocht op te nemen en na gebruik kon het gemakkelijk worden ver
brand. Deze praktische en symbolische betekenisaspecten van het stro ver
klaren tevens waarom dit materiaal in de geritualiseerde vorm van de 'stroot
jes' het teken van de dood bij uitstek kon worden in oostelijk Noord-Brabant. 28 ' Dat de magische connotatie van stro zeker niet onderschat mag wor
den, blijkt onder meer uit Den cathohjkenpedagoge (1685) van Petrus van den
Bossche, pastoor te Woensel en 's-Hertogenbosch, waarin als voorbeeld van
een afkeurenswaardig wijdverspreid bijgeloof het binden van stro om de
stammen van vruchtbomen wordt genoemd: 'Eenen stroywis om den Boom
282
binden, op dat hij te beter vrughten soude draeghen'. Ook de gewoonte
om, wanneer de lijkstoet een kruispunt (ook wel 'kruisweg' genoemd) pas
seerde, bosjes stro, waarop de kist in de lijkwagen rustte, in de berm langs de
slootkant te werpen, duidt hierop. Dit laatste was bijvoorbeeld gebruikelijk
276 Van Sasse van Ysselt, 'Oude begrafenisgebruiken', 91 -94 277. Ibidem voor een
gedetailleerd overzicht 278. Gemeentelijk museum Veldhoven, CMR, inv nr 3444
279. Van Sasse van Ysselt, 'Oude begrafenisgebruiken', 177, Mandos, 'Folkloristische
verkenningen in Tilburgs verleden', 242 280 Panken, 'Volksgebruiken en gewoonten in
Noord-Brabant', 18 281. Ibidem, 18-19, Schrijnen, Nederlandsche volkskunde, 1,332,335,
Ρ Geiger, 'Leichenstroh', in Η DA, ν, 1095 1099 In het mirakelboek van O L V van
's-Hertogenbosch werd op 7-3-1383 de wonderlijke genezing van Wendelmoed uit Hedel
opgetekend, die stervende was en reeds op het stro lag 'Lndc doe leid mense op stro, datsi
temael versceiden soude' I lens e a , Mirakelen, 201-202 (nr 24) 282 Van den Bossche,
Den catholy eken pedagoge, 275,1 Iermans, 'Volks-begnppen, volks-gebruiken en volks
overleveringen in Noord-Braband', 89-90,342-343 Vgl Ρ Sarton, 'Andreas, hl ', in
HD4,1,398-405, hier 404
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Lijkstrootje (49 χ 42 χ 38 cm) uit Tilburg, aldaar ook wel 'wepke' of 'busseltje'
genoemd (Noordbrabants Museum 's-Hertogenbosch; bruikleen GA Tilburg).
Het stro is hier vervangen door een goudgeel geschilderde houten cilinder
waartegen de plankjes, voorzien van een wit kruis, zijn vastgezet. Bovenop is
een uitgezaagde en geschilderde schedel met BID VOOR DE ZIEL geplaatst

in Cuijk en Boxmeer, totdat de katholieke geestelijkheid het omstreeks 1865
in laatstgenoemde plaats afschafte. In andere plaatsen, zoals Nistelrode en
Oss, werd bij het passeren van een kruispunt - een gevaarlijke, liminele plek
- de kist neergezet om een Onze Vader te bidden.2"3
Het relatief jonge gebruik om een bos stro voor het sterfhuis te plaatsen,
dat rechtstreeks teruggaat op de Bossche magistraatsresolutie van 1661, is
op het platteland vooral in zwang geweest in wat wel 'de kleine Meierij'
wordt genoemd. De uitstraling van 's-Hertogenbosch reikte blijkbaar niet
tot diep in Kempenland. Opmerkelijk is dat in een tot het kwartier Kempenland behorend dorp als Oirschot het leggen van stro wel bekend was, in
tegenstelling tot in de nabijgelegen hoofdplaats, de stad Eindhoven. Daar
plaatste men een zogenaamde dodenlantaarn aan een sterfhuis, waarin symbolischerwijze geen licht werd ontstoken. Dat dit laatste oorspronkelijk wel
het geval is geweest - hetgeen overeenkomt met katholieke gebruiken elders
en met het lux perpetua luceat eis uit de requiemmis — blijkt uit een resolutie
van de Eindhovense magistraat uit 1737, waarin het werd verboden om een
brandende lantaarn bij sterfhuizen te hangen. Dit gebeurde op aandrang
van de anti-katholieke drossaard Lormier, die tevens het plaatsen van kruisjes op deuren, vensters of poorten verbood. Bij overtreding verbeurde men
één gulden en tien stuivers. Sindsdien plaatste men in Eindhoven lantaarns
zonder licht en bodem bij een sterfhuis, een gewoonte die omstreeks 1885 in
onbruik is geraakt.284
Dergelijke dodenlantaarns waren ook bekend in de Langstraat te Waalwijk en Besoyen, waar deze symbolen van het uitgedoofde levenslicht
beschilderd waren met drie doodshoofden. Voor gehuwden beschikte men
over een grote zwarte lantaarn (hoogte 40 cm), aan het sterfhuis van vrijgezellen en kinderen werd een smallere witte lantaarn gehangen. Het hangen
van de dodenlantaarn was daar niet zo'n oud gebruik als in Eindhoven: het
werd er in 1828 door het gemeentebestuur als alternatief aangeboden toen
het plaatsen van cen lijkbaar voor het sterfhuis werd afgeschaft. Dit gebeurde niet alleen uit veiligheidsoverwegingen - de lijkbaren vormden 's nachts
immers een gevaarlijk obstakel — maar tevens om baldadigheid van de jeugd
tegen te gaan.28' Ook Hanewinkel kende het gebruik om een lantaarn zonder
licht aan de buitendeur te hangen. 'Dit zinbeeld vind ik aartig, het schetst,
dunkt mij, niet ongepast, dat de lamp des levens van een' sterfling is uitgebluscht'.286 Het niet-confessionele karakter van de dodenlantaarns, waarop
283. Van Sasse \ an Ysselt, 'Oude begrafenisgebruiken in Noord Brabant', 82-83,84-87,
90,175 Wellicht speelt de magische connotatie ook een rol bij het verbranden van het oude
beddestro bij het ¿ogeheten '\ looienstoken' 284. Van Sasse van Ysselt, 'Oude begrafenisgebruiken in Noord-Brabant', 87, Smits, Geschiedenis van Eindhoven, 45, mededeling van
A Sassen in ^»Afojbini/f 3(1890) 223, SAREK, GA Eindhoven, resoluties magistraat 19-91737. 285. Van Sasse van Ysselt, 'Oude begrafenisgebruiken in Noord-Brabant', 96, Van
Oss, 'Gebruiken rond sterven en begraven' en 'Nogmaals de doodslamp' 286. [Hanewinkel], Reize door de Majorij in 179g, 169, Vgl ook Van de Graaff, Histonsche-slaiisttsche
beschnjimg, 148, die tevens het gebruik \an de dodenlantaarn te Breda vermeldt, en
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Dodenlantaarns (hoogte 40 cm, 0 19 en 16 cm), beschilderd met schedels,
uit Besoyen bij Waalwijk, omstreeks 1840. (Noordbrabants Museum,
's-Hertogenbosch).
Deze lantaarns, waarin geen licht kon worden gebrand, werden voor
een sterfhuis gehangen als symbool van het uitgedoofde levenslicht.
Voor kinderen en ongehuwden gebruikte men de witte lantaarn.

immers geen kruisen of heiligen waren aangebracht en waarin geen kaarslicht werd gebrand, stemde onze predikant blijkbaar mild.
De status van het lijk werd niet alleen met behulp van strootjes ofdodenlantaarns kenbaar gemaakt, ook bij het versieren van het dode lichaam en de
eigenlijke begraving werd gedifferentieerd naar sekse, leeftijd, burgerlijke
staat, vermogen287 en overlijdensomstandigheden. De overledene werd gekleed in een schoon (doods)hemd. Dit omdoen van de lijkwade werd ook wel
'waden' genoemd. De lichamen van ongehuwden werden alom in de Meierij
versierd. 'Is het een ongetrouwde', zo bericht Hanewinkel, 'dan zet men, ten
teken van den maagdelijken staat, eenen krans van bloemen en groene kruiden op zijn hoofd. De reden hiervan is, omdat men dien dwaazen waan voed,
dat de mensch, bij de algemeene verrijzing, in hetzelfde gewaad, waarin hij
begraven is, zal opstaan. Het zou schande wezen, als men onder zóó veele
millioenen lelijk of ongekleed voor den dag kwam.' Het versieren van deze
doden was echter veeleer bedoeld om de bijzondere positie van vrijgezellen
te onderstrepen, die ongeacht hun leeftijd immers tot de jonkheid behoorden. Wanneer in Oirschot een ongehuwde dode, hoe oud hij ook mocht zijn,
een dergelijke krans moest ontberen, was dit een onmiskenbaar teken van
een onkuise levenswandel.288
Met name jonge kinderen, die in hun korte leven immers nog geen zonden konden hebben begaan, werden fraai versierd in de kist gelegd. Dit
werk, doorgaans 'pelen' genaamd, was voorbehouden aan de buurmeisjes
die, soms van echte, maar meestal van papieren bloemen een kroontje en
eventueel een boog over het hoofd en de schouders maakten. Voor hun diensten - in Oss betaalden de meisjes de gemaakte onkosten zelf- werden zij in
het sterfhuis getrakteerd op koffie met krentenbrood of beschuit. Ook op de
graven van ongehuwden werden, soms grote en vele, versieringen aangebracht die de avond voor de begrafenis eveneens door jonge meisjes uit de
buurt in het sterfhuis werden gemaakt, wat gepaard ging met een gezellige
drukte. In Schijndel sprak men in de achttiende eeuw niet van 'pelen' maar
van het maken van 'hoedekens' of'hoexkens'.289
Knippenberg, 'Dodenlantaarns' De dodenlantaarns zijn tevens bekend uit plaatsen in
West Brabant en de Belgische Kempen In de collectie-Prinsen te Hilvarenbeek bevindt
/ich een witte, met drie schedels beschilderde dodenlantaarn afkomstig uit Arendonk,
waarin geen licht gebrand kon worden 287. Vgl de begrafenisrituelen van de heer van
Helmond in 1578 in Sassen, 'Begrafenis van Jan van Cortcnbach', en de ordonnanties op
het plaatsen van rouwborden door gereformeerden in de Bossche St.-Janskerk van 1635,
1684 en 1744 Vgl Van Sasse van Ysselt,'Rouw-of wapenborden en grafmonumenten'
288. [Hanew mkelj, Reize door de Majonj m /799,136, Van Sasse van Ysselt, 'Oude
begrafenisgebruiken in Noord-Brabant', 175 289. Ibidem, 89,173 174, Panken, 'Volksgebruiken en gewoonten in Noord-Brabant', 20, Heesters, Sihijndel, 160 Vgl ook Spicrtz,
'Die Ausübung der Zucht in der IJsselstadt Deventer', 164, waar sprake is van het vervaardigen van kransen voor overleden vrijgezellen omstreeks 1600 Het 'pelen' gebeurde ook
wel bij andere gelegenheden, zoals gouden bruiloften, verhuizingen of bij het inhalen van
een nieuwe pastoor of predikant Het huis en de tuin werden dan met groene takken en/of
bloemenkransen versierd

De landscommandeur van de Duitse Orde te Gemert, baron van Reischach, achtte het in 1792 nodig een verordening tegen deze bijeenkomsten
uit te vaardigen, waarbij ook het opsieren van overleden kinderen werd verboden. 'Tot afsnijding der noodeloose en buitenspoorige onkosten en andere ongeregeldheden die met opzicht der Kinderlijken tot hier toe plaats
gehad hebben', aldus de heer van Gemert, worden alle 'kinderkransen of
vercierselen van Kinderlijken mitsgaders alle bijeenkomsten, vergaderingen en tractatien van gebuuren in de huizen alwaar zoodanige Kinderlijken
zig bevinden' verboden. Voortaan mocht bij de kinderlijken door niet meer
dan twee naburen gewaakt (in het stuk is sprake van: 'bewaakt') worden.
Werden bij die gelegenheid 'eenige onthaalingen met sterke dranken off
andersints' georganiseerd, dan kreeg men een boete van twintig karolusguldens.290 In de baronie van Boxmeer waren de bijeenkomsten van meisjes in
het sterfhuis reeds eerder aan banden gelegd. Voortaan mochten slechts vier
buurmeisjes bijeenkomen om een kinderlijk te versieren, zo bepaalde de
landsheer op 22 juli 1754. Dit aantal werd in 1773 door de plaatselijke drost
beperkt tot twee personen, overigens zonder het versieren op zich te verbieden.29' De gewoonte om ouders en nabestaanden meer vrolijk dan bedroefd
geluk te wensen met hun 'Engeltje in de Hemel' was voor Hanewinkel het
zoveelste bewijs dat het katholicisme een schadelijke invloed op de maatschappij had. De opvatting dat gedoopte kinderen regelrecht naar de hemel
zouden gaan, verzwakte zijns inziens 'de banden der natuur, en geeft veeltijds aanleiding, zo al niet tot Kindermoord, ten minsten tot vergaande zorgenloosheid en onoplettendheid omtrent dezelve'.292
Volwassenen, al dan niet gehuwd, kregen in de kist meestal een halskruisje en/of rozenkrans mee die, zoals uit archeologisch onderzoek is gebleken,
veelal voorzien was van een bedevaartsmedaille. Op het Sint-Janskerkhof te
's-Hertogenbosch, in gebruik tussen circa 1700 en 1845, werden behalve
kruisjes en rozenkransen zelfs ex-voto's gevonden. In kindergraven vond
men soms gekleurde glasplaatjes. Bijzonder opmerkelijk, gezien de resolute
afwijzing door calvinisten van rituelen die de doden in het hiernamaals moeten bijstaan, zijn de muntvondsten in graven van onbemiddelde protestanten aldaar.293 In plaats van devotionalia gaven eenvoudige Bossche protestanten hun doden dus neutrale, niet-christelijke grafgiften mee - een gebruik dat in ritueel opzicht nauw verwant was aan de 'heidense' pre- en protohistorische begrafenisgebruiken in dit gebied.
Bij het ten grave dragen werd een zwart kleed of, zoals Hanewinkel meermaals zegt te hebben gezien, een wollen deken over de kist gelegd. Betrof het
evenwel een kind of vrijgezel, dan nam men een wit linnen laken als baarkleed, dat werd versierd met bloemen en linten. 'Hoe bonter hoe mooier', zo
sneert de predikant.294 Uit zijn geboorteplaats Nuenen kende Hanewinkel
het katholieke gebruik om graven van ongehuwden te versieren met drie
groene kronen. Nieuw voor hem was echter, althans zo wendt hij voor, het
gebruik om het graf van een kraamvrouw te bedekken met een witte doek,

voorzien van stenen op de hoeken. In het kraambed gestorven vrouwen werden gedragen en begraven door seksegenoten, die in de lijkstoet dan ook
voorop liepen (zij hadden de zogenaamde 'voorrouw'). In tegenstelling tot
wat elders gebruikelijk was, vergezelden in de Meierij ook vrouwen een
dode naar zijn laatste rustplaats. In Nuenen, waar Hanewinkels vader nota
bene predikant was geweest, moest men gedogen dat zelfs municipaliteitsleden bij een katholieke begrafenis met kaarsen in de hand over straat liepen,
zo stelde Stephanus geërgerd vast. Op het kerkhof, bij de ruïne van de oude
kerk, stond bij ieder graf een paal waarop de naam en sterfdatum was aangebracht, iets wat Hanewinkel nog nergens anders had gezien; in sommige
gevallen was daar de aanbeveling 'Bid voor de ziel' - een tekst die ook veelvuldig voorkwam op de bidprentjes die destijds in zwang raakten - aan toegevoegd.295
Het leggen van een witte doek over het graf van een kraamvrouw was,
naar het zich laat aanzien, vooral in het zuidoostelijk deel van de Meierij gebruikelijk. Panken noemt deze gewoonte voor het Kempenland, terwijl Van
Sasse van Ysselt haar kende uit Budel. Opmerkelijk is dat beide auteurs aan
het einde van de negentiende eeuw constateren dat dit ritueel in hun tijd
overal is verdwenen of afgeschaft.2'6 Het leggen van een doek over het graf
gebeurde kennelijk ook wel eens bij een bijzonder sterfgeval van een man, zoals op de begrafenis van de schielijk overleden lutheraan Jan Hennings uit
Gestel bij Eindhoven. Op het gerucht dat bij die gelegenheid op onbehoorlijke wijze was gecollecteerd, werd door de Eindhovense kerkeraad in juli
1765 de plaatselijke schoolmeester/koster/voorzanger Lambertus Greeve
geciteerd. Deze verklaarde 'dat hy daarbij was tegenswoordig geweest beneffens oude en jonge uit de Gereformeerden en onderschydene Roomschen: dat de formaliteiten, die in de collecte geobserveert wierden, hierin
bestonden, dat men op het toegemaakte graft een doek leyde, dat men daar
rondginge en een yder, die wilde, gaf een aalmoes'. De schoolmeester had
hieraan ook bijgedragen, omdat hij van de katholieke kerkmeester had vernomen dat het een gift voor de armen betrof.297 Dankzij deze toevallige momentopname worden we concreet herinnerd aan de interconfessionele sociabiliteit die er binnen een dorpsgemeenschap kon bestaan: een toenemende
oecumene, waaraan de kerkeraden en predikanten zich veelvuldig stoorden.
'Bij het begraaven der Dooden worden, bijna algemeen in de Majorij, door
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de Roomschen alle bijgeloovige plegtigheden die maar eenigzints mooglijk
zijn, in het openbaar tot ergernis der Protestanten uitgeoeffend. Men loopt
thands openlijk', zo schrijft Hanewinkel in 1800, 'zelfs meer dan men tot
hiertoe gedaan heeft; met Boeken, Paternosters enz. langs straat'.248
Hadden ongehuwden en in de kraam gestorven vrouwen een bijzondere
status, priesters waren door hun wijding van het 'gewone' leven afgezonderd
en verdienden een overeenkomstige begrafenis. Een gestorven priester werd
in een misgewaad opgebaard, waarbij de gelovigen in de gelegenheid werden
gesteld om afscheid te nemen. Volgens Hanewinkel werd zo'n lijk, 'aldus
uitgedoscht op eene tafel ten toon gelegd voor alle nieuwsgierigen', door de
katholieken vlijtig bezocht. Zij vielen daarbij op hun knieën om te bidden,
hetgeen de predikant ergerde èn verwonderde, aangezien priesters als heilige mannen toch verondersteld werden rechtstreeks naar de hemel te gaan.
'Doch men zegt: is het niet nuttig noch noodig voor den doden, dan keert dat
nut weder tot den levenden bidder, welken dan zulken gebeden helpen, als
hij eens in het Vagevuur is; dus men kan in voorraad werken - is dit niet
schrander geredeneerd, en kunstig verzonnen?' De priester werd vervolgens
met misgewaad en bonnet ('zijne Preek-muts') in de kist gelegd en met wierook begraven. De priestergraven werden jaarlijks onderhouden en regelmatig met verse graszoden belegd. 'Zie! zoo handelt men in de Majorij met
eenen dooden priester', zo besluit Hanewinkel zijn betoog. Wat hij niet vermeldt, en kennelijk niet wist, is dat priesters niet, zoals leken, met de voeten
naar het oosten, maar naar het westen of in ieder geval naar de kerk gericht
begraven werden. Zoals hij zijn gelovigen bij leven voor het altaar toesprak
met het Dominus vobiscum, zo werd hij verondersteld op de Laatste Dag de
Opperrechter voor te gaan en rekenschap af te leggen van de hem toevertrouwde, grotendeels op hetzelfde kerkhof begraven, kudde. 2 "
Met de begrafenis waren de overlijdensrituelen nog niet beëindigd. Behalve
de verplichte rouwperiode, die voor naaste familieleden meer dan een jaar
kon duren,300 volgde meteen na de ter aarde bestelling de begrafenismaaltijd, meestal 'lijkmaal' of'doodmaal' genoemd. Op 2 mei 1731 vaardigde de
Staten-Generaal te 's-Gravenhage voor de Generaliteitslanden een plakkaat
uit waarin het houden van deze maaltijden 'welke door de meenigte van
Menschen, op deselve Doodmaalen verschynende, niet alleen veroorsaaken
groóte onordentelijkheeden en buitenspoorigheeden, nemaar ook daarenboven nog excessive en ondraaglijke onkosten voor Weduwen en Wcesen, of
andere Erfgcnaamen van de Ovcrlcdenenen' met zich meebrachten, werd
verboden. Het trakteren op de dag van de begrafenis of enkele dagen ervoor
of erna, al dan niet in het sterfhuis, werd voortaan beperkt tot de directe
gezinsleden, voogden of organisatoren ('directie-voerders') van de uitvaart,
op straffe van een boete van maar liefst honderd gulden. Elke ongeoorloofde
gast verbeurde daarnaast tien gulden.301
Het houden van maaltijden na begrafenissen, waar verwanten, vrienden

en buren elkaar troffen, was in de Nederlanden een algemeen verspreid en
oud gebruik. Van Alkemade en Van der Schelling halen in hun Nederlandsche
displegttgheden de zestiende-eeuwse beschrijving van Guicciardini aan, die
de begrafenismaaltijden ziet als een middel om de droefenis te verdrijven:
'.. .zoo word, om zwarigheid te verdryven, een hoffelyke, en kostelyke maaltyd gehouden'. Folkloristen beschouwden de dodenmalen, volgens de mythologische onderzoekstraditie, als een relict van de 'oeroude heidense dodenoffers'.302 Meer antropologisch beschouwd, waarbij niet zozeer op de
herkomst als wel op de betekenissen van cultuuruitingen wordt gelet, bevestigt dit gebruik op rituele wijze de gemeenschapsbanden. De banden van de
overledene met de gasten werden hierdoor als het ware gecontinueerd, en tevens werd de relatie met de dode en diens nabestaanden gehonoreerd en gemarkeerd. Het uitgenodigd worden voor een dodenmaal gold als een belangrijk teken van vriendschap; het weigeren van de invitatie werd opgevat als
een zware belediging. Het niet 'verzoeken' van familieleden en buren werd
opgevat als een teken van vijandschap.101 Hieruit blijkt hoe belangrijk deze
maaltijden waren voor de familiale en lokale sociabilitcit. Het vormt tevens
een indicatie van de implicaties die het plakkaat van de Staten-Generaal uit
1731, waardoor niet meer aan deze ongeschreven gemeenschapsverplichtingen mocht worden voldaan, kon hebben. Grote begrafenisschulden van de
erfgenamen werden door dit plakkaat weliswaar tegengegaan, maar het
maakte inbreuk op de reciprociteit van het trakteren, op het ritueel van de
gift.
Was de dode het slachtoffer van een misdaad, dan kon het tijdens het
begrafenismaal tot een verzoening tussen dader en familie komen. Zo verscheen een zekere Andries Claess uit Rosmalen op 27 november 1581 'naar
oude gewoonte' op het doodsmaal om daar om genade te vragen voor de
moord op de bejaarde Peter Symonss uit Berlicum. Door tussenkomst van
wijze mannen, magen en vrienden werd er verzoend, op voorwaarde dat de
dader de familie uit de weg zou gaan en een houten gedenkkruis zou plaatsen. Daarnaast moest hij onder meer vijf missen voor de zielerust van de
dode laten lezen, tijdens de mis voortaan onder de toren blijven staan, een
mud rogge aan de armen schenken en, niet in de laatste plaats, de kosten van
het dodenmaal op zich nemen. De onkosten hiervan bedroegen ƒ 22,- een
bedrag dat vanwege het onvermogen van de moordenaar door een van zijn
vrienden in twee termijnen werd voldaan.304
Het plakkaat van 1731 betrof in feite een regionale toespitsing van verbodsbepalingen die elders in de Republiek al langer golden. Zo was reeds in
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1635 door het Hof van Holland een verbod uitgevaardigd tegen het schen
ken van wijn en bier op begrafenissen, om dronkenschappcn tegen te gaan
Twee jaar later werd deze bepaling herhaald, met de toevoeging dat ook het
dragen van lange rouwmantels 'ende 't behangen vande Kameren met rouw'
strafbaar was Het dragen van rouwkleding was uitsluitend de naaste ver
wanten toegestaan Meer specifiek voor het Hollandse platteland werd in
1671 bepaald dat het geven van doodsmalen, 'welcke door de meenichte \ an
Menschen op de selve Doodt-malen verschynende, ende door den toeloop
van Bedelaers en Vagabonden' niet alleen grote onkosten maar tevens wan
ordelijkheden met zich meebrachten, werd verboden Dit plakkaat werd,
gezien een resolutie uit 1689 waarin op strikte naleving werd aangedrongen,
veelvuldig overtreden Bij de verbodsbepaling voor de Generahteit uit 1731
baseerde men zich direct op deze oude Hollandse resoluties 105
Het houden van doodsmalen was in de zeventiende- en achttiende-eeuwse Meierij dan ook algemeen gebruikelijk Zo bracht de predikant van Maarheeze, Gerardus Hofmannus, op verzoek van de Peellandse kwartierschout
in 1653 verslag uit aan de Staten-Generaal over de plaatselijke pastoor
Behalve het ongeoorloofd sluiten van huwelijken en dopen van kinderen
werden 'door des papen bestier' onder meer doodsmalen gehouden 3 ° 6 In
1701 kwam het in Vlierden tot een conflict met de schoolmeester, nadat een
dode meer dan gewoonlijk overluid was, zodanig 'dat de clocke in perikel
was van te bersten' Het betrof dan ook de begrafenis van een deftig persoon
waarbij op het doodsmaal grote hoeveelheden brood en ham waren verteerd
alsmede vele kannen bier en jenev er Het was daar ook gebruikelijk om muzi
kanten uit te nodigen 3 ° 7 Dat het plakkaat van de Staten-Generaal lang niet
altijd leidde tot afschaffing van de doodsmalen, blijkt uit een Tilburgse dag
boekaantekening, waarin als memorabel feit het niet trakteren wordt ver
meld Bij de begrafenis van Leonardus Damen in 1774 was de maaltijd
namelijk achterwege gelaten 'dat is den eersten geweest alwaar hier de
vrienden, gebuuren, de regeering etc altemaal met een egaal tractement
getracteerd zijn, te weeten met niet' 1<>8 Hieruit kunnen we tevens opmaken
dat er, naar gelang van de relatie met de dode, op verschillende wijze getrak
teerd werd
De doodsmalen waren op zich niet verboden, als men zich maar hield aan
de bepaling dat geen 'buitenstaanders' werden uitgenodigd Zolang ze geen
aanleiding waren tot verstoring van de openbare orde, werden, naar het zich
laat aanzien, ook meer uitgebreide begrafenismalen door de plaatselijke
bestuurders - die immers ook deel uitmaakten van de соттипиаь der overle
dene - gedoogd Stond de plaatselijke overheidsdienaar onwelwillend
tegenover een familie, dan kon het tot juridische processen komen In 1767
werd voor de Raad van Brabant een proces gevoerd tegen de weduwe Johan
na Swinkels uit Stiphout, dat was aangespannen door de drossaard Johan
van Ommeren Deze beschuldigde haar ervan bij de begrafenis van haar
man op 9 juli 1766 'een dootmaal ten haaren huijsen aan te reghten en een

Tafel gemaakt van een leer [ladder] overdeckt met plancken en een groot
aantal persoonen, spijsen en drancken voor te setten, en deselve daar op te
tracteeren en doen tracteeren'. Naar het plakkaat van 1731 had Van Ommeren een boete van honderd gulden gevorderd, die de weduwe Swinkels weigerde te voldoen, omdat het eten en bedienen was geschied 'volgens nabuure
Regt'. De drossaard trok in deze zaak, die circa veertien maanden duurde,
uiteindelijk aan het langste eind: de weduwe moest behalve de boete ook alle
proceskosten betalen.304
Een soortgelijke zaak, die echter een geheel andere afloop kende, diende
in 1789 voor de Raad van Brabant naar aanleiding van een begrafenismaaltijd door inwoners van Neerkant, ten zuiden van Deurne. Het bijzondere
van dit proces is dat het niet was aangespannen door de drossaard, maar door
de familie van de overledene, die van mening was dat zij ten onrechte was
beboet. De drossaard van Deurne en Liessel, Lodewijk Wyechel, had namelijk in juli 1788 de familie Claassen, wonende op de Moosdijk te Neerkant,
laten aanslaan omdat men bij de begrafenis van vader Jan Peter op 18 december 1787 een doodsmaal had gegeven 'en daar op te tracteren een groóte
meenigte, geene directie in het voorzeide Sterfhuys hebbende'. Ingevolge
het plakkaat van 1731 werd de familie beboet met honderd gulden en de aanwezige gasten elk met tien gulden.
Vader Claassen was begin december overleden en tegen betaling met toestemming van de drossaard vervoerd naar het nabijgelegen Meijel, dat tot
het territorium van de Oostenrijkse Nederlanden behoorde, om daar op 7
december begraven te worden. Op de achttiende van die maand kwam de
familie in Meijel weer bijeen om de zielmissen voor de overledene bij te
wonen. In dit gebied mocht de katholieke godcdienst immers vrijelijk beoefend worden. Na afloop kwam men samen in herberg De Zwaan, waar 'een
stuck vleesch, met potagie [elders is sprake van 'lepelkost'], als meede booter
en brood was voorgezet, echter met die maate, dat yder persoon niet meer
dan 5 stuivers Hollandsen op dat zoo genaamde doodmaal had verteerd'.
Het was al sinds jaar en dag gewoonte dat de doden van het gehucht Neerkant onder Liessel te Meijel werden begraven. Met de drossaard was overeengekomen dat hij ter recognitie van een groot lijk ƒ 2,50 en van een klein
lijk ƒ 1,25 beurde en 'het even zoo zeederd Jaeren herwaerds er de gewoonte
was, dat bij de begraavenis van de overleden, of bij het houden der zielmissen
over denzelvcn, de daar bij present zijnde van buijten gekomen persoonen in
een der herbergen te Meyll voornoemt, door de Erfgenaamen maatig wierden onthaald'. De drossaard had hiertegen in het verleden nooit opgetreden
en kon dit strikt genomen ook niet, zo betoogde de familie, aangezien de
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resoluties daar geen kracht van wet hadden. Het optreden van de drossaard
was echter zo bedreigend dat men, mede uit angst voor kostbare procedures,
de boeten had betaald. Het totaalbedrag beliep ƒ 284,-, waaruit we kunnen
afleiden dat er behalve de erfgenamen ongeveer achttien gasten hadden aangezeten. Toen het ten slotte toch tot een rechtszaak kwam, werd de familie
door de Raad van Brabant in het gelijk gesteld. Drossaard Wyechel werd
schuldig verklaard aan knevelarij en 'ongepermitteerde compositien'. Afgezien van 'n
ernstige waarschuwing werd hij gelast de
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ten onrechte geïnde boeten te restitueren.310
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Het trakteren op drank en voedsel werd verboden op straffe van een boete van zes gulden. In nabijgelegen prinsendorpen als GesEen moralistisch traktaat tegen
tel, Strijp en Stratum werd dit gebruik op 15
het drankgebruik bij begrafenissen,
juli 1804, enkele maanden na de EindhovenLeuven 1758 (Gemeentelijk
Museum Veldhoven, CMR)
se afkondiging, eveneens verboden, aangezien de gemeentebesturen 'hoe langs hoe
meer in ervaring komen dat telkens ter occasie van het overlijden van huijslieden of ingesetenen deser gemeentens werden aangesteld en gegeeven
Doodmalen of zogenaamde hoetjes'. Hierbij werd nadrukkelijk verwezen
naar de publikatie van de Staten-Generaal uit 1731. 3 "
De 'kwansels' en 'hoetjes' waarvan hier sprake is, doen denken aan de
gezellige bijeenkomsten ter gelegenheid van ondertrouw en huwelijk. Interessant is dat de Eindhovense magistraat het blijkbaar ongepast vond om bij
een droevige gebeurtenis als een begrafenis feestelijk te trakteren. De dood,
zo blijkt, werd in de Meierij gevierd. Opmerkelijk is dat hiertegen van katholieke kerkelijke zijde niet werd opgetreden. De overgang van het tijdelijke
naar het eeuwige bestaan was immers in katholieke zin niet uitsluitend iets

droevigs: wanneer iemand 'ten volle bediend' een 'goede dood' was gestorven, was de hemelse glorie binnen zijn bereik. Het gezamenlijk gebruiken
van een maaltijd was, mits matigheid werd betracht, niet in strijd met het
collectief gedeelde oprechte vertrouwen in het leven na de dood. Werd tegen
het fenomeen van de begrafenismaaltijden op zich niet opgetreden, het
overmatig gebruik van sterke drank was in 1846 voor de redemptoristenpater Bernard Hafkenscheid, zoals hij vanuit een volksmissie te Heesch aan
Mgr. Den Dubbelden berichtte, 'een reden, die mij beweegt, om dat Missievuur aan deze kanten levendig te houden. [...] Want waarlijk, deze kanten
zijn allerongelukkigst wat geloof en geest betreft. Jammer maar, dat óók hier
de jenever zoo lekker smaakt aan de vrouwen en deerskes'. In de missieverslagen uit deze jaren treffen we dan ook regelmatig opmerkingen aan over
het misbruik om in de namiddag jenever te drinken. Tevens wordt geageerd
tegen het jenevergebruik onder vrouwen en tegen de dronkenschappen bij
begrafenissen en bruiloften (Usus vnebrantium occasione sepulturae, nuptiarum etc). Reeds in de achttiende eeuw was in Leuven een katholiek traktaat
in druk verschenen over de 'bier- en wynstormen' waardoor de sterfhuizen
en lijkstaties zo schandelijk werden onteerd. Het oude gezegde 'uitvaart,
zuipvaart' was hier wel van toepassing.3'2
De uitbundige viering van de begrafenis werd in de achttiende en in de
eerste helft van de negentiende eeuw sterk aan banden gelegd. Zo was het in
sommige Meierijse plaatsen in de achttiende eeuw gebruikelijk om direct
van het graf naar de herberg te gaan om te dansen, een gewoonte die in het
begin van de negentiende eeuw nog bestond in Helmond, waar speellieden
de 'dodendansen' in de sterfhuizen begeleidden. In Boxmeer waren de
doodsmalen, die vroeger in een brasserij placbten te ontaarden, afgeschaft
en vervangen door een eenvoudige koffiemaaltijd met brood en kaas. Reeds
in 1720 had vrouwe Johanna in de baronie van Boxmeer een einde gemaakt
aan de drinkgelagen bij de begrafenissen, omdat de dronkaards zelfs in de
kerk een groot schandaal veroorzaakten. Ook de begrafenismaaltijden werden verboden, een bepaling die in 1773 werd herhaald en aangescherpt. In
Sint-Michielsgestel werden familie en dragers na de begrafenis in het sterfhuis onthaald op mik en kaas. Na de middag keerden de dragers daar met
hun vrouwen terug om bier te drinken. Daarbij werd ook de jonkheid uit de
buurt uitgenodigd, zodat de begrafenisplechtigheid als een soort kermisfcest eindigde, een gebruik dat in de loop van de negentiende eeuw verdween. De rijkelijk besprenkelde doodsmalen en festiviteiten maakten
plaats voor ingetogen koffietafels. Het fenomeen van de begrafenismalen als
zodanig verdween echter niet, maar veranderde sterk van karakter, hoewel
oxerdaad en gepaste vrolijkheid nog steeds niet waren uitgesloten. Zo werd
310. Ibidem, юппіьпг 316 31 I.SAREK, GA Eindhoven,CGB 58/40(10 2 I8O4),SAREK,
GA Gestel en Blaarthem, inv nr 334(15 7 1804) 312. Mosmans, Het redemptonstenklooster
Willem, 305-306, [anoniem], De sterf-hutzen en lyk-statten, WNT, xvn, 2064
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men in Oss na afloop van de begrafenis 'aan de plank' verzocht, waarbij grote
hoeveelheden brood en kaas verorberd werden; dit was niet slechts een teken
van vrijgevigheid, maar tevens een symbool van welstand en status.3'3
Deze rituelen doen denken aan acpotlatch bij de Indianen: door in materiele zin tegen elkaar op te bieden bevestigde men zijn familie-eer. De potlatch is een vorm van 'keeping-while-giving': door royaal te trakteren verstevigde men, paradoxaal genoeg, zijn positie in de samenleving.3'4 Dat niet
de aard van de traktatie (koffie in plaats van bier, brood in plaats van schotelspijs) maar veeleer het ritueel van de gift het wezenlijke element in het systeem van reciprociteiten vormde, verklaart het voortbestaan van de begrafenismalen. Deze maaltijden waren daarnaast het symbool bij uitstek van verbroedering en vriendschap, een betekeniselement dat we ook aantreffen in
de bijeenkomsten van schuttersgilden en religieuze broederschappen, waaraan het volgende hoofdstuk deels is gewijd.
313. Van Sasse van Ysselt, 'Oude begrafemsgebruiken in Noord-Brabant', 79,83,173,175,
Douma, 'Misbruiken bi| geboorte, huwelijk en begraven', 20-21 (19-4-1720,11-4-1773)
314. Vgl Werner, Inalienable possessions
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Verbroedering,
verwensing
en
verbeelding:
macht en media

Kenden de gezelschappen der jonkheid die bijvoorbeeld bijeenkwamen tijdens spinningen, labbayen of charivari's - geen geschreven statuten, de schuttersgilden en
broederschappen waren steevast voorzien
van een 'kaart' of reglement. In dat opzicht droegen deze instellingen, die tijdens de late middeleeuwen en het Ancien Régime over het hele Oostbrabantse platteland verspreid waren, een meer officieel, dit wil zeggen door de
overheden erkend, karakter. De verenigingsregels dienden goedgekeurd te
zijn door wereldlijke of geestelijke gezagsdragers. Op deze wijze hadden de
machthebbers een meer formele en rechtstreekse invloed op het functioneren van de gilden en broederschappen dan op de bijeenkomsten van de jongeren en vrijgezellen, die volgens ongeschreven regels verliepen.

In dit hoofdstuk wordt aandacht besteed aan functioneren en betekenisgeving van dergelijke officiële lokale instituties. Ook al kennen schuttersgilden en broederschappen een uiteenlopende conjunctuur, in hun ontwikkeling, betekenis en functioneren zijn ze nauw aan elkaar verwant. Betreft het
bij de schuttersgilden voornamelijk een mannelijke sociabiliteit rondom
vermaak, bij de broederschappen staan devotionele doelstellingen voorop.
Eén van deze idealen, door religieuze elites ingegeven, betreft de effectieve
doorvoering van een taalzuivering door het tegengaan van vloeken, lasteren
en het bezigen van onkuise taal. Door middel van kerkelijke verenigingen,
met tevens een vrouwelijke sociabiliteit, trachtte de geestelijkheid het religieuze leven te reguleren en te verdiepen. De, al dan niet nieuwe, devoties werden via allerlei media verspreid. Behalve kanselpredikatie, katechese en
biecht maakte men gebruik van propagandamiddelen zoals religieuze prenten en andere devotionalia, die niet alleen werden verspreid via winkels,
markten en colporteurs, maar ook vanuit bedevaartoorden en tijdens volksmissies. In de communicatieprocessen tussen clerus en leken enerzijds en
tussen God en de mensen anderzijds speelden objecten in de vorm van beelden en afbeeldingen een belangrijke rol. Behalve in deze 'horizontale' en
'verticale' relaties vormde de beeldcultuur een prominent, want ostentatief,
strijdpunt tussen de confessies in de Meierij van het Ancien Régime.

I BROEDERS TUSSEN PATROONHEILIGEN EN PAPEGAAIEN
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Het zich aaneensluiten rond gemeenschappelijke belangen is mensen eigen
De geneigdheid om in maatschappelijke verbanden te leven wordt in de
mentaliteitsgeschiedenis aangeduid met het begrip souabihteit, waarmee
niet alleen een attitude maar ook de feitelijke omgang in een pluralistisch
stelsel van groepen, zoals gilden of broederschappen, wordt bedoeld Het
begrip sociabihteit impliceert tevens een vriendelijke, aangename, collegiale
omgang, waarbij de nadruk ligt op het horizontale karakter van de associaties, hetgeen tevens tot uitdrukking komt in aanduidingen als 'broeders' en
'zusters' voor de leden Deze termen duiden, parallel aan de genealogische
'sibling' of 'Geschwister', op een sociaal-culturele verwantschap Het van
oorspong Franse begrip sociabihteit (sociabilité) is nauw verwant aan het
Duitse Geselligkeit waarbij het samenzijn en het aangename ineenvloeien, zij
het dat de nadruk, meer dan bij het Nederlandse begrip gezelligheid, ligt op
het sociaal-bindende element Een interessant aspect van sociabihteit is het
spanningsveld tussen continuïteit en verandering Zowel de behoefte om
zich te associëren als de praktische vormgeving van de daaruit voortkomende verenigingen hebben in het algemeen een hoge ouderdom en een grote
mate van continuïteit De diachronische instandhouding heeft voor de
betrokken groepen veelal een ideologische, legitimerende en ïdentiteitsbepalende betekenis Anderzijds kennen dergelijke instituties een specifieke
dynamiek, die bijvoorbeeld tot uiting komt in verschuivingen van de primaire intenties en doelstellingen - zoals van devotionele praktijken in de richting van vermaak of politieke belangenbehartiging Vaak zien wc een samengaan van verschillende (potentiële) betekenisaspecten, die naar gelang van
de omstandigheden, benadrukt en geëxploiteerd kunnen worden Wil het
begrip 'sociabihteit' als historische categorie hanteerbaar zijn, dan dient het
concreet ingevuld te worden met in tijd of geografische en sociale ruimte
gesitueerde associaties, zoals de schuttersgilden en broederschappen in de
vroeg-moderne Meierij ' Dat zich wijzigende maatschappelijke omstandigheden van invloed zijn op de relaties tussen mensen blijkt heel pregnant uit
de geschiedenis van deze Oostbrabantse verenigingen
Onder het begrip gilden verstaat men in de Noordelijke Nederlanden in
de regel de ambachtsgilden Dit zijn verenigingen van vakgenoten met economische, politieke, maatschappelijke en ook godsdienstige doeleinden De
economische belangenbehartiging van het bedrijf staat echter voorop De
broederschappen daarentegen hadden louter een godsdienstig doel, bijvoorbeeld de verering van het Heilig Sacrament of de Maagd Maria Overigens
ontbrak het meer profane gezellighudsaspect bij deze verenigingen doorgaans niet Een kleine stad als Eindhoven telde in het jaar 1487 niet minder
dan zeven broederschappen Beroemd was de Onze-Lieve-Vrouwebroederschap te 's-Hertogenbosch, die echter een uitgesproken elitair karakter
bezat Ook de Meierijse dorpen kenden talrijke broederschappen Zo be-

stonden er in het begin van de zestiende eeuw Onze-Lieve-Vrouwebroederschappen in onder andere Eersel, Middelbeers, Vessem, Wintelre en Aarle
bij Beek. Valkenswaard kende een Sint-Antoniusbroederschap, Heeze een
Sint-Jacobusbroederschap, enzovoort. De godsdienstige activiteiten van de
ambachtsgilden beperkten zich gewoonlijk tot het verzorgen van een gezongen heilige mis op het feest van de patroonheilige en een requiemmis bij het
overlijden van een van hun leden. Bij de broederschappen echter vormden
de uitbreiding en een meer intense beleving van de kerkelijke diensten de
hoofddoelstelling. Ze organiseerden wekelijkse plechtigheden, zoals elke
zaterdag (en/of donderdag) een mis en een lof. Was er geen sprake van uitbreiding van het aantal kerkelijke diensten, dan legde men de leden gewoonlijk de verplichting op de bestaande plechtigheden bij te wonen en de religieuze beleving aldus te intensiveren.2
Naast economische en religieuze verenigingen bestonden er vanouds ook
min of meer militaire organisaties, zoals de schutterijen of schutsgilden. Een
schutsgilde, meestal schuttersgilde genoemd, kan het best gedefinieerd worden als een vereniging op vrijwillige basis die zich ten doel stelt gezamenlijk
ter ere van God en in het bijzonder de patroonheilige(n) godsdienstige
plichten te vervullen, elkaar onderling hulp en bijstand te verlenen, de maaltijd te vieren, en de wapens te hanteren ter vermaak of ter verdediging en
bescherming van de eigen woonplaats. In Noordbrabant is de transformatie
van broederschappen in schuttersgilden een van de belangrijkste ontstaansoorzaken van de gilden. Het hanteren van wapens vormt het essentiële, zo
niet enige onderscheid tussen deze twee soorten verenigingen in de vijftiende en zestiende eeuw. Het is dan ook niet verwonderlijk dat in de reglementen of'Caerten' van de schuttersgilden de termen broederschap, schutterij,
schut en gilde door elkaar en soms zelfs als synoniem worden gebruikt.3
Het exacte tijdstip van de omvorming van broederschap tot schuttersgilde is over het algemeen onbekend. Meestal blijkt achteraf dat men op een
bepaald moment wapens is gaan hanteren, zoals in Son, waar het Sint-Catharinagilde een zestiende-eeuwse vogel bezit, het onmiskenbare teken van
een schuttersgilde, terwijl deze vereniging in 1459 is erkend als broederschap. Een afschrift uit 1635 van deze goedkeuring is opgenomen in een
handschrift met de veelzeggende titel 'Staet, inventaris ende declaratie van
de erectie der Broederschap off Guide Sanctae Catharinae binnen den dorpe
van Son [...]'. Ook het schuttersgilde van Sint Antonius te Sambeek is in
1421 als kerkelijke broederschap begonnen. Deze vereniging heeft in later
tijd het vogelschieten als een gepast vermaak of nuttige oefening in haar programma opgenomen. In Eindhoven moeten in de loop van de zestiende
1. Agulhon, Le cercle dans la France bourgeoise, 7-11, Vovelle, Mentaliteitsgeschiedenis, ι ζι6, ιο8, ιι6,150,158 Ι59ι , 0 5 · 2 · Post, Kerkelijke verhoudingen, 384-385; Meissen, De
Ridderlijke Gilde van Sint Sebastiaan, 17,91 ; Meissen, 'Taxatie van de geestelijke
goederen', 91. 3. Meissen, De Ridderlijke Gilde van Sint Sebastiaan, 15 Vgl. ook Lijten,
'Het ontstaan der schuttersgilden'.
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eeuw drie van de zes broederschappen (Sint-Sebastiaan, Sint-Catharina en
Sint-Barbara) omgevormd zijn tot schuttersgilden, daar uit de archieven
blijkt dat ze wapens zijn gaan hanteren. Zo is het schuttersgilde Sint Jacob
en Sint Anna te Leende rond 1576 ontstaan uit een samenvoeging van twee
oudere broederschappen. Er is daar in 1524 sprake van een 'fraternitas gilde
S. Anne'. In het nabijgelegen Heeze bestaat in 1510, naast een altaar en een
broederschap ter ere van de Heilige Agatha, die later ook tot een schuttersgilde zal worden omgevormd, een broederschap van de Heilige Jacobus. Het
laatstgenoemde gilde zal in later tijd met de Sint-Annabrocdcrschap van
Leende fuseren tot een schuttersgilde.4
In de late middeleeuwen is het onderscheid tussen broederschap en
schuttersgilde moeilijk te maken; de termen (con)fraternüas en guide worden door elkaar gebruikt. In de regel geldt dat elk schutsgilde een broederschap was, terwijl niet elke confrérie als een schutsgilde, dat immers wapens
hanteert, aangemerkt kan worden. Bij het voortschrijden van de katholieke
reformatie in de loop van de zestiende en vooral in de zeventiende eeuw
wordt de ontkoppeling van profane en sacrale elementen in het verenigingswezen scherper doorgevoerd. De contrareformatorische broederschappen
kregen een strikt kerkelijk en gespecialiseerd devotioneel karakter, terwijl de
schuttersgilden zich veeleer profileerden als de profane vertegenwoordigers
en hoeders van de commumtas. Werd bij de confrèrieen de verbroedering
voornamelijk in het sacrale domein gevierd onder leiding of toezicht van de
geestelijkheid, bij de schuttersgilden voltrokken de belangrijkste rituelen
zich op straat (processie), in de herberg (teren) en onder de schutsboom
(koningschieten).
Bij de broederschappen konden zowel mannen als vrouwen ingeschreven
worden; van de meeste schuttersgilden konden evenwel slechts mannen lid
zijn. Desalniettemin bestond er in oostelijk Noord-Brabant een aantal
schuttersgilden dat ook gildezusters kende, zoals de gilden van Sint Antonius te Sambeek, Cuijk, Sint-Anthonis en Sint-Michielsgestel of de Sint-Barbaragilden te Schijndel, Eindhoven en Vlijmen, het Sint-Vincentiusgilde te
Velp, de Sint-Sebastiaangilden te Eindhoven en Heesch, de Sint-Catharinagilden te Den Düngen en Geffen, het Sint-Hubertusgilde te Herpen, de
Sint-Jorisgilden te Erp en Gemonde, het Sint-Willibrordusgilde te Heeswijk, het Sint-Matthiasgilde te Oploo, het Sint-Annagilde te Nucncn en ten
slotte de gilden van het Heilig Kruis te Gerwen en van Sint Jan Baptist te
Leenderstrijp. Hoewel lang niet altijd duidelijk is of hiermee slechts de echtgenoten van de gildebroeders of ook ongehuwde (jonge)dochters bedoeld
zijn, wijst de mogelijkheid dat ook vrouwen tot het schutsgilde konden toetreden op een vermoedelijke oorsprong als broederschap - te meer daar bij
gilden waarvan vaststaat dat ze zijn voortgekomen uit een religieuze confrérie steevast gildezusters in de kaarten worden genoemd. Zo opende het
reglement te Sambeek in 1421 als volgt: 'Kundt ende kennelick sy allen
luden, dye desen brieff sullen syen off horen lesen, dat in der kereken tot

Sambeeck op onser L. Vrouwen altaer ende des Goeds vrijndt Sinte Anthoenys een broederschap ende susterschap gemaeckt is пае ordinantien hiernae
beschreven'. We kunnen aannemen dat ook daar waar vrouwen in de regle
menten niet nadrukkelijk vernoemd worden ze een belangrijke, zij het nietbestuurlijke rol gespeeld hebben in het gilde, vooral bij gelegenheden als het
5
teren, het begeleiden van de koning en het offeren bij uitvaarten.
Uit de ontstaanswijze van veel schuttersgilden blijkt reeds dat er een nauwe
band bestond met de kerk. Deze relatie is in de loop der tijd weliswaar losser
geworden, maar dit neemt niet weg dat de schuttersgilden steeds bleven
deelnemen aan de kerkelijke plechtigheden op de hoogtijdagen. De regle
menten van de gilden laten hierover geen enkele twijfel bestaan. In vrijwel
alle gildekaarten staan de verplichtingen van de gildebroeders op de kerkwijdingsdag (de kermis) uitvoerig beschreven. 'Item op den kermis zullen
ook alle gildebroeders smorgens ten 8 uren met hunne wapenen ter plaatse
door de dekenen geordonneert zijnde in ordre trekken samen naar de hoogmisse om cierlijk en met alle eerbiediginge tot lof des Hoogwaardigen Heili
gen Sacrament en ter eeren van de Heilige Maget Catharina de processie te
volgen. Zoo wie gebrekkiglijk invalt zal verbeuren [...] vijf stuivers', aldus
artikel 13 van het reglement van het Sint-Catharinagilde te Eindhoven uit
1617. Een ander belangrijk Eindhovens gilde, dat van Sint Sebastiaan, ver
klaarde in zijn kaart van 1616 dat 'die hopman, Vaendrager, dekens ende
oudermans der Gemeyne Gildebroeders van Ste. Subastiaen hennen treek
houden naer ouder gewoonte, in de processie op den kermisdach te trecken
achter de Gilde van Ste. Catharina, gelijck de voirschreve Gildebroeders
hebben gedaen over vijftich oft sestich jaeren, ter eeren van het loffwerdich
Heyligh Sacrament ende den prince van Oraengien [heer van Eindhoven],
sonder op de straeten te drincken oft andere desordre te maken op peene van
vijfthien stuyvers'. Niet alleen op de kermisdag, ook op het patroonsfeest
van het Sint-Sebastiaansgilde werd een processie gehouden, zoals blijkt uit
artikel 31 van de gildekaart waarin 'de dekens verbonden [sullen] wesen tenminsten acht daghen voir de kermisse te ordonneren vier ofte sess van de
gequalificeerste mannen der Gildebroederen, om het beelt van Ste. Sebastiaen op den kermisdach ende Ste. Sebastiaensdach in der processien omge
dragen te worden, пае behoiren'. Een dergelijke kermisprocessie waarbij de
schuttersgilden de feestelijkheden opluisterden, wordt in Sint-Oedenrode
4. Oomen, Geschiedenis van het gilde van Sint Catharina Woensel, 6, Jolles, Schuttersgilden in
Noord-Brabant, i, 7, Knippenberg, 'Brabants gildezilver', 19 (1972)4-5; Knippenberg,
'Broederschappen en gilden' De Eindhovense gilde-archieven zijn voorbeeldig
gepubliceerd in De Haan, Archief St. Cathartnagilde en in Meissen, De Ridderlijke Gilde
van Sint Sebastiaan, 91-254 De archivalia van het Sint-Barbaragilde zijn opgenomen in'
Meissen, De Ridderlijke Gilde van Sint Sebastiaan, 291-299. Vgl ook Van Autenboer, De
kaarten van de schuttersgilden, 60-62. 5. Van Sasse van Ysselt, 'Het Guld van St Antonius
teSambeek', 259; Van Autenboer, De kaartenvan de schuttersgilden, 62,100,110-113 Vgl
ook Knippenberg, 'Broederschappen en gilden'.

497

De kermis van Hoboken. Gravure (298 χ 408 mm) van Pieter Bruegel
de Oude, Antwerpen ca. 1560 (Prentenkabinet Koninklijke Bibliotheek,
Brussel).
Die boeren verblijen hun in sulken feesten
Te dansen, springhen en dronckendrincken als beesten
Sij moeten die kermissen onderhouwen
Al souwen sij vasten en sterven van kauwen.
Voor de herberg, waar het gilde blijkens het vaandel teert, wordt met
de handboog geschoten. De schietbaan is voorzien van een dubbel doel
zodat men niet steeds heen en weer hoeft te lopen om de pijlen te pakken.
In oostelijk Noord-Brabant was het verticale vogelschieten tijdens het
Ancien Régime meer verspreid dan het horizontale doelschieten, dat
vooral in de negentiende eeuw populair zou worden als herbergsport.

reeds in 1518 vermeld.6 De norbertijner zielzorger Augustinus Wichmans
meldt in zijn Brabantia Mariana tripartita (Antwerpen 1632) dat de Brabantse schutsgilden bij de ommegangen waarin het H. Sacrament werd
meegevoerd, gewapenderhand de orde handhaafden om eventuele verstoringen door 'vijanden' van de godsdienst te beletten.7
Ook belangrijke sociaal-religieuze gebeurtenissen binnen de gildekring,
zoals huwelijken en begrafenissen van broeders, werden door de gilden verzorgd of begeleid. Tijdens een 'capitulum pastorum' te Helmond in 1617
onder het voorzitterschap van bisschop Zoesius werd opgemerkt dat 'de kloveniers [sclopetaru] die bruid en bruidegom begeleiden naar de offerande
voortaan uit de kerk geweerd moeten worden often minste hun wapens buiten de omgang moeten laten'.8 Bedoeld wordt hier waarschijnlijk de offergang, waarbij de gelovigen hun offer, meestal giften in de vorm van geld,
vóór in de kerk bij het altaar in de offerschaal of op de daartoe gebruikte gil—
detrom deponeerden. De 'Caert' uit 1531 van het Sint-Sebastiaansgilde te
Oirschot verduidelijkt dit gebruik Men verordende namelijk 'dat alle scutteren verbonden zullen zijn, opten Heyligen Sacramentsdach zonder boege,
op onsen kermisdach elck met zijnen scutterlijcken boege ende scutterlijcken tabbart te comene statelijck in die processie, mede omme te gaen ende
metten coninck statelijck te offeren voer dat eerwerdige Hey lige Sacrament,
zoeverre zij binnen Oerschot zijn, [...] butengesceyden priestcren ende
geestelijcke personen die in den choere ende kereken moeten weesen, dairinne nyet verbonden en zullen weesen, mer zullen nochtans mede offeren'.4
Op de eerste diocesane synode van het bisdom Den Bosch in 1571 verbood men het 'misbruik, dat gewoonlijk plaatsvindt bij bruiloften, inw ijdingen of andere bijeenkomsten van de boogschieters, op kerkhoven, met het
slaan op de trommels en het schieten met kogels en andere dergelijke ongepastheden'. Ook in het visitatieformulier dat omstreeks 1600 werd opgesteld
voor het bisdom 'ь-Hertogenbosch werd bij de vragen over de kerken en
gewijde plaatsen geattendeerd op misstanden zoals het schieten en tromme
len door gildebroeders. '° Uit deze richtlijnen blijkt op welke wijze het gilde
bepaalde plechtigheden, waar één of meer broeders bij betrokken waren,
feestelijk omlijstte. De landsommandeur van de Duitse Orde te Gemert, die
daar zowel het wereldlijk als het geestelijk gezag vertegenwoordigde, nam in
1598 eveneens maatregelen tegen de rumoerige huwelijksgebruiken, zoals
blijkt uit het memorieboek van pastoor Gautius: 'datmen met geen busschen
6 . D e H a a n , InhiefSl
CatharmagiUe,i,t$(ixt
13), Meissen, Ζλ· Ridderlijke Ciltk ι an
Suil SebaUiaan, 96 (art 30), 96 (art 3 ι ), Heesters & Rademakcr, Geschiedenis ι an bintOedenrade, 157 7. Wichmans, Brabantia Mariana tripartita, φ 97, Krenken, 'Bijzonder
heden betreffende de parochiekerk \an Helmond', 92 8 Acten \an het capitulum
pastorum te Helmond en Oss(resp 22aug i 6 i 7 e n 4 s c p t 1617, kcrk\isitatics\an
bisschop Nicolaas van Zocs), uitgegeven door Krenken in De latere kerhvisitaties, 143
9. VanLsch, De caert en attributen xan het Sint-SebaViaansgtlde, 16-18 (art 3)
10 Stejartius, Synodi duac, 80 (Tit 23, С ар III), Vanden Elsen & Hoevenaars, Inaici la
Cijsberii Сиегтип, 1,309 318
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en scieten binnen of buyten die bruyt sal vuren te kercken op peen van
ongetrout te laten gaen, ende verbeurtenis des royrs [geweer] ende een pont
grot' De pastoor herhaalde dit verbod in 1601 nogmaals in de kerk, waarbij
hi) er nadrukkelijk aan toevoegde dat zwangere bruiden geen maagdenkrans
mochten opzetten "
Een van de belangrijkste broederphchten, immers een werk van barm
hartigheid, was het begraven en het betuigen van de laatste eer Vanzelfsprekend stonden deze verplichtingen uitvoerig beschreven in de gildekaarten,
waaruit blijkt dat tegenover de participatie van het gilde telkens materiele
vergoedingen dienden te staan om de exploitatie en reciprociteit te waarbor
gen Trad een gildebroeder van Sint-Cathanna te Eindhoven bijvoorbeeld
in de huwelijkse staat, dan was hij gehouden het gilde een halve ton bier of
een gelijkwaardig geldbedrag te schenken Kwam een der gildebroeders te
overlijden, 'zal de Gilde gehouden zijn den zelven te overluiden, het lijk te
dragen, eerlijk ter aarde te besteden, overmits nogthans gereserveert pestieen, keel en contagaeuse [besmettelijke] siektens, waarvoor de erfgenamen
van den overledenen zullen betalen aan de dekenen drie guldens, en zoo den
overleeden bij de Gilde overluijt worden, zullen daarvoor betalen een pont
was tot profijt van den altaar, enzooverre den overleden een uitvaart naar
gehouden wert, zal de voorschreeve geregtigheid dubbel wezen, te weten zes
guldens' I 2 In zekere zin vormden de schuttersgilden, evenals vele religieu
ze broederschappen, begrafenisondernemingen avant-la-lettre
Bij de begrafenis van een gildebroeder kwam men onder klokgelui samen
in het sterfhuis, waar voor de overledene werd gebeden De broeders zetten
vervolgens de lijkkist buiten op een baar en voorzagen die van een baarkleed
De hoofdman van het gilde nam het zilver van de regerende schutterskoning
af en legde dit op het kleed, waar het tot aan het graf op bleef liggen Daarna
werd de overledene door de broeders naar de kerk gedragen Tijdens de mis
diende elke gildebroeder te offeren op verbeurte van een geldbedrag Na de
mis werd de kist boven het graf geplaatst en werd het zilver weer aan de
koning overhandigd Het baarkleed werd opgevouwen en de kist neergela
ten Na de absoute trad de vaandrig naar voren om boven het graf een vendelgroet te brengen, waarbij het vaandel tot slot enkele tellen in het graf op
de kist 'doodviel', daarbij rustte de knop van de vlaggestok op de kist Bij het
neerlaten van de kist en tijdens het vendelen roffelde een tamboer aan het
hoofdeinde van het graf met omfloerste trom Hoewel het verloop en de ritu
ele elementen in grote lijnen overal in de Meierij bekend waren, kende deze
gildehturgie allerlei plaatselijke varianten ч
Op deze wijze verzorgden de gilden tot diep in de negentiende eeuw
begrafenissen, waarbij zij, ondanks alle eigenheid, gebonden waren aan ker
kelijke en wereldlijke voorschriften Dit ondervonden de gildebroeders van
het Heilig Sacrament te Bergeijk, die op 3 december 1830 een zekere Allegonda Calon - wier familie van oudsher tot het gilde had behoord - tegen de
regels in op het oude kerkhof hadden begraven, in plaats van op de nieuwe

begraafplaats buiten de bebouwde kom. De hoofdman van het gilde, Adriaan Lomans, werd voor het gerecht gedaagd en veroordeeld tot een boete.
Evenals elders had het verbod van Provinciale Staten om niet meer op de
oude begraafplaats bij de Bergeijkse Hofkerk te mogen begraven 'meer dan
eene gewone sensatie te weeg gebragt'; de inwoners wilden, immers in weer
wil van de verlichte hygienistische motieven, op de aloude heilige plaats bij
verwanten en voorouders begraven worden. De laatste wil van vele inwoners
werd echter van hogerhand doorkruist en via het schuttersgilde, dat in juridische zin een illegale teraardebestelling had verzorgd, demonstratief afge
straft. Was het gilde voor de inwoners een symbool van plaatselijke sociabiliteit waarbinnen het verzet werd gelegitimeerd, de wereldlijke overheid
dreigde dergelijke begravingen 'desnoods krachtdadig tegen te gaan en te
beletten', ondanks verzoenende bemiddelingspogingen van de gerefor
meerde notaris Van Galen, die in de grensgemeente geen olie op het vuur
van de Belgische Opstand gegooid wilde zien. ' 4
Hoogtepunt van het gildejaar vormde het jaarlijkse koningschieten. Wagenaar meldt hierover in zijn beschrijving der Generaliteitslanden uit 1740: 'In
de meeste Dorpen des Lands van Kuik, zo wel als in andere Plaatsen der
Generaliteit, heeft men, onder de Ingezetenen, Schutteryen of Broeder
schappen opgeregt. Elke Broederschap heeft zynen byzonderen Heiligen,
wiens Feest zy jaarlyks vieren. De schutters brengen eerst elk een geschenk
aan den Priester, en begeeven zig dan, met hunne Vrouwen, in eenen Her
berg, daar, op kosten van de schuttery, verscheiden' tonnen Biers geleegd
worden. De vreugd duurt, inzonderheid op Pinksteren, wel twee of drie
dagen. Op den eersten dag, trekken de Schutters op, onder 't geleide van
eenen Kapitein, Luitenant, Vaandrig en Serjant, om den Vogel te schieten;
dat op deeze wyze toegaat. De vogel is van hout, met bloemen versierd, en op
den top van eenen hoogen staak met eene yzeren Plaat onder de Borst of
Buik vastgemaakt. De Stedehouder of Onderschout heeft het Voorregt van
driemaal, voor allen anderen, in naam van den Heer van 't Land, op den
Vogel te mogen schieten. Als hy gedaan heeft, volgen hem de overigen. Die
den Vogel afschiet, krygt twee Dukatons van de Schuttery, hy is een rond
jaar Koning, en geduurende dien tyd ongehoudcn, om iets tot de boetens of
kosten van het Genootschap te betaalen. Alleenlyk moet hy eene zilveren
Plaat, op welke zyn naam geschreeven staat, zo groot als hy goedvindt, doch
op zyn minst ter waarde van vyftig of zestig Stuivers, aan den Keten van den
Heiligen hangen. Zo de vogel, drie jaaren na malkandcren door den zelfden
Schutter, afgeschooten wordt, verklaart men hem tot Keizer, en hy trekt alle
11. GA Gemert, Kerkarchief St Jans Onthoofding Gemert, Registrimi Memoriale
Parochiae Gemertanac, f 19 12. OeHan, ArchiefSt Catharmagilde,i, 17 (art 27&г8,
1617) 13. Van de Mortel, 'Het begra\en \an een gildebroeder' Vgl ook Van Autenboer,
De kaarten xan deftrAui/mçiWfи, 434-455 14. Vanbxel, 'Gilde in de fout Een illegale
begrafenis in Bergei)k' Vgl ook hfst 5, par 1
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de zilveren Plaaten, doch de Keten en het Beeld van den Heiligen blvft altyd
aan de Schutterv toebehooren Die eens Keizer geweest is, behoeft zo lang
hy leeft, geen Garst te leveren tot het Bier, dat jaarlvks door de Schutters,
gebrouwen en gedronken wordt " s
Doorgaans werd op een speciale staak of schutsboom geschoten, zoals te
Eindhoven waar vanaf 1653, en naar het zich laat aanzien ook al voor die tijd,
een dergelijke paal op de markt was geplaatst Aangezien Eindhoven een Oranjeheerhjkheid was, had men de boom in deze
kleur geverfd In deze stad behoefde men
dan ook geen politieke concessie aan de Staten-Generaal te doen het voeren van de
oranjekleur verwees immers zowel naar de
'oude' heer als naar de 'nieuwe' orde Problemen ontstonden er echter wel tussen de gilden onderling Zo eiste het gilde van Sint
SCHIETEN DENPAPEGAEÏ
Cathanna in 1755 de schutsboom op en verhinderde het de broeders van Sint-Barbara
Papegaaischieten, houtsnede
om nog langer gratis ν an de boom gebruik te
(60 \ 70 mm) uit de \olksprent
maken Dit gilde plaatste daarop tijdelijk ten
'De Bocrc-kcrmis', fonds Van der
tweede boom op de markt Deze noodmaat
Haeghen, Gent omstreeks 1740
regel
werd overbodig toen het Barbaragilde
(\olkskundemuseum, Gent)
elf jaar later kon aantonen wel degelijk rech
ten te bezitten op de officiële schutsboom die het Catharinagilde, naar bleek,
onrechtmatig had opgeëist Deze competentiestrijd om de schutsboom, het
centraal geplaatste en alom herkenbare teken \ an de plaatselijke gildemacht
in dienst van de heer, vloeide voort uit dieperliggende sociale verschillenen
conflicten tussen beide gilden Dergelijke spanningen tussen plaatselijke gilden onderling kwamen ook elders veelvuldig voor De politieke svmboolwaarde van deze staak bleek toen de Franse troepen in 1793 Eindhoven naderden Om niet onnodig aanstoot te geven werd de oranje boom rood geschilderd De Fransen transformeerden de schutsboom in een heuse vnjheidsboom, die echter na hun overhaaste vertrek door de inwoners onder
klokgelui en vioolspel ritueel werd verbrand Toen de Fransen het jaar daarop definitief terugkeerden, richtten zij opnieuw een vnjheidsboom op, waarvoor zij toen vermoedelijk wederom de schutsboom van de gilden gebruikten ' 6
In andere plaatsen schoot men niet op de schutsboom, maar op een
molcnroedc Meestal hanteerde men daarbij het geweer, hoewel enkele gilden nog de ouderwetse voet- of handboog gebruikten 'Op sommige plaatsen, bij voorbeeld te Bakel en Milheeze, Osch enz schiet men den papegaai
met kogels ν an den w ïek of molenroede, maar op de meeste Dorpen wordt de
vogel met geweer van den schutsboom geschoten Het spreekt van zelve, dat
de/e dag een vreugde-dag is, waarin zoo wel de vrouwen als de mans deel

nemen'. ' 7 Behalve op schutsboom of molenroede was het in sommige Zuidnederlandse plaatsen gebruik om op de kerktoren te schieten. Zo bepaalde
de Mechelse aartsbisschop Humbertus Guilielmus de Precipiano in 1711 in
zijn pastorale brief, gericht tegen verschillende misbruiken: 'Het is intussen
niet onze bedoeling om de eerzame en goedgekeurde spelen, waarmee de
jeugd buiten de tijd van het Goddelijk Officie lichaam en ziel van het werk
ontspant, op een of andere manier te verhinderen; maar wel verbieden wij
absoluut dat houten of ijzeren vogeltjes, die men pleegt in stukken te schieten, in het toekomende nog op de torens van gewijde gebouwen opgesteld
worden.' Bij dezelfde gelegenheid verbood de aartsbisschop dat de met het
schieten gewonnen prijzen in de kerken werden gebracht 'onder het luiden
van klokken en in een sacraal-profane optocht' (welk misbruik reeds aan het
toenemen was). Wilde men de zilveren prijzen aan de kerk schenken, dan
dienden ze voortaan naar het huis van de koster te worden gebracht 'om ze
vervolgens (met goedvinden van de Heren Pastoors) aan de zijkant van het
altaar op te hangen als wijgeschenken'. Hier treffen we de ook in oostelijk
Noord-Brabant bekende, maar nauwelijks gedocumenteerde praktijk aan
om schutterszilver als ex-voto te offeren. Zo bevonden zich tussen de zilveren wijgeschenken in de Mariakapel te Aarle bij Rixtel oorspronkelijk diverse koningsschildcn, die in later tijd teruggegeven zijn aan het plaatselijke
schuttersgilde van Onze Lieve Vrouw. In Den Düngen worden nog steeds
zilveren schilden van het plaatselijke Sint-Catharinagilde bij de ex-voto's in
de parochiekerk bewaard.l8
Zoals de gilden deelnamen aan de kerkelijke vieringen, zo was de clerus op
zijn beurt binnen het gilde actief. Op menige oude ledenlijst van een schuttersgilde komen namen van geestelijken voor, zoals te Sambeek, waar de
ledenlijst van het Sint-Antoniusgilde begint met 'Dye w: heer Matthijs
Rybroeck pastoer tot Sambeek' (circa 1627). Met name de kapelaan genoot,
als volwaardig lid van het gilde, speciale voorrechten ter compensatie van de
kerkelijke diensten in de kapel of aan het gildealtaar. Zo mocht hij voorgaan
15. [Wagcnaar], Hedendaagsche historie Generaliteitslanden, 247-249 16. Spoorenberg,
'De Eindhovense markt 1232-1800', 73-74 Vgl voor onderlinge competentiegeschillen
tussen gilden in andere plaatsen bijvoorbeeld В , 'Gilden te Schijndel' (betreft een
ordonnantie uit 1726 'tot voorcominge van alle disputen en inordcnlelijkheden' met
betrekking tot de gilden van Sint Sebastiaan, Sint Barbara en Sint Cathanna en de Oude
Schuts) 17. [Hanewinkel], Reize door de Majori] m /^дд, 172, Van de Graaff, Historischestattstische beschrijving van het departement Braband, 148-149. 18. Pauwcls, Tractatus
theologtius de Lahaismo, 83 (verordening van de aartsbisschop, 31-3-1711 ) Vgl ook
De Brouwer, 'De kerk en het ontspanningsleven omstreeks 1700', 211, waar behalve van
de aartsbisschoppelijke verordeningen van 31 maart 1707 en 31 maart 1711 sprake is van
verboden vanwege de Brusselse Raad van Brabant van 13 april 1715 en 2 oktober 1721,
waarin tevens wordt bepaald dat eventuele schade veroorzaakt door het schieten op
kerktorens door de gilden moeten worden vergoed Zie voor gildezilver als ex-voto.
Knippenberg, 'Brabants gildezilver', 23 (1976) 55 (Den Düngen), mondelinge mededeling
wat betreft Aarle
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Detail van de Sint-Joriskermis van Pieter Bruegel de Oude (zie p. 394).
Op de achtergrond schieten boogschutters op de vogel. Deze is op een staak
aan een molenroede geplaatst. Op het dak van de schuur ligt ter afweer van
onheil een paardeschedel; een gebruik dat de Noordbrabantse zielzorger
Petrus van den Bossche in 1685 als bijgelovig afkeurde.

in processies, werd hij vrijgesteld van teèrkosten en zat hij bij maaltijden het
eerst aan. In de kaarten van de Sint-Barbaragilden te Schijndel (1562/1603)
en Uden (1595) wordt een dergelijke 'rectoir des autaers' expliciet genoemd."9 Uit de hierboven aangehaalde bepaling van het Sint-Sebastiaansgilde te Oirschot, die de priesters vrijstelde van het in processie optrekken
aangezien zij in het koor aanwezig moesten zijn, blijkt dat het lidmaatschap
van geestelijken in 1531 een vanzelfsprekende zaak was.
In sommige gevallen had de clerus zelfs de zorg en verantwoordelijkheid
voor het gildezilver. In de inventaris van de parochiekerk van Woudrichem
uit het jaar 1573 worden 'twee silvere papegaeykens' en 'eenen silveren halsbant' onder de kerkgoederen vermeld. Toen er in 1583 een boedelbeschrijving werd gemaakt van de nalatenschap van pastoor Wouter Boecx te
Rosmalen, bleek zich onder de bezittingen van de kerk een wit buideltje te
bevinden 'daarinne liggende een silveren papegaye met twelff silveren ende
een halff scilden waaraan de papegaye ende scilde hangen aan een silveren
ketenen toebehoerende soe zij zechden Sint Joris ofte oude scutteren'. Volgens de kaart van het Sint-Jorisgilde te Reusel uit 1606 moest de halsketting
of het juweel met de schilden 'in den dorpe van Reusel, in de kercke oft in
eene goede ende getrouwe huys' bewaard worden. In 1681 wordt echter als
bewaarplaats de abdij van Postel of de schepenkist ('de gemeynts komme')
genoemd. Bij een overval op de pastoor van Nuland in mei 1762 werd niet
alleen het kerkelijk vaatwerk en 'mijn meijdt haer goude kruijs' ontvreemd,
maar ook 'eenen silveren krans daer misschien wel 30 a 40 schilden aen hingen'. Het was blijkbaar niet uitsluitend kostbaar zilverwerk dat de pastoor
onder zijn hoede had, want toen in 1633 Zweedse troepen de kerk van Wintelre plunderden, namen de soldaten ook 'de trommel, vendel ende vogel
van haere schutterije' mee.20
Alvorens het jaarlijkse koningschieten kon beginnen, moest een vertegenwoordiger van de geestelijke of wereldlijke overheid de boom 'bevrijden'
of'bannen' door het eerste schot te lossen. Door deze handeling werd, zo
dacht men, alle gevaar symbolisch van de schutsboom gebannen zodat er bij
het schieten geen ongelukken zouden gebeuren. In juridische zin betekende
het bannen dat in geval van ongelukken door vallende bouten of brekende
bogen de schutters niet aansprakelijk konden worden gesteld. In Zeelst en
Best werd in de gildekaart bepaald dat de officier de boom behoorlijk diende
te bevrijden. Ook de Eindhovense gilden namen een dergelijke bepaling op:
'Item den boom behoorlijk bij den Heer Offecicr bevrijt zijnde' (Catharina19 Jolles, Schuttersgildenm \oord-Brabant,u,
139-140, \ a n Sasse van ^ ssclt,'Het Guld
van St Antonius ie Sambeck', 267, Van ^utcnboer, De kaarten tan de schultersçilden, 353454 20. Smit, 'Eenc lijst der ornamenten en kleinodiën', 156, Roosenboom, 'De nalatenschap van een Rosmalens pastoor', 178 Zie voor Reusel Knippenberg,'Brabants gildezilver', 20(1973) 53 \ g l ook de schilden van het Sint-Jorisgilde te Den Düngen die bij de
zilveren cv-voto's in de kerk »orden bewaard, zie ibidem, 23 (1976) 55 \ a n der Donk, 'Iets
uiteen iScceuwsch doopboek van het dorp Nuland', 94 Hagen,'Een halve eeuw reformatie in de "Hooge Dorpen"', 46
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gilde 1617). Een kolvenier die te Valkenswaard op de vogel schoot voordat de
boom door of namens de heer was gebannen, verbeurde maar liefst een ton
bier. Een soortgelijke bepaling was bekend bij het Sint-Luciagilde te Steensel (1772), waar een officier in naam van de Hoog Mogende Staten Generaal
der Verenigde Nederlanden, als opvolgers van de hertog van Brabant, de
boom had bevrijd met een of meer schoten. Soortgelijke artikelen waren
opgenomen in achttiende-eeuwse reglementen van gilden te Hapert, Nieuwkuijk
en Loon op Zand. In deze laatste plaats werd
driemaal geschoten, evenals in Deurne,
waar het eerste schot werd gelost ter ere van
de patroon Sint Joris, het tweede voor de
heer van het dorp en het derde schot als eerbetoon aan de oude koning ( 1732).2I
Voorname en vooraanstaande personen
keken toen nog niet op de schuttersfeesten
neer; ze namen zelfs hoogstpersoonlijk deel
aan de festiviteiten. De vorsten, landvoogden en heren begaven zich in de vroeg-moderne tijd vrij onder het volk en schoten mee
op de vogel. Nadat de boom door hun dienaar was bevrijd, mochten zij de zogenaamZilveren koningsschild van het Sintde ere- of voorschoten verrichten. AartsherSebastiaansgilde te Hilvarenbeek, in
togin Isabella schoot in 1615 op het Brussel1561 geschonken door de priester
se schuttersfeest op de Zavel eigenhandig de
Cornelius de Palude (of Van den
vogel neer. Uit dankbare trots stelde zij bij
Broek) als 'rex sagittario'. Het
betreft een van de oudste overgeledeze gelegenheid een jaarlijkse processie in,
verde koningsschilden (Sint-Sebaswaarbij zij de zes zedigste meisjes met een
tiaansgilde, Hilvarenbeek)
bruidsschat zou verblijden. Deze hoge belangstelling kwam het gildewezen ten goede.
Leiding en patronage van aanzienlijken was wenselijk wilden de schuttersgilden niet in onbekwame handen vallen.22 Op de oude ledenlijsten komen
we dan ook, naast de geestelijkheid, veelal de namen tegen van de heer en/of
zijn dienaren, zoals de gerechtsboden in het geval van het Antoniusgilde van
Sambcek. Daar waren zowel Jan Alij Siegers, richterbode vanwege de Prins
van Oranje, als Eymerick van Aelderum, richterbode vanwege de heer van
Boxmeer (graaf Albert van den Bergh) lid van het gilde. De vrouw van
Eymerick was ook lid van dit gilde in de halfheerlijkheid Sambeek, waarvan
de helft aan Oranje toebehoorde en de helft het huis Bergh. Op deze wijze
werden de plaatselijke gezagsverhoudingen binnen het gilde zorgvuldig
gesymboliseerd en gerespecteerd.23
In Bladel schoot omstreeks 1600 eerst de heer, gevolgd door de pastoor;
pas daarna waren de (overige) gildebroeders aan de beurt. In Sint-Anthonis
was het eerste schot eveneens voorbehouden aan de heer of een afgevaardig-

de. Daarna was de pastoor aan de beurt, gesteld dat hij in de 'broederschap' wilde treden, gevolgd door de gildehiërarchie van aftredende koning, dekens, gildemeesters en
-broeders (1683). In Valkenswaard werd in
1639 overeengekomen dat het eerste schot
gelost zou worden door of namens de pastoor ter ere van de patroon Sint Maarten. In
de achttiende eeuw werd hier echter het
schieten door de pastoor uit de reglementen
geschrapt.24 Er bevonden zich onder de
priesters van het bisdom overigens soms
goede schutters. Zo schoot de rector van het
gasthuis te Hilvarenbeek, Cornells van den
Broeck (de Palude of Paludanus), zichzelf in
1561 met een handboog tot koning - 'Rex
Sagittariorum' - van het Sint-Sebastiaansgilde. Tien jaar later deed hij hetzelfde, maar
nu met een voetboog, bij het Sint-Jorisgilde.
In beide gevallen liet Van den Broeck een zilveren koningsschild vervaardigen. Deze
schilden behoren tot op de dag van vandaag
tot het gildezilver van de desbetreffende
schutterijen.25
Bij dit Sint-Jorisgilde zijn nog drie andere klerikale koningsschilden bewaard gebleven. Zo verrijkte Christiaan Laurens Danileus, pastoor van Oosterhout maar woonachtig in Hilvarenbeek, waar hij tevens de
kapittelschool leidde, in 1598 de zilverschat
van het gilde met een schild. Een jaar later
schoot kanunnik Cornelius Baerlmans zich
tot koning, waarna ook hij voldeed aan de
verplichte schenking. Uit 1606 stamt ten
slotte het schild van Frederick van de Broe-

Zilveren koningsschild van het
Sint-Jorisgilde te Hilvarenbeek,
in 1571 geschonken door de
priester Cornelius de Palude
(of Van den Broek). Op de achterzijde van het schild staat zijn
wapenspreuk gegraveerd:
VIRESCIT VULNERE VIRTUS
(het lijden staalt de deugd). (
Sint-Jorisgilde, Hilvarenbeek)

21. De Haan, Archief Si. Catharmagilde, ι, 15, art. 16; Van Autenboer, De kaarten van de
schuttersgilden, 269-271. Zie voor schietincidenten bij schuttersgilden : Cocncn, De I -ange
& Otten,'Ongelukken'(betreft Gemert i7i5,Mierlo 1715 en Someren 1717). 22. Geyl,
Nederlandse stam, II, 438; Jolles, Schuttersgilden in Noord-Brahant, 1,21; Van Meel, 'Over
aartshertogin Isabella en het papegaaischieten'. 23. Van Sasse van Ysselt, 'Het Guld van
St. Antonius te Sambeek', 267-268. 24. Van Autenboer, De kaarten van de schuttersgilden,
271-275. 25. Jottes, Schuttersgilden ¡η Noord-Brabant, ι, 189, і<)2,¥теп еп, Documenten,
41; Knippenberg, 'Brabants gildezilver', 15 (1968)42; 16 (1969) 28. Cornells van den
Brock ( f 1 6 1 7 ) w a s sedert 1557 rector van het Sint-Jorisaltaar te Hilvarenbeek. Bij testa
ment van 19-5-1612 vermaakte hij aan zijn vriend mr. Bartholomeus de Cort, secretaris

eke, die van 1598 tot aan zijn dood in 1622 kanunnik van het Hilvarenbeekse
kapittel was.26 De kapittelheren waren dus geduchte schutters. Was het hanteren van wapens geestelijken strikt genomen verboden, bij de gilden namen
zij ze zonder intentie tot bloedvergieten ter hand. Daarbij kwam dat het hanteren van wapens strookte met het gedragsrepertoire van de kanunniken, dat
naast religieuze doorgaans ook adellijke elementen bevatte. Door geestelijken geschonken schilden zijn tevens bewaard gebleven in Esch en Oerle. In de eerstgenoemde plaats schoot in 1613 HEER I AN /
ARIENS / CAPPELLAEN / TOT ESCH d e VOgel

van het Sint-Willibrordgilde eraf. In Oerle
bezit het Sint-Jansgilde nog altijd een rond
schildje

waaruit blijkt dat HEER

AERT

GOOSENS PASTOER TOT KNESSEL z i c h in

1620 tot koning van het gilde schoot. Volgens de overlevering zag hij bij het passeren
van de molen te Oerle de gildebroeders tevergeefs proberen om de vogel van een aan
de molenroede bevestigde staak te schieten.
De Knegselse pastoor lachte de broeders uit
en zei dat hij de vogel er wel af zou schieten,
waarna hij de daad bij het woord voegde. De
werkelijke reden voor het falen van de schutters was echter dat zij de verplichting tot
Zilveren koningsschild van
traktatie en het schenken van een schild wilJan Ariens, kapelaan te Esch, die
den ontlopen.27 In Velp schonk pastoor
zich in 1613 bij het Sint-Willibrord
Henricus Loeff, tevens deken van Ravengilde aldaar tot koning schoot
stein, in 1650 een schild met daarop een Je(Noordbrabants Museum,
's-Hertogenbosch)
ruzalemskruis aan het plaatselijke SintJansgilde. Toen hij zes jaar later het gilde bovendien met een zilveren koningsvogel vereerde, werd het schildje aan de
snavel gehangen.28
Het gegeven dat de Hilvarenbeekse kanunniken, de Essche kapelaan, de
Knegselse pastoor en de Cuijkse deken door middel van hun koningsschilden openlijk voor hun schuttersactiviteiten uitkwamen en ongetwijfeld trots
waren op hun schietprestaties, duidt erop dat deelname aan het koningschieten door geestelijken tot in de eerste decennia - in Velp zelfs tot in het
midden - van de zeventiende eeuw gebruikelijk was. De dorpsclerus participeerde in het volksleven; dit kon echter bij het effectief doorvoeren van de
Trentse geest op lokaal niveau in de ogen van de kerkleiders steeds minder
genade vinden. Op de tweede diocesane synode van 's-Hertogenbosch in
1612 was, nota bene een jaar voordat de kapelaan van Esch de vogel eraf
schoot, dan ook uitdrukkelijk bepaald dat de priesters geen (kruis)bogen ter
vermaak mochten hanteren.29 In het kader van de rekatholisatie werd de

voorbeeldfunctie van de geestelijkheid benadrukt en daarmee werd het proces van verwijdering tussen volk en clerus in gang gezet. Toen landdeken
Thomas Stricken op 23 mei 1619 het dorp Budel visiteerde kwam hem ter
ore dat 'de pastoor en de kapelaan op de papegaai hebben geschoten en door
kapelaan Piet is de vogel er op een keer afgeworpen'. Interessant is de toevoeging dat 'het oude gebruik hen enigszins verontschuldigt'.30 Dit is
wederom een aanduiding dat het eertijds gebruikelijk was dat de clerus deelnam aan gilde-activiteiten. In twintig à dertig jaar tijds was er blijkbaar veel
veranderd in het bisdom. De Budelse pastoor en zijn kapelaan hielden nog
vast aan de traditie van de vorige generaties. Ze waren één met het volk of in
ieder geval 'primus inter pares' (in dit geval zelfs koning).
Het is dan ook veelzeggend dat onder het schaars overgeleverde vroege
schutterszilver zich relatief veel klerikale schilden bevinden. Dergelijke
door geestelijken geschonken schilden treffen we bij de doorgaans beter
behouden zilverschatten uit later tijd niet meer aan, hetgeen mijns inziens
niet duidt op afnemende schietprestaties van de geestelijken, maar op het
feit dat zij niet langer deelnamen aan het jaarlijkse koningschieten. De
spreekwoordelijke uitzondering vormt het gilde van Sint Agatha te Cuijk in
Noordoost-Brabant, kerkelijk ressorterend onder het bisdom Roermond,
waar in 1775 prior F. W. Loverix van het kruisherenklooster van Sint Agatha
zich voor de derde maal achtereen tot koning schoot. Bij die gelegenheid
schonk hij het gilde een grote zilveren keizersplaquette.31
De deelname van de clerus aan gilde-activiteiten was in de ogen van de
bisschop niet altijd verheffend. Bij de visitatie van het kapittel en de parochie
van Eindhoven in 1608 tekende bisschop Gijsbertus Masius op dat er gelukkig 'geen bijzonder drankmisbruik' onder de geestelijkheid bestond 'maar
van Hilvarenbeek, 'een (ennen schotel daer het wapen op staet van myn heeren van
Duffele, dye dess codicillateurs met schieten gewonnen heeft' Zie Adriaenssen, Hilvarenbeek, 291-292 26. Knippenberg, 'Brabants gildezilver', 15 (1968)42-43 27. ben,
Schuttersgtlden m Noord-Brabant, 14, het Essche komngsschild wordt bewaard in het
Noordbrabants Museum, inv.nr в 5254 PG, Oomen, 'Koningszilver en andere Gildeuitrustingsstukken van hetSintJansgildeteOerle', 61 Vgl ook Schutjes, Geschiedenis van
hel bisdom 's-Hertogenbosch, 111,615 G o a n n e s Adriani, als primissarius en kapelaan van Esch
genoemd in 1620), iv, 669 670 (Arnoldus Goossens, van 1609 tot 1626 of later pastoor te
Knegsel) Wel heel bijzonder is het medaillon dat bisschop Masius in 1606 schonk aan
het Sint-Jonsgilde van Hoogeloon, waar hl) grond bezat Het betreft hier evenwel geen
komngsschild Afgebeeld in Iven, Schuttersgilden in Noord-Brabanl, 100 DeOerlese
legende is uit de volksmond opgetekend door zowel meester Panken als pastoor A Eykcn
in het memorieboek van de parochie (omstreeks 1910), vgl Bijncn, 'Hoe de pastoor ν an
Knegsel zich in 1620 tot gildekoning van Oerlc schoot' 28. Knippenberg, 'Brabants
gildezilver', 16(1969)61 29. Stejartius,Synodiduae, і8з(Ти xiv.Cap iv) Vgl ook
hfst 4, par 2 30. Kerkvisitaties van Thomas Stricken in het dekenaat Helmond, 16191625, uitgegeven door Frenkcn, in De latere kerkvisitaties, 174-190, aldaar 177 Vgl ookde
geestelijke schutter te Oss die in 1428 voor zijn koningschap werd berispt (Bannenberg,
Frenken & Hens, De oude dekenaten, 11,5) Bij het schuttersgilde van Sint Martinus te
Dommelen zijn twee schachten van \octbogcn bekend uit 1630, gesigneerd door pastoor
Valerius Heeren (zie hfst 4, par 2) ¡i.Degildelrom^Çig^S) 161
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dat het slechts een keer is voorgekomen bij de Gilden dat Cuytsius en een ze
kere leek Vlasblom met elkaar op de vuist gegaan zijn', zij het echter 'zonder
32
bloedvergieten' De reglementen van de schuttersgilden stelden zonder
uitzondering vri) zware straffen op dergelijke ongeregeldheden Zo bepaal
de de kaart (1617) van het Sint-Cathannagilde te Eindhoven dat als 'het ge
beurde dat er in eenigen vergaderingen der Schutterijen aangaande eenigen
twist oft vegterij gebeurde onder de gildebroeders' men de opgelegde straf
van de dekenen niet mocht ontlopen op straffe van een boete van een ton bier
of vijf gulden De gildebroeders dienden een onbesproken levenswandel te
hebben Onverbeterlijke ruziemakers mochten worden geroyeerd Dit gold
ook voor leden die 'met onrechtverdigen handel omghingen oft oneerhjck
leeffden ofte andere notabele excessen bedreven ende hem niet en beterden'
(Sint-Sebastiaansgilde Eindhoven, 1616) 3 3
Werden de vechtpartijen en twisten algeheel afgekeurd - zowel door de
geestelijke en wereldlijke overheden als door de gilden zelf anders was het
gesteld met de eet- en dnnkpartijen Daaraan bezondigden zich niet alleen
de schuttersgilden, zoals blijkt uit de statuten van de eerste diocesane syno
de van 's-Hertogenbosch uit het jaar 1571 'omdat we ook doorzien dat het
door misbruik ingevoerd is dat die dingen, die aan kerken, kapellen, altaren,
gasthuizen, broederschappen en andere colleges [of gilden, zoals ze in de
volksmond heten (Tit 24, Cap 1)] voor godvruchtig gebruik door onze voor
ouders zijn nagelaten of gelegateerd, door hen die ze besturen, in feestmaaltijden en drinkgelagen voor een groot gedeelte opgemaakt en verkwist wor
den Bevelen wij op nader te bepalen straf aan alle bestuurders of regenten
van dit soort goederen om genoemde goederen op de juiste wijze aan te wen
den tot Gods Eer en om elk jaar van die goederen wettelijk rekening en ver
antwoording afte leggen, en om niets daarvan (omdat dit niet gebeurt zon
der heiligschennis) in eet- en dnnkpartijen op te maken, tenzij misschien iets
voor zulk gebruik is nagelaten of gelegateerd' 34 Blijkbaar heeft deze veror
dening effect gehad, want in de diocesane synode van 1612 is zij niet meer
met zoveel woorden opgenomen
Dat de kerkelijke voorschriften ook daadwerkelijk het gelovige volk be
reikten blijkt tevens uit de reeds eerdergenoemde kaart van het Sint-Cathannagilde (1617) te Eindhoven Onder artikel 26 had men in de reglemen
ten opgenomen dat 'op de voorsehrceven teerdag of andere vergaderingen
der Schutterijen en zal niemand voortbrengen ofte hanteren enige spelen,
het zij kaartspelen of andere dergelijken, nog ook eenige onnatuurlijke overdaat in spijs en drankgebruiken dewelke mogte strekken tot schandaalen en
Зз
comfusie der Schuttenje op pene ν an 12 st ' Het komt mij voor dat dit arti
kel een contrareformatorische geest ademt, getuige de begrippen 'schan
daal' en 'comfusie', die de schuttersgilden enkele generaties voordien in dit
verband vreemd waren De strijdbare houding van de katholieke reformatie
spreekt tevens uit bepalingen waarin expliciet werd gesteld dat de gildebroe
ders niet alleen van de oude katholieke, roomse religie moesten zijn - en ten

eeuwigen dage blijven - maar dat zij tevens gehouden waren de godsdienst
gewapenderhand te verdedigen. Zo moest elke gildebroeder bij Sint-Sebastiaan te Moergestel plechtig zweren om alle kerken en godshuizen naar beste
kunnen te beschermen (latere toevoeging aan de kaart uit 1511). In de meeste gilden was het echter voldoende om een katholiek van goede naam en faam
te zijn: 'ende sal denselven wesen Catholycq, staende ter goeder renomme'
(Sint-Sebastiaansgilde Eindhoven, 1616).36
Tijdens de rekatholisatie trok de kerk zich steeds meer terug uit de georganiseerde vormen van profaan volksleven. Ze nam een uiterst kritische
houding aan. De katholieke kerk stoorde zich niet alleen aan de hierboven
beschreven uitspattingen, maar ook aan de traditionele deelname van de gil—
debroeders in volle uitrusting aan kerkdiensten en andere religieuze plechtigheden. De geestelijkheid verdween in de meeste plaatsen van de ledenlijsten en deed niet meer mee aan het koningschieten. In de gildekaartcn treffen
we, meer of minder nadrukkelijk, sporen aan van dit katholieke hervormingsproces, waarbij vooral bepalingen met betrekking tot levenswandel
(katholiek, eerbaar) en vermaak (kaartspelen, teren) werden herijkt. Ook
hier werd door middel van de vroeg-moderne censuur van de bisschoppen
en visitatoren, die in alle geledingen van de kerk doorwerkte, getracht de
ongedwongen vermenging van ondeugend spel en heilige ernst, van werelds
vertoon en diepe vroomheid, zoveel mogelijk tegen te gaan.37
De middeleeuwse broederschappen die niet tot schuttersgilden waren
omgevormd, maakten in de eerste helft van de zestiende eeuw een neergang
door. Niet alleen stagneerde de groei en ontwikkeling van deze oude broederschappen, die vaak gemeenschappen buiten elk parochieverband vormden, ook de stabiliteit verminderde.38 In de geest van het Concilie van Trente ( 1545-1563) bestreden de kerkleiders de vele misbruiken die in de meeste
broederschappen waren ingeslopen. Naast de zuivering van de oude confrèrieen kon men ook een golf van nieuwe geestelijke stichtingen waarnemen.
De opbloei van het broederschapsleven binnen het parochieverband was een
onmiskenbaar teken van rekatholisatie. De min of meer spontane vormen
van devotie, zoals de broederschappen, de processies en de heiligenverering,
kregen in het proces van katholieke herleving nieuwe impulsen.
De kritiek van de theologen en de kerkelijke overheden op de broeder32. Vergezeld \an zijn kapelaan en van Coevenncx visiteert Masius kapittelen parochie
\an Eindhoven op zondag 25 september 1608, uitgegeven door Frenken, in 'De latere
kerkvisitaties', 58-64, aldaar 61 33. DcHaan, Anhiej Si Catharinugilde,i,i7(¿n
25),
Meissen, De Ridderhjke Gilde van Sint Sebastiaun, 96 (art 32 en 33) Vgl ookVanAutenboer, De kaarten van de vhultersgilden, 183 197. 34. Stciartius, Synodt duae, 83 (Tit 24,
Cap iv) 35. De Haan,, -irchiej St Catharmagüde, 1,17 36. Van Autenboer, Dekaarien ian
deschuttersgilden, 132-136, Meissen, De Ridderlijke Gilde lan Stnl Sebastiaan, 95 (art 1)
37. Vgl Van Uytven, 'Volksvermaak en feestvieren', 551 38. Melden, De Ridderlijke Gilde
гап Sint Sebastiaan, ις
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schappen is al zeer oud en blijkt van alle tijden en plaatsen te zijn Reeds de
aartsbisschop van Reims, Hincmar, zag zich rond het midden ν an de negen
de eeuw genoodzaakt de feestmaaltijden van de gilden en broederschappen
('geldonas scu confraterias') te bestrijden daar zij uitliepen op braspartijen 1 9 In de tweede helft van de zestiende eeuw worden de klachten van de
synoden frequenter De teneur van deze kerkelijke vergaderingen blijkt uit
het oordeel van het concilie van Ieperen uit 1609 over de 'confraternitates'
'eertijds hadden de broederschappen het heil der leden en hun naasten als
oogmerk Men reciteerde de gebeden en het missen lezen voor de levenden
en de doden Helaas' Het is niet meer zo Tegenwoordig verenigt men zich
enkel om te spelen, te drinken en zich over te geven aan uitspattingen die
strijdig zijn met de oorspronkelijke gedachte van deze vrome instelling' 4°
Ook de Brabantse bisschoppen traden op tegen de misbruiken van de
broederschappen, waarvan de jaarlijkse of soms zelfs halfjaarlijkse (feest-)
maaltijden het meest in het oog hepen We zagen reeds dat Laurens Metsius,
de tweede bisschop van Den Bosch, op de eerste diocesane synode in 1571
het met eet- en dnnkpartijen verteren van gelden die nagelaten waren voor
vrome doeleinden, als heiligschennis beschouwde 4I Deze misstand in het
bisdom 's-Hertogenbosch stond niet op zichzelf, zoals blijkt uit het concilie
van Avignon in het jaar 1594, waar men eveneens optrad tegen de ingeslopen
gewoonte van de broederschappen om de aalmoezen, bestemd voor vrome
doelen, op te maken aan eten en drinken 4 2 In dit licht bezien was de reactie
van bisschop Metsius tekenend voor de algemene mentaliteit \ an de contra
reformatie
Tijdens de visitaties van de kerken en parochies informeerden de bis
schoppen naar de broederschappen en de H Geesttafels en verlangden zij
nadrukkelijk dat men de rekeningen overlegde en het doen en laten verant
woordde Deze regelmatige controle heeft ongetwijfeld vele verenigingen
tot hun vrome uitgangspunten teruggebracht Een groot aantal broeder
schappen werd in de nieuwe geest hervormd Ook werden er nieuwe broe
derschappen of confreneen opgericht, die eveneens de bevordering van de
openbare eredienst beoogden, bijvoorbeeld door middel \an godsdienstoe
feningen, processies en bedevaarten Het precieze stichtingsjaar van de
meeste Mariabroederschappen en Sacramentsgilden is onbekend We moe
ten vaak volstaan met het jaar waarin de reglementen zijn goedgekeurd Dit
gebeurde door de bisschop Ook in testamenten en belastingregisters treffen
we mededelingen aan over oude en reeds lang verdwenen broederschappen
Over het reilen en zeilen van een zestiendc-ceuwse confrérie worden we
ingelicht door de uit 1559 daterende 'instruetien, wetten ende ordonnantien'van de Onze Lieve-Vrouwebroederschap te Eindhoven Men bepaalde
in het eerste en tweede artikel dat men iemand die 'niet cathoheck, goet eerhjck ende \ room \ an leeven' was niet als broeder zou opnemen De broeders
werden verplicht om 'op de octave der Kerckwijdinghe van Eyndhoven,
item op de octave van Aldersielen, als men bidt tijden van Onser Lieven

Vrouwen [te] sullen commen ter kercke ende devootelijck onser Lieven
Vrouwe Misse sullen hooren'. Natuurlijk mocht een 'vriendelijcken maaltijdt' niet ontbreken. 43
In 1628 ontving het Onze-Lieve-Vrouwegilde van Middel- en Westelbeers een schrijven van bisschop Ophovius waarin hij klaagde over het
geconstateerde gebruik dat geld, bedoeld voor het O. L.V.-altaar, werd aan
gewend om bier te kopen. Zijn voorganger Zoesius had hen hierop al eens
eerder vermanend gewezen en het moest nu voor eens en altijd afgelopen
zijn. De gildebroeders, die gewoon waren op de feestdag van Maria-Hemel
vaart (15 augustus) in een herberg te teren, waren het niet met de bisschop
eens. Ze stelden een verzoekschrift op, waarin ze verklaarden dat het geld
door overleden gildebroeders als teerpenning was nagelaten. Toen het gilde
in het begin van de zeventiende eeuw bijna ter ziele was, zo schreef men, zijn
de gildebroeders met de magistraat, de pastoor en de kerkmeesters overeen
gekomen om het gilde weer nieuw leven in te blazen om 'het gemeijn volck
meer ende meer te instigeren tot den dienst van de weerdighe maghet [en]
die voorseide tonne biers alsdan te drincken het welck oijck altijt alsoo is
gedaen soo voorseit is al tot meerder devotie van de voorseide guldebroeders'. Naar het zich laat aanzien hebben de broeders letterlijk nul op hun
rekest gekregen en had de bisschop een andere opvatting over 'devotie'. Uit
een reglement van omstreeks 1646 van de broederschap - hoewel van een
'gilde' wordt gesproken blijkt nergens dat er ook wapens zijn gehanteerd kan worden opgemaakt dat een maaltijd in de herberg werd gehandhaafd als
toegestaan vermaak; van biertraktaties is (officieel) geen sprake.44
Allerlei plaatsen in de Meierij kenden in de zestiende en zeventiende
eeuw broederschappen, zoals die van het Hoogheilig of Venerabel Sacra
ment. Dergelijke verenigingen bestonden bijvoorbeeld in Arendonk, Den
Bosch, Nuenen, Tilburg en Hilvarenbeek. Vooral aan de hand van de lotge
vallen van het venerabele gilde van Hilvarenbeek is het proces van katholie
ke herleving goed te volgen. Officieel droeg dit gilde de naam: 'Confraternitas Sanctissimi Sacramenti ас Sanctissimi & dulcissimi nominis Jesu in
ecclesia collegiata & parochialis S. Petri apostoli de Hilvaren-Beeck anno
1614 reformatae & renovatae'. Op 27 oktober 1613 was men met 25 gilde
broeders op initiatief van kanunnik Michael Andriessens bijeengekomen om
het vanwege de oorlog vervallen gilde nieuw leven in te blazen. Men stelde
spoedig orde op zaken en vroeg officiële erkenning aan bij bisschop Masius.
Op 10 januari 1614 kregen de broeders bericht dat de broederschap kerkelijk
39. Duhr, 'La confrérie dans la vie de l'église', 471 40. Geciteerd in ibidem, 473
41. Stejartius, Synodi duae, 83 (Tit 24, Cap. iv) 42. Duhr, 'La confrérie dans la vie de
l'église', 473 43. Melasen, De Ridderlijke Gilde van Smt Sehasliaan, 68 44. Vera,
'Archivalia aangaande de oude Kempische gilden', 85 Vgl ook de kritiek uit 1645 van
deHelmondse pastoor Willemaers op de broederschap van O L V van Zeven Weeën, die
de opbrengsten van het altaarbeneficie jaarlijks onrechtmatig versmelt en de kerkdiensten
veruaarloost. Zie Frenken, De oude schulsgilden van Helmond, 6,28
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was goedgekeurd. Het herstel van een oude eerbiedwaardige instelling werd
door de kerkleider toegejuicht.45
Hilvarenbeek had van de troebelen van de Opstand veel te lijden gehad.
Tijdens het Twaalfjarig Bestand (1609-1621) hervond men de rust om verloren gegane zaken te herstellen. Zo bouwde men de kerk, de toren, de dekenij en het kasteel, die in 1585 door brand beschadigd waren, weer op. Hierbij
paste ook de heroprichting van de broederschap, die haar archiefstukken
had verloren.46 De vernicu wing van het geestelijk leven door de doorvoering
van de Trentse besluiten gedijde in deze jaren van betrekkelijke rust en
wederopbouw. Opnieuw blijkt dat de sterkste progressie van de katholieke
herleving onder de gelovigen in het Bossche bisdom te situeren is in de eerste decennia van de zeventiende eeuw.
Het zeventien artikelen tellende reglement van het Hilvarcnbcckse venerabele gilde was officieel goedgekeurd door bisschop Masius. Het blijkt dat
Masius, of in ieder geval zijn naaste medewerker J. Bardoel die het stuk
ondertekende, zeer genuanceerd dacht over hetgeen uitgevoerd dan wel
nagelaten diende te worden. Zo werden de devotionele verplichtingen van
de broeders in artikel zeven uitvoerig omschreven: 'ende acngesien dit het
eynde van dese Broderschap is de deugde ende Christclyckc godtvruchticheyt, om welcke de vieringhc scer prouffijtelyck is het gebruyek der heylighe Sacramenten daerom soo wie hunnen naem begeiren laten in te schrijven in dese Broderschap sullen Jaerlcx boven het gebodt der heyligher kereken viermael hunne conscientien suyveren door de Sacramentale Biechte,
te weten, op den feestdagh van het hoochwerdich hcylich Sacrament des
Autaers int Hooghtijt van Alderheyligen, van Kersmiss, en int beginsel van
heyligher vasten, en drijmael gaen ter tafelen ons Heeren, te weten onder
drij eerste voorschreven tijden. Ende alsoo wanneer dattet sal wesen den
feestdagh vant hoogwerdigh heijligh Sacrament des Autaers (die sij sonderlighe in Eere moeten houden) sullen sij nyet aleen communiceren op dyen
dach, maer oock inde misse die vander gulden Weghe op dien dach ter eeren
vant hoochwerdich heijligh Sacrament sal gedaen worden, op dat het ander
volck de eendrachtige devotie siende oock tot de selve mogen verweckt worden'.4"
Interessant is dat men aan de voorbeeldfunctie van de vrome lekebroeders blijkbaar grote waarde toekende. Het succes van deze verenigingen was
immers in hoge mate afhankelijk van de inzet van de vooraanstaande leken.
Zonder een apostolisch ingestelde actieve kern van geëmancipeerde leken
die door hun voorbeeld het religieuze leven van het gelovige volk stimuleerden, was de broederschappen hoogstwaarschijnlijk geen lang leven beschoren geweest. Vaak ging zelfs het initiatief tot (her-)oprichting in de zeventiende en achttiende eeuw van deze 'voorbeeldige' gelovigen uit.+8 In Hilvarenbeek werd de geëmancipeerde lekenkern, die vanaf het begin bij de heroprichting betrokken was, gevormd door de vier schepenen, de zes gezworenen, de dorpssecretaris, de rentmeester en de kerkmeester, aangevuld met

familieleden van de 'geestelijke broeders', zoals van de zes kanunniken en de
pastoor. De dorpselite nam het voortouw. De 'gewone', minder vooraan
staande en wellicht ook minder bezielde gelovigen volgden vaak pas jaren
later.«
Een overmijdelijk item in de statuten van de venerabele broederschap
was de regeling van de samenkomsten en maaltijden ter ontspanning. Uit de
verordening spreekt een zekere ervaring van de bisschop met dergelijke bij
eenkomsten. De gang van zaken werd nauwkeurig vastgesteld en gaf weinig
gelegenheid tot uitspattingen: 'Ende om dat door cxperientie wordt bevon
den dat door het bijeencomen ende tsamensprekcn der vrienden de lieffde
meer en meer wordt ontstoken', kregen de broeders tweemaal per jaar gele
genheid om te vergaderen en zich 'met eenen eerlijcken en stillen maeltijt' te
vermaken. Een vaste dag hiervoor was het feest van het Sacrament des
Altaars. Om geen aanstoot te geven zal de maaltijd slechts duren 'tot datmen
de clock luijdt tot H. Sacramentsloff, dye omtrent het quartier voor dreye
wordt getrocken. Ende dan sal een yegelijck sonder vertoeven opstaen en sy
sullen tsamen gaen in dat loff, naer het welcke en sal nyemant noch deken
noch eenige andere te plaetsen van maeltijt weder keren, aldus tonende dat
sy uuyt lieffde en eerlycke recreatie en nyet om overdaet te doen by den
anderen waeren gecoemen'.50
De tweede vergader- en teerdag moest plaatsvinden op de zondag voor of
na de feestdag van de 'soeten naem Jesus'. De bisschop bepaalde tevens dat
op deze dag de (nieuwe) bestuurders gekozen moesten worden, en aange
zien dit kiezen enige tijd vergde, wordt hun toegelaten 'dat sy op dyen dagh
sullen moghen wederkeren naer H. Sacramentsloff ter plaetse van maeltyt
daer sy gedurende het kiezen hun sullen onthouden van drincken'. Na de
verkiezing werd hun toegestaan om zich 'noch enighen tyt nyet te lanck
durende sonder exces [te] vermaecken'.51 In 1622 werd er in Hilvarenbeek
niet geteerd vanwege 'den quaden periculosen tijt'. Na afloop van het
Twaalfjarig Bestand trokken de legers namelijk weer door de Meierij. Voor
al in de periode van retorsie na de val van 's-Hertogenbosch in 1629 werden
de parochiale gemeenschappen en broederschappen zwaar op de proef
gesteld. De priesters moesten geregeld vluchten of onderduiken. Vooral in
45 Ruhe, '0\cr Sacramentsgilden in Brabant' Het gedeelte waarin Ruhe de Hilvarenbeekse broederbehap beschrijft is \ooral gebaseerd op artikelen \an Ρ С de Brouwer, in
1941 gepubliceerd in helstieekhhd De Htlverbode (ms 5-9) Vgl nok l)uij\estijn&
Prinsen, 'Boek der broederschap van het heilig sacrament' 46 Ruhe, 'Ov er Sacraments
gilden in Brabant', 107, 11 ï-i 12 47. Ibidem, 108-109 48 Cloet,'Het gelovige volk in de
17e eeuw', 409, Vgl Wingens, 'Grensoverschrijding ten behoeve van aards en hemels heil'
49. Ruhe, 'Over Sacramentsgilden in Brabant', 107 Vgl in dit verband ook de gegevens
over een dergelijk proces in het achttiende-eeuw se Vlaanderen in Cloet, 'Het gelovige volk
inde 18deeeuw', 402-403 50 Ruhe,'Over Sacramentsgilden in Brabant', 109-110 Het
feest van het Sacrament des Altaars wordt gevierd op Witte Donderdag 51. Ibidem, 110
Het feest van de Zoete Naam Jezus wordt gevierd op de ¿ondag tussen Nieuwjaar en Driekoningen of, als er geen zondag voorkomt, op 2 januari
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de jaren 1633-1634 bielden de Staatsen een ware klopjacht op de geestelijken. Met name het felle edict van 2 februari 1636, waarin een eedaflegging
werd geeist, zorgde voor een massale uitwijking van priesters. Maar de clerus bleef terugkeren, vertrouwend op de bescherming van de bevolking en
de katholieke ambtenaren.52
Dit laatste kon echter niet verhinderen dat de continuïteit van het broederschapsleven werd aangetast. Toen in 1648 werd vastgelegd dat de Meierij als Generaliteitsland onder de Republiek viel, kreeg de gewijzigde politieke en religieuze situatie een definitief karakter. In Hil varenbeek kwijnde de
broederschap na 1648. De bediening van de parochie door priesters was
waarschijnlijk zeer onregelmatig. Mogelijk fataler voor de broederschap was
het nagenoeg ontbreken van vooraanstaande leken. Dit was vooral een
gevolg van het doorvoeren van de politieke reformatie, die beoogde dat alle
magistraatspersonen tot 'de ware religie' zouden behoren. De Hilvarenbeekse vereniging viel in minder bekwame handen en raakte in het slop.
Stond bij de oude broederschappen de onderlinge solidariteit hoog in het
vaandel, de door geestelijken geïnitieerde nieuwe devotiebroederschappen bijvoorbeeld die ten behoeve van een Goede Dood - hadden een meer individueel karakter, waarbij de spiritualiteit vooropstond. Met name regulieren, zoals de jezuïeten, stichtten vele broederschappen als een kader voor
deze verinnerlijkte geloofsbeleving. In de loop van de achttiende eeuw
namen leken evenwel het initiatief zich te associëren om, als een soort religieuze reisorganisatie, jaarlijks processiegewijs op bedevaart te gaan naar bijvoorbeeld KevelaerinOpper-Gelre. Deze bedevaartbroederschappen functioneerden als het ware in het vacuüm dat met het verdwijnen van de kerkelijke hiërarchie in de Republiek was ontstaan; hun zelfstandig optreden werd
dan ook met de nodige argwaan door de geestelijkheid bekeken. Zo ontstonden er Kevelaer-broederschappen in bevolkingsconcentraties als 's-Hertogenbosch (1724), Tilburg (1738), Eindhoven (1742) en Heusden (1757).53
Na de inname van Den Bosch op 14 september 1629 kwam de stadsregering
ter plaatse overwegend in handen van niet-katholieken. In het verdrag van
de overgave had de Republiek de Bosschenaren gewetensvrijheid in het
vooruitzicht gesteld. Ook had men de gilden en broederschappen een hoopvol perspectief geboden door in het verdrag op te nemen 'dat alle Confraterniteyten, Schutteryen, Ambachten, ende Gilden teghenwoordelick binnen
de voorsz. Stadt wesende, sullen blijven in esse, ende behouden hare respective Caerten, Ordonnantien ende Privilegien, mitsgaders alle hare goederen,
soo ghereede als onghereede, tot wat eynde die oock aende selve Confraterniteyten, Ambachten ende Gilden, mochten sijn beset, ofte by de selve ghekocht, ofte verkreghen, om by de Provoosten, Oversten, ende Regierders van
dien, ten gemeynen profijte der selver geregiert, ende daer van gedisponeert
te worden naer hunnen gheliefte'.54Dat een dergelijke clausule geen garanties bood, zou aanstonds blijken. De ijverige predikanten, onder wie de late-

re Utrechtse hoogleraar Gisbertus Voetius, spoorden de overheid aan tot het
uitvaardigen van contraremonstrantse en onverdraagzame verordeningen
die de bepalingen in het capitulatieverdrag deels zouden ontkrachten.
Op io augustus 1643 staat in het actaboek van de classis 's-Hertogenbosch de vraag genoteerd 'of het den lidmaten vande ghereformeerde kercke geoorloft is, sich te begeven in de Confraterniteyt van Onse L. Vrouwe,
gelyck 't genaempt wort [...]. Ende indien niet hoemen sich dan sal hebben
te gedragen, tegens alsulcke litmaten, die 't selve hebben bij de hant genomen'.55 Op het eerste gezicht lijkt het een zotte kwestie. Dit wordt anders als
men bedenkt dat de bekende Onze-Lieve-Vrouwebroederschap te 's-Hertogenbosch vanaf 1642 ook vooraanstaande gereformeerden de mogelijkheid
bood lid te worden.56
Deze zogeheten transformatie ontketende in de jaren 1642-1646 een uitgebreide discussie binnen de protestantse gelederen. De kwestie omtrent
het lidmaatschap van gereformeerden van de Illustere Vrouwenbroederschap werd voor calvinisten een prestigezaak. De reactie van de calvinistische voormannen was heftig en kan waarschijnlijk - zij het in afgezwakte
vorm - als representatief worden beschouwd voor de houding van de calvinisten in het algemeen ten aanzien van de 'papistische' broederschappen.
Een aantal predikanten en hoogleraren vloog elkaar in 1646 in de haren. Het
precieze verloop van deze twisten staat elders uitvoerig beschreven, zodat
hier wordt volstaan met de afloop van de kwestie.57 Ongetwijfeld opgelucht,
tekende men op 10 april 1646 in het actaboek van de classis 's-Hertogenbosch aan dat 'voor den classi bekent [is] gemaeckt, seecker Resolutie des
kerckenraedts van 's Hartogenbosch, aengaende het stuck van de vrouwenbroederschap, waer op goet gevonden is, dat de Gecommitteerden ad synodum, indien de synodus na de verclaringen van den kerekenraed en classe
soude begeren te vernemen, over dese quaestieuse sake, in sulcken stuc
genomen, ten eijnde deselve Resolutie enenmaal geeffectueert, ende de
geheelen sake geexamineert ende geverdert mochte worden'.58 De Gelderse
synode, waartoe de Bossche classis behoorde, van september 1643 te Harderwijk had na veel moeite een voorlopig akkoord bereikt dat erop neerkwam dat men over de broederschap geen ruzie meer zou maken.59 Dit
besluit was in feite een nederlaag voor de tegenstanders van de broederschap. Uiteindelijk lieten de synoden het definitieve besluit over aan de Staten-Generaal en aan de Stalen van Gelre. Deze beide colleges kozen, geheel
volgens de politiek-pragmatische opstelling die de overheid voorstond, de
meest voorzichtige oplossing door geen uitspraken te doen maar rustig het
52. Ibidem, 113, Rogier, Geschiedenis van hel katholicisme, 11,569-572 53 Ruhe/Over
Sacramentsgilden in Brabant', 1 [4, Wingcns, 'Grenso\erschri)ding ten behoeve \an aards
en hemels heil' Zie voor een globaal overzicht Knippenberg, 'Broederschappen in
Noord-Brabant' 54. GPB, 11,614(art 12,14-9-1629) 55.RANB, ACH.invnr 2,f 19
56. Van Oi)&, De Bossche optimalen, 317-321 57. Ibidem, 322-381 58.RANB, ACH,
inv nr 2, f 43 59. Van Dijck, De Bossche optimalen, 366-369
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verloop van de strijd afte wachten In vier à vijfjaar tijds had het probleem
zich inderdaad 'opgelost' De tegenstanders, zoals de Utrechtse hoogleraar
Voctius en de Bossche predikant Leemannus, moesten zich schikken in hun
nederlaag Notabele Bossche gereformeerden konden sindsdien zonder
problemen participeren in de elitaire sociabihteit van een in oorsprong
katholieke broederschap Na april 1646 verdween het onderwerp 'broederschappen' uit de handelingen en resoluties van alle synoden *°
Het fenomeen van de broederschappen, met bijvoorbeeld specifieke
biduren voor de leden, was in gereformeerde kring in de loop van de achttiende eeuw blijkbaar dermate onbekend dat de predikant Hanewinkel in
zijn reisverslag omstreeks 1800 een uitvoerige notitie maakte van dit katholieke fenomeen 'dat bijna aan niemand der Hervormden, die over den
Roomschen godsdienst geschrceven hebben, bekend is, ten minsten heb ik
het nog bij geen eenen schrijver aangetroffen' Deze opmerking is illustratief voor de documenterende werkwijze ν an deze auteur, die als protestantse
'buitenstaander' als het ware een etnologisch oog had voor alledaagse katho
lieke zaken 'Bijna elke Roomsche, het zij Man of Vrouw, behoort onder een
soort van Genootschap, aan den eenen of anderen Heiligen toegewijd, en hij
is hierdoor verpligt, om op eenen bepaalden dag, eens in het jaar, een geheel
uur lang, vooral, als het geschieden kan, in de Kerk te bidden ter eere van
dien Heiligen, uur en dag is bepaald, en moet ookt stipt worden waargeno
men, gelijk ik gezien heb, uit een gedrukt blaadjen papier, waarin alles, wat
hij doen moet, en alle de nuttigheid, die hier uit voortvloeit, word opgegeeven, in zulk een blaadjen word den naam van den persoon ingevuld, en het
word, ten teken van echtheid door den Priester ondertekend ' 6 l Hanewinkel
wist blijkbaar niet dat er voor deze 'genootschappen' zelfs een speciale term
(broederschap) bestond
De gereformeerde nieuwkomers irriteerden zich behalve aan het teren van
de schuttersgilden op zondag vooral aan het koningschieten op de vogel In
de vergadering van 16 augustus 1644 van de classis 's-Hertogenbosch stelde
dominee De Wael voor 'om den heere h[oog]schout volgens haere voorgaende commissie aen te [sporen te] weren 't papagaij schieten' In de volgende
vergadering 'de acta classicaha opgelcscn synde, is raport gedaen, dat de
heer hoogschout belooft heeft belangende het papegayschieten syn devoir te
sullen doen' Ьг Met betrekking tot de vele schuttersgilden op het platteland
kon men pas na de Grote Kerkelijke Vergadering van 1648, waarin plannen
werden gesmeed ter reformatie van de Meierij, structurele actie onderne
men In een deductie, waarin de belangrijkste besluiten ten behoeve van de
Statcn-Generaal werden opgesomd, stelde men onder artikel 8 vast 'dat het
papcgaeijschieten hier te lande alomme gebruijckehjck, ende alderleij
schande ende schaede veroorsaeckende, t' eenmael affgeschaft ende verbo
den werde' Men wenste in artikel 9 'dat Reformatie geschiede in de Caerten, vande schutterijen, alomme in de dorpen vervult synde almet affgode-

njen ende superstitien, dat de vaendelen voirtaen ontbloot sijndc van Bourgoignesse cruijcen, Santen ende Santinnen пае de maniere van onsen Staet
werden gefatsonneert, ende Orangie escharpen [sjerpen] gebruijckt, ende
overmits dése bijeen rottingen seer penculeux ende dangereux sijn, dat op
de selve mach worden gcleth' 6} De uiterlijke verschijningsvorm van de
schuttersgilden strookte natuurlijk in het geheel niet met de gereformeerde
opvattingen De Bourgondische kruisen (het Sint-Andreaskruis) op de
vaandels konden politiek gezien niet door de beugel, daar zij het embleem
van het Spaanse vorstenhuis vormden Men zag liever dat de gildebroeders
sjerpen in de kleur van het Oranjehuis omdeden
Op 18 december 164ц werden bij resolutie van de Staten-Generaal alle
Mcicnjse kwartierschouten gelast het papegaaischieten en het optrekken
met \hegende vaandels, voorzien van Bourgondische kruisen, te beletten
r.ffectief optreden bleek evenwel problematisch aangezien in het besluit
geen strafmaat op overtreding w as vastgesteld Dit bracht de kwartierschout
van Kempenland, Hendrick de Bergaigne, ertoe om in een memorie aan de
hoogschout de Staten-Generaal op dit gebrek te wijzen Directe aanleiding
voor zijn schrijven vormden ongeregeldheden te Eersel, waar de gildebroe
ders in 1656, niettegenstaande het verbod, op kermiszondag in alle vroegte
met trom, vaandels en 'met veel schiettens van roers' naar de kerk van
Luyksgestel waren getrokken Deze plaats behoorde tot het prinsbisdom
Luik, waar de katholieke religie vrijelijk uitgeoefend kon worden Weer
thuisgekomen hadden de gildebroeders geteerd en op de vogel geschoten
De volgende dag, op kermismaandag, had men nogmaals om een prijs ge
schoten op de boom en 7ich bovendien verschillende keren uitdagend nabij
het huis van de Eerselse stadhouder opgehouden, die had geweigerd om naar
oude gewoonte de boom te bevrijden De kwartierschout drong aan op wet
telijke maatregelen als hierin niet 'exemplaijrelijck ende spoedich' werd
voorzien, zou het van kwaad tot erger worden *ч
In 1659 vaardigde de centrale overheid (op instigatie van classes en kwar
tierschouten) ten slotte een plakkaat uit waarin werd gesteld dat men had
'goetghevonden de voorsz Schutters Gilden ten platten Lande te ïnterdiceren, ghelyck wij de selve ïnterdiceren bij desen, eenige superstitieuse Vergadennge te houden, mitsgaders het presteren vanden voorsz Eedt, als mede
het voeren van de voornoemde Bourgondische Cruyssen' Op overtreding
van dit verbod werden nu forse straffen gesteld De gilden werden bovendien beschouwd als gangmakers bij het bespotten, belachen en bedreigen
van de gereformeerden De eed waarvan in dit plakkaat sprake is betrof de
plechtige belofte die in veel gilden verplicht was gesteld dat men goed rooms
zou zijn en blijven Ook de heihgenafbeehngcn op de vaandels en medaillons
60 Ibidem, 377 ^78 61 [Haneuinkel], Reizednorde Majori]m i-jgH /799,121 122
62 RANB, ACH,in\ nr 2, f 30,34 63 RASB, АГН, im пг i, f 25 26,46 47, Abcls&
Wouters, -Ir/a Conienlus Syhae Ducemis, I, 14 15 26 27 64 Hagen, ' " M e t \ccl schiet
tens л an roers"'
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Oostbrabants gildevaandel (220 χ 200 cm) met Bourgondisch kruis en
geschilderd medaillon met de H. Catharina, zeventiende eeuw
(Nederlands Openluchtmuseum, Arnhem).
Het voeren van andreaskruisen was door de Staten-Generaal verboden
als zijnde een illegaal teken van loyaliteit aan het oude gezag.

verwezen naar de rooms-katholieke 'afgoderije'. Volhardden de gilden in
hun 'inconvenienten' en 'superstitien', dan werden zij 'verklaert van henne
innekomen, soo sy eenige hebben, vervallen te zyn, ende inderdaet te niet
gedaen ende afgeschaft'.65
De schuttersgilden vormden, gezien hun relatie met de patroonheilige
en de traditionele inkadering in het kerkelijk leven, als het ware bolwerken
van een katholieke levensstijl. Uit een gereformeerde klachtenlijst ten
behoeve van de Haagse overheid uit 1671 blijkt dat de schuttersgilden in de
dorpen als plaatselijke machtsfactor alom aanwezig waren. Zo werd
geklaagd dat de gilden van Sint Antonius en Sint Catharina in Den Düngen
de gewraakte eed verplicht stelden en ten behoeve van kerk en clerus geld en
goederen offerden: 'Zijnde aldaer oock twee gilden, de ecne van St. Theunis,
de andere van St. Catharina, in welcke niemant ontfangen wordt dan die
geswooren heeft de roomsche religie nooijt te sullen verbeten, wordende
van yeder papist tot onderhoudinge van de boven gemelde santen hare authaer jaerlijcx gegeven een halve stuy ver en voor een affgestorven gilde broer
of suster wort ter eeren van St. Teunis geoffert een verckcns haast, voor
welckers genot de paep ter laeffenis van de overledene ter St. Anthonius
misse doet'.66 Met name het openlijk over straat trekken met tromgeroffel en
vaandels vond de classis aanstootgevend. Dit publieke optreden werd beschouwd als een openlijke provocatie van de nieuwe orde en van de niet tot
de communitas behorende nieuwkomers. Behalve het katholicisme bleef men
aanvankelijk ook de oude politieke orde trouw, hetgeen tot uiting kwam in
het in het vaandel voeren van de oude Spaans-Habsburgse symbolen als het
Sint-Andreaskruis.
In 1671 werd geklaagd dat de schutters van Sint-Oedenrode op de feestdag van hun patroon Sint Joris 'by maniere van processie met trommen,
vaendel ende standaert rontom de kerck [trokken], gepaert sijnde met groete superstitie; het vaendel is noch versiert met het Bourgondische kruys'. In
Rosmalen hadden de schuttersgilden van Sint Barbara en Sint Catharina
zelfs nieuwe vaandels laten maken die in de kerk plechtig werden ingewijd
waarna op de vogel werd geschoten: 'op Sacramentsdach laetstleden is gebeurt, dat beyde de Schutteryen te Rosmalen, de St. Barbara en Catharina,
hebbende nieuwe vaendels, 's morgens ontrent het opgaen van de sonne, met
deselfte пае de gemelte paep sijn heen getrocken ende naer consecratie voor
deselffde vendels sijn met vliegende vendels van daer weder tot aen de
schutsboom ontrent de middach gecomen en hebben aldaer de papegay geschooten'. Ook in Drunen had men een nieuw vaandel laten maken: 'begra
vende oock de dooden met het vendel van St. Joris, nu cortelijks daer toe gemaeckt'. In Berlicum trokken de gildebroeders dwars door het dorp met het
65. GPB, il, 2535-2538 ( 18-2-1659) Een exemplaar van dit plakkaat is afgebeeld in
Meissen, De Ridderlijke Gilde van Sint Sebastiaan, 14 66. Van Sasse van Ysselt, 'De
uitoefening van den katholieken godsdienst', 112-113.
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vaandel voorop naar hun teerhuis 6 ? Aldaar waren de gildebaarkleden, behal
ve van een kruisteken, voorzien van voorstellingen van de heiligen Barbara
en Anthonius Op io april 1687 werd tijdens een kerkvisitatie geconstateerd
dat 'tot Helvoirt in 't teeren van de Gilden zij in processie met de vendelen en
trommels [trekken] endat wel over de kerkhoff der Gereformeerden na d'
Papenkerck, en so wederom terug, na dat sy mis geofferfd] hebben' 6 8 Tot er
gernis van de gereformeerden was niet alleen verzuimd de oude ν aandels aan
te passen aan de nieuwe voorschriften, maar werden zelfs op de nieuwe vaan
dels de oude katholieke en wereldlijke symbolen gehandhaafd
Het optreden ν an predikanten leidde soms tot chanv areske acties waarbij
de schuttersgilden een prominente rol konden vervullen, /oals te Eersel,
waar op de feestdag van Sint Joris (23 april) in 1731 ze\ entten gildebroeders,
toen zij omstreeks negen uur 's avonds \an de gildekamer terugkwamen, de
plaatselijke Dienaar des Woords molesteerden Toen /ij de predikantenwo
ning passeerden gooiden zij, evenals enkele buurtjongens van elf a twaalf
jaar, niet alleen keien en stukken hout naar de voordeur, maar tevens een
paardebeen (inclusief hoef) Toen de gildebroeders later voor de schepen
bank werden ondervraagd, verklaarden de meesten zich niets van het
gebeurde te herinneren Ook de buren ν an de predikant konden het gerecht
niet verder helpen de ene gebuur lag reeds te bed en de andere buurman was
niet thuis Uit de gebrekkige getuigenverklaringen - karakteristiek voor
volksgcrichtcn - die niet tot een vonnis /ouden leiden, kunnen wc evenwel
het volgende opmaken Een zekere Jan Finet zou de predikant, toen deze het
paardebeen wilde oprapen, omvergeduvvd hebben Daarop was deze op de
gildcbrocder toegelopen en had hem met het been op de borst geslagen, zeg
gende 'Zulke botten gooien ze naar mij toe 'Jan Finet beet de beledigde pre
dikant vervolgens toe 'Wij doen u geen kwaad alsof wij een stel kwajongens
zijn Maar ge zijt zelf gek genoeg om naar Geel gebracht te kunnen worden'
Dit dorp, dat oorspronkelijk tot het bisdom 's-Hertogenbosch behoorde,
stond met de heilige Dymphna als patrones van oudsher bekend om de
zwakzinnigenzorg van de gasthuis/usters aldaar De Eerselse predikant
werd hierop zo kwaad dat hij wel driemaal uitriep 'Gij zijt een schelm Dat
zal ik u afleren ' 6 д
Omstreeks 1750 stelde de classis Peel- en Kempenland een overzicht op van
in zwang zijnde 'paapse stoutighcden', waartoe ook de gilde-activiteiten
werden gerekend Zo adviseerde men de overheid om te gebieden 'dat 'er
geen Gildens meer op hare Patroon-dagen optrekken, en voor al niet na hun
Kerk, met slaande trommels, en vliegende vaandels', op straffe van een geld
boete De boeten zouden onder meer moeten worden verhaald op de pastoor
Vooral het verstoren van de zondagsrust door de gilden diende door de ov erheid te worden aangepakt 'Dat de soogenaemde Gildens in 't geheel niet
meer op Zondagen optrekken sullen, nog Maaltijden (dat regte Bachus-Feesten sijn) aanngten, of teeren sullen, onder swaare Poene, te verhalen van

allen, die daar toe gehooren, te weten voornamentlijk van den Hopman, Deeken. Vaandrig ofCornet, Tambotr, Violist, Herbergier daarse hunnen opgang
hebben'. Voorts werd wederom aangedrongen op het verwijderen van de
heiligenafbeeldingen en Bourgondische kruisen van de vaandels, 'dat het
Bloedt of Moordt teeken der R. Kerke is'. In plaats daarvan zag de classis liever symbolen zoals het wapen van de Generaliteit, een leeuw met zeven pijlen, of de woorden 'Pro-Patria'.70
Bij de gildeprocessies, al dan niet op zondagen, moest het dragen of
plaatsen van kaarsen, zoals in Eindhoven gebruikelijk was op het feest van de
heilige Barbara, streng verboden worden ('Dat voorts bij het optrekken der
Gildens, selfs ook op andre dagen, geen Wasse Keerssen om haer te ligten zullen mogen gedragen, of geset worden in de Glasen van de Huijsen, daarse
voorbij trekken'). Dienden de heiligenbeelden in de schuurkerken, die als
particulier terrein golden, getolereerd te worden - er was immers vrijheid
van conscientie - op de openbare weg waren deze voor de classis taboe: 'Dat
'er voortaan noyt meer eenig Beeld ofte Schtldery van eenig Sant of Patroon
uijt de Kerken-Huijsen sullen mogen gehaald, veel min blood gedragen worden, op of over de straat, en nog veel minder op de Tafel, met of sonder
Kranssen om 't hoofd, werden geset, in de Herbergen, alwaar zo een Gilde
sou mogen teeren'.71
Dat het op straat meedragen van religieuze afbeeldingen daadwerkelijk
werd tegengegaan, blijkt uit een conflict tussen de Helmondse schout en het
plaatselijke Sint-Sebastiaansgilde. Toen de gildebroeders in januari 1784
van de ene herberg naar de andere trokken, nam de overheidsdienaar een
'schilderijtje', dat wil zeggen een prent van de patroonheilige gemonteerd
achter glas in een zwarte lijst, in beslag. Sint Sebastiaan was hierop afgebeeld
'met een pijl in 't lijff, staande onder 't selve beelt te leesen: S. Sebastiane,
martyr, ora pro nobis. Beati qui persecutionem patiuntur propter justitiam,
quoniam ipsorum est regnum coelorum. Matth. 5'. De ingelijste prent werd
als bewijsmateriaal naar de Haagse Raad van Brabant gestuurd. Op 2 mei
1789 echter werd de afbeelding met slaande trom en vliegend vaandel onder
grote belangstelling 'statelijk' ingehaald en weer in de gildeherberg geïnstalleerd.72 Hieruit blijkt de grote symbolische waarde die een prent, in feite een
gedrukt massaprodukt, voor deze gildebroeders kon hebben. De voorstelling toonde niet alleen de band met de populaire schuts- en pestheilige, maar
illustreerde tevens de katholieke levensstijl, waarin de beeldcultuur- zowel
in de kerk als thuis of op straat - een belangrijk element vormde.
67. Ibidem, i n , 113-114,116 68. RANB, A(H,invnr 37, f 9* (1677), 7841687) 69. Van
der Aalst,'Mijn naam is haas, ik weet nergens van'(akte schepenbank Eersel, 11 juli 1731 )
70.RANB, ACPK,invnr 82,Poinctenrakende[ ] Paapschestoimgheden, Γ 10-11,23-24
7i. Ibidem, f 24 72. De Waal, 'Paapse stoutigheden van het Sint-Sebastiaansgilde
Helmond' I Iet onderschrift van de prent luidt in vertaling 'Sint Sebastiaan, martelaar,
bid voor ons Zalig zij die vervolging lijden omwille van de gerechtigheid, want hun
behoort het Rijk der Hemelen'
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Naar aanleiding van deze kwestie hield de drossaard van Helmond in zijn
district een enquête naar het gebruik van de gilden om in hun optochten
beelden en portretten van hun patroonheiligen mee te voeren. Zijn rondschrijven leverde echter niet veel op. Zo verklaarden zowel de schepenen van
Someren als die van de heerlijkheid Heeze, Leende en Zesgehuchten in
1786 dat zij nooit gezien of gehoord hadden dat de schuttersgilden 'bij het
optrekken langs de straet of verhuijzen van d'een na d'andere Herberg, met
zig publicq en opentlijk omdragen of doen omdragen het Pourtraict-beeld of
afbeeldsels van hunne zogenaamde patroon of Heyligen, en dat zodanigen
omdraginge nooyt alhier (voor zoo veel ons kennelijk is) zijn gedaan; uitgezonderd nogtans de afbeeldsels in hunne Vaandels staande'. De heiligen
werden dus wel degelijk in het openbaar meegevoerd, zij het als textiele
medaillons op de blijkbaar onaantastbare, meer dan levensgrote gildevaandels (zie de afb. op p. 437). Van losse portretten of beelden hadden de schepenen geen notie, hoewel het voorbehoud dat zij ook niet alles konden weten
te denken geeft.73
Bij de overtreding van de zondagsrust plaatsten de omstreeks 1750 in de
classisvergadering verzamelde predikanten een kanttekening waarbij ze verwezen naar het adequate optreden van de Staten-Generaal tegen de weerspannige gildebroeders te Son en Breugel, die in 1685 waren berispt voor
hun demonstratief verzet tegen de wereldlijke en kerkelijke geboden op dit
punt. Op 17 juni van dat jaar hadden de vorsters in deze dorpen het plakkaat
afgekondigd van de Staten-Generaal met betrekking tot de profanatie van
de sabbat, gedateerd 25 mei 1685. Acht dagen later, op zondag 24 juni, constateerden de gerechtsdienaars echter dat de vier schuttersgilden te Son en
Breugel in de herbergen 'opentlijck hadden geteert, gesmeert en gelagen
gehouden van eeten en drincken'. Het betrof in Son het Sint-Catharinagilde, dat teerde bij herbergier Wijn Jan Wijnen, en het Sint-Barbaragilde, dat
gelag hield in de herberg van Peter Dominicus van Rijssel. De Breugelse
schuttersgilden hadden ook ieder hun eigen herberg. Zo was het Sint-Barbaragilde vergaderd in de gelagkamer van Jan Fransen Vogels en het SintCatharinagilde in de herberg van Aelbert Dirck de Schutter (of Schutters).
Het was overigens niet gebruikelijk dat deze gilden op één en dezelfde dag
teerden zoals in 1685 gebeurde - nota bene niet eens op de dag van hun eigen
patroonheiligen, maar op het feest van Sint Jan de Doper, dat het begin van
de zomer markeerde. Hier was duidelijk opzet in het spel: de richtlijnen met
betrekking tot de zondagsheiliging waren de gildebroeders blijkbaar danig
in het verkeerde keelgat geschoten want ze besloten het gezag van de vorsters als overheidsdienaren demonstratief te tarten: ze bepaalden immers zélf
wel wanneer ze teerden of niet.
De gerechtsboden - met name de weinig geliefde en als lastig bekend
staande vorster Aelbert van Riet - lieten deze provocatie, waarbij niet alleen
de zondagsrust was verstoord maar tevens een verboden katholieke heiligedag was gevierd in een openbaar lokaal, niet op zich zitten. Zij ondernamen

actie om de overtreders van het plakkaat volgens de regels van de wet te
beboeten, hetgeen op 8 juli geschiedde. De vier herbergiers werden gelast
een lijst van de op zondag 24 juni aanwezige gildebroeders te overhandigen,
zodat de boeten adequaat geïnd konden worden. De herbergiers stelden zich
echter bijzonder weigerachtig op, en ook van hun directe superieuren - de
schepenen van Son en Breugel - kregen de vorsters geen steun. Op last van
de stadhouder waren de schepenen ten huize van vorster Van Riet bijeengekomen om de zaak af te handelen. In plaats van een vlotte procedure te
bevorderen, traineerden de dorpsbestuurders de afwikkeling echter door
een onderzoek van advocaten voor te stellen. Deze poging om het Officie te
frustreren' viel bij Van Riet in slechte aarde. Tien dagen later stuurde hij een
aantal deurwaarders, onder wie zijn collega Jan Dirckx van Tiel uit Erp, naar
de herbergiers om de lijsten met 'gelagslieden' alsnog op te eisen.
Wanneer deze deurwaarders, gewapend met 'roers, pistolen en degens',
in de herberg van Jan Fransen Vogels te Breugel verblijven, gaat het mis. Het
was daar blijkbaar laat geworden, want toen twee 'bedienden van het Officie'
omtrent één uur 's nachts buiten hun gevoeg wilden doen, werden zij door
kwaadwillige dorpsbewoners onverhoeds overvallen. Daarbij werd ook
geschoten; vorster Van Tiel uit Erp werd geraakt en liep vier wonden in zijn
onderbuik op. Voorts was er met 'extraordinaris grooten hagel' in zijn arm
en hand geschoten. Het slachtoffer was er dermate slecht aan toe dat er uit
Eindhoven een chirurgijn werd gehaald. Toen men met de medicus bij de
herberg arriveerde werd het gezelschap met wapens bedreigd, waarbij
wederom met hagel 'soo door als langs haeren Rocken' werd geschoten, zij
het zonder bloedvergieten. De chirurg stond de patiènt in de herberg zes uur
lang bij 'ende heeft hem verbonden, leggende in een groóte pijne ende seer
lamenteerende'. Met name deze schietincidenten, waarbij een overheidsdienaar levensgevaarlijk was verwond, waren voor de hoge overheid aanleiding om tegen de herbergiers, en via hen tevens tegen de schuttersgilden en
gildebroeders, te procederen.
De zaak kwam uiteindelijk voor de Staten-Generaal, die op 4 augustus
1685, na kennis te hebben genomen van de verschillende getuigenverklaringen en rapporten die keurig in het Haagse dossier bewaard zijn gebleven,
bevalen dat binnen 24 uur de gevraagde naamlijsten door de herbergiers
dienden te worden overhandigd. Tevens moest de schutter die de vorster
bijna dodelijk had verwond met naam en toenaam worden aangewezen.
Naast de gebruikelijke boete van drie gulden die op overtreding van het zondagsrust-plakkaat was gesteld, werd een smartegeld van ƒ 200,- opgelegd,
te betalen door de herbergiers. Ten slotte werden de schepenen van Son en
Breugel door de Staten-Generaal ernstig berispt voor hun betoonde onwil
en nalatigheid: zij moesten de gerechtsboden voortaan steunen, daadkrach73 Streekarchief Peelland, RA Someren, mvnr R 146, f 1451 i46r;SAREK,RA Heeze,
inv nr 1683, f 58'"' Vgl. ook Coenen, 'De drossaard en het gilde', 56-57
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tig optreden en zeker de rechtsgang niet belemmeren. De herbergiers zagen
zich nu wel gedwongen om de lijsten te overhandigen.
Uit deze in het plaatselijk archief bewaarde lijsten blijkt dat de terende
gildegezelschappen, sarierend van 6 tot 34 personen, ook gildezusters (zowel gehuwde vrouwen als jonge meisjes) kenden. Een groot aantal van de
leden kwam uit vooraanstaande en notabele families. Sommigen waren verwant aan de regerende schepenen of hadden in het verleden te Son en Breugel een bestuursfunctie bekleed. Bij het feest van het Breugelse Sint-Barbaragilde was zelfs een van de schepenen als gast aanwezig geweest. Deze
omstandigheid verschaft het provocerend verzet een andere, meer politieke
dimensie. Zij verklaart tevens de opmerkelijke loyaliteit van de schepenen en
illustreert de moeilijke tussenpositie van de vomers, die hun gezag slechts
met een ultiem beroep op de centrale overheid in Den Haag konden handhaven. Toen de lijsten eenmaal binnen waren, bleek het innen van de boeten
geen sinecure: op 14 januari 1686 werden herbergier Jan Fransen Vogels en
Aert Peter Jacobs, beiden deken van het Sint-Barbaragilde te Breugel, zelfs
in gijzeling genomen om het smartegeld ten behoeve van vorster Jan Dirckx
van Tiel te voldoen. Het molest was namelijk bij de herberg van Vogels door
Jacobs gepleegd. Het proces sleepte zich voort. Op 8 mei 1686 noteerde
vorster Van Riet, die in opdracht van de stadhouder van het kwartier Peelland bij de herbergier was geweest, dat hij er geen voet aan de grond kreeg.
Vogels stelde zich bijzonder afwachtend op, zeggende: 'lek hoor ende sijt'
(ik hoor en zie wel). Op 22 november 1686 maakte de herbergier evenwel
kenbaar het juridische proces te beëindigen. Op 15 mei 1687 verklaarde de
inmiddels herstelde vorster Van Tiel ten slotte dat hij van de stadhouder
namens het dorp Breugel honderd gulden had ontvangen ter vergoeding van
'quetsure, meesterloon, pijn en smert'.
Het georganiseerde verzet van de schuttersgildcn in de van oudsher legitieme vorm van het teren moest aldus in Son en Breugel uiteindelijk het
onderspit delven in de strijd tegen het overheidsgezag. Het lokale geweldsmonopolie van de schuttersgilden, die volgens hun kaarten wapens mochten
hanteren, werd doorkruist door het wettelijk gezag van de staat, dat ook de
gilden dienden te erkennen. De gildetraditie van het teren op een katholieke
heiligedag werd aangegrepen om een impopulaire maatregel, afgekondigd
door een 'beruchte' vorster, te ontkrachten. De gilden gingen met andere
woorden een compententiestrijd aan tussen lokaal en centraal gezag. De
weerspannige houding van zowel gildebroeders als herbergiers en schepenen - deze kwaliteiten konden in één persoon verenigd zijn - werd streng
bestraft, zodanig dat de classis Peel- en Kempenland er 65 jaar na dato nog
met voldoening naar kon verwijzen. Toch werden de bestuurlijke machtsverhoudingen in beide dorpen door dit incident niet wezenlijk verstoord.
Een van de overtreders, Jan Wouter Vogels, die zichzelf in 1669 tot keizer
had geschoten bij gelegenheid waarvan hij het Sonse Sint-Catharinagilde
had vereerd met een groot zilveren schild voorzien van zijn familiewapen,

werd een jaar na het incident president-schepen. Peter Dominicus van Rijssel, deken van het Sint-Barbaragilde te Son, zou enkele jaren later optreden
als burgemeester. Andere gildebroeders waren of werden armmeester, kerk
meester of schepen.74
De klachten van de kerkeraden en classes werden door de centrale overheid
in Den Haag weliswaar gewetensvol aanhoord, maar in de praktijk overheer
ste ook hier weer de politiek-pragmatische opstelling. Ten aanzien van de
schuttersgilden trad men terughoudend op: zolang de van hogerhand goed
gekeurde gildekaarten niet werden overtreden en de openbare rust en orde
niet verstoord, zoals destijds in Son en Breugel het geval was, werd er niet
ingegrepen. De schutterijen waren in zekere zin een verlengstuk van de
overheid - ze hadden deel aan het geweldsmonopolie van de staat - waarop
een beroep gedaan kon worden in tijden van gev aar. Zo stelt Jan Wagenaar in
zijn beschrijving van de Generaliteitslanden (1740) dat de schutterijen de
enige gewapenden zijn die tijdens openbare vreugdefeesten mochten op
trekken. 'Z> worden dan op kosten van 't Land of van den Heer, die hen by
een komen doet, onthaald, 't Land trekt deeze nuttigheeden van de Schutte
rijen, dat zy de Struikroveryen beletten, en in tyden ν an Oorlog op de Partygangers passen'.74 Hanewinkel, die de gildekoning spottend als 'Zijne Boeren-majesteit' aanduidt, schrijft omstreeks 1800 dat er in de Meierijse dor
pen een groot verschil bestond tussen schutterijen en gilden. 'Bij de Schut
terijen is een Man, die met eenen Standaard in den hand te Paard rijd; deeze
zouden nog eenige geschreven Voorrechten, door keizer Karel ν en andere
Brabandsche Hertogen aan haar vergund, bezitten. Gilden zijn ook Schut
terijen, doch zonder Standaard, en alleen eigendunklijk door de Inwooners
opgerigt; zij hebben gene Voorrechten. In alle Vaandels der Schutterijen en
Gilden ziet men een groot Bourgondisch Kruis, zijnde dit zijnen oorsprong
aan de Bourgondische Hertogen verschuldigd; in deszelfs midden staat het
afbeeldsel van den Heiligen, aan wien de Schutterij is toegewijd. Te Hel
monden Eindhoven zyn Schutterijen die met de boog naar de papegaai schie
ten, ongetwijfeld de oudste in de MajorijV6 De gereformeerde auteur maakt
hier een groter onderscheid tussen schuttersgilden en schutterijen dan er in
werkelijkheid bestond; immers, beide organisaties dienden te beschikken
over van overheidswege goedgekeurde reglementen en voerden religieuze
symbolen. Interessant is de veronderstelling dat de gilden die de kruisboog
hanteerden het oudst zouden zijn. Nu waren de Helmondse en Eindhovense gilden inderdaad van middeleeuwse oorsprong, maar dit gold evenzeer
voor veel gilden die in later tijd het geweer waren gaan hanteren.
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Aangezien de Staten-Generaal in de rechten van de Brabantse hertogen
waren getreden viel hun ook het patronage van de schuttersgilden toe. Nieuwe reglementen van gilden in statendorpen werden dan ook ter goedkeuring
aan de Staten-Generaal voorgelegd. In de heerlijkheden was het de heer die
deze overheidsrechten bezat. Deze kon bij speciale gelegenheden door de
schuttersgilden veel eer worden bewezen. Zo werd de nieuwe halfheer van
Oirschot, Maarten Christiaan Sweerts de Landas, op de zondag van halfvasten in 1672 met veel vertoon ingehaald door de magistraat 'met alle de gulden, rotten, schutten ende andere, dye alle sijn Hooch Ed. op het uyterste
der jurisdictie ende palen van Oirschot tot Boxtel toe, comende van 's-Hertogenbossche, sijn tegemoet gegaen ende dus met alle eere verwillecompt,
ingehaelt, veel gelucx ende voorspoedt gewenst hebbende, alle hun geweer
met vliegende vaendelen ende slaende trommelen daerop los gebrant ende
dus voorts tot aan de plaetsche alle in ordre gesteh zijnde aldaer wederomme
losgeschooten tot in de kercke gebracht ende naer de predicatie wederomme
uytgegaan, naar den Raethuyse het geweer mette vliegende vaendelen tot
8 in getal ende slaende trommelen wederomme losgebrant, in soo grooten
getaele, datter ongevaerlijck wel vijftienhondert mannen zijn vergadert
geweest'.77 De gilde-organisaties symboliseerden hier nadrukkelijk de aan
het grondgebied gebonden communttas, die met de betoonde eerbewijzen de
nieuwe heer erkende. Interessant is dat het publieke optreden van de gilden
samenging met het naar de kerk leiden van de heer, die daar door de predikant Robertus Immens werd toegesproken. De plaatselijke, katholieke organisaties maakten blijkbaar zo'n wezenlijk deel van de lokale samenleving uit
en waren zo nauw gelieerd aan het wereldlijk gezag dat de repressieve mogelijkheden van de predikanten en kerkeraden uitermate gering waren.
Bij het jaarlijkse koningschieten - dat zo door de gereformeerde kerk
werd vermaledijd - moest, zoals eerder vermeld, in naam van de overheid de
boom worden bevrijd of gebannen. De plaatselijke vertegenwoordigers van
het wereldlijk gezag in statendorpen en heerlijkheden schoten eveneens op
de vogel en waren niet zelden lid van het gilde. Aangezien zij ingevolge de
politieke reformatie officieel tot de gereformeerde religie dienden te behoren, telden de meeste gilden, hoewel overwegend katholiek, tevens protestantse (al dan niet crypto-katholieke) leden. Het lag voor de hand dat dit specifieke problemen met zich meebracht. Vaak moesten de gereformeerde gildebroeders zich conformeren aan de katholieke meerderheid, zeer tegen de
zin van predikanten en classes, zoals te Helvoirt in 1687, waar de schuttersgilden 'gebruijeken oock die stoutheit datse sodanige gereformeerde Gilde
Broedr. dwingen na de kerek te gaen, gelijck aen Coenrad van Doornick [...]
blijkt geschiet te zijn'.78
Over het algemeen waren de protestantse drossaards er niet op uit de
schuttersgilden op te heffen. Integendeel, sommigen traden zelfs toe als lid.
In Tilburg was het uitgerekend een drossaard die samen met andere notabele protestanten, onder wie drie schoolmeesters en een notaris, in 1665 een

schuttersgilde oprichtte. Dit gewerengilde, dat vanaf 1722 een katholiek bestuur kent en dan Sint-Dionysiusgilde heet, werd aanvankelijk neutraal als
'Broederschap ofte gilde van Cloveniers' aangeduid. Ook het Helmondse
Onze-Lieve-Vrouwegilde telde protestantse leden, onder wie de drossaard.
Dit oude en in verval geraakte gilde werd in 1667 door enkele gereformeerden als gemengde vereniging heropgericht. Het Helmondse Catharinagilde,
dat een minder prominente sociale samenstelling had, bleef daarentegen
onverminderd katholiek.79 Hieruit kunnen we opmaken dat de sociale
samenstelling van een gilde in hoge mate bepalend was voor de (interconfessionele signatuur: bij meer vooraanstaande, deftige verenigingen was de
sociale druk om ook leden van de nieuwe religie toe te laten aanzienlijk groter. Hieruit blijkt tevens het belang van de schuttersgilden voor de plaatselijke sociabiliteit waarin, ondanks de offensieve kerkeraden en classes, tevens
protestanten hun sociaal-culturele positie innamen en er op een Zuidnederlandse wijze vorm aan gaven.
Ook uit de bewaard gebleven koningsschilden en andere gildegeschenken van heren, drossaards, secretarissen en andere wereldlijke overheidsbekledcrs kunnen we opmaken dat zij in veel gevallen niet louter 'pro forma'
jaarlijks de boom bevrijdden. Hier doet zich de paradox voor dat gereformeerde ambtenaren die officieel geacht werden de beperkende plakkaten en
resoluties inzake gilde-activiteiten uit te voeren, in de praktijk volop deel
hadden aan de overtredingen. Zo schoot William Troickmorton, die als
drossaard van de baronie Cranendonk op 5 juni 1654 de overdracht gelastte
van alle geestelijke goederen binnen Maarheeze en Soerendonk aan de predikant, zich in datzelfde jaar tot koning. Volgens de regels van de gildekaart
schonk hij het Sint-Jansgilde van Soerendonk bij die gelegenheid een zilveren schild met op de voorzijde zijn familiewapen en op de achterkant het kasteel van Cranendonk - eigendom van de Oranjes - met de tekst: DE HEER
WILLIAM TROIKMORTON, RIDDER, DROSSAERT VAN DE BARONNYE VAN
CRANENDONCK, DER STADT EIJNDHOVEN ETC, IS CONINCK GHEWEEST IN
HET IAER 1654 VOOR HET CASTEEL VAN CRANENDONCK. Het was dezelfde
Troickmorton die omstreeks 1655 bij het Sint-Catharinagilde te Eindhoven
het vaandel inspecteerde. Uit de gilderekeningen kunnen we opmaken dat
men daartoe naar herberg De Ster was gegaan 'om uyt begeercn van de heere
drossart het vendele te thoonen om oft hun beliefden op te trecken oft niet',
waarbij voor één gulden en twaalf stuivers werd verteerd. In de (half)heerlijkhcdcn schoten de plaatselijke heren in veel gevallen hoogstpersoonlijk op
de vogel, zoals in Eerde, waar het Sint-Anthoniusgilde met familiewapens
gegraveerde schilden uit 1658 en 1682 bewaart die zijn geschonken door
jonkheer Hyacinthe d'Ailly.80
77. Van Sasse van Ysselt, 'Inhuldiging van Maarten Chnstuan Sweerts de Lamias'.
78. RANB, ACll.invnr 37,78'(1687) 79. Coenen,'De drossaard en het gilde',Jolles,
Schullersgildenin Soard-Braham,i, 172-174,11,165-170, Knippenberg, 'HetK.lo\emcrsgildevandcH Dionvsius' 80. Vgl ook het schild van het gilde van Sint Antonius Abt
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In 1696 schoot Erituis Duijtz, blijkens zijn bij het Sint-Jansgilde te Oerle
bewaard gebleven schild 'Stathouder Secretaris ende Connick der Vrijheijt
Oirle', de vogel met het geweer van de boom. Bij het Sint-Jorisgilde in Den
Düngen, nota bene behorend tot de vrijdom van 's-Hertogenbosch, wordt
nog altijd een rijk gedreven ereschild met familiewapen, helm en versieringen bewaard van Willem Mans, 'Notaris en Gesubstitueerde van de Heer
Officier' aldaar uit 1719. Hij was een belangrijk man in de toenmalige dorpssamenleving en combineerde zijn notariaat met ambten als kerkmeester
(1711-1745), schoolmeester en plaatsvervangend gemeenteschrijver (17171746). Uit hetzelfde jaar 1719 is een schild bewaard gebleven van 'Meester
Johannes van Daervelt', eveneens voorzien van een familiewapen; het
betreft de griffier van het kwartier Maasland, die in 's-Hertogenbosch aan de
Oude Dieze woonde.8'
Een wel heel bijzonder geschenk kreeg het Hilvarenbeekse Sint-Sebastiaansgildc in 1763 in de vorm van een zilveren wijnbeker met daarop de tekst:
'Deesen beeker vereert aan de Gilde van S. Sebastiaan tot H: Beek door
H:W:G: Heer RW. De Schmeling Raat ende Rentmeester Generaal over de
Meyery van S:Bosch 29 sept: 1763'. Deze Philip Willem de Schmeling
woonde lange tijd te Hilvarenbeek, waar hij het gilde patroneerde. Hij was
van 1745 tot 1782 raad- en rentmeester van de domeinen en als Staatse ambtenaar in de Meierij niet erg gezien. De gildebeker moet in 1763 ter gelegenheid van het jaarlijkse vogelschieten zijn geschonken, aangezien er een
koningsschild van brouwer Johannes Despa met exact dezelfde datum
bewaard is gebleven. De aan het voetbooggilde van Sint Sebastiaan door de
drost beschikbaar gestelde prijzen waren in 1763 overigens aanleiding tot
onenigheid met het Hilvarenbeekse handbooggilde van Sint Joris. Dit gilde
werd niet toegelaten tot de schutsboom, zodat het zich genoodzaakt zag zijn
toevlucht te nemen tot de molenroede. Deze wrijvingen stonden in schril
contrast tot het oude gebruik 'dat altijt de gilde die niet en schiet de andere
loflijk aen den boom, en wederom ter syner herberge brengt'.82 Blijkbaar
stond er in 1763 te veel op het spel om deze collegiale gewoonte te volgen.
De gereformeerde ambtenaren traden met hun lidmaatschap van de
schuttersgilden min of meer als vanzelf, althans wanneer we de vertekenende negentiende- en twintigste-eeuwse confessionele bril afzetten, in de
voetsporen van hun katholieke voorgangers. Het lidmaatschap van wereldlijke gezagsdragers was immers van oudsher gebruikelijk. In sommige gilden moest volgens de gildekaart zelfs de functie van hoofdman of deken uitgeoefend worden door de drossaard, zoals bij de Sint-Jorisgilden in Reusel
en Bladel. Uit Reusel zijn uit het begin van de zeventiende eeuw enkele
koningsschilden bewaard gebleven die geschonken zijn door katholieke
ambtenaren die door de abdij van Postel waren aangesteld. Zo liet mr. Cornells Lippens, secretaris van de Reusclse dingbank, in 1606 heel toepasselijk
twee gekruiste ganzeveren op zijn schild graveren. Bijzonder is het schild
van mr. Henrick Stevens, die in 1609 driemaal achtereen de vogel naar bene-

den had geschoten en zich, behalve secretaris van Postel, tevens keizer van
Reusel mocht noemen. De dorpssecretaris van Breugel bij Son, Hendrick
van Hoof, was in 1641 blijkens zijn schild koning van het Sint-Barbaragilde.
Illustratief voor de participatie van notabele overheidsdienaren zijn de schilden van het Sint-Jorisgilde te Tilburg uit de eerste helft van de zeventiende
eeuw. Mr. Herman de Roy, 'Baccalaurus inne Den Rechten Ende Secretaris
van Tilborch Ende Goirl' schoot zich in 1613 en 1619 tot koning. De bij die
gelegenheden geschonken schilden dragen zijn familiewapen met de voor
een schutter toepasselijke spreuk VINCIT QUI PATITUR (wie duldt wint). In
1642 is het een lakenkoopman en oud-burgemeester die zich tot koning
schiet. Veelzeggend is het schild van Joris Verschueren 'Out Borgemester
Tegenwo[r]dich Schepen Tot Tilborch Ende Goei. Coninck Vanden Papegaei Vogel' uit 1649. Deze Joris Joachimszoon Verschueren was in 1646 burgemeester en gelieerd aan de familie De Roy. Hij werd in 1654 samen met
twee andere katholieke schepenen in het kader van de politieke reformatie
uit de magistraat geremoveerd. Ruim zeventig jaar later wordt uit de schuurkerk op 't Heike te Tilburg een glasvenster verwijderd waarop Sint Joris met
de draak staat afgebeeld met daaronder de tekst: 'Joris Verschuren schepen
van Tilborgh ende Gorele, coninck van den edele ridder ende martelaar sint
joris 1650'.83
Over het uit andere Zuidnederlandse plaatsen bekende Sint-Jonsspel,
waarbij men na afloop van de kermisprocessie de draak - symbool van het
kwaad — bevocht en neerstak, ontbreken in oostelijk Noord-Brabant gegevens, hoewel daar maar liefst 35 Sint-Jorisgilden geweest zijn. Zo hing te
Moergestel een schilderij met Sint Joris in de herberg waar het gilde teerde
(zie afb. op p. 440). Dat het draaksteken er in de zestiende eeuw in ieder geval
bekend was blijkt uit een onkostenpost in de stadsrekeningen van 's-Hertogenbosch uit de jaren 1503-1504; daarin wordt vermeld dat 'Item den auden
Schutten inder feesten van onse Lieve Vrouwen ommegank tot salpeter
ende buscruyt omme den Draeck te stekenen 7 V5 st.'. Gezien de ingrediënten zal het een spectaculaire vertoning zijn geweest, wat tevens blijkt uit
de beroemde gravure van de Sint-Joriskermis naar een tekening van Bruegel, die omstreeks 1560 door Hieronymu's Cock werd uitgegeven. Hierop
figureert een vervaarlijke draak op wieltjes, die bij de staart bestuurd wordt,
en nabij een geschoren lindeboom op het marktplein door de heilige ridder
wordt bestreden (zie afb. op p. 394).8+
te Nuland, geschonken door 'Jonckcr Gcracrt \an Vladeracken Heer \an Gcffcn ende de
leenhuis\anNuilant'uit 1599 Knippenberg, 'Brabants gilde7iher', 21 (1974)21,24
(1977) 25, De Haan, -inhiefSt Calharmagilile,l,ii
81 Knippenberg,'Brabants gildc/il\er', 15 (1968) 43,23 (1976) 55-56, Oumen, 'Koningsziher en andere Gilde uitrustingsstukken \an hetSmtJansgildeteOerle',62 82. Knippenberg,'Brabants giUle/il\er', 16
(1969) 28,Jolles, Schulter\g:li/en in h oor J-Brabant, I, 186-188 83. Cocncn, 'De drossaard
en het gilde', 56, knippenberg, 'Brabants gildcziher', 19(1972)5, 20(1971) S^-s 1. 29
(1982)41-42 84 Knippenberg,'Het Sint-Jonsspcl de draak steken'
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Dat in de achttiende eeuw niet alleen gereformeerde predikanten maar ook
katholieke pastoors kritisch stonden tegenover gilde-activiteiten blijkt
onder meer uit een schrijven van de Gemertse parochieherder P. G. Ecrevisse (1765-1799), gericht aan de Raad van de Balije Aldenbiezen van de Duit
se Orde te Maastricht, onder wiens beheer de commanderij Gemert viel. Op
1 mei 1787, ten tijde van de politieke strijd tussen patriotten en orangisten,
zag de pastoor zich genoodzaakt de landsheer te wijzen op bepaalde 'misbruiken', zoals het schenken van twee of drie tonnen bier en enige potten
jenever bij het teren en optrekken van de schuttersgilden aldaar. Voorts stel
de hij 'dat het gemeene volk so onmaetigh suijpt, dat er met meenighte dron
ken zijn, hun werck niet alleen op dien dagh, maer ook op den volgenden,
door onmaetigheit kranck zijnde, versuymen'. Om deze misstand tegen te
gaan stelde Ecrevisse voor om de traktatie in kleine porties uit te delen, en
niet in de herbergen maar thuis te laten consumeren. Op deze wijze zou niet
alleen dronkenschap worden voorkomen, maar konden ook vrouwen en kin
deren van de traktatie genieten.85 In tegenstelling tot de predikanten stoorde
deze geestelijke zich niet zozeer aan de bijeenkomsten en het vogelschietcn,
als wel aan de ermee gepaard gaande onmatigheid. Een jaar later, in 1788,
bepaalde de landcommandeur van de Duitse Orde te Gemert dat bij gele
genheid van de aanstaande kermis de inwoners niet troepsgewijs mochten
samenkomen, laat staan met geweren schieten, op de trommel slaan 'ofte
met een instrument van een oproermaeckende geluid over de straaten
lopen'. De schuttersgilden werden daarentegen geacht zich gereed te hou
den om, in geval van nood, op bevel van de overheid op te treden tegen
oproerkraaiers. Men was zich er evenwel van bewust dat dergelijke onrust
stokers zich ook binnen gildegelederen konden bevinden. Sterker nog, in de
roerige patriottentijd ontpopten sommige schuttersgilden zich, zoals in
Boxtel en Sint-Oedenrode, als politieke exercitie- of wapengenootschappen,
die in beginsel de bestaande orde vijandig gezind waren. In Deurne werd in
1784 onder aanvoering van pastoor Swinkels een patriots gezind schutsgilde
van Sint Hubertus opgericht. Na 1787 zou de overheid zulke nieuwe wapen
genootschappen niet meer goedkeuren. Zoals het kermisvieren in tijden van
politiek-militaire onrust of van besmettelijke ziekten kon worden verboden,
zo bepaalde de plaatselijke overheid soms dat tijdens de kermisdagen het
koningschieten verboden was, zoals in Mierlo in september 1780.8ή
De houding van de katholieke geestelijkheid tegenover de schuttersgil
den werd in de loop van de negentiende eeuw, al dan niet op instigatie van ho
gerhand, steeds kritischer. Zo wilde pastoor en landdeken J. Kerstjens in
Cuijk reeds in 1816 het gilde van Sint Antonius en Sint Martinus omvormen
tot een zuiver godvruchtige vereniging: weg met de wereldse geneugten, het
zondige koningschieten en drinken. Op 18 januari van dat jaar liet hij alle gil—
debroeders een door hem opgesteld reglement ondertekenen, waarmee de
oude kaart buiten werking werd gesteld. Als motivering voor dit ingrijpen
memoreerde hij dat 'dit godsdienstig en weldadig broederschap' in verval

was geraakt, zodat het in plaats van godsdienstige doeleinden, zoals 'elkander tot eene meer onderlinge liefde en godtsdienstigheid op te wekken, de
overledene te begraven, en voor derzelver zielen te bidden, voorts voor de
behoeftige huysarmen een bijzonder sorg te dragen', was ontaard in 'eene
wareldsche en ydele uytspanning'. Zo was in zijn ogen het volgens de oude
kaart verplichte gebruik om op een kerkelijke feestdag met trommel en vaandel over straat te trekken, volstrekt ongepast, en zeker het vogelschieten. In
artikel zeven van het nieuwe, klerikale reglement werd bepaald dat gildebezittingen als zilver, vendel en trom onmiddellijk verkocht dienden te worden. Opmerkelijk is dat, zoals uit het gildearchief blijkt, de pastoor nog omstreeks 1810 had gezorgd voor een nieuw gildevaandel. Het reglement, dat
van hogerhand was opgelegd, werd echter niet uitgevoerd en het gilde behield zijn bezittingen. Wel werd, eveneens op aandringen van de oud-bisschop van Roermond, Johannes Baptista, baron Van Velde de Melroy, die
van 1802 tot 1824 apostolisch vicaris was van het district Grave-Nijmegen,
in januari 1821 doorgevoerd dat 'er voortaan op ons broederschap op de
Zondagen niet meer gespeeld of gedanst zal worden'. Dit gebeurde om de
dag des Heren 'behoorlijk en godsdienstig over te brengen, en die dagen niet
door het spelen van de viool of andere instrumenten, en door danzen te storen'.8?
Toonaangevend voor het pastorale beleid inzake de schuttersgilden was,
evenals bij de bestrijding van de gemengde bijeenkomsten der jongeren, de
herderlijke brief van apostolisch vicaris Antonius van Alphen van 10 februari 1822. Behalve tegen de nachtelijke conventícula keerde deze zich tegen samenkomsten overdag 'waarvoor geen enkele duidelijke eerbare reden aan te
voeren is, maar waartoe alleen het jeukend verlangen naar wereldse, vaak oneerbare, vermaken uitnodigt'. Van een andere orde waren naar zijn mening
de bijeenkomsten bij daglicht die 'niet volgens een ingewortelde, in zijn oorsprong niet slechte, gewoonte plaats hebben, en daardoor een zeker eerbaar
voorkomen vertonen', zoals 'de Gildedagen, de feesten van de Patronen der
ambachtslieden, en van andere verenigingen'. Voorwaarde was evenwel dat
de vrouwen en meisjes zich voor of bij zonsondergang naar huis zouden begeven. Wanneer alles zedig verliep, konden deze bijeenkomsten volgens Van
A l p h e n tot 'de toelaatbare kwaden' gerekend worden. 8 8 D e z e richtlijn liet loss. RANB, Commandenj Gemert, invnr 444 (1 -5-1787) Vgl. ook de kritische opmerkingen over de gilden in de aantekeningen van de Helmondse kapelaan Siardus M e n e n s in
de jaren '70 van de 18de eeu» Zie Zwijsen, 'Een jaar kapelaan te Helmond', en Frenken,
De oude sihulsgilden гап Helmond, 8-9,82, 106 86. RANB, Commandenj Gemert,
inv nr 418 ( 17-0-1788), Van Emstede, Varia Peellandiae histonae, Scabinale ordonnantien
Mierlo, 8-9-1780 Vriendelijke mededeling Tiny Romme 87. Jolles, Schultersgilden m
Noord Brabant, 1,77 Zie voor pastoor Kcrstjens en Van Haren Schutjes, Geschiedenis гап
hei bisdom 's Herlogenbosch, 111,408-409 88. BAH, doos bisdom 25, Van Alphen vu, brief
10-2-1822 Deze pastorale brief zou tevens als uitgangspunt dienen voor het beleid van
apostolisch vicansjoannes van Hooydonk te Breda, die op 2<; april 1827 een decreet met
betrekking tot de schultersgilden zou uitvaardigen Vgl BAH, doos bisdom 30, Den
Dubbelden v, map 1, en Melief^oanwcÏ van Hooydonk, 30-37
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kale zielzorgers tegelijkertijd voldoende ruimte om zonodig effectief op te
treden tegen de hun onwelgevallige gildebijeenkomsten Dit was evenwel
sterk afhankelijk van de pastoor in sommige parochies vernemen we niets
van enige spanningen, voor andere dorpen beschikken we daarentegen over
uitgebreide dossiers met betrekking tot pastoraal ingrijpen
Illustratief voor de moeizame verhouding tussen schuttersgilden en pas
toraal gezag in de eerste helft van de negentiende eeuw is het optreden van de
Nuenense pastoors Chr van Will (i 816-1840) en W Ρ van Lent (1840-1879)
Op het grondgebied van hun parochie bevonden zich maar liefst drie schut
tersgilden, te weten het Sint-Annagilde in Nuenen-dorp, het Sint-Antoniusgilde te Opwetten en het gilde van Sint Cathanna in de buurtschap Boort
Met name de twee laatste vormden bolwerken van verzet die zich keer op
keer aan de pastorale richtlijnen trachtten te onttrekken In het memorieboek van de Sint-Clemensparochie ruimde pastoor Van Lent \eel plaats in
voor de gilden, opdat zijn opvolgers zouden weten wat de gilden 'in vroegere
jaren geweest /ïjn, en wat zij er nog ten allen tijde van te wachten hebben'
Pro memorie tekende hij aan dat reeds in 1825 een geschil was gerezen tussen
zijn voorganger en de gildebroeders van Sint-Cathanna over het verplaatsen
van het beeld van hun patroonheilige naar een minder prominente plek
Hierdoor onstonden 'zeer onaangename figuren', waarbij /elfs de apostolisch vicaris had moeten ingrijpen om de rust in de parochie te herstellen
Hij gelastte de pastoor het beeld bij gelegenheid van de kermis dat jaar weer
op de oude plaats terug te zetten, 'egter van den kant der rebellen met belijdenis van schuld en onderwerping aan den Pastoor, welke hem onder handteekening hunne gehoorzaamheid aan de kerkelijke verordeningen hebben
beloofd' Hc> Bij de/e ene confrontatie zou het in Nuenen niet bhj\en
Toen in 1844 de nieuwe burgemeester plechtig werd ingehaald, liet de
pastoor persoonlijk aan de Opwettense gildebroeders weten dat de burgervader niet door hen wenste te worden verwelkomd Het Antoniusgilde \oelde zich hierdoor gepasseerd, en ook een ontvangst achteraf, waarbij de burgemeester hen met een glas wijn vereerde, kon het eerverlies niet meer goedmaken Veelzeggend is dat het Opwettense gilde er een omweg ν oor over had
om bij terugkeer langs de katholieke pastorie te gaan om 'in eene zeer veragtelijke of bespottende houding, met twee man op een standaar-paard geze
ten, met den hoed wuifende, en voor de deur der pastorij schreeuwende als
dronkaards en gekken, even als of den Pastoor wilden uitlachen, voor zijne
waarschuwing, die hij hen des morgens was komen mededeelen' In de preek
die de pastoor de volgende zondag naar aanleiding van deze gebeurtenis
hield, sprak hij zijn droefenis uit over het gildegedrag wie zijn bevelen
'ofschoon buiten de kerk gesproken, doch niet aan de geringste volksklas,
maar aan de hoofden eener gilde' in de wind sloeg, zou zich ook m heilige
zaken 'als instrumenten laten gebruiken, om eene mecnigte onnozele zielen
tot wederspannigheid opteruigen en te misleiden' Door zulke 'handlangers
van Satan worden aan den Godsdienst ge\ oeligc slagen gegev en', preekte de

zieleherder, die het als zijn heilige plicht beschouwde om tegen elk misbruik
op te treden: 'daarom zal ik elke overtreding, elke misdaad, elke ergernis
berispen, veroordelen, tragten te beletten zonder aanzien van personen', opdat hij straks voor Gods rechterstoel zou kunnen aantonen dat hij zijn uiterste best had gedaan voor het zieleheil van zijn parochianen. Het resultaat van
deze niet mis te verstane preek was, zo noteert pastoor Van Lent met voldoening, dat 'de kopstukken van die comedie' hem vergiffenis zijn komen vragen.«0
Het jaar daarop, in 1845, ontstaat er echter wederom onenigheid. Het
dringende advies om dat jaar wegens de mislukte aardappeloogst niet uitbundig kermis te vieren viel bij de gildebroeders niet in goede aarde. De pastoor verklaarde weliswaar de kermis niet te willen verbieden, maar gebood
zijn parochianen desondanks niet naar de buitenkermissen te gaan. De
getrouwden dienden thuis bij hun kinderen te blijven en te zorgen dat zij niet
door 'ongewenst bezoek' aan onheil werden blootgesteld. Voorts mocht er
geen viool of trommel gespeeld worden, laat staan dat er sprake kon zijn van
vogelschieten. Bovendien bepaalde Van Lent 'dat ieder gild in zijne eigc
buurt den dag vrolijk, bedaard, doorbrenge, en niets lings en regts alle herbergen van het dorp doorloope, zoodat zelfs de meisjens na den middag niet
meer in de herberg komen, maar 't huis onder elkander zich vermaken, dewijl de mannen zorgen dat zij 's avonds bij tijds 't huis zijn'. Ter opvulling
van het kermisvacuum werd jong en oud gelast niet alleen 's morgens naar
gewoonte de mis bij te wonen, maar ook 's avonds in de kerk of thuis de
rozenkrans te bidden en gezamenlijk het avondgebed op te zeggen. De
schuttersgilden in de Nucnense buitengebieden (Opwetten en Boort) onttrokken zich echter demonstratief aan de pastorale vermaningen door op de
trom te slaan, niet in gewone orde naar de kerk te komen, tijdens de mis niet
te offeren en na de dienst alle herbergen afte lopen. De jongens en meisjes
gedroegen zich volgens de pastoor baldadig en liepen bovendien de volgende dag naar de Eindhovense weekmarkt om niet alleen daar, maar ook in
Stratum en Tongelre, in de herbergen te 'gaan dansen, drinken en vreijen
totdat zij na met veele schande in die plaatsen van zich hebbende doen spreken, laat inden avond buiten den gewonen tijd zijn 't huis gekomen'.4'
Naar aanleiding van dit weerspannige gedrag maakte de pastoor wederom van de preek gebruik om zijn parochianen de les te lezen. In het memorieboek staat deze donderpreek genoteerd; daaruit blijkt goed hoe 'de macht
van het woord' vanaf de kansel werd aangewend. 'Broeders! Ik moet vandaag
diegcene bedanken, welke aan mijn hartelijk verzoek voldaan hebben, ik
wenschte dat ik dit aan alle gilden konde doen; maar het is er zoo ver af, dat ik
groóte rede heb van mij te bedroeven over de vergaande buitensporigheden
in de kermisdagen, over de wederspannigheid, overdaad, onzedig verkeer,
89. Cornehssen, Pastorale zorg, 2-7 Zie voor deze herders tevens Schutjes, Geschiedenis
itin hel bisdom 's Herlogenbosch, ν, 211 co Cornclissen, Paslorale zorg, 8 16 ол· Ibidem,
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nachtloperi), baldadigheid, schandalen in omliggende gemeentens en aan
andersgezinden' Juist van verenigingen die zich onder de hoede hadden
gesteld van een heilige, wiens deugden als richtsnoer voor de leden behoorden te dienen, mocht men beter verwachten Het was dan ook niet verwonderlijk 'dat gi) gebukt gaat onder opeenvolgende straffen van Gods regtvaardige hand', waarmee de pastoor doelde op misoogst en cholera-epidemie In
zijn preek besprak hi) de oorzaken van deze onheilen die de wederspannige
broeders over de gehele gemeenschap hadden afgeroepen In de eerste plaats
betrof dit het niet opvolgen van de pastorale vermaningen, 'gij hebt u willen
wreken tegen een gewaand onregt, dat gi) meendet te zien, omdat ik u om de
droevige tijdsomstandigheden een uitruchtig kermis houden slegts heb
afgeraden' Een andere oorzaak was het wanbeleid van de gildehoofdheden,
'die zich zelf oproeng gedragen, anderen door siegte raadgevingen en hun
voorbeeld tot wederspanmgheid aansporen, daar trotsch op zijn, en op
hunne ondeugden roem dragen' Behalve de eigenzinnigheid en koppigheid
van de gilden waren het de herbergiers die met het oog op tijdelijk gewin het
heil in de waagschaal durfden te stellen De kwaal zat volgens de pastoor
evenwel nog dieper zijn gezag werd fundamenteel ondergraven door 'de lafheid en toegevendheid der ouders en oversten, die wetende, dat er reeds een
wederspannige geest heerschte, hunne kinderen nogtans niet hebben teruggehouden, hen te veel geld in handen hebben gegeven, toen zij het op eenen
afdwingenden toon vraagden, en dronken zijnde hen met hebben durven
bestraffen' Men had zich kortom door dronkenschap en een onzedige handelwijze 'vuilder als eene beest' aangesteld, 'want eene beest houdt op te
drinken als het genoeg heeft, en drinkt met buiten zijnen dorst, maar een
dronkaard zuipt zoolang hij nog drank door zijne keel kan krijgen'y2
Pastoor Van Lent zag wel in dat de handelwijze \an zijn parochianen een
georganiseerd, demonstratief verzet betekende 'Nooit zoud gij u zoo liedeng gedragen hebben, maar omdat ik zoo welmeenend zoo hartelijk het u heb
afgeraden, daarom hebt gij met voorbedagtheid, dagen vooruit, het besluit
gemaakt van naar mij niet te luisteren ' De pastoor memoreerde voorts vroegere gildeconflicten en concludeerde 'dat ik agting heb voor eene gilde, die
hare pligt doet, die handelt overeenkomstig harer wetten en godsdienstige
instelling, zoodat zij zich den standaar waarin het Afbeeldsel van haren
Beschermheiligen prijkt, waardig maakt, en dan noem ik eene gilde een
fraaje, eene goede zaak maar ik verfoei, ik haat eene gilde, en zal er mij altoos
afkeeng en vijandig aan toonen, als zij hare phgt verzaakt, als zij aan haar
geweten en haren Godsdienst ontrouw wordt, als zij door haar gedrag tot
oneer en schande strekt van haren roep, als zij openlijk de schandalen voortplant, als zij door dronkenschap, ontuchtige verkeeringen oproenge taal,
baldadighcden zich hatelijk en afschuwelijk maakt bij God en bij de menschen, met een woord, als de gilde in geheel haar voorkomen, en handelen
niet een godsdienstig maar een dui\elsfeest schijnt te \ ïeren' De schuttersgilden waren kortom ontaard en dienden tot hun oorspronkelijke, strikt reli-

gieuze broederschapsplichten te worden teruggebracht. Daartoe bepleitte
de pastoor het vervangen van de hoofdlieden 'door brave, bejaarde, deftige,
bedaarde, godvreezende officianten, die eer doen aan hunne zaken, die door
hun gedrag zich waardig maken te staan aan het hoofd van eene Gilde of
gezelschap, dat voor zich als Beschermer verkoren heeft eenen uit het getal
Gelukzaligen in den Hemel'.9-1
Dit retorisch geweld heeft stellig indruk gemaakt en effect gehad. Vier
jaar later, in 1849, toen de pastoor naar aanleiding van de heersende choleraepidemie wederom dringend had 'geadviseerd' geen kermis te vieren aangezien 'op de meeste plaatsen, daar kermis gehouden is, onheilen hebben
plaats gehad, het zij Cholera gevallen, groóte oneenigheden, vegtpartijen, ja
zelfs schielijke sterfgevallen van buitengewonen aard, die genoegzaam aanduidden, hoezeer de regtvaardige God de kermissen schijnt aftekeuren',
blijken de parochiale gildebroeders zich, op een enkele uitzondering in de
buitengebieden na, keurig te hebben gedragen. Pastoor Van Lent bedankte
niet alleen de gildebestuurdcrs uitvoerig 'voor hunne getrouwe medewerking tot handhaving der goede orde, en voor hunnen ijver om alle kwaadwilligheid te beletten' maar ook 'alle leden der Gilden van Nuenen, en alle
mijne Gemeentenaren voor hun deftig gedrag, en voor hunne getrouwe
onderwerping aan de wetten der redelijkheid en van den Godsdienst, waarop zij meer prijs hebben gesteld, als op die zotte en zinnelijke vermakelijkheden van de kermis'. Een paar jaar later ging de pastoor ertoe over om op de
drie kermisdagen elke morgen een gezongen gildemis in te stellen om het
vrije-tijdsvacuüm op deze wijze met religieuze activiteiten op te vullen. Letterlijk schrijft Van Lent in zijn memoriaal: 'Hierdoor heb ik een misbruik
willen uitroeijen: op den enkelen dag dat er voor hen vroeger geene mis
geschiedde was de jongheid gedurende den geheelen voormiddag rondkwansclende, de meisjes opzoekende, uithalende gansch aan zich zelven
zonder orde of gezag overgelaten, zoodat de deugd van matigheid en zuiverheid dien dag in 't grootste gevaar verkeerde'. De buitengilden van Boort en
Opwettcn maakten tegen deze extra missen weliswaar bezwaar door te stellen dat men naar de Eindhovense botermarkt moest, of in de stal of op het
land moest werken, maar de pastoor was omerzettelijk en weerlegde de
bezwaren met het argument dat een niet goed begonnen dag wel slecht
moest eindigen.94
De clerus slaagde erin de werkelijkheidsbeleving van de gelovigen vanaf
de kansel in hoge mate te beïnvloeden. Het kermishouden werd door de
katholieke predikanten voorgesteld als een vorm van zondig en God onwelgevallig gedrag, waarvan de vierders de verschrikkelijke consequenties zelf
zouden moeten dragen. De kerk kon de gelovigen wel op voorhand waarschuwen, maar niet achterafin bescherming nemen tegen de met ziekten en
misoogsten straffende hand Gods. Door een met volharding gevoerd strate92. Ibidem, 20-23 93- Ibidem, 23-27 94. Ibidem, 27-33
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gisch beleid, zoals het aandringen op bestuurshervorming en het instellen
van speciale gildemissen, kreeg men uiteindelijk greep op deze vorm van
volkscultuur, die zich manifesteerde als een effectief georganiseerd bolwerk
van verzet De trotse gilden moesten zich uiteindelijk bi) de pastorale
machtsconfiguratie, waarbij aan de kermis- en teerdagen een uitgesproken
negatieve connotatie werd verbonden, neerleggen In werkelijkheid was
deze capitulatie voor de gilden veelal een strategie om te kunnen overleven
in een hun vijandige confessionele conjunctuur, waarin de schutsgilden let
terlijk als 'ontaarde' religieuze broederschappen werden beschouwd De
parochianen manoeuvreerden, al dan niet behoedzaam, in de van hogerhand
toegestane marges Toen in de jaren vijftig van de negentiende eeuw de
'doelschuttenjen', die meestal achter de herbergen waren gelegen, in zwang
kwamen, was pastoor Van Lent er als de kippen bij om de Nuenense jongelui
te vermanen hieraan niet mee te doen In ι865 noteert hij in zijn memoriaal
echter verbitterd dat men tijdens zijn ziekte heeft 'weten te bekuipen dat er
in navolging van andere gemeentens drie boogschuttenjen of doelen zijn
ontworpen en opgengt, gansch tegen mijnen zin daar wederom, gelijk over
al, zullen bittere vruchten van gesmaakt worden' 9 5 Toen het pastorale gezag
tijdelijk tanende was door ziekte, zagen de Nuenense jongeren blijkbaar hun
kans schoon Deze Nuenense gebeurtenissen stonden niet op zichzelf Ook
elders, zoals in Waalre, Sint-Oedenrode, Geffen, Waalwijk of Haps trad de
katholieke geestelijkheid bij tijd en wijle streng op tegen het profane vereni
gingsleven en tegen het gildewezen in het bijzonder
Zo bestond er in Waalre in de jaren dertig van de negentiende eeuw een
slepend conflict tussen pastoor N F de Noot ( 1802-1840) en de schuttersgil
den over de datum van de jaarlijkse kermis Het bijeenkomen op de oude kermisdatum in oktober werd door de herder gelijkgesteld met de verboden ge
zelschappen van 'ongelijke personen', voortaan diende de kermis in augus
tus gevierd te worden, ook al verbleven dan vele inwoners als seizoenwerker
in Holland en Zeeland Een dag na het feest van de heilige Wilhbrordus, pa
troon van Waalre, werd op 8 november 1827 door een aantal 'weggangers'
demonstratief een nieuw gilde opgericht met Sint Martinus (feestdag 11 no
vember) als patroon 'Versierd met stroo en vodden en eene geleende trom
uit de Gemeente Oerle, en de schutsboom hun geweigerd zijnde (omdat zij
danspartijen met ongelijke personen hielden tegen het verzoek van onzen
Eerwaarden Heer Pastoor)', zo schrijft de plaatselijke schoolmeester, 'heb
ben zij eene spar opgengt en er den vogel op geschoten zonder dat Burge
meester noch Assessoren hier deel in genomen hebben, ofschoon hunne Gil
de thans een geschikt Vaandel en Trom heeft, zoo is zij echter tot op heden
door niemand erkend of gewettigd' Toen het nieuwe gilde twee jaar later, in
1829, door de wereldlijke overheid werd goedgekeurd naast het aloude Willibrordusgilde, wilden de broeders van Sint-Martinus ook officiële erkening
door de kerk Wegens hun weerspannige houding inzake de kermisdatum
werkte de pastoor dit gilde echter svstematisch tegen, onder meer door, met

een beroep op de kerkelijke verordeningen van 1697 en 1822 tegen danspartijen, de broeders de sacramenten te weigeren. Toen kerkelijke goedkeuring
uitbleef, wendde men zich tot apostolisch vicaris Van Alphen.
Uit de gevoerde correspondentie blijkt dat over de rug van de gildebroeders tevens een competentiestrijd tussen de katholieke pastoor en de protestantse burgemeester - het plaatselijke kerkelijke en wereldlijke gezag werd uitgevochten. Hierdoor was de situatie ontstaan dat er niet alleen twee
kermissen waren, maar tevens twee schuttersgilden. Mocht het nieuwe gilde
van de pastoor de kerk niet binnen, de burgemeester stond de broeders toe
een schutsboom voor zijn huis op te richten. Pastoor De Noot waarschuwde
vanaf de kansel dat 'daar d' ouwde kermis tenemaal is afgeschaft, word cen
ider gewaarschuwd dat alle geselschappen van ongelijke personen op groóte
en sware sonde sijn verboden'. De rebellerende gildebroeders werd de absolutie geweigerd 'tot hunne verdoemenis'. De sacramenten werden nadrukkelijk als een machtsmiddel gehanteerd: 'Als gy soo suit sterven, suit gij sonder gewijde aarde begraven worden en voor ongelukkige ziele zal geencn
lijkdienst gedaan worden'. Ook al intervenieerde de districtscommissaris in
deze kermis- en gildekwestie, de nieuwe kermisdatum in augustus bleef
gehandhaafd, aangezien de rigoristische apostolisch vicaris de gelijkgeaardc
pastoor bijviel. Dat de in het Sint-Martinusgilde verenigde seizoenwerkers
op deze wijze 'beroofd werden van de vermaken, vrolijkheden, platzieren,
welke onze hedendaagsche kermissen opleveren', zo schreef Van Alphen aan
de commissaris in 1829, was in het kader van de zedelijkheid zijns inziens
juist toe te juichen.46
In Haps kwam het Sint-Nicolaasgilde in 1842 op soortgelijke wijze in
aanvaring met pastoor J. J. \an Veerssen (1823-1873), toen deze het dansen
tijdens de feest- en teerdagen verbood. Wie zich niet aan de kerkelijke geboden hield werd uitgesloten van de paasbiecht. Alleen door plechtig te beloven in het vervolg geen gildefeesten meer bij te wonen, werd men tot de
paascommunie toegelaten. Toen de jongeren daarop massaal bij de paters
kapucijnen in Velp ging biechten, werden zij door de pastoor, zelfs op vertoon van een biechtbriefje, aan de communiebank overgeslagen. De Hapse
pastoor wilde, evenals zijn collega uit Boxmeer, het gilde dus weg hebben, en
hij zette daartoe alle machtsmiddelen in waarover hij beschikte. Bij de apostolisch vicaris dienden de hevig verontwaardigde inwoners een smeekschrift
in, ondertekend door vele prominente dorpelingen, waarin zij zich beklaagden over deze pastorale terreur. Ook al werd het kerkelijk beleid van hogerhand onverkort doorgevoerd, het Hapse gilde bleef ondanks deze klerikale
tegenwerking bestaan.97
In weer andere parochies leidde de aanwezigheid van ongehuwde vrou95. Ibidem, 34 Bi] dedoelschuttcrijcn werd niet \crticaj] υρ de staak of wip geschoten,
maar horizontaal op een schietbaan, al dan met in de roos 96. Zoetmulder, Aalst en Waalre,
11, 127-143 97. Douma, LHet Hapse gilde in 1842 in conilict met de pastoor'
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wen op gildebijeenkomsten tot conflicten met de geestelijke overheid. Zo
keerde de Waalwijkse pastoor A. P. Schrijvers ( 1836-1870) zich in 1844 tegen
de gewoonte van het plaatselijke Sint-Jorisgilde om op teerdagen één of twee
vrouwelijke introducées mee te brengen. Om zijn handelwijze hierarchische
kracht bij te zetten, verzocht hij apostolisch vicaris Den Dubbelden een verbodsbrief te schrijven. In zijn epistel verwees Den Dubbelden - hoe kan het
ook anders bij deze weinig oorspronkelijke kerkleider - naar de circulaire uit
1822 van zijn voorganger Van Alphen. Het gildebestuur besloot om voor het
jaar 1844 afte zien van introducées, maar wilde voor de toekomst wel graag
beschikken over de precieze inhoud van de bedoelde circulaire. Toen bleek
dat de circulaire het meebrengen van gildezusters op zich niet belette
(zolang de eerbaarheid in acht werd genomen behoorde dit immers tot de
'toelaatbare kwaden'), werd het verbod simpelweg genegeerd. Dat de pastoor en kapelaans uit protest bedankten voor de invitatie de maaltijd bij te
wonen, zal de Waalwijkse broeders nauwelijks hebben gedeerd. Hier zien we
een zeldzaam voorbeeld van een mislukte klerikale poging tot zuivering van
een gilde. Aangezien het Sint-Jorisgilde het oudste schuttersgilde van Waalwijk was, werd hiermee de toon gezet voor de andere plaatselijke schietverenigingen.98
Elders slaagden pastoors, als ware lokale potentaten, er beter in de vermaken van de schuttersgilden in de negentiende eeuw te reglementeren of
grotendeels afte schaffen. Zij probeerden, goedschiks of kwaadschiks, de in
hun ogen ontaarde en van de oorspronkelijke, religieuze doelstellingen afgedreven schuttersgilden weer om te vormen tot strikt godvruchtige, ingetogen broederschappen. Daartoe beriepen ze zich veelvuldig op de rigoristische pastorale brief van apostolisch vicaris Antonius van Alphen, die behalve op het terrein van de schuttersgilden ook reeds veel onrust had veroorzaakt met betrekking tot de jongerencultuur in stad en land. De kermisverboden die de wereldlijke overheid uitvaardigde tijdens de Status Quo-tijd in
de jaren dertig van de negentiende eeuw kwamen voor veel zielzorgers als
geroepen. Op deze wijze ging men als het ware een strategische alliantie met
het wereldlijk gezag aan om de eigen moraaltheologische idealen te verwezenlijken. Zowel de lokale als de provinciale overheden stonden echter bijzonder kritisch tegenover het vaak blinde rigorisme van de clerus, waardoor
in hun ogen onnodig veel verwarring en verdeeldheid werd gezaaid onder de
ingezetenen. Wel bijzonder brutaal was het eigenmachtige optreden van
pastoors die zich het gildezilver toeeigenden om het ten behoeve van de kerk
te laten omsmelten, hetgeen bijvoorbeeld in Sint-Oedenrode het geval was.
Een dergelijke handelwijze staat in wel erg schril contrast met de zorg die de
pastoors tijdens de troebelen in de zestiende en zeventiende eeuw hadden
betoond voor het gildezilver! In Geffen confisqueerde pastoor H. Piggen
( 1852-1861 ) in 1860 alle gildebezittingen in de vorm van grond en een kostbare zilverschat 'om dit mede ten voordeele van de Armen te verkopen'.
Hierdoor werd tevens het gilde geliquideerd."

Deze vijandige kerkelijke houding werd door verschillende onderzoekers reeds relatief vroeg in scherpe bewoordingen afgekeurd. Zo betreurde
jonkheer mr. A.F. O. van Sasse van Ysselt (1852-1939) in 1921 het optreden
van de pastoors 'waardoor zo menig schuttersgilde reeds verdween'. Gildepionier J. A. Jolles (1888-1946) stelde in 1933 onverbloemd dat sommige
negentiende-eeuwse pastoors, net als een aantal predikanten uit de zeventiende eeuw, te ver waren gegaan in hun ijver om 'het gilde van wapenen,
vlag en zilver ontdaan tot iets te vervormen, dat in 't geheel niet meer op een
schutsgilde geleek, nl. eene geestelijke broederschap met uitsluitend kerkelijke bedoelingen, voorzover nog in 't bezit van goederen deze beherend ten
voordele van de armen'.100 Des te opmerkelijker is het dat juist in de jaren
dertig van de twintigste eeuw regionale katholieke voormannen als de Hilvarenbeekse priester dr. P.C. de Brouwer (1874-1961, in gildekringen kortweg
'den doctor' genoemd) juist de schuttersgilden beschouwden als de dragers
van wat zij als wezenskenmerken bij uitstek beschouwden van 'de Brabander', namelijk de katholieke 'volksaard' en de onvoorwaardelijke trouw aan
de kerk. De gilden vormden in deze visie belangrijke bouwstenen om
Noord-Brabant 'met zijn eigen aard, traditie en geloof te maken tot een luisterrijke gemeenschap'.101 Zij herdefinieerden de schutsgilden in ideologische zin als fiere bolwerken van katholicisme en regionaal zelfbewustzijn,
die een krachtige en georganiseerde afweer konden bieden tegen moderniserende en seculariserende tendensen. Sindsdien weten de Bossche bisschoppen zich in toenemende mate graag omringd door de Brabantse schuttersgilden, die met hun kleurrijke optreden veelal onbewust gestalte geven aan
het door kerkleiders als Mgr. Ter Schure (1985-) gewenste ideologische
beeld van een katholiek Brabant dat eerbied heeft voor het kerkelijk gezag.
Hoe conjunctuur- en contextgebonden deze kerkelijke houding tegenover
de gilden in werkelijkheid is, moge ironischerwijs blijken uit het hierboven
geboden lange-termijnperspectief.

2 . DE M A C H T VAN H E T W O O R D

Het op gelijke voet converseren van de geestelijken met hun parochianen
deed afbreuk aan één van de meest belangrijke communicatie- en machtsmiddelen van de clerus: het gesproken woord. De pre-industriele volkscultuur had een sterk oraal karakter, waarin de betekenis van het gesproken
woord niet onderschat mag worden. Vooral in het katholieke zuiden hield de
98 BAH, Parothiearchief Waalw ijk, map i>, bnev en 2-7-1844 en 17-7-1844, GA Wlaalwijk,
Archief Sint-Jonsgilde, nolulcnboek, 29-7-1844 en 3-8-1845 (met dank aan J Roscndaal
e n j vanOss) 99. Knippenberg, 'Brabants gildezilver', 17(1970)23,20(1973)21-22
100. Van Sasse van Ysselt, 'Het schuttersgilde van St Wilhbrord te Wintelre', 47, Jolles,
Schuttersgilde« m Noord-Brabant, 1,18-19 Vgl ook de licht kritische ondertoon in Panken
& Van Sasse van Ysselt, Beschrijving ian Bergeik, 383-398 101. Iven, Schuttersgilden in
Noord Brabant, 120-121
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mondelinge cultuuroverdracht met het daarmee samenhangende memoriserende onderricht lang stand De overdadige beeldcultuur van de barok,
waarin de geloofswaarheden bij wijze van 'biblia pauperum' waren verbeeld,
vormde geen stimulans tot alfabetisering of zelfstandige bijbellectuur In de
noordelijke provincies van de Republiek daarentegen bevorderde, naar algemeen wordt aangenomen, de gereformeerde drang tot kennisname van het
Woord de scholing en geletterdheid van de bevolking in hoge mate '° 2 Op
grond van deze in confessioneel opzicht verschillende attitudes ten opzichte
van de bijbellectuur kunnen we dan ook stellen dat de 'slagkracht' van het gesproken woord in katholieke gebieden relatief groot moet zijn geweest Vandaar dat de kerkelijke elites via de preek veel invloed konden uitoefenen op
het gelovige volk, een beïnvloeding die niet of nauwelijks werd gerelativeerd
door min of meer zelfstandige lezing en tekstinterpretatie Door bepaalde situaties onder woorden te brengen kon de clerus ze tot op zekere hoogte beheersen Het benoemen van iets houdt tevens een categorisering, definiëring
en een oriëntering in Bepaalde situaties en gedragingen kunnen op deze w ijze geïsoleerd worden en voorzien van een waardeoordeel en een instructie In
hoeverre de richtlijnen werden nageleefd en op welke wijze de waardeoordelen werden gepercipieerd zijn andere vragen die, zoals hierboven wel is gebleken, met zin ν oor relativering beantwoord dienen te worden '°3
De taal was niettemin een van de meest invloedrijke en ordenende instru
menten die de geestelijkheid ten dienste stonden Lichtvaardig en onzorg
vuldig omgaan met dit machtsmiddel betekende dan ook in zekere /in ten
aantasting van het klerikale gezag De bisschoppen waren /ich hiervan goed
bewust, zoals onder andere blijkt uit de verslagen van de visitatiebezoeken
Het kerkelijk personeel te Liempde en Boxtel onthoudt zich in 1615 niet
geheel van 'schuine', 'schandelijke' en 'losbandige praat', wat aanstoot
geeft '°4 De heer Gregonus uit Boxtel blijft echter halstarng in dit verbaal
gedrag volharden in 1628 noteert Ophovius over hem dat hij in de herber
gen nog altijd 'vrij en wellustig praat' '°5 In hetzelfde jaar constateert de bis
schop dat de plebaan van Hilvarenbeek niet alleen verslaafd is aan drank,
maar tevens erg familiair omgaat met de boerenbevolking, ook al is hij zijn
leven langzaam maar zeker aan het beteren Bij de veranderde status van de
parochiegeestehjkheid, die niet langer meer die van primus inter pares maar
veeleer die yin primus sine paribus was geworden, behoorde immers een aan
gepast taalgebruik en een gewijzigde omgang of sociabihteit waarbij de her
berg als recreatief communicaticpunt taboe was l o 6
Echte uitwassen werden al vroeg bestreden De kapelaan van de SintJanskathedraal te VHertogcnbosch werd in ι ς68 door bisschop Sonnius
berispt voor zijn gedrag 'Na het drinken pleegt hij al vechtende ernstige
excessen, en uit hij beledigingen en beschimpingen en verkoopt hij schunni
ge praat' '°7 Wat zijn de v\ oorden ν an zo iemand op de kansel en in de biecht
stoel nog waard' Tegen hardnekkige klerikale zondaars werd ook in later tijd
hard opgetreden, waarbij de bisschop soms in eigen persoon ingreep Zo

noteert de secretaris van Ophovius in 1632 bij een bezoek aan Sint-Oedenrode dat 'de heer Godefridus Joannis van der Heijden ernstig vermaand is
door de Zeer Eerwaarde Heer over de uitspattingen veelvuldig gedaan zijn
de bij het drinken van brandewijn en over zijn onbeschaamdheid jegens zijn
eigen moeder omdat hij ze in dronkenschap op een lage manier verwenst
etc... Hij is vermaand onder bedreiging van het beroven van zijn beneficie,
als hij de herbergen blijft bezoeken en dat hij van elke kerkelijke dienst zal
worden gesuspendeerd'. Onder dit verslag schreef Ophovius later eigenhandig: 'Ik heb opnieuw mijnheer de onderdeken opgedragen, om de heer
Godefridus Joannis wederom ernstig te vermanen over zijn drinkgedrag en
andere excessen, anders moet hij voor eeuwig ontheven worden'. 108 Het
gedrag en de levenswijze van zijn geestelijken ging de bisschop, met name in
de verwarrende en gevaarlijke tijd van zijn 'ballingschap' na de inname van
Den Bosch in 1629, blijkbaar bijzonder ter harte.
De preek vormde het geijkte medium om in een kerkelijke context infor
matie over te dragen. Behalve de grote inspanning om de dorpspastoors op
zon- en feestdagen op de preekstoel te krijgen, besteedde de diocesane over
heid ook veel aandacht aan de meer inhoudelijke aspecten van de predikatie.
Bij de zesde bisschoppenconferentie in 1628 werd een uitvoerige instructie
voor predikanten opgesteld. De christelijke beginselen moesten duidelijk en
concreet uiteengezet worden. Veel preken hadden dan ook een sterk instruc
tief en catechetisch karakter. loy De apostolisch vicaris van 's-Hertogenbosch, Martinus Steyaert, publiceerde in 1692 te Leuven eveneens een
Instructiopro concwnatoribus. Deze was -evenals de instructie van zijn voor
ganger Basserij uit 1690 - toegespitst op de eisen die onder meer aan de ziel
zorgers in de Meierij werden gesteld. Steyaert (1647-1701) raakte na zijn
briljante studie in de theologie in vele conflicten verwikkeld. Hij zou zich in
de loop van zijn arbeidzaam leven ontwikkelen van een sympathisant van de
jansenisten tot hun felle bestrijder. In 1691 werd hij apostolisch vicaris van
's-Hertogenbosch, ondanks protesten van de seculiere clerus, die liever
iemand uit eigen kring had dan een erudiete vreemdeling die buiten het
geteisterde vicariaat zou resideren. Steyaert, die tevens professor te Leuven
was, volgde het uiterst anti-jansenistische beleid na van zijn aartsbisschop
De Precipiano (1627-1711). Zo stelde hij zich in 1692 achter de anti-janse
nistische eed die de aartsbisschop wilde eisen, hetgeen door Rome werd
afgekeurd; deze kwestie zou grote gevolgen hebben voor de strijd voor of
I0
tegen het jansenisme. '
102. Van der Woude, 'De alfabetisering', 258 103. Art, 'Preken in pre industrieel
Vlaanderen', 413,421 Vgl. ook Burke& Porter (red ), The social history oflanguage.
104. Frenken,'De latere kerkvisitaties', 86-88. 105. Ibidem, 159. 106. Krenken,
Documenten, 83, \gl ook hist 4, par 2 107. Frenken, 'Kerkvisitaties van Sonnius', 51.
108. Frenken, Documenten, 155 109. De Ram, Synodicon Belgtcum, 1,499-501 (Instructio
Concionatorium observanda per totam Provinciam Mechliniensem, 1628); Cloet, 'Het
gelovige volk in de 17e eeuw', 398 399, vgl ook Storme, Preekboekeη enprediking
110. Ceyssens, 'Martinus Steyaert', 897-910
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De anti-jansenistische houding van Steyaert klonk tevens door in zijn
preekinstructie uit datzelfde jaar 1692. De predikanten moeten bijvoorbeeld
voor 'het gewone volk [apud rudem plebem] geen moeilijke en subtiele [lees:
jansenistische] kwesties behandelen, die niet bijdragen tot stichting en
waaruit meestal geen enkele toename van godsvrucht voortkomt'. ' I 2 Hieruit
blijkt dat de diocesane overheid het onderscheidingsvermogen van het kerkvolk over het algemeen bepaald niet overschatte. Zo werd Joan Christiaan van Erckel
(1654-1734), een gallicaans gezinde priester
uit de Hollandse Zending (Delft), in 1691 in
een anonieme publikatie aangevallen omdat
hij zijn gelovigen vanaf de kansel het zelfstandig lezen van de bijbel had aanbevolen.
Van Erckel werd beschuldigd van jansenisme. De leer diende volgens de anti-jansenistische clerus eenduidig en zonder subtiele
nuances of gevaar voor misverstanden overgedragen te worden. Predikanten moesten
duidelijke taal spreken, waarbij kerkpolitieke en theologische kwesties die de gelovigen
in verwarring konden brengen, niet over
hun hoofden heen uitgevochten mochten
worden. Steyaert had de preekinstructie van
apostolisch vicaris Basserij dan ook aangevuld met de bepaling dat het zelfstandig
lezen van de bijbel in de landstaal door de
gelovigen zonder uitdrukkelijk verlof verboden was, zodat vanaf de kansel bijbellectuur eerder ontraden dan gestimuleerd
diende te worden.112
Uitweidingen en al te beeldende voordrachten,
wel eens door gemoedelijke reguGravure (88 χ 45 mm) uit het boek
van I. Drexelius, Van den eeuwighen
lieren gepresenteerd, konden volgens Steybrant endeptjne der helle, Antwerpen
aert de ongeletterde parochianen in verwar1633 (Gemeentelijk Museum
ring brengen; zij dachten vaak al snel dat het
Veldhoven, CMR).
doctrines betrof. Daarom moesten de prediDe mens vergaat het lachen in
kanten 'zich onthouden van anecdotes [fade hel, waar een eeuwigdurend
beltjes]
en derzelver allegorieën, tenzij het
krijsen en knarsen van tanden is.
De grijnzende duivels dragen een
voor de bevestiging van de Christelijke
afschrikwekkend liedboek.
Waarheid soms nuttig is daarvan iets aan te
halen'." 3 Het vertellen van vrolijke verhalen
op de preekstoel was niet passend. Scherts en ernst moesten ontrafeld. De
preek moest immers serieus genomen worden. De angst van de kerkelijke
autoriteiten dat het machtsinstrument van het gesproken woord invloed zou

verliezen heeft hierbij zeker een rol gespeeld. Het uitgesproken contrareformatorische streven om het lachen zoveel mogelijk uit het kerkelijke leven te
bannen, wordt fraai geïllustreerd door een vraag uit het visitatievoorschrift
van het Bossche bisdom uit omstreeks 1600: 'Of hij [de pastoor] onder het
preken geen dingen vertelt die ergerniswekkend, ketters, anecdotisch of
grappig zijn, of dingen die bij de toehoorders de lachlust en zelfs geschater
opwekken'."4 Zeven jaar later wordt deze richtlijn op het derde provinciaal
concilie van Mechelen bevestigd: uit respect voor God dient eenieder zich
tijdens de heilige diensten te onthouden van 'fabulis, risibus et aliis insolentibusV's
Het tegengaan van vrolijkheid in de kerk wordt door de geestelijke autoriteiten steeds gerechtvaardigd met het argument dat de Goddelijke eerbiedwaardigheid in acht moet worden genomen. 'De wereldlijke Orateurs
plegen iet genoechelijk in hun Oratien te mengelen, om hun toehoorders tot
lachen te verwecken: maar dese maniere en dient den Catholijcken Predikant niet', aldus Franciscus Costerus in zijn Catholiuke Sermoenen uit 1598.
Immers: 'men soude God groóte oneere doen, brocht men daer eenighe geckernijen oft boerden voorts, om het volk te doen lachen, het welck meer
behoort beroert te zijn om te weenen'. ' l 6 Niet alleen lachen in de kerk, maar
elk plezier in een godsdienstige context werd beschouwd als een profanatie.
De in het kader van de rekatholisatie uitgevaardigde verordeningen impliceren een taboe op het lachen in de kerk en zelfs daarbuiten. Zo wordt de pastoor van Hilvarenbeek in 1628 geacht in zijn preken het slechte gedrag van
de voerlui te berispen, 'met name het uitflappen van oneerbare en plat
humoristische gesprekken en grappen'." 7 Het lachen en grijnzen van het
plattelands- en arbeidersvolk werd door de geestelijke en wereldlijke elites
beschouwd als een tekort aan driftbeheersing. In de vroeg-moderne kunstproduktie vormen grotesk grijnzende boeren en boerinnen dan ook een
onderdeel van het genre dat het gebrek aan 'gecultiveerde' omgangsvormen
van de volksklassen schildert. Het impulsieve lachen was geheel in strijd met
de opkomende burgerlijke gedragscode, waarin verfijning en beheersing
toonaangevend was. Door zich in kunstwerken voor ogen te houden hoe het
niet hoorde, benadrukten de elites hun 'beschaafd' gedrag. Met behulp van
dergelijke exempla contraria kwamen zij tot wat wel wordt genoemd een
negatieve zelfdefiniëring van hun ingetogen en verheven, vooral niet lachwekkende status. ' l 8
In het vroeg-moderne kersteningsoffensief wordt voor de zuivering van
de (lichaams-)taal een grote plaats ingeruimd. Dit blijkt niet alleen uit de kri111. Stejartius, Epistola, 43 112. Jacobs, Joan Chnstiaan van Erckel, 55-86, Stejartius,
Epistola, 44 (art 14) 113. Stejartius, Epistola, 44, de originelen van zowel Bassen) als
Steyaert bevinden zich in BAH, doos bisdom 12 114. Van den Eisen & Hoevenaars (red ),
Analecta Gijsberti Coevenncx, 1,310. 115. De Ram, Synodicon Belgicum, 1,381. 116. Gccit.
bij Verberckmoes, 'Daer liep soo wat luchtighs', 168,175. 117. Frenken, Documenten, 84
(visitatie door Ophovius, 20-7-1628) 118. Vandenbroeck, Beeld van de andere, 93-94
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Een grijnzende nar met ezelsoor op de wang van een koorbank te Oirschot.
Het koorgestoelte van eikehout werd in 1508 geplaatst door de Eindhovense
schrijnwerker mr. Jan Borchmans voor ƒ 300,-. Het is in 1944 tijdens oorlogshandelingen verbrand. In 1941 waren er van de oorspronkelijk 40 misericorden
slechts 12 over. Naar verluidt zijn er nog na de teruggave van de kerk aan de
katholieken in de negentiende eeuw misericorden verwijderd, omdat men ze
onkies en aanstootgevend vond. (Foto: Martien Coppens, Eindhoven 1941).

tische en afkeurende houding ten opzichte van het lachen, maar ook uit de
repressie van het vloeken en zweren. Lasteren en blasfemercn werd beschouwd als een concrete bedreiging van de Chmtiamtas. ' ' 9 Bij onderzoek
naar een cultuurfenomeen als vloeken vormt de terminologie wederom een
hinderlijk obstakel. Men dient niet alleen aandacht te besteden aan de betekenis van termen als 'vervloeken', 'verdoemen', 'verwensen', 'lasteren' en
'blasfemeren', ook begrippen als 'zweren' en 'bezweren' zijn essentieel voor
het verkrijgen van inzicht op dit gebied. Hiermee komen we nadrukkelijker
op het terrein van het magisch taalgebruik. Alvorens daar dieper op in te
gaan, zullen we eerst aandacht besteden aan de betekenisevolutic van kernbegrippen als 'zweren' en 'vloeken'.
In het Middelnederlands was de gebruikelijke term voor vloeken 'sweren', waaronder men naast het afleggen van een eed ook het misbruik van
Gods naam verstond. Deze twee betekenissen liepen echter vaak dooreen,
omdat men bij het zweren van een eed in de regel God of een heilige aanriep
als getuige. Werd een eed in zo'n geval onzorgvuldig of onnodig (ijdel) gezworen, dan maakte men lichtvaardig, oneerbiedig en profanerend gebruik
van Gods heilige naam. De term 'vloeken' betekende in het middeleeuwse
taalgebruik voornamelijk het van God afsmeken van kwaad of rampen over
iemand. De macht van God werd aldus ingeschakeld als instrument om een
tegenstander te treffen. Reeds in het Middelnederlands ontwikkelt de oorspronkelijke betekenis van 'vloeken', te weten het uitspreken van een vervloeking, zich tot de moderne betekenisinhoud, namelijk de straf van God
over zichzelf afroepen als... I20 Een dergelijke zelfvervloeking, waarbij uitgegaan wordt van het straffend optreden van God indien men zijn woord niet
houdt, komt overeen met de betekenis van 'sweren'. Eigenlijk is het vloeken
dan ook niets anders dan het verkort of verbasterd ijdel zweren. In dit verband is de combinatie 'vloecken ende sweeren', die in zestiende en zeventiende-eeuwse bronnen regelmatig wordt aangetroffen, begrijpelijk.
In theologische en canonieke handboeken lezen we uitvoerige verhandelingen over godslasteringen en de sancties die daarop dienen te worden geheven. Niet alleen het rechtstreeks beledigen en onteren van Gods naam, ook
meer indirecte handelingen, zoals het bespotten van heiligen of sacramenten
of het vernielen van gewijde goederen, worden beschouwd als blasfemie. De
echte, weloverwogen godslastering is een van de zwaarste zonden die een
christen kan begaan. Ook al verleent het besef de hemel te tarten het vloeken
veelal zijn bekoring, doorgaans is de godslasteraar zich niet bewust van de
volle draagwijdte van zijn woorden. Vaak kent men de betekenis van de
vloekwoorden niet en worden ze alleen als krachtterm gebezigd, zodat er
119. Delumeau, La peur en Occident, 521-525, Idem (red ), Injures et blasphemes,BurVe,
'Belediging en godslastering in het \ roeg moderne Italie', Cheyronnaud, Clavene &
Favret Saada(rcd ), Paroles d'outrage. 120. Vcrwijsea , Middelnederlandse)! woordenboek,
652-654,2531-2532, Willems, 'Over eenigc oude Nederlandsche vloeken, eeden en
uitroepingen'
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geen doodzonde wordt bedreven. Maar zelfs dan blijven het in de ogen van
theologen onbetamelijke uitdrukkingen die geweerd moeten worden omdat
de naam van de Schepper er oneerbiedig in wordt gebruikt.I21 Met name katholieke moraaltheologen hebben zich de afgelopen eeuwen het hoofd gebroken over het vloeken en het lasteren van Gods heilige naam. Het vraagstuk of de uitdrukking 'godverdomme' een godslastering dan wel een (zelf-)
verwensing was, hield de gemoederen in bepaalde klerikale kringen gedurende de achttiende en vooral de negentiende eeuw bezig.
MANVALE
EXORCISMORVM:
De absolute veroordeling van het vloeken
Continent I K S I U V C I I O H E S . i i
werd door de katholieke kerkelijke overheE X O R C I S M O S га cncicndos с согporibus oMcffis fpmrus malignos, & a d
den officieel pas aan het begin van de twinquauiis maleficia dcpcUcnda,& ad quail
tigste eeuw enigszins gerelativeerd door het,
cumque infeftanoncs d x m o n u m rcprigesteld dat er geen sprake was van bewuste
R. D. MAXIMILIAN! * I EYNATTI« S. Τ L.
Canonici Sc Schobíbct Anmcfpieofis
intentie tot blasfemie, te beschouwen als een
m d u ä m collcûum :
RcuerendiiT".aliquot B E L C H A N T I I T I T V M
'dagelijkse' zonde, waarmee men zijn zieleaiiornmque doöorum vironim tudicto
recenlicum Sc probarura.
heil niet rechtstreeks in de waagschaal stelde. 1 "

I

Niet alleen bewuste en expliciete profanaties van Gods naam werden in de vroegmoderne tijd bestreden. Ook het vloeken en
zweren, evenals de vrij onschuldige krachtA N T V E R P U ,
EX OFFICINA
PLANTINIANA
termen (bastaardvloeken) werden door kerk
B A L T H A S A R » MORETI.
en overheid vaak streng bestraft. Dergelijk
M. D C . X X X V .
taalgebruik werd als bedreigend voor de kerkelijke of maatschappelijke orde ervaren. De
angst voor het ijdel gebruik van de naam van
Titelblad van het door Maximiliaan
het Opperwezen hangt samen met de veronvan Eynatten vervaardigde handderstelde magische kracht van woorden en
boek voor exorcisten, uitgegeven
namen. In de orale cultuur van de pre-indoor Plantijn te Antwerpen in 1635
(Gemeentelijk Museum Veldhoven,
dustriële samenleving bezat het gesproken
CMR). Dit boek, waarin de katholiewoord een veel grotere potentie dan in onze
ke kerk de magie als het ware monotijd, waarin deze voornamelijk een informapoliseerde, beleefde tussen 1619 en
tieve en expressieve functie heeft.123 In het
1758 minstens dertien drukken.
magische wereldbeeld wordt de mens echter
in staat geacht door bepaalde handelingen, waaronder het spreken, invloed
uit te oefenen op krachten en machten die hem in de natuur omgeven. In een
dergelijke mentaliteit vormt de naam een wezenlijk onderdeel van een persoon; wie of wat geen naam heeft, bestaat niet. Door het benoemen raakt
men het wezen. De naam is kortom zeer nauw met de drager verbonden:
waar de naam genoemd wordt, daar is ook het wezen; wat er met de naam
gebeurt, zal ook met de drager ervan geschieden. Wie de naam van een persoon kent heeft dus een essentieel onderdeel van de genoemde in zijn macht.
In dat opzicht verschilt de naam niet van bepaalde fysieke delen van de

mens, zoals nagels, haren, bloed en zweet, waarin de ziel van de persoon aanwezig wordt geacht Dit zijn dan ook de klassieke ingrediënten voor bezweringsformules en toverhandelingen. De magische betekenis van de naam
verklaart ook het gebruik in sommige culturen om elkaar met een bij- of
spotnaam aan te spreken.124
Een zorgvuldig en juist gebruik van heilige namen werd daarentegen als
heilbrengend beschouwd. Werkzaamheden waarbij Gods zegen noodzakelijk werd geacht, zoals het inzaaien van akkers, begon men letterlijk 'in de
naam van God'. In veel samenlevingen is het zegenen en uitvoeren van ingewikkelde rituelen, die gemakkelijk fout kunnen gaan en dan een averechts
effect hebben, een technisch-religieus specialisme. Medicijnmannen, tovenaars, exorcisten en priesters kunnen op deze manier het magisch-sacrale
domein tot op zekere hoogte monopoliseren. Gebed en zegen, vloek en
onheil liggen dicht bij elkaar.125 De naam van het Opperwezen is heilig. Net
als het onjuist of onvoorzichtig gebruik van heilige zaken is het noemen van
de naam van God een riskante zaak. Er worden krachten opgeroepen die
men niet kan beheersen, en het effect en de draagwijdte daarvan zijn niet te
overzien. Daarom diende het noemen van Gods naam zoveel mogelijk vermeden te worden. In veel archaïsche samenlevingen rustte er een taboe op.
Vaak werd de godheid, zoals dat overigens ook met de duivel het geval was,
aangeduid met een omschrijving of schuilnaam waarvan men het uitspreken
als onschadelijk beschouwde Ook werden veel namen en aanroepingen
opzettelijk verminkt.126 In dit licht moeten ook de bastaardvloeken worden
beschouwd. Men beschermde zich tegen de magische werking van de vloekformules door deze enigszins te veranderen, zodat de genoemde godheid,
heilige of duivel niet opgeroepen of vertoornd werd. Zo ontstonden er vele
Onschuldige' varianten op vloekwoorden. In Duitstalige gebieden zei men
bijvoorbeeld 'Potz Sapperment!' in plaats van 'Gottes Sakrament!' en 'Jemine' in plaats van 'Jezus Domine'. Verminkingen zijn veelal goed herkenbaar,
zoals het Duitse 'Verflixt' (Verflucht) en 'Kruzitürken' (Kruzifix). In de
Nederlanden waren vooral de formules 'Godverdomme', 'Sacré nom' en
'Nom de Dieu' aan vervormingen en verminkingen (potverdomme, sakkernon, nondeju) onderhevig. Het is echter de vraag in hoeverre sommige
vloekformules opzettelijk veranderd en onherkenbaar zijn gemaakt. Uit121 J Bhnzler,'Gotteslästerung', in LThK, iv, n 17-1119, Niz, 'Blaspheme et blasphémateurs', in DDC, 11,902-920, J A E van Dodewaard & A van Rijen, 'Godslastering', in
Grool, Encyclopedie tan het Christendom, 408 Vgl ook Huizinga, Her/snij, 160-161
122. Brahm CssR, Dissertano de formula 'Gvd, Deus damnet me ', 38-64, Marguet, Essai
sur le blasphème. Art, 'Preken in pre-industrieel Vlaanderen', 418 123 Art, ibidem,
418-419 Zie\oorstraffen tegen vloekers Naz,'Blasphèmeet blasphémateurs', in DDC,
11,908-920 124 Cassirer, Language and myth, 54, К Beth,'Gottes Name', in HDA,\\\,
984-985, Ρ van Imschoot, 'Naam', in Van den Born, Bijbelsch woordenboek, 1109-1111
125 К Beth,'Gottes Name', in HDA, 111,992, Van Baaren&Leertouwer, Ооо/Ао/Лг
goden, 206-209 126· К Beth,'Gottes Name', in HDA, 111,987-988, Frazer, The golden
bough, 321-345 (Tabooed Words), Tambiah, 'The magical power of words' Vgl ook
hfst 4,par i,enhfst 7,par 1
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drukkingen zijn in de volkstaal immers aan snelle slijtage onderhevig en
worden 'zersagt', wat bij\oorbeeld het geval lijkt te zijn geweest met veel
Franse vloeken, die aan het einde van de achttiende eeuw in de Meierij der
mate in zwang kwamen, dat we kunnen spreken van een 'civilisation du blas
pheme' l 2 ?
Zo noteerde Hanewinkel in zijn reisverslag uit 1799 dat de taal der Meienjenaars ('nergens treft men zoo veel ver
schillende dialekten aan als in de Majonj')
zijns inziens bijzonder lomp was en voor
buitenstaanders nauwelijks verstaanbaar
'Men vind hier ook eenige Hoogduitsche en
verbasterde Fransche woorden, vooral heb
ben de Majonjenaars sedert 1795 meester
lijk op zijn Fransch leeren vloeken en schel
den, schoon zij niet weeten, wat zij zeggen'
Het vloeken en ontheiligen van Gods naam
was in de ogen van de predikant een afgrij
ONDER NADT M BOVE NAT
selijke zonde, die in de Meierij niet of nau
'Onder en boven nat', houtsnede
welijks werd tegengegaan 'In alle Huisge
(60 χ 70 mm) uit de volksprent
zinnen word zulks gehoord Ouders en
'De Boere-kermis', fonds Van der
Kinderen vloeken beiden even sterk, men
Haeghen, Gent omstreeks 1740
(Volkskundemuscum, Gent)
beschouwt dit niet als kwaad, het is maar
In schuttersgilden werden
ene gewoonte, en als men 'er geen kwaad
kwaadsprekers en \ bekers voor
oogmerk {intentie) bij heeft, dan doet men
straf soms in een kuip water gezet,
'er geen kwaad mede, onwetend zondigt
hetgeen op de/e prent de pret niet
men
met Zo redeneert men 'er over' Het
mag drukken
lichtvaardig zweren was volgens Hanewin
kel zo algemeen dat men niet eens besefte dat er kwaad in stak 'Over het
algemeen heerscht 'er onder de Roomschen in de Meierij eenen afkeer tegen
verwenschmgen, of om iemand of zich zelven kwaad toe te wensen, dit is
zeker prijzenswaardig, doch ik moet omtrent deze misdaden aanmerken, dat
de Zeden ten dezen opzigtc op de ene of andere plaats, zeer verschillen,
schoon er geen enkel Dorp is waarvan men kan zeggen men maakt zich aan
1
die Zonden daar niet uhuldig Vooral in Geldrop stoorde Hanewinkel zich
aan de vloeken en verwensingen, die vaak ook gericht waren tegen zijn
geloofsgenoten 'hun onophoudelijk zweeren en ijshjk vloeken kon ik niet
verdragen, veel minder hunnen haat tegen de Protestanten, die ik dikwijls
moest hooren, altijd schimpte men op de Geuzen, als ik 'er bij was, denkhjk
omdat men dacht, schoon ik alles vermijde, "deezc is ook een vet doemde Ketr»

ler
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Zowel kerk als overheid hebben in de loop van de geschiedenis, met een
beroep op de Tien Geboden, vloekers en godslasteraars bestreden Deze
werden gezien als een bedreiging van het algemeen welzijn omdat zij de

toorn van God over de gemeenschap afriepen. Het tweede gebod van de
decaloog veroordeelt immers het lichtvaardig gebruik van Gods naam: 'Gij
zult de naam van Jahwe uw God niet misbruiken, want Jahwe laat hen die
zijn naam misbruiken niet ongestraft'. De diepgewortelde vrees voor de
wraak Gods zette de christelijke kerkgenootschappen en overheden aan tot
bestrijding en uitroeiing van de godslasteringen door het uitvaardigen van
124
wetten en verordeningen met bijbehorende sancties op overtreding. Zo
werden ook in reglementen van verenigingen bepalingen met betrekking tot
het taalgebruik voorgeschreven.
Heel duidelijk blijkt dit uit de kaarten van de schuttersgilden. Een schut
tersreglement uit 1597 bepaalt dat 'so wie van deze schutters onbetamelyck
cede sweert, ofte eenighe onnutte saemheyt, boevery oft brooddronkenschappe, voortskeert oft yemanden van syne ghesellen logenstroptc, vloeken
ofte enighe onzedelyke kyffelyke ofte afdragende woorden toespraecke in
grammen moede oft misdeden oft peynde te misdoen, die sal verbeuren ecne
tonne biers ende noch staen ter correctie van den Conine ende decckens,
ende innedien yemandt rebelleerde, niet willende die voorseyde tonne biers
betaelen, salmen hem handen en voeten bynden ende soo langhe in een
coude cuyp waters werpen, totdat hij de voorseyde tonne biers voldaen sal
hebben'. Gildebroeders moeten elkander respect betonen. Wie kwaad
spreekt, slaat en scheldt, betaalt een boete en moet bovendien 'aan handen en
voeten gebonden zijnde in eenen kuip koud water gewascen worden', aldus
de kaart van het Sint-Barbaragilde te Schijndel (1602) en het Sint-Jori.sgilde
te Berlicum (1615). Elders is sprake van het voor straf in een ton of vat met
water staan zolang als het de regenten beliefde, bijvoorbeeld totdat zij een
pot bier hadden uitgedronken (1639).n° Opmerkelijk is de bestraffing van
127 Determ is\an Dclumcau, La peur en occident, 400 404 Vgl К Beth,'Fluch', in
H DA, 11, 16^6-1652, en Van Gompel, 'Akkernon', die een kleine bloemlezing \ an
Kempischc \ locken geeft 'Door allerlei ver\ormingcn en het opnieuw ¡>amcnklutsen van
gedeelten van basterdvloeken is een bijna cindlozc rij krachttermen ontstaan Sacre nom
heeft opgeleverd sakktrnon, sukkerdju, sakkerdjens, sakkerbant, sakkerdtes, sakkerdoes,
sakkerdommei, sakkerhel, akkernon, sapperdie, sapperdimme Sapperlool en sakkerlooi is voor
de meeste mensen wel wat te flauw Nom de Dieu is veranderd in nondedju, nondepie,
nondekaot, nondekaai, nondekeei en nondevoe Godverdomme kent wel de meeste varianten
Het eerste gedeelte kan op verschillende manieren vervormd worden ganerdomme, ptitlerdomme, pedommc, snoddomme, moddomme Het tweede gedeelte komen we ook in allerlei
gedaanten tegen lerdoeme, lerdirnme, domme, tomme goddorte verdone, potdune, potverdorie,
poti erdie, poti ermoeljes, poli ernollekes, poli erdoeze, poli erdezegene, potierhterengmder'
Vgl ookDeBacrc, krachtpatsers in de Nederlanduhe wlkstaal 128. [Hanewinkel], Reize
door de Majori] in іудЯ-іусд, 54-55,76, [Hanewinkel], Gedachten over de Meiert] ian
's Hertogenbosch, 53-54 129. Deuteronomium 5,11 Over de nummering der geboden
bestaat geen eenstemmigheid Het tweede gebod (rooms-katholieke en lutherse kerk)
wordt in de gereformeerd-protestantse indeling het derde gebod genoemd Vgl M A
Beek, 'Tien Geboden', in Groot, Encyclopedie lan hel Christendom, 735, De Brouwer, De
kerkelijke rechtspraak, 1,105-106,1], 75-77, Diepenhorst, Religiedehcten, Hermesdorf,
Rechtsspiegel,374-381 130 Lathouwers& Vm denihtn,
Dor hedde de skut,60-61, Iven,
Schuttersgüden in Noord-Brabant, 28, Rüssel, De heerlijkheid Geleen, 63-64
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kwetsend taalgebruik of van het niet willen betalen van de boete die daarop
staat. Het plaatsen van de kwaadspreker in een kuip met koud water duidt op
het markeren van deviant gedrag met een zuivcringsritueel dat we in een gildecontext vooral in de vroeg-moderne tijd aantreffen. De zonde wordt letterlijk met water als cultisch reinigingsmiddel weggewassen; de zondaar
wordt afgekoeld, tot inkeer gebracht en gereinigd. De taalzuivering werd op
deze wijze ritueel vormgegeven.
'Krackeelmaeckers' en verbale geweldenaars werden in de schuttersgilden ook in later tijd stevig berispt. In 1715 werd in Gemert bepaald dat de
Sint-Jorisbroeders zich op de teerdag van het gilde dienden te onthouden
van 'het minst crakeel, twist ofte keijvagien', op straffe van het betalen van
een halve ton bier. Op wanbetaling stond nu geen speciale sanctie meer.'3'
Bij het Sint-Corneliusgilde te Zeeland stond in 1740 op schelden, beledigen,
krakeel maken, vloeken of zweren, lichtvaardig spreken of liegen een boete
van vijftien stuivers. Bij overtredingen of vloeken en zweren waarbij expliciet de sacramenten werden 'misbruikt' op de teerdagen van het HeiligKruisgilde te Gerwen, diende volgens de kaart van 1756 één stuiver boete te
worden betaald; aanmerkelijk minder dan in Zeeland.132 De gildebroeders
van Sint Jacob en Sint Anna in het dorp Leende mochten niet 'zweren, vloeken bij God, Gods Moeder, de Sacramenten, wonden noch zijn moeder
mumme heeten of andere ongeschikte woorden spreken'. Zo ook werd te
Eersel in het reglement uit 1751 van het Onze-Lieve-Vrouwegilde bepaald
dat de broeders zich moesten onthouden 'van vloecken, ende sweeren, ende
van andere oneerlijcke woorden ende reedenen te spreecken bij Godt ende
sijn Heijligen te sweeren, noch eenige woorden uijt gramschap iets voorts te
brengen'.'33
Ook bij andere verenigingen behoorden dergelijke bepalingen tot de
standaardreglementen. Zo mocht in de studentenvereniging van Gemertenaren te Leuven volgens de regels van 1728 niet gevloekt worden om ruziemaken en ergernis te voorkomen. In de Bossche sociëteit De Harmonie
werd in 1792 bepaald dat 'nadien men in dit geselschap nooit gewoon
geweest is te vloeken, te schelden, eikanderen te lasteren of eenige quaestiën
te maaken en men gerust vertrouwt, dat zulks voor het vervolg ook nimmer
plaats zal hebben, zoo heeft men hierop geene poenaliteiten hoegenaamd
willen stellen maar vertrouwt op het oude broederlyke voetspoor te blyven
continueeren'. Interessant is hier het aspect van de sociale distinctie, dat we
in de reglementen met betrekking tot het vloeken veelvuldig aantreffen,
waarbij het min of meer vanzelfsprekend werd gevonden dat dergelijk taalgebruik in notabele kringen niet gebezigd werd. Ondanks dit bestuurlijke
optimisme bleek het in 1807 toch nodig om met een resolutie in sancties op
het vloeken en lasteren van sociëteitsleden te voorzien.'34
Ter verklaring van deze gedragsregels wordt veelal gewezen op de
invloed van contrareformatie en calvinisme op het verenigingsleven. Met
name in het katholieke gildewezen is de kerkelijke invloed op de gang van

zaken bij feestmaaltijdcn en op het taalgebruik dikwijls herkenbaar in de
reglementen. Anderzijds dient het effect van dergelijke bepalingen op het
daadwerkelijke gedrag niet overtrokken te worden. Zoals uit het hierboven
weergegeven verslag van Hanewinkel blijkt dienen we de invloed van de
contrareformatorische katechetische instructies op het leven van alledag te
relativeren; in de dagelijkse, 'geleefde' praktijk van de Meierij werd immers,
ondanks de voorschriften, veel gevloekt en gezworen. Ook bleven in de Zuidelijke Nederlanden, de verbodsbepalingen van kerkelijke censoren ten
spijt, in de zeventiende en achttiende eeuw vele kluchtboekjes in druk verschijnen, die in grote oplagen snel hun weg naar het publiek vonden.'35 Dat
in de geschiedschrijving aan deze contrareformatorische invloed wellicht te
veel gewicht is gegeven, hangt samen met het veelal gehanteerde binnenkerkelijke en klerikale onderzoeksperspectief en bronnenmateriaal. Deze eenzijdigheid werkt in normatieve zin een sterk vertekend beeld van het verleden in de hand.
De vroeg-moderne katholieke godsdienstinstructies met betrekking tot het
tweede gebod geven namelijk een zeer consistent beeld te zien: op indringende wijze wordt gewezen op de verderfelijkheid en gevaren van het vloeken, veelal geïllustreerd met aansprekende voorbeelden. Alle oneer die men
God met woorden aandoet, is volgens de dominicaan Petrus van den Bossche in Den catholycken pedagoge uit 1685 een zonde die rechtstreeks tegen
God zelf is gericht. Zoals het een goede instructie betaamt werd dit helder
toegelicht: het ijdel gebruik van des Heren naam gebeurde niet alleen 'door
ydelyck, en valschelyck te sweiren, ofte vloecken uyt quaede gewoonte, by
exempel, als jemant tot alle proposten segt by Godt, Jesusjae, Jesus neen, (5c. '
maar ook 'door Godt, en sijne Heyligen te lasteren, te bespotten en te blasphemeren, en jemant quaede wenschen te geven, ofte vervloecken' en 'door
eenigh merckelyck gebreck in onse beloften, ofte eeden'. Vervolgens illustreerde de Noordbrabantse parochiegeestelijke Van den Bossche deze abstracte regels met aansprekende exempelen, zoals dat van de rijke dochter
uit Saksen die trouw had beloofd aan een jongeman van minder gegoede
stand, 'sweirende dat den Duyvel haer soude wegh-nemen, indien sy een
ander trouwde als hem'. Toen zij toch met een ander trouwde kwamen op de
bruiloftsdag aan de poort van haar huis 'in de gedaente van Edelmans twee
Duyvels, en versoghten de Bruydt te spreken: ingelaeten zynde, eenen van
de twee begeirde te dansen met de Bruydt, maer haer met de handt nemende, voerde haer terstont met ziele en lichaem na de Helle'. ' з 6 Hier treffen we
131. Lathouwers & Van den Eisen, Dörhedde deskut, 61-62 132. Van Autenboer, De
kaarten van de ¡chuttengtlden, 589 133. Iven, Schuttersgilden m Noord Brabant, 29, Van
der Aalst, Gildeboek O L Vrouwegüde Cersel, 5, zie afb op ρ 498 134. Ottcn, 'Congregano
Municipii Gemertanii, anno 1728', 97 (artikel 8), Van Sasse van Ysselt, 'De oudste
Heerensocieteit van Den Bosch', 246-247 (art 14) 135. Vgl Verberckmoes, Schertsen,
schimpen, schaterlachen 136. Van den Bossche, Den catholycken pedagoge, 293, 298
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de explosieve combinatie aan van het ijdel zweren, de duivel, het dansen en
de hel
In nagenoeg alle exempelen worden de vloekers en lasteraars terstond
fysiek gestraft voor hun gedrag In het populaire religieuze (school)boekje
Den dobbelen Ztelentroost, samengesteld door de Antwerpse kanunnik Van
Thienen aan het einde van de zestiende eeuw, worden hiervan vele indrukwekkende voorbeelden gegeven Zo was er eens 'eenen Ridder, die had
zynen mond gewend tot zweeren by de oogen Gods Op eenen tyd speelde hy
met Dobbelsteenen, en zwoer by de oogen Gods, en terstond vielen hem zyn
oogen uit het hoofd op het Bord, en bleef al zyn leven blind Lief kind, laat u
dit een leering wezen, en gewend uwen mond niet tot zweeren of vloeken, of
onnutte woorden' Anderen werden stom, verlamd of dodelijk getroffen
door de bliksem Zo wordt in de derde lering van Den dobbelen Zielentrooü
aan de hand van de lotgevallen van 'eenen Dobbelaar, die by onze lieve Vrouwe vloekte', uiteengezet dat het met de heiligen kwaad spotten is, vooral
wanneer dit gebeurt in combinatie met God onwelgevallige zaken als kansspelen Anderzijds werd in exempelen aangegeven hoe krachtig de naam van
God was, bijvoorbeeld ter afweer van de duivel Vloekers was zelfs een slechter lot beschoren dan ongelovigen, zo stelde de auteur in het exempel 'van
een heidens Hoofd, hetwelk zeide waar zyn siele was' In dit verhaal liep Sint
Machanus over een veld, waar hij een mensenhoofd vond dat van een heiden
bleek te zijn Toen de heilige aan het hoofd vroeg waar zijn ziel was, kreeg hij
ten antwoord 'Myn ziel is in de Hel' De heilige wilde graag nadere details
en informeerde naar de precieze ligging van dat onzalige verblijf 'Het hoofd
zeide zo diep als van den Hemel tot op de aerden' Toen Machanus vroeg of
er ook zielen nog dieper waren, antwoordde het hoofd bevestigend 'de
Jooden zyn veel dieper en onder de Jooden zyn de kwade Christenen, en die
hebben de meeste pyn' Aan dit voorbeeld werd de krachtige vermaning verbonden de naam des Heren niet ijdel te noemen 'G> zult liever sterven, dan
den naam ons Heren te verzaken, daar af wil ik u zeggen' ' 3 '
Aan deze verhalen werd door /owel eenvoudige leken als ontwikkelde
geestelijken veelal een hoog waarheidsgehalte toegekend Zo noteerde een
Limburgse dorpspastoor in 1671 pro memorie dat op 20 juli van dat jaar op
de Houtmarkt in Maastricht 'een soldact subito door den donder verslagen,
stockdoot' gevallen was, waarbij ook een sergeant op straat viel die echter
weer bij bewustzijn kwam 'Ende ick was doen in de Stadt ende hebbe den
kerle gesprocken, die den dooden gcsien hadde ende den anderen Den 21
July is my gerefereert door Jan David oock soldaet, die dacrby stonde d' een
seyde "Godt legt sijn coolen in", den anderen seyde "Hij speelt met de
kegelen", ende siet, daer geschiede dit spectakel' Vergist u niet, zo schreef
de parochieherder, God laat niet met zich spotten Op deze onheilsdag was
er een merkwaardig onweer waarbij ha gelstenen van ongewone grootte vielen die het zomergraan hier en daar beschadigden " з8 Ook in vertellingen die
in de negentiende eeuw door folklonsten werden opgetekend is soms sprake

van angstaanjagende goddelijke bestraffingen van ijdele vloekers en zweerders. Zo tekende Jacq. Cuijpers, onderwijzer te Zeelst, in 1889 op dat tot
veertig jaar terug op de Strijpse hei een volwassen man met een gloeiend
hoofd rondwaarde, die in de streek algemeen bekend stond als 'de gloeiige'.
Op de vraag waarom deze arme ziel daar zo rondspookte vertelde men het
volgende verhaal. 'Zeer, zeer lang geleden, wist niemand in die woeste graute haat de grensscheiding tusschen Woensel en Stnjp. Niemand ook kon die
grens vinden of bepalen ten genoegen van beide gemeenten. Doch eindelijk
deed zich iemand op uit Woensel (ik geloof een van de zeven schepenen), die
verklaarde de grens te kunnen aanwijzen. Hij deed zand van Woensel m z'n
blokke [klompen] en lei 'n ronden, looden lepel onder z'n klep [pet] op 't
hoofd. Zo ging hij steeds voort van Woensel uit in de richting van Strijp, tot
hij eindelijk bleef staan en plechtig zwoer bij den schepper van hierboven (hij
wees naar den lepel) dat hij nog stond op grond van Woensel. De leeperd dacht
door dit bedrog een grooten plak grond voor Woensel aan te winnen en zich
aldus verdienstelijk te maken voor zijne gemeente. Doch de straf voor zijn
meineed bleef niet achterwege. Hij stierf kort daarna en moest na zijn dood
met gloeiend hoofd rondwaren dáár, waar hij dien dubbelzinnigen eed durfde
zweren'. Door de ontginning van de heide en het aanplanten van een dennenbos was dit spook omstreeks i860 verdwenen.'19
Geen goede godsdienstinstructie zonder gedragsregels om zonden te
vermijden. Als krachtige remedie tegen het vloeken en zweren stelde Petrus
van den Bossche in Den catholycken pedagoge voor om, behalve de hellestraffen voortdurend te overdenken, zich aan te sluiten bij de 'Broederschap van
den Alder-heyligsten Naem Jesus', op voorwaarde dat men de regels van dit
godvruchtig gezelschap naar behoren onderhield. Deze broederschap was
door de dominicanen, ordegenoten van de auteur, in 1564 ingesteld en 'alleen de Pater Prcdick-heeren soo eygentlyck toekomende, dat niemant buyten hun, ofte sonder hunnen uytdruckelycken oorlof magh ergens 't selve
sigh toe-eygencn', zoals ook de pausen in 1571 en 1580 hadden bevestigd.
Bepaalde orden hadden met andere woorden het 'patent' of een pauselijk
goedgekeurd 'octrooi' op bepaalde broederschappen en devoties; daarmee
versterkten zij hun concurrentiepositie op de religieuze markt - aan het lidmaatschap van het genootschap waren immers vele krachtige aflaten verbonden. De leden van deze broederschap verplichtten zich de heilige naam van
God of van zijn heiligen door vloeken en zweren niet ijdel of lichtvaardig te
gebruiken. Bij overtreding moest men een aalmoes geven 'ofte elcke rey se eenige Pater nosters en Ave Maria op hun knien te bidden, ofte jet anders, op dat
sy daer mede mogen in den toom gehouden worden tegen dusdanige fauten'.
Voorts bevatten de reglementen richtlijnen met betrekking tot verplichte
jaarlijkse en maandelijkse godsdienstoefeningen. In elke plaats waar een af137. [Van Thienen], Den dobbelen Zielentroost, 19-25. 138. Goossens, 'Aanteekemngen van
hgidius Rutten', 92 139. De Blecnurt, Volksverhalen uit Noord-Brabani, 20
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deling van deze broederschap was gevestigd, diende een afzonderlijk altaar
of kapel 'ter eeren van den soeten Naem Jesus, met een schilderye van 't Kindeken Jesus' te worden ingesteld. Om deze devotie te stimuleren hadden de
predikheren zelfs een speciale Rozenkrans van de Naam Jezus geïntroduceerd. Behalve honderdvijftig 'Engelsche groetenissen' en vijftien onzevaders - die ook bij de Mariale rozenkrans gebruikelijk waren - werd nu ook
honderdvijftig maal 'aengeroepen den soeten Naem Jesus, en naer elck Thjentien leestmen Glorie zy den Vader, £5V.'I4° De geB E C A M E
lovigen hadden letterlijk behoefte aan een
houvast tijdens het bidden, waarin onder
Om af-te-brenghen
meer werd voorzien door afbeeldingen (een
о в
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VLOECKEN
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derling en met het object van verering, in dit
geval de zoete naam Jezus, als het ware gematerialiseerd. Hier zien we hoe ka téchese,
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Dat ook wereldgeestelijken ten strijde
trokken tegen het vloeken blijkt uit een instructieboekje van de Brusselse plebaan
Jean Roucourt (1636-1676) onder de titel
Bequame middelen om af-te-brenghen de boose
Titelblad (duodecimo) van het
ghewoonte van vloecken ende smeren, waarvan
anoniem gepubliceerde traktaat van
de eerste druk in 1672 in Brussel verscheen.
J. Roucourt over het vloeken en
Ten behoeve van de Noordnederlandse
zweren, Brussel 1672 (Gemeentelijk
Museum Veldhoven, CMR)
markt verscheen in 1697 te Antwerpen een
tweede editie. Volgens de auteur nam het
vloeken en lasteren van Gods naam dagelijks zozeer toe 'dat niet alleen het
schuym van 't volck, fielen, ende straetschenders (onder de welcke die goddeloose sprake by-naer placht besloten te blyven) maer oock aen-sienelycke
Mannen, die hun voor eerelycke Lieden uytgheven; jae dickwils sitten in regeringhe van Landen, ende Steden' zich hieraan bezondigden. Vandaar dat
God zovele onheilen zond over deze streken. Roucourt stelde zich als jansenistisch theoloog, vergeleken met de regulieren, aanzienlijk strenger op. Behalve opzettelijke blasfemie en meineed schaarde hij ook de gewoonte-vloeken onder de doodzonden: 'Men seght te wesen een derde soorte, die uyt
ghewoonte ghedurigh, ende sonder achter-dencken vloecken ende sweren,
CVrt РтШІфі »*я dim A>*ug*.

soo nochtans, datter gheen peryckel en soude zyn van leughenen, ofte quade
voor-nemen met eedt te bevestighen, ende over-sulck datter in die menschen
gheen peryckel en soude zyn van doodt-sonde, maer dat en kan ick niet wel
ghelooven'. Als belangrijkste remedie stelde hij voor om bij de biecht de absolutie te weigeren aan 'ver-ouwerde Sondaers, tot dat daer beternisse voorghegaen is'. Pas na oprecht berouw en aantoonbare beterschap mochten de
zonden vergeven worden. Het was immers met 'recht en reden, dat die den
Name Godts schenden, met de Verdoemde eeuwigh wirden gesmeten in den
helschen-brandt, daer een Godt-lasterende ghekrysch in-der eeuwigheydt
sal duren'.' 41
Hier zien we wederom hoe het uitstellen van de absolutie in de biecht,
vooral door seculieren, als een machtsmiddel werd gehanteerd. Roucourt
beklemtoonde, geheel overeenkomstig het toenmalig Leuvens rigorisme, de
verderfelijkheid van een lichtvaardige biecht en communie. In plaats van te
wijzen op de heilzame - al dan niet preventieve - werking van broederschappen, zoals de dominicanen bijvoorbeeld deden, drukte deze seculiere priester zijn gelovigen op het hart steeds 'weder te keeren tot den Biecht-vader, al
en is het niet om elcke reyse te ontfanghen de H. Absolutie evenwel sal het
dienen om uyt-te-legghen synen staet, rakende de ghewoonte van vloecken
ende sweeren, op dat hy van den Biecht-vader noch besonderlyck magh
onderricht worden, ende vermaent volghens dat synen staet vereyscht'.'42
De wereldheren streefden, met andere woorden, via sacramenten als de
biecht een directe, persoonlijke band met de gelovigen na, opdat ze hun handel en wandel konden controleren en sanctioneren. Dat het gelovige kerkvolk juist wat de biecht betreft veelal een voorkeur had voor de paters is in dit
opzicht dan ook niet verwonderlijk. Het verklaart tot op zekere hoogte tevens de populariteit van de broederschappen bij de regulieren tijdens het
Ancien Régime, die werden ondersteund met specifieke devotionalia.
Het kerkelijke streven tot uitroeiing van godslasteringen kreeg in katholieke gebieden steun van de overheid door bijvoorbeeld te bepalen dat 'Nijemant en sal blasphemeren, noch sweren, noch vloecken opten peen van gevangen te worden ende te water ende te broode geset den tijt van eender
maent, ende dan op een schavot die tonge openbaerlijck doersteecken te
worden sonder verdrach of respijt', zoals in de commanderij Gemert in het
begin van de zeventiende eeuw het geval was.143 Voor het Land van Raven140. Van den Bossche, Den latholycken pedagoge, 214-219 Vgl ook Constance, Le pastoral
de Samt Charles Borronee, 407-411 (La Confrairie du Saint Nom de Jesus pour empêcher
les Jurements & les Blasphèmes) 141. [Roucourt], Bequame middelen, 2-3,11 -12,19-20,
36 Vgl ook BCNI12977(editieBrussel іб72)еп 15612(editie Antwerpen/Amsterdam
1697) Het traktaat over de Bequame middelen tegen het vloeken en zweren is tevens opge
nomen in het anoniem verschenen werk van Charles Nyeman o Ρ , Chrislelyke Oejjemngcn
voor alle mensen om de eeuwtge saltcheyt te bekomen (Gent Manilius, 1674)11,65-85 Zie
Ceyssens, 'Jean Roucourt' 142. [Roucourt], Bequame middelen, 30-31 143. RANB, Archief
Commandern Gemert, inv nr 362 Vgl ook BA Roermond, Portefeuille 32-b, inv nr 41
(edict Frederik III, 26-5-1693, art 22)
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stein werd in 1651 een ordonnantie afgekondigd waarin godslasterlijke taal
werd afgekeurd: 'Die onbetaemelijck vloecken ofte sweeren sullen daer over
naer gheleghentheydt der saecke ende der persoonen arbitralijcken worden
ghestraft', hetgeen ook in de stad Grave en het Land van Cuijk in 1681 werd
bepaald.'44 In de vrije heerlijkheid Bokhoven aan de Maas ten noorden van
's-Hertogenbosch kwam het in 1702 zelfs tot een proces tegen Aert Pauwels
Moors wegens blasfemie. Niet alleen vloekte deze in de herberg en daarbuiten dat het een lieve lust was, hij zweerde ook om de haverklap bij de sacramenten en de duivel. 'God doode mij, God straffe mij', zo tierde Moors
godslasterlijk toen hij door pastoor en drossaard werd berispt om zijn vloeken. Ondanks een boete bleef Moors in zijn wangedrag volharden; in de
jaren 1708 en 1710-1711 zou deze beruchte Bokhovenaar veroordeeld worden voor overtredingen van het herbergverbod op zon- en feestdagen, openbare dronkenschap en bedreiging van overheidsdienaren. Uit de processtukken blijkt dat hij zijn wangedrag steevast kracht bijzette met afgrijselijke vloeken en abominabele woorden. Het uiteindelijke doodvonnis is, voor
zover bekend, nooit uitgevoerd; naar het zich laat aanzien is Moors de kleine
heerlijkheid ontvlucht en heeft hij de wijk genomen naar een van de schuilplaatsen voor vervolgden in de Republiek.145
De kerkelijke tucht met betrekking tot het zweren en vloeken werd ook in de
zeventiende-eeuwse calvinistische gemeenschappen strikt gehandhaafd.
Deze verschilde overigens niet wezenlijk van die van de katholieke kerk. De
protestantse gemeente mocht niet door zonden worden besmet. Had een der
lidmaten zich door het uiten van godslasteringen misdragen, dan moest de
gehele gemeente gezuiverd worden. De kerkelijke discipline beschermde de
calvinistische gemeente aldus tegen de toorn van God. Niet enkel de belangen van de zondaar, vooral ook die van de gemeente waren in het geding.
'Sullen oock de predicanten dése sonden op den predickstoel ernstigh
bestraffen, daer-tegen craghtich vermanen, [en] de kercklijcke discipline
tegen de vloeckers en sweerders met trappen meer en meer in 't werek stellen', aldus de classis 's-Hertogenbosch in een stuk uit 1662, dat handelde
over 'Middelen tot stuijtinge van eenige hooghgaande Sonden onses Landes'. Hierin werd er in het onderdeel 'Tegen de ontheiliginge van Godts
Name door Vloecken, Lasteren en valse Eeden' tevens bij de wereldlijke
overheid op aangedrongen om door middel van plakkaten krachtig tegen
deze 'roepende zonden' op te treden aangezien 'het lichtverdich gebruick
van de grote Name Godts, en de lasteringe, welcke daegelijxs op wagens
ende in schuiten, selfs bij de kinderen gchoort werden' sterk toenam.'46
Huisvaders en onderwijzers behoorden hun kinderen goed te onderrichten zodat 'de Jeught van jonghs op van dese gruwelijcke sonden werden affgeleijdt en bewogen, om met vreese en becven te gedencken aen desen groten, ende onbegrijpelijcken Name'. In het schoolreglement dat de overheid
in 1655 had uitgevaardigd was hierin overigens reeds voorzien: de school-

meesters moesten ervoor zorgen dat de kinderen, zowel op school als bij het
naar huis gaan, niet zouden vervallen 'in 't misbruyck van des Heeren heylige Naem, in vloecken, sweeren, lasteren, ontuchtigh spreecken' of in andere
deugnieterij zoals stelen, liegen, dobbelen, kaarten, vechtpartijen en het elkaar over en weer geven van bijnamen. ' 47 In alle klachten van zowel katholieke als protestantse zijde wordt telkens gewezen op de verderfelijke invloed
die vloekende volwassenen hadden op het taalgebruik van de jeugd. Op instigatie van predikanten werden in de Republiek met enige regelmaat resoluties
tegen de 'roepende' of'krijtende' zonden uitgevaardigd, waarbij ook de goddeloze vloekers en lasteraars in het leger werden vermaand. Onder deze zonden werden de wraakroepende overtredingen van Gods geboden verstaan
die veelal nog tijdens het aardse leven op zichtbare wijze zouden worden bestraft.
Met name in de zeventiende en het begin van de achttiende eeuw verschenen er verschillende algemene en gewestelijke plakkaten waarin werd
opgeroepen de verbodsbepalingen strikt te onderhouden.' 48 Zo werd in
1694 als oorzaak voor 'den droevigen toestandt van het lieve vaderlandt,
door desen swaren Land en Luyden bedervenden Oorlog' (gedoeld werd op
de Negenjarige Oorlog van 1688-1697) gewezen op het zondige gedrag van
veel ingezetenen, waartoe in de eerste plaats 'het schendigh en schrickelijck
misbruyck van Gods Heyligen en acnbiddelycke Naem, met vloecken lichtvaerdigh zweeren ende lasteren' behoorde, dat 'onder alle soorten en staten
van Menschen soo toeneemt en aanwast, selfs tot Jongens en Kinderen toe,
dat men in Gezelschappen, op de Straten, in Schuyten, op Wagens, de
Namen van God, de Heylige Sacramenten, en wat dies meer was, doorgaans
schcndclijck quamen te ontheyligen'. Hierdoor werden de vromen niet
alleen bedroefd, maar werd ook Gods toorn 'op 't hooghste' ontstoken, 'als
dewelcke niet wil ongestraft laten die gene die sijnen Heyligen Naem misbruyeken, gelijck [Hij] oock dacrom eertijds de Lasteraars sijns Naems met
de doodt wilde gestraft hebben'. Wat had het voor zin om in gevaarlijke tijden officiële dank- en bededagen af te kondigen als men niet tot een ware
bekering van zonden en een 'dadelijcke verbeteringh des levens' bereid
was?'49 De Mcierijse predikanten, kerkeraden en classes hadden behalve
met hun eigen lidmaten tevens veel te stellen met de katholieke inwoners, die
er immers niet voor terugschrokken hen godslasterlijk te verdoemen en te
beledigen.
144. Christy η, Brabants recht,η, ιοί 2 (ordonnantie 14-11 1Ü51, art 152), [Douma], 'Plakkaat van prins Willem 111 tegen het /weren en vloeken' 145. GAH, Oud Archief Bokhoven,
invnr 152. Vgl Gijswi|t-Hofstra, Wtjkplaatsen voor vervolgden Zie voor Aert Pauwels
Moors tevens· hfst 5, ρ 263 146. RANH, ACH, invnr 10, f i27-i28-r 147. Ibidem, CPB,
11,2413-2414(hoofdstuk 2, artikel 12) 148. Ibidem, 11,461 464(19-7-1642), vil, 614-615
(31-7-1656), 615-616(17-12-1659), 111,594-598(24-1-1678), ix, 203 (8-4-1777), iv, 340
341 (21-5-1694), 345 (31 1 1699), ν, 595(10-1-1709) 149. Ibidem, iv, 340-341 Resolutie
en Missive, tot onderhoudt van de Placaten tegen het vloecken, zweeren, en schendinge
van Gods Hey ligen Naem (21-5-1694)
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Behalve bij dergelijke confessionele confrontaties werd vooral ook in criminele circuits gevloekt en gezworen. In deze groepscultuur, vooral in georganiseerde benden, gold goddeloos taalgebruik juist als teken van verbroedering en verzet tegen de maatschappelijke orde. Riepen godvruchtige lieden God en zijn heiligen aan om de zegen over hun arbeid te verkrijgen,
rovers beriepen zich daarentegen op de gevallen engelen; de duivel was veelal hun patroon en bondgenoot. In het kwartier Maasland zwierf omstreeks
1713 een bende rond die aan verschillende inwoners dreigbrieven stuurde.
Wanneer men niet voldeed aan de eis om een geldbedrag afte staan zou huis
en hof in brand worden gestoken. Deze brandbrieven gingen vergezeld van
huiveringwekkende eden, die grote indruk maakten. Zo werd Jan Jacob Hermens uit Oss gelast binnen een etmaal vijftien gulden te begraven op een
bepaalde plaats 'sonder daer iet aan te manckeren, off ick sal u bederven door
straffen van schavierigheyt, waerop ick duyvel en siel gheef'. In Schaijk
werd Claes Megens op soortgelijke wijze afgeperst en bedreigd waarbij de
boeven de ernst van hun voornemen eveneens onderstreepten met een eed
op de duivel: 'of ons sal der duyvel hals en been breken'. De rovers stuurden
zelfs aanmaningen naar in gebreke blijvende slachtoffers onder het motto
'wij sullen u wel klaer krijgen, wy vraegen naer duyvel of naer hel, wij vreesen geen menschen'. ' 5 °
Dat het vloeken omstreeks 1800 in Zuid-Nederland als een nagenoeg algemene, maar toch vooral katholieke volkskwaal werd beschouwd, blijkt niet
alleen uit het hierboven aangehaalde reisverslag van de predikant Hanewinkel, maar tevens uit allerlei katholieke pastorale instructies. Zo wordt in Den
mel-meynenden Boeren-Zoon en dito Dogter van de norbertijn Jacques Claes
(1752-1828) door middel van gefingeerde dialogen ('samenspraken') ruim
aandacht besteed aan de wijdverbreide 'civilisation du blasphème'. Het lag
volgens de auteur vooral aan de 'kwaede exempels dat de Kinderen zoo jong
können vloeken en sweiren'. Waren het niet de ouders, dan waren het wel de
oudere broers en zusters of de meiden en knechten die deze gewoonte in de
gezinnen invoerden. Zo vermaande in de samenspraken een kapelaan, die bij
een familie op huisbezoek was, een zeventienjarige knaap wegens zijn veelvuldig vloeken. 'Ik zal zomtyds wel eenen verdoemd, oft eenen vervloekt zeggen, oft duyvel, oft donder, maar andere vloeken wcete ik niet, dat ik oyt
zegge', aldus de jongen. De geestelijke had hem echter afgeluisterd bij het
ploegen: 'Ik meynde, dat gy in Vrankryk gewoond hadde, zoo familieer waeren u die Fransche vloeken'. De boerenjongen moest bekennen dat de vliegen zo lastig waren geweest 'dat gy zoud moeten eenen Engel geweest hebben, om niet te vloeken, zoo onwillig en dertel waeren de Peerden'. De kapelaan wees hem op de verschrikkelijke betekenis van dit taalgebruik en sprak
vergramd over de plattelandsgewoonte dat 'Jongers, zoo haest zy aen de
Peerden zyn, zoo haest zy de klets in de hand hebben, gepriviligeert zyn om
te vloeken; zoo dat het een spreekwoord is: hy vloekt als eenen Peerdeknegt'.

Het was volgens Claes geen toeval dat er zoveel ongelukken met paarden
gebeurden waarbij ruiters en voerlui met de vloeken op hun lippen stierven.'S'
De kapelaan sprak tijdens het gefingeerde huisbezoek zijn verwondering
uit over het feit dat zelfs degenen 'die voor en naer vloeken als Ketters' zich
bij de schuttersgilden zo goed wisten in te houden dat ze zelden of nooit de
daarop gestelde boete van een of twee oordjes (een kwart stuiver) hoefden te
betalen. 'Dat die können laeten uyt vrees van een oord, oft twee, kont gy dat
niet laeten uyt vrees van de Hel?' Als remedie tegen het vloeken stelde de
geestelijk leidsman voorom, behalve veel te bidden, telkens bij een vloek wat
geld voor de armen opzij te leggen, of een knoop van de jas te snijden. Een
geschikte penitentie was ook het met de tong een kruis op de grond maken,
hetgeen de zondaar overigens niet mocht weerhouden van een goede
biecht.152 In een andere samenspraak, waarbij de pastoor op huisbezoek is,
hoort deze de oudste dochter in de stal tekeergaan tegen een koe: 'Dou
sacramentse Beest, ik wou dat u de moock berste, hoe staet gy daer zoo en
hext! den duyvel mag u weg voeren, dou mord...prey!' De parochieherder
sprak de ouders hierop vermanend toe; hij begreep nu wel waarom er onder
het vee in de stal een ziekte was uitgebroken. De heer des huizes bekende dat
hij een meid in huis had gehad 'die ik om dat vloeken expresselyk heb doen
weg-gaen: sy soude alle de Kinderen leeren vloeken hebben'. Zijn vrouw
had haar zelfs eens betrapt in haar kamertje, waar zij op de grond lag 'en had
daer een kruys gelekt met haere tong, sy zeyde recht uyt, dat U Eerw. haer
dat opgeleyd had voor haere penitentie, zoo dikwils al' ze zou vloeken'. De
pastoor prees de huisvader voor zijn wijs beleid om de dienstmeid weg te
zenden 'eer sy door haer vloeken de maledictie over uw huys trok'. Hij
betreurde het voorts dat de oude wetten 'de welke gebieden, dat de tong van
eenen vloeker met een heet yzer moest doorboord worden' of dat de lippen
moesten worden afgesneden, niet meer in zwang waren: 'wat zoud' gy den
heelen dag grinsers, monsters, en mismaekte Troniens agter de Ploeg, Karren, en Waegens zien verscheynen'.'53
De katholieke houding tegenover het vloeken is in de negentiende eeuw
in hoge mate bepaald door de regulieren, met name jezuïeten en redemptoristen, die met hun volksmissies een groot deel van het gelovige volk wisten
te bereiken. Niet zelden gaf de zedelijke toestand in de steden en dorpen in
die tijd aanleiding tot het houden van een missie, bijvoorbeeld om de schadelijke effecten van de ingekwartierde gemobiliseerde soldaten tijdens de Status Quo-tijd (1830-1839) ongedaan te maken. De slechte invloed van militairen op burgers gold 'de voorbedachtelijk uitgezochtste vloeken en godslasteringen, die door de halfbeschonken troep werden geuit'. ">4 In een mis150. Cunen,'Brandbrieven uit 1713' Vgl ook Blok, De Bokkerijders, en hgmond, Op hel
zerkeerde pad 151 Clacs, Den welmeynenden Boeren-Zoon, 14, 29-33 I 5 2 · Ibidem, 35-38
153. Clacs, De welme)inende Boere-Dogter, 46-48 154 Vgl Hoffman, N oord-Brabant en
de opstand'ιan /#?o, 198
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Pater Bernard op de preekstoel van de Sint Jan te 's-Hertogenbosch
tijdens de volksmissie in november 1843. Litho (55 χ 37 cm),
uitgegeven door J. Demelinne te 's-Hertogenbosch, 1843.
(Rijksmuseum Het Catharijneconvent Utrecht; KLIB / KDC, Nijmegen)
De lithograaf heeft bewust zoveel mogelijk verschillende standen
onder het publiek willen afbeelden die, naar verluidt, immers alle diep
geroerd waren door de performance van deze predikant uit Wittern.

sieregister van de redemptoristen werd dan ook gesteld dat het tijdstip waar
op de paters het missiewerk begonnen door Gods Voorzienigheid goed was
gekozen, 'wijl de zeden van het volk door een tienjarige inkwartiering van
soldaten, veel hadden geleden'. Er waren veel misbruiken ingeslopen: 'de
eenvoudigheid van hun geloof, hunne gehoorzaamheid en gedweeheid om te
luisteren naar de vermaning hunner Herders waren verdwenen; zij hadden
alle soorten van behoeften gekregen, welke zij van te voren niet kenden; zeer
velen lagen in het modder der zonden; uit schaamte durfden zij hunnen toe
stand aan hunne Herders niet bekend maken en zoo leefden zij in voortdu
rende Sacrilegien'. Het was kortom hoog tijd om pastoraal in te grijpen en
'de godsdienstige gebruiken te doen herleven'. ' 5 5
Tijdens de volksmissies werd het vloeken nadrukkelijk veroordeeld. Bij
een jezuietenmissie van acht dagen werd op de vijfde dag doorgaans een
preek gehouden over godslastering en meineed. Bij een missie van twaalf
dagen werd een dergelijke preek op de zevende dag gehouden. Op de achtste
dag, meestal een zondag, preekte men vier keer, achtereenvolgens over de
gevolgen van de godslastering en de meineed, over het ergernis geven, over
de dronkenschap en ten slotte over de hel. ' , 6 Om voldoende indruk te maken
op de parochianen aarzelden de missionarissen niet om vanaf de preekstoel
te 'donderen' (tonare), totdat de toehoorders zich gewonnen gaven, wat
bleek uit het geschrei, gesnik en gejammer waarmee het volk op de predikant
reageerde. Men werkte toe naar een emotionele uitbarsting van het publiek,
waarna de predikant het gehoor volledig in zijn macht had. De preken wer
den, evenals bij de klassieke godsdienstinstructies, verluchtigd met aanspre
kende 'exempla'. Hierbij werden afschrikwekkende rampen en sterfgeval
len, zoals van vloekers die ter plaatse doodvielen, bij wijze van 'timor Dei'
breed uitgemeten.' 57
De donderpreken van de volksmissionarissen werkten echter overbenadrukking van sommige verboden in de hand. Wat het vloeken betreft heerste
er in de negentiende eeuw grote verwarring onder het gelovige volk, onder
meer doordat het de redemptoristen uitdrukkelijk was verboden de godslas
terende uitlatingen letterlijk in hun preken te citeren. Zo meende het volk
dat het gebruik van onschuldige en banale krachttermen al een doodzonde
was. 'Hoe weynigc die hun van de blasphemie in de biegt beschuldigen gelyk
het behoort! Voor eerst men moet zeggen wat woorden men gezegd heeft;
want veele mcyncn dat zy geblasphemeert hebben als zy gevloekt of gezwo
ren hebben, en in tegendeel zy zullen hun beschuldigen van gevloekt te heb155. PAR, invnr 377 (missieregister 1836-1X53), I 3 Vgl ook Mosmans, Hel redemplum
lenhlooster И titer», 290, «aar De Godsdiemlinend wordt aangehaald naar aanleiding \an de
volksmissie te I Ieeswijk in 1845 'Gaat naarde dorpen, die door de tienjarige inkwartiering
leripilderd werden, en men ¿al meer dan overtuigd zijn, hoe zalig in den \olsten zin des
woords cene missie is. ' 156. \ a n de Ken.ihu\e,.\lanuule
misswnum, 71-72 \ gl o o k ö «
Vim/ftflf, een anoniem handschrift \ an omslreeks 18501η het Generaal Archiel der
Jezuïeten (sj) te Nijmegen (zonder in\ nr ) 157. Art,'Kerkelijke structuur en pastorale
werking', 220 Vgl ook К Beth,'Gotteslästerung', in HD-t, 111,979-982

ben, als zy woorden van blasphemie hebben uytgesprooken', aldus de Mechelse priester Huleu in 1792.158 Dit citaat illustreert de begripsverwarring
die over deze materie bij de leken heerste. 'Godverdomme' was volgens
moraaltheologen immers veelal geen blasfemische godslastering maar een
afkeurenswaardige routineuze (zelf)verwensing.
Overigens werd er in het apostolisch vicariaat 's-Hertogenbosch in de jaren 1845-1851 tussen zielzorgers en theologen een levendige discussie gevoerd waaruit
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vloekwoorden niet als godslasteringen beschouwden. Den Dubbelden schreef hun in
Reglement van de Christelyke verjuli 1851 zeer ontstemd dat hem 'niet alleen
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(God en of V., zelfs ook Sacre D. enz.), die wij
in de ook hierover uitgegeven circulaires zoals ook de algemene opvatting en de praxis van vrome mannen was - als
vreselijke godslasteringen achten, voortaan vrij zijn van elke, althans grote,
zonde'. De kapelaans antwoordden op hun beurt per ommegaande dat ze deze opvatting op het seminarie hadden geleerd van hun professor Van der Hagen; een excuus dat ze konden staven met collegedictaten en aantekeningen
in de gangbare moraaltheologie van Dens. Uiteindelijk - hoe kan het ook anders in deze kerkstructuur - moesten de jonge geestelijken het onderspit
delven en noteerde Den Dubbelden opgewekt in zijn correspondentie dat hij
van de pastoor van Vlijmen had vernomen dat zijn eigenwijze assistent op 11
%

augustus 1851 'vanaf de preekstoel nederig zijn woord heeft teruggetrokken
en onze circulaires over de godslasteringen heeft voorgelezen'. ' 59
De preek, de biecht en het catechismusonderricht waren de instrumenten
waarmee de clerus het taalgebruik zuiverde, soms aangevuld met het lidmaatschap van de Broederschap van de Heilige Naam Jezus. Daar werd in de
negentiende eeuw bovendien de 'Christelijke vereeniging of geestelijk broederschap ter uitroeiing der godslasteringen en verwenschingen, en onkuische gesprekken' aan toegevoegd: het organisatorische antwoord van de kant
van de reguliere missiepredikanten en de seculiere parochiegeestelijkheid.
Een dergelijk Geestelijk Verbond, zoals deze taaibroederschappen meestal
kortweg werden genoemd, vormde in het tweede kwart van de negentiende
eeuw een gebruikelijk onderdeel van de volksmissie. In de apostolisch vicariaten Breda en 's-Hertogenbosch werden ze reeds vanaf de jaren 1836-1837
opgericht, goedgekeurd en van aflaten voorzien. 'Omdat de godslasteringen
en verwensingen in veel plaatsen, helaas, erg toegenomen zijn, en geheel
weggenomen moeten worden, is het noodzakelijk om in de missie een verbond of een vereniging op te richten tegen dit uit te roeien kwaad', aldus de
jezuïet Isidoor van de Kerckhove (1780-1871).160 Bij een acht- of negendaagse missie werd het Geestelijk Verbond aangekondigd en in feite opgericht tijdens de preek op dinsdagavond (zevende dag). Na de preek was er
dan gelegenheid om zich in te schrijven, en tevens op de dagen na een instructie. lél
In de Franstalige missiehandleiding (manuscript) uit omstreeks 1850
werd de missionarissen de volgende raad gegeven- 'On engage les premières
familles à vouloir y figurer en tête, ainsi que les âmes pieuses qui veulent
exercer leur zèle et aider à extirper le blasphème' l62 Men moest de vooraanstaande gelovigen er dus toe brengen het goede voorbeeld geven, dan zou de
rest van de kudde vanzelf volgen. Zo richtten werkgevers in de Waalwijkse
ledernijverheid in 1843 na afloop van 'de gezegende missie' door de paters
redemptoristen met goedkeuring van de pastoor onderling een dergelijk
Geestelijk Verbond op, waarbij de bazen overeenkwamen 'door hun gezag'
niet alleen 'Godslasteringen, verwenschingen en onkuissche gesprekken'
maar ook dronkenschappen bij de werknemers tegen te gaan. Aangezien in
het reglement veelvuldig sprake is van het verbod om elkaar op de werkvloer
158. Huleu, Conferentm ecclesiasticae de officus pastons bom, ofte catholyke onderwyzmgen op
denMecheIseniatechismus(Mecbe\en
1792)111, les 23 Geciteerd in Brahm, Dissertano de
jormula 'Gvd, Deus damnet wi£,34 159 BAH,doosTheologicaiv,omslagmet correspondentie over godslasteringen (schrijven van Wilmer aan Den Dubbelden, 24 11 1845,
vastenbrief 6-2-1846, nota quod verba God Verd item God domme, dome aut doeme, ca
1850, brief van Den Dubbelden aan С van Berchem, kapelaan te Vlijmen, en Ρ Maas,
assistent te Waspik, 29-7-1851, antwoorden hierop d d 30-7-1851) 160. Van de Kerck
hove, Manuale misswnum, 82-83 (* ertaling van mij, G R ), Art, 'Preken in pre-industrieel
Vlaanderen', 419 161 Generaal Archief SJ, Ό « missions', f 6 162 Ibidem, 6-7
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Vero , da-aze, booze mensch, /tr( in/ ilici rr» gehoord,
II ant gy door eiken vloek . J E 7.1 S hel hart doorboort :
tiy kruist . ook als een jood. den besten aller vad'ren.
liit droef gedacht alleen. verkilt my t' bloed in d'md'ren,
Met regt is hy i-ervloekt van God op deze aerd.
Die onder 't ¡Christen volli den naem van God niet spaert. —
fcrrloekt i* ook dit huis, vervloekt zyn ook die menschen.
Pie zonder tegcnzeg hun' God laten veneenschen ;
I lugl dan . W'HIWJMH mensch . пук spoedig van ту af!
Opdat ket hliksemvucr van Gods verdiende straf.
шіг и niet kom tot ту «ti tot туп hiiisgezeUen.
'Кail immers geen Ьеітщ in siwoili vriendschap stellen !
DU is de zaelge raed a-elk ons dit beeld hier gee/i.
II ant die hem volgt alleen , hierna i-oor eeua-ig leeft.
Gy zult den наст ви God hier dan met eerbied noemen.
Il «m/ nooit zal ik voor « туп kosth're ziel vei-doemen.
f NtabMI - U. m * . · · · ι

MEN VLOEKT HIER NIET. Religieuze volksprent (425 χ 345 mm),

uitgegeven door Glenisson & Van Genechten, Turnhout, omstreeks 1850
(Museum voor Religieuze Kunst, Uden)
Deze prent kan beschouwd worden als moralistische tegenhanger
van de huiszegen-prenten: 'Vervloekt is ook dit huis, vervloekt zyn ook
die menschen. / Die zonder tegenzeg hun' God laten verwenschen'.

op jenever te trakteren, zullen de Waalwijkse ondernemers ongetwijfeld
meer dan alleen geestelijke belangen voor ogen hebben gehad. ' 6 з
Een dergelijk Geestelijk Verbond werd ook wel los van een volksmissie in
gesteld, zoals in Helmond, waar de pastoor op 22 oktober 1839 maar liefst
2444 parochianen inschreef in de 'Confraternitas contra Blasphemias, Execrationas et Turpiloquia'. Naar het zich laat aanzien was dit voornamelijk
een 'papieren' broederschap waarvan elke parochiaan als het ware automa
tisch lid was geworden; pas vanaf 1852 zien we jaarlijks enkele nieuwe in
schrijvingen. Bij het 'gewone', parochiale Geestelijk Verbond werden de ge
lovigen dus door hun pastoor ingeschreven. Kinderen die nog niet de eerste
communie hadden gedaan, konden geen lid worden. Volwassenen kregen
een prentje ter gedachtenis aan de missie en/of een formuliertje met de re
gels en aflaten van het Geestelijk Verbond. 'On donne gratis (car quelques
centimes empêcheraient quelques uns de donner leurs noms) un billet imprimé à chaque adulte, quand même s'il ne saurait pas lire, pour éviter la jalousie, ils le font lire par l'autres. On distribue de même le souvenir de la mission, imprimé sur le même feuillet', aldus de missiehandleiding van de jezuïeten van rond 1850. Dergelijke drukwerkjes moesten van een klein formaat zijn, opdat de parochianen ze gemakkelijk in hun kerkboeken konden
bewaren.'64 Het uitdelen van dergelijke formuliertjes had tot doel de vruchten van de missie te bestendigen. Men verweet de volksmissiepredikanten
namelijk dat hun instructies slechts tijdelijk effect hadden. Nadat het enthousiasme voor de missie was geluwd zouden de mensen weer in hun oude
zonden vervallen en werd het effect van de zuivering tenietgedaan. Vandaar
het belang van de zogenaamde 'na-missie' met het uitdelen van drukwerkjes
en de oprichting van een Geestelijk Verbond. Naast een 'Gebed voor de volharding' hield het gedachtenisbriefje van de heilige missie te Boxtel, georganiseerd door de paters redemptoristen in oktober 1844, de gelovigen dan ook
onder meer als levensregel voor: 'In oogenblikken van drift, bij ongelukken
of anderzins, zweer, vloek of laster niet. Verdoem u zelven niet, veel minder
uwen lieven God, maar zeg tot Hem: Mijn God, geef my geduld- туп God, sta
ту by\ Men liet ook grote, gekleurde prenten verspreiden met de tekst: MEN
VLOEKT HIER NIET. Dergelijke prenten werden ingelijst en in boerderijen en
herbergen opgehangen. In het Manuale missionum uit 1870 van pater Van de
Kerckhove wordt gesteld dat de volksmissies ervoor hebben gezorgd 'dat op
veel plaatsen op het platteland (in de steden lukte het minder) in de herber
gen een plaat aan de muur werd bevestigd waarop met grote letters stond:

163. Stevens, 'Geestelijk Verbond van Leerlooijers, Schoenmakers en andere Ambachtsbazen' Naar aanleiding van deze missie werd anoniem een spottend artikel in het Wederlanda h Ai ondblad geplaatst, dat in Waalwijk voor de nodige beroering zou zorgen met het
zingen van liederen in de herberg en het stukgooien ν an ruiten door schoenmakersgezellen
bij een drietal vooraanstaande protestanten, waarschijnlijk de auteurs van het gewraakte
artikel Zie Ruter, Rapporten van de gouverneurs, 11,74-78, en Van Oss, 'ben oproer van
katholieke schoenmakersknechten^ 164. CA Helmond, ArchiefLambertwparochie, inv
nr 677 Generaal Archief sj, Des missions, f 7

Défense de blasphémer. Hier mag men niet vloeken, en soms zelfs in de steden
met succes'.105
Ook redemptoristen en wereldgeestelijken - de laatsten hielden zogenaamde seculiere missies - trokken ten strijde tegen het vloeken en lasteren,
waarbij ze militaire beeldspraken niet schuwden. Zo presenteerde pater Bernard zich bij een missie voor garnizoensmilitairen als officier. Op zijn vraag of hij hen
"*mut i&iit-m&tu&tH-mm mm*.
goed had gecommandeerd werd bevestigend
geantwoord, waarop de predikant met steeds
luider stem uitriep: 'en dat zonder vloeken!
— en dat zonder vloeken!' waarna een zo afschrikwekkende preek over die zonde volgVal Dg
de, dat zelfs de meest verstokte vloeksoldaat
TE
luid begon te wenen.l66 Toen de pastoor van
Hoogeloon apostolisch vicaris Den DubbelІЗ с ν g с tj к,
b e s o n n e n «leu 24 F e b r u a r i J 1844. 'î:
den in 1846 om toestemming vroeg voor het
Dooa us Ë. E. ІЧтмэ IUDEZPTOIIISTEI
houden van een volksmissie, hanteerde hij
louter militaire metaforen. Zijn parochie
I
латавштаваа.
werd van tijd tot tijd 'door onzigtbare vijanI
den bestormd en aangevallen'. Tot nu toe
ƒ»•» ¡UU ист iix'igtiis ілипшіяц шейк uei
W teeken dés H. Kruit en reff : Mjjn God, ik gehad hij zich defensief opgesteld, maar
11 loof fl.it dij hier tegenwoordig zjjt, ik aanbidt)
] ' en dank l ) , dat On mij dezen nacht bewaard
'tansch is mijn voornemen eenen aanval te
Í ; hebt.
ι ι Kleed TJ dan zedig aan, en bid knielende daarna
wagen, en dezelve uit hunne laatste verJ » driemaal het Wees gegroet, te* cere der zuiverI : hcid van Maria , en voeg daarbg de \olgcndcwoorschansingen te verdrijven: maar om hierin
; ! den : О heilige Maagd , mjjnc goede Moeder, ik
j stel mg onder uwe mocdHjjkebcschermiiig, geef
wel te slagen, heb ik kloeke strijders noodig,
1 ! nip uwen heiligen zegen en bewaarrogheden
' \ oor alle kwaad, b(jzonderlgk л oor de doodzonde.
die het tactiek van den oorlog wel verstaan,
en omgord zijn met goddelijke wapenen, bekleed met het harnas der regtvaardigheid,
Formuliertje ( 135 χ 80 mm) met een
den schild des geloofs, en het goddelijk
'Gedachtenis van de Heilige Missie
zwaard van het Woord Gods; en, daar men
te Bergeijk', die onder leiding van de
nu ten tijde van gevaar doorgaans op inlandpaters redemptoristen uit Wittern
was begonnen op 24 februari 1844
sche troepen het best kan rekenen, heb ik ge(Gemeentelijk Museum Veldhoven,
dagt, altijd met het welnemen van MonseigCMR)
neur, mij van deze te bedienen: ik heb derhalve met goedvinding van de Pastoor van Best, die zich aan het hoofd der colonnen zal stellen, de week voor den Advent uitgekozen, zoo dat wy ons de 21
November, zynde de feestdag van Maria Praesentatie, onder de banier van
die goede Moeder zullen beginnen; en kloekmoedig en gansch onverschrokken den strijd beginnen; het is wel winterdag, doch ik vertrouw, dat de winter voor ons zoo rampzalig niet zij, als voor Napoleon in Moscou; altansch wy
t

1

165. Van de Kerckhove, Manuale mtsswnum, 83 (vertaling GR.); KARW, collectie missiebriefjes; Generaal Archief sj, ' О я missions', f. 7. Vgl. ook Art, 'Kerkelijke structuur en
pastorale werking', 210-211. 166. Lans, Helleven van pater Bernard, 205.
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veertien Statten van on^en Ц Les quatorze Stations de notre
seigneur JESUS-CHRIST.

Heere JESUS CHRISTUS.
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'De veertien Statiën van onzen Heere Jezus Christus'. Religieuze volksprent (40 χ 34 cm) met ingekleurde houtsnede, uitgegeven door P. J. Brepols
te Turnhout, omstreeks 1835 (Redemptoristenklooster, Wittern).
Bij gelegenheid van een volksmissies werd in veel Oostbrabantse
parochies een kruisweg opgericht. Een huiselijke weerspiegeling van
zo'n devotie werd geboden door deze prent.

570

stryden voor een betere zaak dan de Franschen'.' 67 De term kerstenings- of
beschavingsoffensief is, bij een dergelijk taalgebruik, mijns inziens wel toepasselijk.
Uit veel missieverslagen kunnen we opmaken dat de predikanten hun
inspanningen ook als een militaire strijd ervoeren: ze bewogen zich aan het
pastorale front waar de onder het volk levende zonden moesten worden uitgeroeid. In veel rapporten wordt dan ook een scherpe diagnose gegeven van
de 'tegenstander', zoals in dat over de redemptoristenmissie te Haps in 1849
waar gesteld werd dat 'le caractère du peuple y est un peu stupide et par la
plus ou moins insensible mais en même tems assez religieux et respectueux
envers les prêtres surtout envers les missionaires'. Wat eervoller was de
typering van de parochianen te Beek in 1851, ook al waren zij niet zonder
zonden: 'Le caractère de ce peuple est bon, flexible, et assez religieux: cependant il se trouve parmi eux des abus, comme ivrognerie, les blasphèmes,
des fréquentations dangereuses parmi la jeunesse etc. etc.' Van belang was
dat zowel de adel en de notabelen als 'la classe moyenne et pauvre' uiterst
tevreden waren over de gehouden missie. De verslagen laten zich dan ook
meestal als succes stories van gewonnen veldslagen lezen. De zonden die men
aantrof werden breed uitgemeten om de volledige bekering na de missie
meer relief te geven.
Een enkele keer moesten de paters bekennen de situatie niet geheel in de
hand te hebben, zoals tijdens de driedaagse oefening, een zogenaamd triduüm, in de Tilburgse parochies van 't Goirke en 't Heike in 1849. Men had
met opzet de carnavalsdagen uitgekozen om het veertigurengebed te vieren
waarin, onderbroken door de nacht, veertig uur lang werd gebeden voor alle
begane zonden. De Tilburgse bevolking, in het verslag omschreven als 'très
léger et il y a à cause des fabriques beaucoup d'abus comme vols, ivrognerie,
impureté etc.', was op zijn zachtst gezegd terughoudend. Alhoewel 'beaucoup de sacrilèges ont été réparés' was er ook sprake van openlijk verzet:
'Les obstacles étoient bien grands' aangezien men alles in het werk stelde om
de godsdienstoefeningen van de paters tijdens het carnaval te doen mislukken. Op zondagnacht had een gezelschap jongeren zelfs voor de pastorie
staan zingen, 'mais grâces au bon Dieu et à notre bonne Mère Maria les travaux des Pères ont réussi' en toonde men weinig belangstelling voor de maskerades. De paters hadden het er levend afgebracht, maar echt geslaagd - zo
lezen we tussen de regels door - kon het triduüm niet genoemd worden:
'surtout les jeunes gens ont consolé les Pères'. Daarbij kwam dat het hier
voornamelijk jongeren uit de gegoede en notabele kringen betrof. Enkele
jaren later, in 1857, brachten de redemptoristen zwaarder geschut in stelling
en trotseerde pater Bernard met sacramenteel geweld het openlijke verzet
van de Tilburgse carnavalsvierders, waarbij hij met harde hand, als een
onoverwinnelijke veldheer het veertigurengebed doorvoerde.l61t Deze receptie van triduüm en missie toont aan dat de gelovigen, meer dan doorgaans uit de triomfantelijke missieverslagen naar voren komt, verre van

dociel waren. Als zij zich al niet openlijk verzetten, dan lieten ze in veel
gevallen de godsdienstoefeningen als een kortstondige 'zuiveringsactie' over
zich heen komen. De paters moesten zich dan ook grote inspanningen
getroosten om de 'vruchten der missie' te bestendigen. Werd er in een
parochie weinig werk van de 'na-missie' gemaakt, dan lag dat niet zozeer aan
de mentaliteit van de gelovigen, als wel aan de bezieling of overtuiging van
de parochieherder. Zeker in de begintijd was lang niet iedere pastoor enthousiast over de reguliere volksmissies die, afgezien van moraaltheologisehe kwesties rond de Alfonsiaanse spiritualiteit, in zekere zin het eigen pastorale onvermogen illustreerden.
Het was dezelfde pater Bernard die in parochies waar veel werd gevloekt,
de herbergen een prent met het opschrift Men vloekt hier met liet bezorgen,
en er vervolgens een stevige preek aanwijdde. Nog dezelfde avond hadden
de caféhouders de plaat opgehangen in de hoop halstarrige vloekers te
weren. Anderzijds waren sommige zondaars er juist op uit om de gasten in
deze gelegenheden te shockeren. Zo iemand was bijvoorbeeld Justinus van
Velthoven (1809-1857), afkomstig van een vooraanstaande familie te Budel
en een persoonlijke vriend van de prins van Oranje, de latere koning Willem
11. Na de Belgische Opstand werd hij procureur aan de Eindhovense rechtbank en leidde hij een losbandig leven. Toen daar gedurende een volksmissie
in december 1842 borden met de bekende antivloek-tekst in de herbergen
hingen, ging hij er juist naar binnen om naar hartelust te vloeken. Nog tijdens de missie echter werd Justinus door pater Bernard bekeerd - een van
Bernards grote wapenfeiten - en ontving hij een jaar later het ordekleed van
de redemptoristen om in 1848 tot priester gewijd te worden. Voortaan organiseerde Justinus zelf volksmissies, waarin hij op grond van zijn ervaringen
de zondaars toesprak. Hij zou in 1857 te Wittern op 48-jarige leeftijd overlijden. Voordat zijn mond met het sacrament der zieken werd gezalfd, sloeg hij
dat lichaamsdeel, waarmee hij zo vaak God had beledigd, herhaaldelijk met
de vuist...' 69
Ondanks de vele volksmissies bleef het vloeken een ingewortelde gewoonte bij de Oostbrabanders. Toen pater Bernard in 1845 in Amerika verbleef, ontmoette hij een gezelschap Meierijse emigranten die hun gesprekken lardeerden met vele vloeken en zelfverwensingen. Zij waren in de veronderstelling door niemand te worden verstaan, totdat de redemptorist zich
plotsklaps met luide stem tot hen richtte: 'Maar hoe? meent gij, dat God u
hier in Amerika niet even goed verstaat als in de Meijerij?"70
De uitwerking van de volksmissies op de lange termijn was echter in
ruime mate afhankelijk van de lokale geestelijkheid. Alleen een ijverige
167. BAH, doos bisdom 30, Den Dubbelden v, parochiële missies n (brief \ an pastoor
J Goossens te I Ioogeloon, 9-11-1846) 168. PAR, Chronjken van het hospitium Hatten
(1848-1851) Zie voor het Tilburgsecarnavalsconfhct h 7,par 2 169. Lans, Helieven van
pater Bernard, 205-206,224 229 Zie voor prenten met het vloekverbod Van Liebergen &
Rooijakkcrs, VolksJeiotte, 20, I30,zicafb ρ 566 170. Lans, Helleven гап pater Bernard,
352
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'Roosenkrans van Maria'. Religieuze volksprent (40,5 χ 33) met ingekleurde
houtsneden, uitgegeven door P. J. Brepols te Turnhout, omstreeks 1835.
(Redemptoristenklooster, Wittern).
De redemptoristen hebben in hun volksmissies de verspreiding van
de rozenkransdevotie in de negentiende eeuw sterk bevorderd.
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'Geschiedenis van het lyden onzes Heeren Jesus Christus'. Religieuze volks
prent (34 χ 42 cm) met ingekleurde houtsnede, uitgegeven door J. Schaafs
teKevelaer,omstreeks i860(Redemptoristenklooster, Wittern).
Dergelijke decoratieve 'rebus'-prenten nodigden door het raadsel
element uit tot lezen en bood analfabeten en ongeoefende lezers iconen
als houvast.

parochieherder kon het effect van de missie bestendigen en het Geestelijk
Verbond levendig houden. Niet de missionaris, maar de pastoor moest de
mensen inschrijven, zoals we zagen. Dit werd met opzet gedaan: het was
immers gemakkelijker een overeenkomst te breken met een vreemde missionaris dan met de eigen zielenherder! Tevens moest de plaatselijke clerus 'alle
zondagen na de Hoogmis of na het Lof [samen] met het volk vijfmaal bidden
Onze Vader, Wees Gegroet, met eenen Glorie zij Jen Vader, enz. tot bekeering
der vloekers en verwenschers, en tot volharding der rechtvaardigen'.17'
De negentiende-eeuwse katholieke taalzuivering is systematisch ter hand
genomen. In veel gevallen gingen het initiatief en de organisatie uit van de
regulieren, terwijl de wereldgeestelijken verantwoordelijk waren voor de
resultaten op langere termijn. Zij moesten de periode tussen twee volksmissies (gemiddeld zo'n zeven jaar) in de parochie op eigen gezag kunnen overbruggen, en zonodig een tussentijdse 'vernieuwing' inlassen.'72 De methodes waren intensief en streng, maar de katholieke geestelijkheid maakte, zeker na 1900, een strikt onderscheid tussen vloeken (verwensingen) en godslasteringen. Dagelijkse zonden, zoals het vloeken, waren weliswaar afkeurenswaardig maar vergeeflijk. Godslasteringen daarentegen waren doodzonden die met harde hand bestreden moesten worden. De felle strijd tegen
het vloeken is sindsdien steeds meer een exclusieve aangelegenheid van
orthodoxe protestanten geworden, die in 1917 een landelijke Bond tegen het
Vloeken zouden oprichten, welke tot op de dag van vandaag bestaat. ' 71

3.BEELDCULTUUR: PROPAGANDA EN PURIFICATIE

Het religieuze rituele handelen en de cultuele communicatie met het hogere
kunnen ondersteund en verstoffelijkt worden met voorwerpen. Dit kunnen
officiële liturgische objecten zijn, zoals kerkelijk vaatwerk, paramenten,
beelden, altaren en schilderijen die zijn voorbehouden aan de eredienst en
derhalve een gewijd karakter hebben. Ook in het meer huiselijke domein
kennen we religieuze voorwerpen die als ritueel attribuut een rol spelen in de
verering van het heilige. Deze voorwerpen duiden we aan met de term
'devotionalia', een jong begrip dat is afgeleid van het zelfstandig naamwoord
'devotie', dat weer teruggaat op het Latijnse devotw, in de betekenis van
'vrome toewijding' of 'godsvrucht'. Het betreft dus voorwerpen die de
katholieke verering van het heilige in een particuliere, veelal huiselijke context opwekken, ondersteunen en in stand houden, zoals rozenkransen, wijwaterbakjes, beelden en prenten van heiligen, kruisen, gebedenboeken en
medailles. In de religieuze volkscultuur wordt het sacrale zoveel mogelijk
tastbaar gemaakt: de biddende mens wil voelen (rozenkransen) en zien
(prenten). Deze beleving heeft dus een lichamelijke aspect. Men zoekt niet
alleen letterlijk houvast bij de devotionalia, de heiligen zijn in de vorm van
afbeeldingen als het ware ook fysiek aanwezig in kerk en woonhuis.'74

De vijfentwintigste zitting van het Concilie van Trente (1545-1563) stond
geheel in het teken van de aanroeping, de verering en de relieken der heiligen
en van de sacrale afbeeldingen (De invocatwne, veneralwne et reliquns sanctorum, et sacns itnagtmbus). De verzamelde prelaten waren in die tijd vooral
gericht op het tegengaan van ketterse, protestantse opvattingen. Er werd
dan ook kort maar krachtig gewezen op het belang van de sacrale materiele
cultuur die varieerde van lichaamsdelen van heiligen tot contemporaine kerkelijke kunst. Als objecten van verering konden deze voorwerpen een belangrijke steun zijn bij het aanroepen van hemelse helpers. De eer die men
de voorstellingen bewees, was immers bedoeld voor de afgebeelden. Voorts
achtte men de afbeeldingen in educatief opzicht belangrijk voor ongeletterde leken, die op deze wijze voortdurend de geloofswaarheden kregen voorgehouden en ingeprent. Behalve voorstellingen uit het Oude en vooral het
Nieuwe Testament waren ook afbeeldingen van heiligen nuttig: deze stervelingen hadden door hun betoonde godsvrucht immers een voorbeeldfunctie
voor het kerkvolk. Niettemin dienden de bisschoppen streng te letten op de
zuiverheid van de katholieke beeldcultuur: de voorstellingen moesten de
ware leer weergeven en mochten slechts vereerd, niet aanbeden worden.
Ook 'bijgelovige', magische praktijken waarbij afbeeldingen en relikwieën
werden gebruikt waren taboe. Aangezien de kerk als huis van God heilig is
dienen oneerbare voorstellingen daar te worden geweerd.'75 Wie deze orthodoxe opvattingen verwierp, zo stelden de Trentse prelaten strijdbaar, stond
buiten de kerk.
Reeds in 1520 had Desiderius Erasmus, in aansluiting op zijn verhandeling over onzedelijk taalgebruik (turptloqumm), een tirade geschreven tegen
de artistieke renaissance-mode van zijn tijd om allerlei wellust opwekkende
voorstellingen in kerken en kapellen aan te brengen. De welvoeglijkheid die
bij het spreken over heilige zaken in acht moest worden genomen gold zijns
inziens ook de beeldende kunst, waarbij de Nederlandse humanist een strikte scheiding aanbracht tussen heidense en christelijke, zinneprikkelende en
kuise, profane en sacrale uitingsvormen. Het weergeven van seksuele misdragingen of magische handelingen in preken of (kerkelijke) kunstwerken
stond, los van de intenties van de maker, gelijk aan het propageren ervan.
Erasmus wees met andere woorden op de autonome toeeigeningsprocessen
door niet-ingewijde toehoorders of kijkers: 'Een schilderij spreekt, al is het
stom, en bekruipt langzaam maar zeker de zielen van de mensen'. De ironie
wil dat juist op het Concilie van Trente Erasmus' werken op de index van
verboden boeken werden geplaatst, terwijl drie jaar na het concilie de actu171. Van de Kerckho\e, Manuale musionum, 85, Gemeentelijk Museum Veldhoven, rviR,
inschrijfformulier 'geestelijk broederschap', 's-Hertogenbosch 1837, Art, 'Kerkelijke
structuur en pastorale werking', 211 172. Art,'Preken in pre-industrieel Vlaanderen',
408 173 Van de Bank & Werkman, 'Zo 'n wonderlijke club' 174. Vgl Hartinger, Religion
und Brauch, 74-99 175. Denzinger, Emliiridonsymbolorumdejimlumum,
342 344 Vgl ook
Belting, Β ι ld und Kuil
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Roephoorn (lengte ca. 25 cm), Heeswijk omstreeks 1840 (Meierijsche
museumboerderij, Heeswijk-Dinther).
Wanneer er een sterfgeval in de buurtschap was, werd zo'n hoorn
gebruikt om de buren voor het rozenkransgebed bijeen te roepen.
Er werd ook op geblazen wanneer de jonkheid zich opmaakte om ergens
een volksgericht te houden. Wanneer de hoorn niet werd gebruikt,
hing deze aan de binnenzijde van het kabinet bij de huiszegen van
O. L.V. van Kevelaer.

aliteit van dit thema zou worden onderstreept door de beeldenstorm van
I566.·?6
In 1570 verschijnt, als reactie op de beeldenstorm, een contrareformatorisch standaardwerk over heilige schilderijen en beelden van de Leuvense
theoloog Johannes Molanus (ofte wel Vermeulen, 1533-1585) waarin de beknopte Trentse richtlijnen in detail worden uitgewerkt, met name die met
betrekking tot het onzedelijke in de kunst. Deze Historia sacrarum tmaginum
et picturarum is in de eerste plaats een apologie van de katholieke beeldenleer,
waarbij Molanus terloops de misstanden in de voorstellingswijze of verering
signaleert en afkeurt. Hij haalt nota bene met instemming de op het concilie
in diskrediet geraakte humanist Erasmus aan, waarbij hij er meteen aan toevoegt dat diens verhandelingen op andere terreinen terecht tot de verboden
lectuur behoren. Met betrekking tot de oude schilderijen acht Molanus
vooral de voorstellingen zinvol die de kijker alleen al bij beschouwing ervan
vervullen met afschuw voor de zonden. Wat de moderne kunst van zijn tijd
betreft stoort hem vooral de onbekommerde omgang met het naakt. De auteur maant de schilders niets voor te stellen dat begeerte opwekt, zoals obscene handelingen, zelfs al komen ze voor in de Heilige Schrift. Ook keurt hij
de voorstelling van het blote Jezuskind af, hoewel niet per definitie al het
naakt uit de kerkelijke kunst geweerd hoeft te worden, zoals J. N. Paquot stelde, die in 1771 de beeldenleer van Molanus opnieuw uitgaf. Beelden van
groter afmeting kunnen echter te allen tijde beter bekleed blijven, al is de tolerantie ten aanzien van het naakte mannenlichaam aanzienlijk groter dan
ten aanzien van de om haar vormenweekheid gevaarlijk geachte vrouwenfiguur.'77
De Trentse richtlijnen met betrekking tot de beeldcultuur, vastgelegd in
geïllustreerde catechetische instructies, hadden veelal censurerende ingrepen tot gevolg, waarvoor met name het optreden van de 'broekjesmaker' {il
braghettone) Daniele da Volterra, die de fresco's van Michelangelo in de Sixtijnse kapel te Rome voorzag van kuise schaamdoekjes en sluiers, typerend
is. Op het vierde provinciale concilie van Milaan zette de invloedrijke Carolus Borromacus in 1576 de toon door verouderde of onwelgevallige beelden
en schilderijen te laten verbranden of in gewijde aarde te laten begraven,
opdat ze niet onteerd zouden kunnen worden door profane handen. Vele
sacrale kunstwerken kwamen terecht in zogenaamde vergetelputten,
dichtgemetselde kerknissen, op kerkzolders of op de brandstapel: allemaal
manieren om heilige - en dus gevaarlijke - voorwerpen veilig te verwijderen.
Meestal werd echter getracht de schilderijen of sculpturen te 'verbeteren',
door ze plaatselijk te bedekken met geschilderde sluiers, gipsen broekjes of
textiele mantels. Rigoureuzer was het wegsnijden van geslachtsdelen van
kind-Jezusfiguren of het bijwerken van geprononceerde gotische madonna176. Mulder & Noel, 'Kunst en moraal bi) humanisten' 177. Vgl Knipping, De iconografie
vun de Contra-Reformatie, 1,3,58,80-81,238,11,1;

bustes, ingrepen waarvan ook in het bisdom 's-Hertogenbosch meerdere
fraaie voorbeelden bekend zijn. Het is in deze periode dat de Spaanse mode
om heiligenbeelden aan te kleden in de Nederlanden algemeen in zwang
raakte, al was dit gebruik hier voordien ook niet geheel onbekend. Sommige
beelden, met name de miraculeuze madonna's, beschikten over uitgebreide
garderobes met kostbare sieraden.178
De conciliaire instructies met betrekking tot
de beeldcultuur werden ook in het aartsbisdom Mechelen op provinciale concilies en
diocesane synoden nader uitgewerkt en toegepast. Op het eerste provinciaal concilie in
1570 werden klassiek-heidense voorstellingen als nimfen, faunen en satyrs verboden,
evenals obscene en superstitieuze afbeeldingen. Nadrukkelijk werd de bisschoppen op
hun taak gewezen om tijdens de kerkvisitaties de hervorming of verwijdering van bovengenoemde voorstellingen te bewerkstelligen; van verbranden of begraven is hier
echter geen sprake.'79 Op het derde provinciaal concilie in 1607 was men, wellicht
geïnspireerd door Molanus en Borromaeus,
uitvoeriger en stelliger: bij het ongeletterde
volk mochten de afbeeldingen geen misverstanden oproepen, derhalve was in de voorDe Intercessie bij God de Vader.
stellingen 'nihil inordinatum, nihil profaOlieverf op doek (429 χ 310 cm) van
num, nihil inhonestum' geoorloofd. Voorts
Abraham Bloemaert, 1615 (Sintmochten geen nieuwe of ongebruikelijke
Janskathedraal,'s-Hertogenbosch).
beelden in de kerk worden geplaatst zonder
Maria toont haar Zoon een ontblote
borst, terwijl Christus aan God de
toestemming van de bisschop. Nieuw was
Vader zijn wonden laat zien. Het
het geheel verbieden van wereldse voorstelschilderij, bestemd voor het hoog
lingen in kerken en processies. Gehandhaafd
altaar, bleef ondanks afkeuring
bleef
het verbod van naakt in heilige oorden,
door Leuvense theologen tot 1629
waaraan
werd toegevoegd dat de priesters in
hangen.
hun preken het verwerpelijke gebruik om
Obscene' beelden op niet-religieuze gebouwen of in tuinen te plaatsen dienden te berispen. Tevens waren er bepalingen met betrekking tot relikwieën
toegevoegd: in processies dienden deze met eerbied te worden meegevoerd,
voorafgegaan door geestelijken, waarbij het publiek in plaats van dronken te
zijn oprechte devotie diende te betrachten. l8°
Op de tweede diocesane synode van 's-Hertogenbosch (1612) wordt in
navolging van deze besluiten bepaald dat de godshuizen opgeluisterd en
versierd dienen te worden met vrome en eerzame ornamenten, die het volk
niet verlokken tot lichtzinnigheid en heidense gedachten, maar daarentegen

opwekken tot eerbied en godsvrucht. 'Daarom bevelen wij', aldus bisschop
Masius in 1612, 'ter uitvoering van het Concilie van Trente, dat niemand bij
het versieren [van kerken en kerkhoven] draperieën of afbeeldingen mag
gebruiken die lichtzinnig, onbeschaamd en door hun schandelijke naaktheid
of anderszins schunnig zijn en die het voorkomen hebben van heidense
mensen of van andere zaken die niet in overeenstemming zijn met de heiligheid van de plaat'.lSl Opmerkelijk is dat op de eerste Bossche diocesane
synode in 1571 nog niet was gerept van beeldcensuur, blijkbaar hadden toen
andere zaken prioriteit en hadden bovendien beeldenstormers enkele jaren
eerder reeds hun vernietigende werk gedaan.
Dat de bisschoppen tijdens visitaties daadwerkelijk ingrepen, blijkt onder meer uit het verslag van een bezoek aan het Bossche kapittel in december
1615, waarin de wens wordt geuit dat alle beelden en schilderijen in de SintJanskathedraal worden gecontroleerd 'en dat weggenomen zouden worden
de schunnige en ook die ergernis geven door te grote naaktheid', zoals het
beeld van de heilige Maria van Egypte en het schilderij van de Schepping
der Wereld achter de bisschoppelijke zetel. Ook het schilderij van het Laatste Oordeel bij het altaar van de heiligen Crispinus en Crispinianus diende
volgens de bisschop te worden aangepast.'82
Bij dezelfde gelegenheid noteerde bisschop Zoesius de klacht van kanunnik Antonius Bruynincx dat het nieuwe altaarstuk van Abraham Bloemaert
( 1566-1651 ) niet in overeenstemming was met de teksten uit de bijbel en van
de kerkvaders. Het betrof een voorstelling van de zogenaamde Intercessie,
waarbij Christus zijn wonden toont en Maria haar borst ontbloot om haar
bemiddelaarsrol te onderstrepen. De kanunnik had vooral moeite met het
feit dat Christus geknield was weergegeven en dat aan de plaatsing van het
altaarstuk geen officiële bisschoppelijke goedkeuring was voorafgegaan,
zoals de Trentse, Mechelse en ook Bossche statuten voorschreven. Na onderzoek van deze klacht kwamen drie Leuvense hoogleraren tot de conclusie
dat de kanunnik de voorstelling van Christus terecht afkeurde, waarbij zij
stelden 'dat een dergelijk schilderij geenszins in een kerk geduld mag worden, en nog veel minder opnieuw mag worden gemaakt of tentoongesteld'.
Aan dit dringende advies zijn de kerkmeesters van de Sint-Jan niet, of
slechts gedeeltelijk, tegemoet gekomen: uit niets blijkt dat het kunstwerk is
geweerd en ook de knielende houding van Christus is gehandhaafd, al is het
met vlekken en wonden bedekte lichaam mogelijk aangepast. Over het bisschoppelijk consent wordt verder niet meer gerept; hoogstwaarschijnlijk
178 Van Dacl, 'Geïllustreerde boeken van jezuïeten', Steppe, 'Mariabeelden die hun
hoofd en kind verliezen', Dunninger, 'ünad und Ablaß - Gluck und Segen Das Verhullen
und Enthüllen heiliger Bilder' Vgl 00k de collectie \ an het Museum voor Religieuze
Kunst te Uden 179. De Ram, Synodicon Belgicum, 1,107 (provinciaal concilie 1570, tit 7
De Imaginibus) 180. Ibidem, ι, 387-388 (provinciaal concilie 1607, tit 14 Delmaginibus
et SanctorumReliquiis) i8i.Stc)artius,5)'Ио;/іі/иігс,2і7(ьупск1е i6i2,Tit xxn,Cap II)
182 Frcnkcn, 'De latere kerkvîsitaties', 108 (vibitatie door Zoesius)

Tekening (394 χ 248 mm) van Pieter Saenredam, 1632, van het gebrandschil
derd raam van bisschop Masius uit de Sint-Pieterskerk te 's-Hertogenbosch
(Noordbrabants Museum, 's-Hertogenbosch).
De plaats van de bisschop tussen de gekruisigde Christus en Maria en de
tekst eronder: 'geplaatst in het midden, weet ik niet tot wie ik me wenden zal'
gaven aanleiding tot een heftige interconfessionele polemiek.

hadden de kerkmeesters 'stilzwijgende' toestemming gekregen van Zoesius'
voorganger Masius, die in 1614 was overleden en als oud-plebaan van de
83
kathedraal een goede relatie met de bestuurders onderhield.'
Opmerkelijk is dat juist bisschop Masius met de plaatsing van twee glas
ramen in Bossche kerken een landelijke polemiek had ontketend tussen pro
testanten en katholieken. In 1597 schonk de bisschop de Sint-Pieterskerk
een venster waarop hij zichzelf had laten afbeelden tussen de gekruisigde
Christus en Zijn Moeder in, terwijl hij zowel gevoed wordt door het bloed
uit Christus' wond als door de melk uit de ontblote borst van Maria. Vlak
onder de knielende kerkleider staat de tekst POSITVS I N MEDIO QUO ME
VERTAM NESCIO (geplaatst in het midden, weet ik niet tot wie ik me wenden
zal). De pennen werden vooral in beroering gebracht toen Masius in 1609
een soortgelijk glasvenster aan de Catharinakerk schonk. De Nijmeegse pre
dikant Gerardus Livius publiceerde in 1612 en 1614 felle pamfletten tegen
de 'Geschilderde onwetentheyt Gisberti Masii', waarin hij niet alleen de
Mariaverering, maar ook de zelfverheerlijking van de bisschop hekelde. Het
geval werd een ware 'klassieker' in de polemische literatuur en groeide in
protestantse kritieken op Mariadevotie en beeldenverering uit tot een topos
waaraan zelfs Hanewinkel omstreeks 1800 nog refereerde met de opmerking
Zot! keer и tot Godü'^4 Zowel de tweede Bossche synode (1612) als de aanschafvan nieuwe kunstwerken - waartoe behalve het hoogaltaar (1613) met
het schilderij van Bloemaert (1615) ook de aanbesteding van oksaal (1610),
sacramentshuis ( 1613) en orgel (1617) behoorden - alsmede de visitaties van
Zoesius vonden plaats ten tijde van het Twaalfjarig Bestand (1609-1621). In
deze rustige wederopbouwperiode werden de gevolgen van de beeldenstorm die in augustus en oktober 1566 in de bisschopsstad had gewoed, en
van de torenbrand ( 1584) en de mislukte stadsbelegeringen door prins Maurits (1601, 1603) grotendeels ongedaan gemaakt. Het vormt de bloeitijd van
de Meierijse contrareformatie die ook op het platteland, zoals bijvoorbeeld
in Hilvarenbeek, leidde tot het herstel van torens en kerken en tot de ( h e r oprichting van broederschappen. l 8 s

D e inname van Den Bosch in september 1629 betekende voor de religieuze
materiele cultuur, althans in de hoofdstad van de Meierij, een scherpe cesuur. In het verdrag van overgave was namelijk niet alleen bepaald dat
wereldheren en monniken binnen twee maanden moesten vertrekken, maar
ook dat zij 'met haer mogen nemen haere Meublen, Beelden, Schilderijen,
ende andere Kerckelijcke Ornamenten', hetgeen dan ook op grote schaal
183. Van der Vaart, 'De Intercessie btj God de Vader' De auteur stelt ten onrechte dat op
de Bossche synode van 1612 niet werd gehandeld 'de imaginibus' 184. Knipping, De
iconografie van de Contra-Reformatie, 11,45-48, Koldeweij (red ), In Buscoducis, cat nrs 5
en 171 (door A van Pinxteren), [Hanewinkel], Reize door de Majortj m іуд8-і?дд, 53
185. Van der Vaart, 'De Intercessie bij God de Vader', 561, Berge,'Het voormalige
hoogaltaar in de Sint-Jan', 440 Zie voor de situatie in Hilvarenbeek hfst 8, ρ 514

581

582

Tekening van het koor van de Sint-Janskathedraal (408 χ 320 mm) door
Pieter Saenredam uit 1632, (British Museum, London)
De ontmanteling van de roomse inventaris was na drie jaar gereformeerd
beheer nog niet ver gevorderd. Wel is het schilderij van de Intercessie door
Bloemaert (uit 1615) op het tijdens het Twaalfjarig Bestand ( 1609-1621 )
aangebrachte hoofdaltaar van Hans van Mildert (uit 1617-1620) reeds
vervangen door een neutraal gordijn. Twee jaar later zouden ook de apostel
beelden (uit 1620), die tegen de pilaren onder baldakijnen staan, het veld
moeten ruimen.

geschiedde om confiscatie of vernietiging ervan te voorkomen.'86 Met het
ontruimen van de kerken werd ook door de gereformeerden, die liever spraken van 'zuiveren', een voortvarend begin gemaakt. Afgezien van enkele
individuele acties, waarbij heiligenbeelden werden mishandeld en Maria
met schimpende woorden zou zijn ontdaan van scepter en kroon, besloot de
kersverse kerkeraad een maand later om de magistraat te verzoeken 'dat d'
Autaaren, Cruysen, ende alle andere overblijfselen van 't Pausdom geweert
ende bequame sitbancken inde Kercken gemaackt werden'. Ook de religieuze bezittingen van de ambachtsgilden die zich in de kerken bevonden werden, op instigatie van het stadsbestuur, verwijderd. Voordat ze aan particulieren in bewaring werden gegeven maakte men soms inventarislijsten op,
die een goed beeld geven van de rijke beeldcultuur waarmee deze verenigingen vorm gaven aan hun sociabiliteit en katholieke geloof. De drang tot zuivering van de kathedraal werd echter aanzienlijk getemperd door een bevel
van prins Frederik Hendrik, die zozeer onder de indruk was van het kerkinterieur dat niets gewijzigd of verwijderd mocht worden. De predikanten
deden alle moeite om bijvoorbeeld het sacramentshuis te slopen, maar zij
moesten hiermee wachten tot de dood van de prins in 1647. Kort daarna
kwam het inderdaad tot grote vernielingen, waarbij alleen het hoogaltaar
gedeeltelijk werd gespaard en als contrareformatorisch relict ongebruikt
bleef staan tot de reconciliatie van de kerk in 1811.l87 De roerende goederen
werden echter snel opgeruimd, zoals de houten palmezel, die volgens het
visitatieverslag van bisschop Ophovius in 1627 oneerbiedigheid in de hand
werkte ('Daags na Palmzondag, als de ezel in de kerk wordt geleid, ontstaat
rumoer in heel de kerk en worden er vele schandalige dingen gedaan'). Had
deze contrareformatorische bisschop reeds moeite met dit ezel-ritueel, de
gereformeerde nieuwkomers dreven er volop de spot mee.' 88
Na de inname van de hoofdstad werd ook elders in de Meierij getracht de
kerken te zuiveren. Zo kreeg de predikant van Besoijen, Jeremías Eckius,
van de Raad van State volmacht om in de kerken van zijn regio de 'ware religie' te verkondigen, en tevens om de 'kercken tot sulcken einde te ruymen,
met consent omme hunne beelden ende dier gelyke ornamenten daeruuyt te
lichten'. Evenals elders stuitte de predikant hierbij op heftige weerstand van
de lokale overheid en bevolking. Gezien de moeite die de predikanten moesten doen om de kerken te betreden - Eckius zag zich genoodzaakt om via een
ladder en een stukgeslagen venster de kerk binnen te klimmen - is het destijds in de door grootmachten omstreden Meierij niet tot grootscheepse
kerkzui\eringen gekomen.'89 Op het platteland werd het beeldoffensief pas
daadwerkelijk ingezet met de Grote Kerkelijke Vergadering te 's-Hertogen186. CPB, 11,612(14-9-1629, art 11) 187. Vgl Mosmans, 'Altaar en altaargoed van het
korcnkopersgilde';GAH, acta kerkeraad 11-10-1629, Berge, 'Het voormalige hoogaltaar in
de Sint-Jan', 447 188. Frenken, 'De latere kcrkwsitatics', 152,162 Vgl ook Mosmans,
'De ezel', en Koldeweij (red.), In Busmduns, 11, 515 (betreft palmezel van het Geelhuis)
189. Van der Hammen Nz, 'Iets over de kerkelijke geschiedenis \an Waalwijk', 42-49

'De roomsche kerk beoordeeld door het woord van God'. Litho (26 χ 35 cm),
omstreeks 1845 uitgegeven bij C. Campagne te Tiel (Gemeentelijk Museum
Veldhoven, CMR).
De afbeelding toont de protestantse kritiek op de rooms-katholieke beeld
cultuur en rituelen zoals het bidden van de rozenkrans, het vereren van heiligebeelden, het gebruik van wijwater, het vergeven van zonden in de biecht en
het verdienen van aflaten voor de arme ziel in het vagevuur.

bosch ter reformatie van de Meierij na het sluiten van de Vrede van Munster
in 1648, ook al had de Bossche classisvergadering er bij de overheid al eerder
op aangedrongen dat bijvoorbeeld 'ordre mochte gesteh worden, om het
nieuwe opgeraepte vrouwen-beeldeken tot Eersel weg te nemen, waarmede
so men verstaet grote Afgoderije bedreven wort'.' 90 In Heeze, Leende en
Geldrop werd de Grote Vergadering niet afgewacht en begonnen de 'Geuzen' na de Vrede van Munster terstond met het slopen van altaren, beelden
en ornamenten. De in Den Bosch vergaderde predikanten besloten eenparig
'dat alle superstitieuse Cruijcen uijt de kerken ende vande kerekhoven werden afgenomen, alle affgodische publikelijck gestelde huijskens van Santen
of Santinnen vernielt, de Bedevarden op eenige plaetsen, soedanich die oick
in de Meijerije mochten sijn, werden verboden'. In Leende durfde men na
dit besluit in 1654 zover te gaan de reeds gezuiverde kapel van Sint Job
geheel af te breken en het bouwmateriaal nota bene te gebruiken voor een
predikantenwoning. Ook de katholieke en politieke beeldcultuur van de
schuttersgilden, met haar Bourgondische kruisen en roomse heiligenfiguren, werd, zoals we al zagen, in 1648 taboe verklaard.'9'
In deze eerste jaren van de calvinisering van het platteland komen we in
de classicele acta veel opmerkingen tegen over de nog alom aanwezige katholieke materiele cultuur in de kerken. Zo berichtte dominee Franciscus de
Wael dat de schilderijen van de apostelen nog in de kerk van Den Düngen
hingen, 'tot nadeel vande goede reformatie ende stijvinge der Pausgesinden
in hunne affgoderijen'. Ook op de kerkhoven en langs de openbare weg bevonden zich nog allerlei devotie-objecten die voor verwijdering in aanmerking kwamen zoals 'de heylige huyskens zo men die noemt ende andere
paepse delubra, staende op de kerekhoven, en elders op de gemeene weegen
van de Meyerye'. Deze delubra of heiligdommen, zoals de huisjes of kapellen, verwezen rechtstreeks naar het religieuze gedrag van de Meierijenaars,
reden waarom men ze wilde elimineren.'92 Het zou tientallen jaren duren
voor deze materiele cultuur was verwijderd, zo men daar überhaupt al in
slaagde. Volgens het visitatieformulier dat de classis 's-Hertogenbosch in
1677 opstelde, diende dan ook nog altijd nadrukkelijk te worden gevraagd
'Of er geen paapsche afgodische ornamenten in kereken of op kerekhoven
meer overich zijn?' De visitatieverslagen laten zich lezen als rapporten van
verkenningstochten in een voor de predikanten wonderlijke katholieke wereld. Zo verklaarden visitatoren dat zij op de weg van Diessen naar Biest
'eenen grooten opgerechten paal, in wekkers opperste eene hollicheijt was
met beeldekens verciert, laager was' er een bus met een slot, daar men 't offer
in stack, aan de voet van de paal een banexken, op 't welk d' offeraars knielen,
ende die beeldekens aanbidden' hadden aangetroffen.'93 Uit deze nauwge190. RANB, ACH,invnr 2, f 44(10-4-1646) ii)i. De Jong, Kromjk, 14-15,17, RANB, ACH,
invnr 1 ^ 4 6 - 4 8 Vgl Abels & Wouters», Ada Convenlus Sylvae-Ducemts, 1,26-27 Zie voor
het Bourgondische kruis ρ 519 192. RANB, ACH, inv nr 2, f 133(1649), f 144 ( 1650)
193. Ibidem, inv nr 37, f. 6 r en 9" ( 1677)

zette wijze van beschrijven kunnen we opmaken dat de predikanten dergelij
ke van prentjes voorziene devotiekastjes of bidpalen nooit eerder hadden ge
zien en dat zij deze als protestantse pioniers in de binnenlanden hadden 'ont
dekt'. In later tijd komen we dergelijke omslachtige omschrijvingen niet
meer tegen: het is juist dit 'zendelingperspectief' uit de beginjaren van de re
formatie dat voor de cultuurhistoricus zo interessant is: een katholiek zou
immers volstaan met de termen wegkruis,
heilig kastje, huisje of offerstok.
Een apart probleem vormde het verdui
steren van kerkelijke goederen door de pa
rochianen, die koste wat kost wilden voorko
men dat hun religieuze voorwerpen ten bate
van de gereformeerde kerk werden ver
kocht. Bovendien konden zij de inventaris
goed gebruiken voor de inrichting van de
schuil- en schuurkerken. Vandaar dat de
Staten-Generaal in december 1651 een reso
lutie aannamen waarin het de Meierijenaars
werd verboden Ornamenten ende Kerckeliicke goederen achter te houden, te verwaerloosen, ofte te verminderen, maer die
alle te voorschijn te brengen daer 't behoort'.
Overtreders zouden als kerkrovers streng
worden bestraft. De van hogerhand bevo
len kerkelijke boedelbeschrijvingen werden
in 1652/1653 door de Meierijse kwartier
schouten ingeleverd, waarbij de kerkmees
Hagelkruis ( 1 o ι χ 60 cm) te Aarle,
ters soms bij de Raad van State - tevergeefs zestiende eeuw. Hardsteen, met een
corpus in haut-reliéf. Staat bij een
een rekest indienden om verkoop ten eigen
kruispunt van landwegen in de
bate aan te vragen, zoals te Son, waar de
akkers nabij de bebouwde kom
beelden door 'de nagebueren' uit de kerk wa
(gemeente Aarle-Rixtel)
ren gehaald. De goederen werden aan de ge
reformeerde gemeenten toegekend die, gezien hun omvang, zelf niet over
voldoende middelen beschikten om de kerkgebouwen te onderhouden, aan
te passen en te voorzien van nieuw meubilair. Zo werd in Asten omstreeks
1653 elf dagen lang een Bossche schrijnwerker ingehuurd om een nieuwe
'predikstoel, tuyn ende eenen stoel om den pylaer' alsmede twee 'denne ge
stoelte in de kerck' te timmeren voor een bedrag van 450 gulden. Daarnaast
werd bij een zilversmid in Den Bosch een zilveren avondmaalsbeker van 25
gulden besteld. Veelzeggend is dat op de rekeningen tevens de kosten wer
den genoteerd van de inventarisatie van de verwijderde kerkelijke ornamen
ten, die enkele jaren later door predikant De Ruyter ten behoeve van de gere
formeerde kerk zouden worden verkocht. 194
De invloed van de predikanten reikte echter buiten de kerkgebouwen niet

ver, getuige de vele klachten over wegkruisen, kapelletjes, heilige bomen en
bronnen, opgeworpen religieuze steenhopen en heuveltjes, uithangborden
en gevelversieringen. Een samenvattend overzicht hiervan werd omstreeks
1750 door de classis Peel- en Kempenland opgesteld teneinde bij de overheid
op maatregelen aan te dringen. Zo stoorde men zich aan de gewoonte om op
plaatsen waar een bijzondere gebeurtenis, zoals een sterfgeval, had plaatsgevonden een kruis op te richten: 'Dat 'er voortaan geen houte of steene Kruyssen meer op de weegen (zo men segt te Maarheze te geschieden), in de akkers
(als te Aarle) of selfs tegen de Huijsen (diergelijks men te Dinther ziet) aen, op
geenig praetext, als dat 'er iemand sou sijn vermoordt, of schielijk doot gebleeven etc. zullen mogen geplant of geset worden'. De bestaande kruisen
dienden binnen twee etmalen ten overstaan van de gerechtsdienaren te worden weggenomen en verbrijzeld. Dit bleef echter in de meeste gevallen een
vrome wens. Zo attendeerde Hanewinkel zijn lezers omstreeks 1800 nog op
het bestaan van het natuurstenen crucifix te Aarle: 'Digt bij de Kerk, in de
akkers, staat een Kruis van blaauwen Zerk, het Hagelkruis genoemd; het zou
deezen naam draagen, om dat het, door een wonderdaadige kracht, hagel,
donder, enz. van de Graanvelden afweert, en dezelve dus beschermt en beveiligt'. Aan de bovenzijde van het kruis, dat tot op de dag van vandaag, als
enig bewaard gebleven voorbeeld, nog bestaat, is een kleine vierkante opening gekapt waarin een kaars of lantaarn geplaatst kon worden. Het monumentje, gesitueerd op een kruispunt van landwegen op de Hoog-akkers, is
circa één meter hoog en voorzien van een corpus in haut-relief met daarboven de gebruikelijke letters INRI (Iezus Nazarenus Rex Iudeorum: Jezus van
Nazareth, Koning der Joden) Dergelijke hagelkruisen waren ook te vinden
in Oss, Beugen, Erp, Cuijk, Lierop, Gerwen, Sambeek, Maarheeze, Eersel,
Tilburg en Deurne.lgl>
Tot de religieuze objecten die geëlimineerd dienden te worden behoorden ook gesacraliseerde landschappelijke elementen als bomen, heuveltjes
en bronnen. De predikanten van de classis Peel- en Kempenland stelden 'dat
de sogenjaamde] gewetjde of H. Eijken of Linden sullen werden uijtgeroeijt,
so 'er te Eersel, en Asten, of elders anders mogte weesen'. Het betrof hier
doorgaans bomen waarin de Moeder Gods zou zijn verschenen en/of vereerd wilde worden. Rondom dergelijke heilige loofbomen ontstonden officieel erkende cultussen met een grote toeloop van gelovigen in de vorm van
'begangemssen' of bedevaarten, zoals onder meer te Oirschot, Meerveldhoven, Ommel, en in de buitenlandse grensgebieden te Handel, Uden, Scherpenheuvel, Marienbaum en Kevelaer. In plaatsen als Eersel, Alphen, Heeze
194. CPB, I,1478-1479 (Ordonnantie jegens 't verduysteren der Ornamenten en Kerckelijcke goederen inde Meyerye van 's Hertogen Bosch, 12 12-1651), Hagen,'Een inventaris
van de kerkelijke ornamenten van Son uit 1653', Van Bussel, 'Ds Samplonius', 282 195.
RANB, ACPK,invnr 82, f 26, [Hanewinkel], Reize door de Majonj m /799,77, Heeren,
'Het hagelkruis', Sinnighe, 'Moord- en ongelukskruisen in Brabant', Knippenberg,
'Hagelkruisen, broodbedehngen, processies', 134-135
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Onze Lieve Vrouw van de Heilige Eik. Gravure (365 χ 267 mm) door
Guillaume Collaert, Antwerpen, circa 1660 (SAREK, rayondepot Oirschot).
Met behulp van dergelijke propagandaprenten werd het bezoek aan
de heilige plaatsen in de voor het katholicisme moeilijke decennia na
de Vrede van Munster gestimuleerd.

en Overassclt werden eveneens heilige bomen vereerd, zij het zonder officieIe kerkelijke goedkeuring.'96
Het meest bekend in de Meierij was wel Onze Lieve Vrouw van de Heili
ge Eik te Oirschot Het cultusbeeld daar zou volgens de legende in het begin
van de vijftiende eeuw door herders gevonden zijn toen het nota bene
stroomopwaarts in het riviertje de Aa dreef. Het beeldje werd in een eik aan
de waterkant geplaatst, 'En schoon de goede Hen, tot uwes loffs vermeeren /
U dickwils gaven plaets in kerek, tot uwer eeren; / Sijt t' elckereijs weerom,
door een verborghen cracht / Sonder toedoen van mensch tot uwen Eijck
gebracht', aldus de tekst op een Antwerpse devotieprent van omstreeks
1660. Aan het begin van de zeventiende eeuw, toen de wonderkracht van het
oord officieel werd erkend, werd bij de boom een stenen kapel gebouwd die
ondanks bezwaren van de predikanten ook na 1648 druk bezocht bleef, zodat
men in 1671 klaagde over 'sonderlinge en overgroot stoutpleegen van de
openbaere paepsche dienst in verscheyde plaetsen, insonderheit oock het
daegelijcx loopen пае de capelle ende affgodische eyeke van de lieve vrouwe
tot Oirschot'. De devotie op deze plaats werd, vooral in de moeilijke tijd na
de Vrede van Munster (in 1649 was de oorspronkelijke eik geveld en de
eigenlijke kapel gesloopt), strategisch ondersteund door de uitgifte van
devotieprenten, die in Antwerpen werden gedrukt. Kon de overheid het
ontstaan van nieuwe vereringen destijds effectief tegengaan, zoals in 1663
het geval was met de 'heilige non' te Oirschot uit wier lichaam een heilzame
olie zou vloeien, de reeds bestaande oorden behielden grotendeels hun po
pulariteit. In de visitatierapporten en acta uit de zeventiende en achttiende
eeuw wordt regelmatig geklaagd over de bedevaarten naar Oirschot 'met
grooten toevloet van menschen, en andere stoutigheden meer'.' 9 7
Ook Hanewinkel vermeldt deze devotie, hoewel hij uitvoeriger is over de
heilige linde te Eersel, die in de kerkakkers stond 'werwaards de Roomschen
zich begeeven, om, al knielende en rondom denzelven kruipende, hun
Pater-noster en Лг^-Магіа te prevelen'. Interessant is zijn observatie dat
omstreeks 1800 de gelovigen overdag om de boom kropen, terwijl dit vroe
ger alleen 's avonds geschiedde, wellicht om niet onnodig aanstoot te geven,
196. RANB, ACPK, inv nr 82, f 27, Knippenberg, 'Ziekte en magie Koortsbomen en
spijkeroffers', De Jong, Kronijk, 16 17 Vgl ook Wichmans, Brabantia Mariana tripartita,
210-223 (Idolatricam superstiuonem arbonbus olim a Paganismo exhibitam, in veram
Dei-parae Rcligioncm, quomodus Brabantia commutavent), Chalun, Les arbres fetiches de
la Belgique, en Wingens, Over de grens 197 Margry, Bedevaartplaatsen in Noord-Babant,
233-236, Verwen, 'De Diva Virgo Oirschottana s an Petrus Vladcraccus ( 1571 -1618)',
Van Sasse van Ysselt, 'De uitoefening van den katholieken godsdienst', 119, [Hanewinkel],
Reize door de Majori] m 1799,29, Van de Graaff, Htstorische-statistische beschrijving, 565,
Spijkers, Ό. Ι. Vrouw van de Η bik, gravure van G Collaert', Thijs,'Antwerpse
"sanctjes"', 110, Roscam Abbing& Vink, 'De dominee, de drossaard en de paapse stoutig
heden' Zie voor de heilige non van Oirschot bijvoorbeeld [WagenaarJ, Hedendaagsche
historie Generaliteitslanden, 90-93, en Van Heurn, Historie der stad en Meyerye van
's Herlogenbosch, III, 126 131
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daar deze devotie ook door de katholieke kerk niet officieel was erkend 'Men
gaat ook wel zachtjens rondom denzelven, staat nu en dan stil, in den bast
steekt men ook wel spelden, op dat de geenen, die de Koorts hebben, 'er door
zouden geneezen worden, alles geschied biddende en prevelende' Hanewinkel waande zich hier te midden van de 'oude blinde Heidenen', die
immers ook onder gewijde bomen hun godsdienst hadden verricht Op de
vraag of deze boom heiliger was dan andere, durfden de ingezetenen volgens
de predikant geen bevestigend antwoord te geven, 'of zulke gebeden, onder
dien Boom uitgestort, meer op rekening bij God of de Heiligen afdeeden, en
waarvan toch die gewaande heiligheid voortvloeide, /weegen zij dood stil'
Hanewinkel betreurde echter zijn nieuwsgierigheid toen hij zag dat hij de
katholieke Cerselnaren in verlegenheid bracht en met schaamte vervulde,
waarna hij gezien het polemisch gehalte van zijn reisverslagen - ironisch
opmerkte dat hij niet graag aanstoot of ergernis gaf Blijkbaar heeft men hem
toch nader geïnformeerd, aangezien hij melding maakt van een aan de boom
verbonden oorsprongslegende van de heilige Odora (bedoeld werd Odrada)
De Eerselse linde of'lijnt' was tot diep m de negentiende eeuw een sacrale
plek waar men genezing kon vinden voor de 'derdedaagse koorts' of'bibberkoorts' door een lintje met een speld of spijker aan de bast te hechten Wanneer het lintje (door de wind) begon te trillen, was de koorts op de wonderboom overgegaan een fraai voorbeeld ν an w at m de ν olkskunde met de term
'svmpathie' wordt aangeduid In de zeer oude en dikke, holle lindeboom
huisden echter ook gevaarlijke krachten in de gedaante van heksen en katten
die er omstreeks het middernachtelijk uur rondspookten een tijdstip waar
op men de lindeboom beter kon mijden Hier zien we de essentie ν an het hei
lige in de vorm van een contrasterend samengaan vanjcisanosum (bekorende
aantrekkingskracht) en tremendum (vreeswekkende ongenaakbaarheid) tref
fend geïllustreerd ' 9S
Door zo'n boom in een officiële kerkelijke cultus te incorporeren trachtte
de clerus de schrikw ekkende kracht ervan te bezweren en ten goede te keren,
hetgeen in bersel evenwel nooit is geschied, waarschijnlijk omdat het er uitsluitend om een boom, en niet om een cultusobject in de vorm van een
(Mana)beeld ging De clerus wilde, vooral tijdens de doorvoering van de
contrareformatie, deze devoties in meer orthodoxe kerkelijke banen leiden,
bijvoorbeeld door de mirakelkracht ervan kritisch te onderzoeken en de
beelden een plaats in de kerk te geven Wanneer dit niet lukte, zoals bij het
steeds naar de boom terugkerende beeld te Oirschot, bouwde men bij de
boom bijvoorbeeld een officiële stenen kapel Lang niet altijd raakte door
deze kerkelijke 'incorporatie' het bezoek aan de oorspronkelijke plek in
onbruik, zodat er twee cultusplaatsen - een officiële devotie in de kerk rond
beeld en altaar en een officieuze verering bij de boom - ontstonden Iets dergelijks was het geval in het Peellandse dorpje Ommel nabij Asten De heilige
boom daar, waarvan in het classisrapport van omstreeks 1750 wordt gerept,
stond in Hanewinkels tijd nog langs de weg tussen Asten en Ommel In

laatstgenoemde plaats was vele jaren eerder een populaire bedevaartkapel
gebouwd, waar tot 1732 een miraculeuze Sedes Sapienliae (O. L.V. als Zetel
der Wijsheid) werd vereerd. 'Dit wónder-verrichtend beeld zou in de allervroegste tijden gerust hebben in of onder eenen grooten Lindenboom',
aldus de predikant, die had gezien dat deze plek voor 'het domme volk' zijn
sacrale kracht nog niet had verloren: 'men bid ook dikwijls onder deezen
boom, en kruipt 'er geduurig op de knieën rond, gelijk men duidelijk zien
kan; elke Roomsche, die deezen heiligen boom voorbij gaat, neemt zijnen
hoed eerbiedig voor denzelven af. In Holland zijn wij zoo beleefd niet, om
boomen te groeten'. Mogelijk is de devotie bij deze zogeheten 'keskesboom'
toegenomen toen de zusters franciscanessen het klooster in 1732, met medeneming van het in hun beheer zijnde wonderbeeld, moesten verlaten om er
pas na de Franse Tijd weer terug te keren. ' "
Behalve bomen werden er ook natuurlijke bronnen vereerd: het betrof
dan devoties die sterk waren verankerd in een archetypische natuurmystiek.
Dergelijke 'heilige putten' waren er onder meer in Westerhoven, Oss, Bakel,
Asten, Diessen, Best, Vessem, nabij Veldhoven (Het Groóte Goor) en Rixtel. Aan het water uit deze gekerstende en aan heiligen als Willibrord,
Odulphus of Valentinus toegewijde bronnen werd een geneeskrachtige werking toegeschreven. Aan de oever van de rivier de Keersop, ter hoogte van
Westerhoven, ligt nog altijd zo'n put, waarover Hanewinkel omstreeks 1800
schreef dat het water ervan met name werd aangewend tegen de koorts.
'Men bezoekt hetzelve op eene jaarlijksche Bedevaart, en ook op andere tijden, zeer vlijtig; kruipt op de knieën rondom hetzelve; en men ziet rondom
hetzelve een paadjen, veroorzaakt door het rondkruipen'. In de rituelen bij
deze bron speelde het getal drie een bijzondere rol. Zo begaf men zich uitsluitend in groepjes van drie, of een veelvoud daarvan, naar het putje; men
bad er drie, zes of negen maal het weesgegroet, het onzevader, het rozenhoedje of een ander gebed, terwijl men evenzoveel malen rond de bron liep
of kroop. Soms bond men daarbij een knoop in drie biezen of drie knopen in
één stengel van at Junius offusus ofte wel bloembies die langs de rivier overvloedig groeide. Alvorens de plek te verlaten dronk men drie keer van het
water dat met de holte van de hand uit de put werd geschept en vulde men
een kruik of flesje voor huiselijk gebruik.200
Soms treffen wc eigenaardige combinaties aan van heilige bomen en 'put198. [Hanewinkel], Reize door de Majori] m 7799,30-31, Rijken, 'De heilige linde te
Eersel', [anoniem], Vrijheid aan de Run, 41-47, Thomas, 'De Nederlands Hervormde
Gemeente in Eersel, Duizel en Steensel rond 1800', 149-150 Vgl ookhfst 4, par 1
199. [Hanewinkel], Reize door de Majonj in 1798 1799,90-91, Margry, Bedevaartplaatsen
in \oord-Brabant, 237-242 200. RANB, Provinciaal bestuur, in\ nr 4410 Brieven van
burgemeesters en districtscommissarissen als antwoord op een circulaire over de aanwezigheid in de provincie van oudheden als klokken, heilige putten en grafurnen (1840),
[Hanewinkel], Reize door de Majonj in 1799,220, Rijken, 'Het Heilige- of Willebrordusputje te Westerhoven' (kennelijk is per abuis Valentinus in de titel verwisseld door
Willibrord us)

591

592

jes'. Zo was in Hcczc, waar in de wortel van de heilige Kruiseik - die nota
bene op Kruisvindingsdag (3 mei) van het jaar 1652 door de vorster was
omgehouwen - een met water gevulde holte of'putje' ontstaan. Later zou uit
deze wortel een nieuwe kruisboom voortspruiten, die echter tijdens de inkwartiering van militairen in 1834, waarschijnlijk uit godsdiensthaat, werd
geschonden. Tussen Oss en Nistelrode stond - evenals in Asten, Veldhoven,
Vessem en Diessen - in de heide langs de weg bij een eikeboom op een heuveltje een Willibrordusputje. Aan de voet van de boom zag men, zo schrijft
Hanewinkel, een klein ondiep gat waarin zo nu en dan water stond. Bij het
putje lag een kegelvormige steenhoop, mogelijk de restanten van een aan
Sint Willibrord toegewijde kapel 'omdat hij hier met zijnen Bischoplijken
stafeene put of bron geslagen heeft, welks water wonderen verricht'. De
heuvel was een bedevaartoord voor koortslijders, die het bronwater dronken
of zich ermee wasten. Tevens bad men er de rozenkrans, onderwijl rond de
steenhoop kruipend, waarop tevens enkele stenen gegooid werden 'om denzelven in wezen te houden'. Dit werpen van stenen, dat ook elders langs
oude pelgrimswegen bekend is, diende echter vooral om de aanwezigheid
van de pelgrims op de sacrale plaats te markeren en bestendigen. 'Schoon
deeze put nog nooit iemand van de koorts genezen heeft, zoo doet echter
dezelve wonderen, ten minsten het word zoo verhaald, en een Roomschc
mag 'er niet aan twijfelen, of hij was een ongeloovige, een - Ketter'.201
Natuurlijke hoogten of in de prehistorie door mensenhand opgeworpen
(graf)heuvels vormden markante plaatsen in het landschap waaraan veelal
religieuze connotaties waren verbonden, variërend van heilbrengende
sacrale plekken zoals te Oss, waar men genezing kon vinden, tot duivelse of
niet-christelijke oorden, zoals de kabouterberg te Hoogeloon of de kattenberg te Bergeijk, die men beter kon mijden. Over deze plaatsen, waar
belangrijke archeologische vondsten uit de Ijzertijd zijn gedaan, werden tot
in de negentiende en twintigste eeuw allerlei verhalen verteld waarin katten,
heksen, spoken of kabouters figureerden. Omstreeks 1750 werd in de classis
Peel- en Kempenland op het egaliseren van dergelijke 'H. Hoopjes of Heuvels' aangedrongen. Met name werd gewezen op een hoogte tussen Schijndel en Den Düngen 'ontrent den Mijldoorn [...] daar de Luijden om kruijpen tegen de koorts'. Niet altijd lagen deze heuvels in woeste buitengebieden
of heidevelden. In Sint-Oedenrode concentreerde de devotie tot de heilige
Oda zich bijvoorbeeld niet zozeer in de kerk, maar op de erachter gelegen
heuvel, waar Oda begraven zou zijn 'zoo dat zij 'er denklijk eene meerdere
heiligheid aan toe schrijven', aldus Hanewinkel. 'Zij gaan ook op dien heuvel
zeer dikwijls hunne devotie openlijk verrichten, hoe zeer dit door de
Decreeten en de Constitutie verbooden is1.202
Behalve bij dit in het landschap verankerde, sacrale onroerend goed, dat
vanwege de religieuze connotaties en handelingen door de predikanten (en
wanneer het niet-erkende heilige plaatsen betrof ook door de priesters) arg-

wanend werd bekeken, zochten gelovigen tevens houvast bij roerende devotie-objecten voor huiselijk gebruik. Ten aanzien van deze devotionalia nam
de katholieke kerk van na het Concilie van Trente een enigszins ambivalente
houding aan: enerzijds stimuleerde zij het gebruik van godsdienstondersteunende voorwerpen als gebedssnoeren en gebedenboeken, anderzijds
trachtte zij door middel van censuur via beperkende voorschriften en approbaties greep te houden op uitvoering en inhoud van de devotie-objecten. We
dienen deze invloed echter geenszins te overschatten. Waren uitgevers van
devotieboeken, als zij wilden rekenen op officiële verspreiding, gehouden
hun werken ter goedkeuring aan de censor hbrorum voor te leggen, de vele
goedkope pamfletten, heiligenlevens en andere volksboekjes vonden ook
buiten de officiële circuits om tot in de negentiende eeuw hun weg naar een
groot publiek. Dit gold ook voor de kleine en grote devotieprenten uitgevoerd in respectievelijk kopergravure- en houtsnedetechniek. Gieters van
loden pelgrimstekens en tinnen wij watervaatjes alsmede bakkers van pijpaarden beeldjes stemden als ware ondernemers hun aanbod in de eerste
plaats af op de bij het publiek aanwezige vraag en richtten zich minder naar
de kerkelijke overheden dan wij vaak geneigd zijn te denken. De ambachtslieden die deze goederen vervaardigden waren nauwelijks georganiseerd in
gilden, zodat de overheden hun activiteiten moeilijk konden reguleren. Het
waren doorgaans ambulante producenten dieflexibelkonden inspelen op de
marktbehoeften en die hun waren dikwijls zelf aan de man brachten.
Naar algemeen wordt aangenomen werden er in het Generaliteitsland
Staats-Brabant in de zeventiende en achttiende eeuw niet op grote schaal
devotionalia vervaardigd, aangezien openlijke, officiële en grootschalige
produktie bij de gereformeerde overheid op bezwaren zou stuiten. De naar
verhouding omvangrijke import van devotiegoederen uit het buitenland
lijkt dit beeld te bevestigen. In de Spaanse en later Oostenrijkse Nederlanden, het prinsbisdom Luik en vorstendommen als Kleef en Gulik voorzagen
vele ondernemers alsook begijnhoven en kloosters in hun bestaan door de
produktie van devotionalia.203 De gebieden ten zuiden en oosten van StaatsBrabant, waar het katholicisme openlijk beleden mocht worden, vormden
strategische vestigingsplaatsen voor producenten van devotionalia: de vervaardiging ervan stuitte er niet op bezwaren van kerk of overheid, terwijl
over de grens een omvangrijk afzetgebied beschikbaar was. Bekend is het
werk van de Udense beeldhouwer Petrus Verhoeven (1729-1816), dat getuigt van een actief kerkelijk opdrachtenbeleid ten behoeve van schuurkerken in de tweede helft van de achttiende eeuw.204 Voor het populariseren van
201. De Jong, Kromjk ьап Heeze, 16-17,97 > I24> De Waal, 'Een merkwaardige boom in
Heeze', [Hanewinkel], Retze door de Majori] m îjgç, 90 In 1652 werd ook het bij de boom
slaande kapelletje, waarin een kruis stond, op bevel van de vorstcr vernield 202. Ro\ mans,
'The cultural biography of urnfiekb', RANB, \CPK, inv nr 82, f 27, [Hanewinkel], Reize
door de Majorij in /799,198-199, Sanders, 'De heilige eik tussen Den Düngen en Schijndel' 203. De Mooij, 'Devotionalia en volkskunst', 146 204. Van Laarhoven, 'Rondom
beeldhouwer Petrus Verhoeven', 8
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de officiële devoties waaraan de kerkbeelden van Verhoeven gezicht gaven,
vormden prenten een belangrijk medium. De politiek-religieuze situatie in
het Land van Ravenstein garandeerde een ongestoorde produktie van katholieke devotieprenten. Er was bovendien een enorme afzetmarkt, waarvoor
het grootste probleem bij de uitgave van populaire grafiek, te weten de distributie van het eindprodukt, niet gold. De doelgroep hoefde hier immers
niet via een kwetsbaar netwerk van wederverkopers en colporteurs in den
lande bereikt te worden, maar kwam uit eigen beweging in groten getale zelf
naar de producent. Het klooster van de kruisheren te Uden en dat van de
Duitse Orde te Gemert exploiteerden namelijk in de zeventiende en achttiende eeuw belangrijke Mariale bedevaartoorden waarvoor gericht propaganda werd gemaakt. In de kapel te Handel bevond zich bijvoorbeeld een
zevental voor Nederland unieke 'votief'-schilderijen, die daar naar alle
waarschijnlijkheid niet zozeer 'uit gelofte' maar veeleer als reclamemiddel
waren aangebracht door de clerus. Een ander invloedrijk propagandamiddel
vormde de publikatie van goedkope mirakel- en bedevaartboekjes van klein
formaat. Zo schreef de Udense pastoor Joan. Math, van Stralen de Udensche
devotie tot de alderheyhgste Maghet en Moeder Godts Mana, vermaert door
mirakelen en bedevaerden, bestaende m 't ophaelen van eenighe mirakelen en
loffsangen by een vergaedert door J.M. V.S.P. tot Uden. Dit devotieboekje verscheen in 1771 bij Henricus Korsten te Venlo, met op het frontispice een
anonieme, op een groot bedevaartspubliek afgestemde houtsnede (zie de afb.
op p. 136).2°5 Een ander medium, met waarschijnlijk een grotere reikwijdte,
betrof de devotieprenten; die markt werd bediend door onder anderen Philippus Lecuyer.
Voor uitgevers van devotioneel drukwerk als Lecuyer was het dan ook
zakelijk interessant om zich te vestigen in het Land van Ravenstein. Behalve
grote Mariale cultusplaatsen, die als het ware religieuze poliklinieken vormden, bestonden er in deze en andere buitenlandse heerlijkheden ook veel
kleinere bedevaartoorden, zoals te Zeeland en Huisseling, waar meer gespecialiseerde heiligen als Cornelius en Eloy werden aangeroepen. Het fonds
van Lecuyer vormt een interessante afspiegeling van de religieuze topografie van het Land van Ravenstein en van het, politiek en kerkelijk verwante,
graafschap Megen. Lecuyers repertoire van heiligen is duidelijk afgestemd
op deze regio. Met 'religieuze topografie' bedoelen we hier de geografische
neerslag van de sacrale kosmos, zoals die door geestelijkheid en leken wordt
geconstrueerd. Bepaalde plaatsen worden daarbij als sacraler, heiliger ervaren dan andere. Daar kan het contact met het bovennatuurlijke gemakkelijker en met meer effect tot stand komen. De klerikale overheden hebben er
steeds naar gestreefd deze beleving van het heilige te reglementeren en te
kanaliseren. Tevens creëerden zij nieuwe officiële cultusplaatsen door relikwieën van bepaalde heiligen in altaren te plaatsen.
Philippus J. Lecuyer die, zoals we uit enkele bewaard gebleven drukblokken kunnen opmaken, in 1772 in Uden en twee jaar later in 's-Hertogen-

bosch werkte, was tot voor kort een onbekende. Als zijn houten blokken niet
toevallig bewaard waren gebleven hadden we waarschijnlijk nooit van zijn
bestaan geweten. Van de vele prenten op groot formaat (gemiddeld circa 35 χ
25 cm) die hij, gezien de slijtagesporen op de blokken, vervaardigd moet heb
ben is - voor zover bekend - slechts één contemporain exemplaar bewaard
gebleven. Dat is overigens niet zo verwonderlijk als het lijkt. De prenten die
hij uitgaf behoren tot de gebruiksgrafiek, die in het leven van alledag praktische toepassing vond in huizen en stallen. Voor dergelijk efemeer drukwerk
geldt - zoals we eerder zagen - een onvermijdelijke paradox: hoe groter de
oplage en het publiek, hoe kleiner de kans dat het materiaal bewaard blijft.206
De prenten van Lecuyer behoorden overigens veeleer tot het wrijf- dan
tot het drukwerk. Om te beginnen zette een dergelijke 'dominotier' (maker
van houtsneden cn/of marmerpapieren) zijn drukblok vast op een werktafel.
Dan nam hij een borstel van lange zachte varkensharen, doopte die in een
mengsel van roet en dierlijke lijm, inkte daarmee zijn houtsnede en dekte die
af met een blad papier. Vervolgens pakte hij de 'frotton' en drukte die met
beide handen stevig op het papier. Het maakte niet uit of het drukblok oneffen was of zelfs kromgetrokken, want de frotton plooide zich naar alle rondingen van het hout, waardoor een gelijkmatige afdruk ontstond. Vertoonde
de prent desondanks onvolkomenheden, dan werden die bij het kleuren wel
weggewerkt.207
Een prentenmaker die 'wreef' in plaats van drukte was niet aan een vaste
plek gebonden. Dat Lecuycrs blokken aan weerskanten zijn voorzien van
een houtsnede kan op een ambulant bestaan wijzen. Bij vervoer scheelde dit
immers de helft van het gewicht. Lecuyer kan in dat geval vergeleken worden met soortgelijke drukkers uit het buitenland, zoals de 'canardier' Garson, die omstreeks 1825 in Parijs werkte en die zijn blokken ook tweezijdig
besneed of liet besnijden om de colportagelast te verlichten. Uiteraard
scheelde het dubbele gebruik ook de helft van de kosten, die als het perehouten blokken betrof aanzienlijk waren - en prentenmakers hoorden zeker niet
tot de welgestelde ondernemers. In Noord-Brabant kwamen dergelijke
ambulante gelegenheidsdrukkers en venters, voorzien van drukblokken in
de mars, tot in de negentiende eeuw voor.208 Als Lecuyer tot de beroepsgroep van ambulante uitgevers gerekend moet worden, rijst echter de vraag
205. Wingens, 'De bedevaartoorden Mandel en Uden', Coppens, Nieuwe beschrijving ιαη
hel bisdom ι un 's-Hertogenbosch,i\, ii8, 126,Gem Museum Veldhoven, CMR.invnr 5976
206. Van den Berg & Rooijakkers, 'ben prentenmaker zonder pers' De meeste originele
drukblokken bevinden zith in het Limburgs Museum te Venlo De enig bekende contem
poraine afdruk betreft een huiszegen die wordt bewaard in het Rijksmuseum 'Het Catharijneconvent' te Utrecht, inv nr BMii g 645 (met dank aan Evelyne Verheggen) Vgl ook
Van Seim, 'Almanacken, lietjes' 207. De frotton bestond uit paardehaar dat met een
krachtige lijmsoort doorkneed was In de vorm van een rond brood werd dit opgebonden
en te drogen gelegd Het werd dan keihard, maar bij gebruik veranderde die stijfte spoedig
in taaie souplesse Garnier, Histoire de l'imagerie populairey 149-156 208. Zie Seguin, 'Un
grand imagier parisien', Van den Berg & Rooijakkers, 'Een prentenmaker zonder pers',
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welke betekenis we moeten hechten aan zijn nadrukkelijke adressering 'Tot
Uden' en 'Tot 's-Hertogenbosch'. Was hij daadwerkelijk in deze plaatsen
gevestigd (dit is uit archivalische bronnen evenwel niet te bevestigen) of had
hij er, al dan niet in het bedevaartseizoen, slechts een verkooppunt?
Afgezien van zijn mogelijke bedrijfsvoering loont het de moeite om enke
le prenten uit zijn repertoire aan een nadere beschouwing te onderwerpen.
Zo leverde hij een grote houtsnede (formaat
38 χ 27 cm) met een afbeelding van de hei
lige Drievuldigheid, voorgesteld als een
menselijke figuur met een hoofd voorzien
van drie neuzen, drie monden en vier ogen;
dus drie gezichten in één. De christelijke
toepassing van deze iconografie vinden we
sinds de twaalfde eeuw in Frankrijk en later
ook elders in Europa. 'Hoezeer zouden deze mensen, die zonder eerbied de drieëenheid als een man met drie hoofden verbeelden, gestraft moeten worden. Het is godslastering', klaagde in de vijftiende eeuw de
aartsbisschop van Florence. Andere geestelijken, onder wie Johannes Molanus in zijn
invleodrijke De historia sacrarum imaginum
etpicturarum (1570), uitten soortgelijke kritiek ('Ea non pingenda, velut unus Homo
cum tribus capitibus, aut faciebus'). NietteDe H. Drievuldigheid met één
min vond deze voorstelling een zo grote verhoofd en drie gezichten. Religieuze
breiding dat Urbanus vin in 1628 verbranvolksprent (houtsnede, recent
ding beval. Nog in 1745 werd een pauselijk
afwrijfsel 380 χ 270 mm) van Philipschrijven naar Augsburg verzonden waarin
pus Lecuyer, Uden / 's-Hertogen
het oude verbod werd herhaald. En in 1771
bosch omstreeks 1773 (Limburgs
Museum Venlo, Coll. Alberts).
verscheen in Leuven de tweede druk van het
Hoewel deze iconografie officieel
boek van Molanus, bezorgd en geannoteerd
werd afgekeurd, was deze voorstel
door Paquot. Dit werk droeg een officieel
ling in de achttiende-eeuwse Meierij
kerkelijk karakter en het is veelzeggend dat
algemeen verspreid.
Molanus de invloed en het belang van afbeeldingen, waaraan niemand zich volgens hem kon ontrekken, even hoog
achtte die van als boeken.209
Dat de driehoofdige voorstelling, ondanks de afkeuring van deze theologen, toepassing bleef vinden in de katholieke Nederlanden, blijkt niet alleen
uit Lecuyers houtsnede, maar ook uit een vroeg-achttiende-eeuws anoniem
schilderij uit het bisdom 's-Hertogenbosch. Deze toevallig bewaard gebleven 'topjes van de ijsberg' relativeren de invloed van deze theologische voorschriften in de praktijk van de beeldcultuur. Hielden professionele kunstenaars die in opdracht voor kerken en kloosters werkten zich in de regel aan

de officiële richtlijnen, in het huiselijke domein was een veel grotere variëteit
mogelijk van niet-, semi- of quasi-orthodoxe devotievoorstellingen - al dan
niet voorzien van verbasterde teksten zoals bij de Trinitatis-prent. Dat deze
uitbeelding van de Drievuldigheid in oostelijk Noord-Brabant aan het einde
van de achttiende eeuw vrij algemeen verspreid was blijkt tevens uit het reisverslag van Hanewinkel: 'Ik zag op deeze Reize ergens (waar? dit is mij ontdacht) eene afbeelding der Drieeenheid. Zij wierd verbeeld door het gedeelte van een menschlijk ligchaam, hebbende één hoofd met drie aangezigten
met dit onderschrift: de Allerheiligste Drievuldigheid !'210
In sommige gevallen wijst de iconografie en uitvoering van devotieprenten niet alleen op een bepaald cultureel gebruikscircuit, maar tevens op een
zeker uitgeversopportunisme. Zo beschikte Lecuyer over een blok met de
voorstelling van een vrouwelijke heilige waaraan naar believen een naam kon
worden toegevoegd (zie afb. op p. 598). Het betreft een staande vrouwelijke
heilige met een bloemenkrans op het hoofd en met in de linkerhand een
palmtak (het symbool van een martelares) en in de rechterhand een opengeslagen boek. Aan haar voeten zien we twee runderen en een geknielde man
en vrouw. In een symmetrisch kader onder de voorstelling staat de tekst:
'S./ [weggestoken naam] / bidde Godt voor ons, op dat wy van/ alle beschmettelicke Kranckheyden / bewaert worden'. Het ontbreken van de
naam van de heilige duidt erop dat deze houtsnede waarschijnlijk voor meer
dan één devotie is benut.21 '
Gezien de religieuze topografie van het Land van Ravenstein waar
Lecuyer werkzaam was en de afgebeelde attributen, komt een aantal vrouwelijke heiligen in aanmerking. De minst waarschijnlijke is de te Ravenstein
vereerde Lucia, die weliswaar tegen besmettelijke ziekten wordt aangeroepen, maar geen typische veeheilige is, zoals het afgebeelde hoornvee suggereert. Bovendien wordt Lucia doorgaans voorgesteld met een zwaard die
haar hals doorboort en met haar uitgestoken ogen op een schaal of boek. Een
tweede mogelijkheid is de Ierse heilige Brigida, die steevast met hoornvee
wordt afgebeeld, maar woonlijk wordt voorgesteld als een eenvoudige boerin
met mand en melkkan. In de derde plaats kan het hier gaan om de heilige
Odrada, die in de dorpen Macharen, Alem en Millegem wordt aangeroepen
en volgens de legende tevens aan de heilige linde in Eersel is verbonden. Op
een in 1699 gedrukte devotieprent gaat zij vergezeld van verscheidene run209. Molanus, De historia SS imagmum et ptctuarum, 486, Hackel, Die Trtmtat m der Kunst,
99-110, Kirschbaum & Braunfels (red ), Lexikon, ι, 526-539, Knipping, De iconografie van
de Contra-Reformatie, 11,5,293-296. 210. Museum voor Religieuze Kunst, Uden, вм 069
(linnen op paneel, 390 χ 270 mm), [Hanewinkel], Reize door de Majori/ m 179g, 9-10,144
211. Ook in Frankrijk kwam dit soort uitgeversopportunisme voor, getuige bijvoorbeeld
een vroeg-negentiende eeuwsc volksprent uit Caen. Vgl Garnier, L'imagerie populaire
française, nr 611 een tussen 1831 en 1835 uitgegeven houtsnede van Picard te Caen,
waarop eveneens een vrouwelijke heilige met palmtak en boek is afgebeeld Picards voorganger Picard-Guénn, eveneens te Caen, publiceerde tussen 1809 en 1831 een kopergravure met een zelfde voorstelling (ibidem, nr. 549) als een Sainte Mane.

597

Houten drukblok en prent (recent afwrijfsel, 31 o χ 2o8 mm) van een onbekende
vrouwelijke heilige. Philippus Lecuyer, Uden / 's-Hertogenbosch, omstreeks
1773 (Limburgs Museum Venlo, Coll. Alberts)
Het drukblok kon door de uitgever naar believen worden voorzien van een
heiligenaam (Odrada, Brigida, Cunera) ter bescherming tegen besmettelijke
ziekten als de 'rode loop' (dysenterie), die destijds in oostelijk Noord-Brabant
heerste.

deren, omdat ossen in haar vita een belangrijke rol spelen. Maar de verspreiding van de Odrada-verering is uiterst beperkt.212 Als Odrada-prent
zal Lecuyers houtsnede dan ook geen grote oplage hebben gehad.
Veel meer belangstelling kan een afbeelding van Cunera hebben getrokken. Het koninklijke gewaad op de houtsnede zou deze heilige jonkvrouw
zeker hebben gepast. Weliswaar stond Cunera voornamelijk bekend als
paardenheilige, maar zij werd ook aangeroepen als beschermster tegen
besmettelijke veeziekten. De palmtak duidt op haar marteldood. De worgdoek waarmee ze werd vermoord ontbreekt, maar misschien wordt die - tot
een krans verwrongen - aangereikt door de engel. Dan zou deze, ook door
het aandragen van een tweede palmtak, haar martelaarschap bevestigen.
Ten tijde van Lecuyer werd Sint Cunera vereerd te Bedaf, een gehucht nabij
Uden. 'Den 18 Junij ben ick gegaen naer Bedaf', aldus de Handelse rector
Luijten in 1718, 'alwaer den 19 geviert wiert het feest van de H. Maget en
Martelaeresse Cunera, sijndc aldaer een seer groot Concours van volck'.
Cunera werd oorspronkelijk aangeroepen te Rhenen, maar hieraan kwam
een einde toen omstreeks 1600 de openlijke devotie verboden werd en de
relieken uit de kerk werden gehaald. De norbertijnen brachten relikwieën
van Cunera over naar hun klooster Berne en vanaf die tijd was zij een geliefde heilige in het gebied tussen 's-Hertogenbosch, Veghel en Uden. Vanuit
Berne kregen in 1618 de kapel te Kaathoven en in 1648 de schuurkerk te
Bedaf relieken van Cunera. De politiek-religieuze situatie in het vrije Bedaf
was gunstig voor bedevaarten. Dit werd nog versterkt door de aflaat die paus
Clemens xii in 1736 aan de Cunera-verering verleende. In 1784 werd de
relikwie van Bedaf echter gesplitst en in Berlicum en in Heeswijk ondergebracht.2^
Producenten van devotionalia, zoals Philippus Lecuyer, stemden hun
repertoire in hoge mate af op de sacrale topografie van hun werkgebied en
konden, naar gelang van de conjunctuur van de devoties, snel op gewijzigde
omstandigheden inspelen. De populariteit van heiligen kon niet alleen in
geografische ruimte, maar ook in tijd sterk variëren. Zo is het aannemelijk
dat Lecuyer zijn prent van de 'naamloze' vrouwelijke heilige naar gelang van
de heiligenkalender en bedevaart aanpaste. Ook ten tijde van besmettelijke
ziekten, zoals de destijds heersende 'rode loop' (dysenterie) en veepest, was
hij in staat deze prent - voorzien van de gewenste naam - snel op de markt te
brengen. Devoties en bijgevolg devotionalia zijn dan ook niet zo statisch en
tijdloos als wel wordt verondersteld, maar zijn daarentegen bijzonder dynamisch en conjunctuurgevoelig.
212. Knippenberg, Kulluurhittoriiche verkenningen, 69-73, Kirschbaum & Braunfels (red )
Lexikon, vin, 80 81, De Rover, Hel leven vande H. Maghei Odrada 213. Kirschbaum &
Braunfels (red ), Lexikon, vu, 355-356, Loffeld, 'O L Vrouw van \ IandeP, 280, Margry,
Bedevaartplaatsen in Noord-Brabant, 142-144, Schutjes, Geschiedenis van hel bisdom 's-Hertogenbosch, in, 198, Knippenberg, Kultuurhtstortsche verkenningen, 44 45, Van der Velden,
'De Cunera-devotie te Kaalhoven tot 1648'
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Niet alleen regionale ondernemers speelden flexibel in op de steeds wis
selende markt, ook in internationale produktiecentra werd het aanbod van
devotionalia telkens aan opdrachtgevers of kooppubliek aangepast. Zo stond
Antwerpen in de zeventiende en achttiende eeuw bekend om zijn produktie
van vooral kleine devotieprenten (doorgaans circa 9 x 5 cm) die voor het
merendeel bestemd waren voor de export, bijvoorbeeld naar de Noordnederlandse Republiek. Zo kocht de Amsterdamse katholieke drukker en
boekhandelaar Crajenschot in de tweede helft van de achttiende eeuw onder
andere zijn voorraad in bij de Antwerpse prentjesuitgeefster Isabella Hertsens. De belangrijkste afnemers waren de geestelijken, die de prentjes ver
spreidden ten behoeve van bedevaartoorden en speciale devoties, maar ze
bijvoorbeeld ook schonken als catechismusprijs. Zo gaf kapelaan Siardus
Mertens te Helmond op de feestdag van Sint Thomas (21 december) 'de
pryzen voor die de lesse opzeggen bestaende in een beeldeken van Parquement oft uytgesteken gelyk 1774 en 1775 en een gebedeken en St. Jans
Evangelie boekxkin'. De koperplaten waarmee de prentjes vervaardigd wer
den vormden het kostbare en unieke produktiekapitaal van de drukker/uit
gever. Deze platen bleven vaak generaties lang in gebruik, waarbij ze niet
alleen van eigenaar, maar soms ook van tekst en onderwerp veranderden. Zo
kennen we een oorspronkelijk voor de bedevaartplaats Handel geprodu
ceerd devotieprentje waarvan de koperen drukplaat in het tweede kwart van
de achttiende eeuw werd aangepast voor de toen snel groeiende bedevaartmarkt van Kevelaer.214
Het omgekeerde kwam echter ook voor, zoals blijkt uit een prent van 'ons
lieve vrau van der Linden tot uden int landt van Ravensteijn'. Het betreft een
kopergravure op een voor een Antwerpse devotieprent ongewoon groot for
maat (blad 325 χ 205 mm, gravure 235x135 mm) die op eenvoudige wijze van
fellesignaalkleurcn(rood,blauw, wit, groen) is voorzien (zieafb. op ρ. 165).2'5
Een dergelijke uitvoering wijst op een groot publiek en een specifiek gebruikskarakter: de prent was duidelijk bedoeld om in huis of stal op te han
gen. Dat is tevens de reden dat deze prent zo zeldzaam (geworden) is: kleine
devotieprentjes hadden immers doordat ze meestal in kerkboeken werden
bewaard, betere overlevingskansen. Hierdoor is ons beeld van de vroegere
devotieprenten in hoge mate vertekend. Wat deze prent in dit kader vooral
interessant maakt, is de drukgeschiedenis ervan, die met enig speurwerk uit
het object zelf kan worden afgelezen. Bij nadere beschouwing blijkt namelijk
dat Onze Lieve Vrouw van Uden in een wel heel eigenaardige topografie is
verzeild geraakt. Op de achtergrond zien we onmiskenbaar het karakteristie
ke religieuze landschap van Kevelaer afgebeeld, met links de oude en rechts
de nieuwe bedevaartkerk. De teksten op de prent zijn evenwel aangepast: zo
is de aanduiding 'Kevela(e)r' systematisch vervangen door 'vden'. De oude
naam werd op de koperplaat zo goed mogelijk weggeschaafd en vervangen
door een nieuwe. Gelukkig blijft een koperplaat zo'n ingreep verraden: niet
alleen het andere 'handschrift' valt op, ook herkennen we op de achtergrond

(althans op het origineel) nog vaag de oude aanduidingen. Op deze wijze
konden we nagaan dat de Udense bedevaartprent, uitgegeven door Cor. van
Merlen ( 1654 -1723), oorspronkelijk heeft behoord tot het fonds van Jac. de
Man (ca. 1650 -1719). Dit is de tweede bedevaartprent uit dat fonds die door
latere uitgevers is aangepast voor een andere devotie.
Tussen 1719 en 1723 is de koperplaat blijkbaar van eigenaar verwisseld en
gebruikt voor een nieuw doel. Hoogstwaarschijnlijk betrof het een bestelling
van prenten door de Udense kruisheren, die aan de propaganda van hun
devotie veel aandacht besteedden, niet in de laatste plaats vanwege de con
currentie van het nabijgelegen populaire Maria-bedevaartoord Handel. De
kloosterlingen investeerden daarom in 1695 in een nieuw altaar en lieten in
1712, naar analogie van Kevelaer, een afzonderlijke achthoekige kapel bou
wen voor hun genadebeeld. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de aanpas
sing van de Antwerpse koperplaat te plaatsen is in een van de bloeiperioden
van de Udense Mariaverering.2'6
Werden in Uden en Handel houten sculpturen van Maria vereerd, in
Kevelaer was het devotie-object 'slechts' een (hoogstwaarschijnlijk Ant
werps) devotieprentje van Onze Lieve Vrouw van Luxemburg. Marskramer
Hendrik Busman uit Geldern hoorde in 1641, toen hij onderweg voor een
\eldkruis bij Kevelaer bad, een stem die hem zei: 'Op deze plaats suit gij mij
een kapelleken bouwen!' Enige tijd later kreeg zijn vrouw een verschijning
van een stralend kapelletje met daarin een devotieprentje van O. L.V. van
Luxemburg, dat zij kort daarvoor te koop had aangeboden gekregen. Toen
vrouw Busman het prentje daarop alsnog aanschafte en haar man het ter ver
ering op een plank in een kapelletje uitstalde, gebeurden er meteen wonde
ren: een bedevaartoord was geboren. 2 ' 7 Zo zien we in Kevelaer dat een 'af
spiegeling' van een devotie-object voor particulier huiselijk gebruik, name
lijk een prentje met daarop de voorstelling van een vereerde sculptuur uit
een ander bedevaartoord, in een bepaalde religieuze, politieke en culturele
context weer een officieel kerkelijk cultusobject kon worden, dat heden ten
dage nog honderdduizenden pelgrims trekt. Het eigenaardige gebruikstrajeet van dit prentje, dat slechts 11 cm hoog en 7,5 cm breed is, illustreert op
treffende wijze dat de betekenis van een voorwerp niet zozeer intrinsiek is,
doch vooral wordt bepaald door de specifieke gebruikscontext. Kortom: niet
het voorwerp is in Kevelaer belangrijk, maar de rol die het speelt in het (reli
gieuze) gedrag van mensen.
214. Zwijsen, 'Een jaar kapelaan te Helmond', 86, Thijs, 'Antwerpse "sanerjes"', 108-110
(nr 3) Hel betreft een prent (88 χ 60 mm) uit de collectie van het Ruusbroeckgenootschap
te ontwerpen met het opschrift 'Mirakuleus Beidt van / ons Lieue Vrouwe tot Kevelaer'
Het originele signatuur is naar alle waarschijnlijkheid van Jacobus de Man (ca 1719), het
latere signatuur is van An Mar Bunel(i70i-i766) Vgl ook Thijs, Antwerpen, mternationaal¡iilgeierscentrum van deiolieprenten 215. Gemeentelijk Museum Veldhoven, CMR,
im nr 6312 216. Wingens,'De bedevaartoorden Handel en Uden' 217. Plotz, Oir
WuUjuhrt muh Keielaer, 20
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In de bedevaartplaatsen werd lucratieve handel gedreven In Gemert zag de
commandeur \ an de Duitse Orde zich in 1667, toen de stroom pelgrims uit
Staats-Brabant goed op gang was gekomen, genoodzaakt om aan de voor
avond van Mana-Hemeh aart (ι ς augustus) de commerciële activiteiten aan
banden te leggen, aangezien 'aen den Godsdienst, d' exercitie ν an de Room
se Religie, ende d' cere van de Heijlige Maghet ende Moeder Godts Mana
op Handel onder dése onse vrije neutrale
Rijcx-Heerli)ckhei)t \an Gemert, in 't houden van bedevaerden ende vieren der feest
ende Lieve Vrouwedaegen door het jaere, te
cort worden gedaan, ende d' ïevenghe Catholijtkcn in henne devotien geturbeert'
Het verkopen van eetwaren, dranken en andere goederen mocht voortaan met meer aan
muren \an de kerk of kapel geschieden wat
'alsoo niet en behoort', maar op een nabijgelegen, duidelijk afgebakende plaats De recKFANLER
tor \an de Handelse kapel trachtte de verMarskramer, houtsnede
koop van devotionaha omstreeks 1700 zelfs
(60 χ 70 mm) uit de volksprent
te monopoliseren Twee kooplieden, 'cre'De Boere-kermis', fonds Van der
mers
van henne style van roosecransen, bcHaeghcn, Gent, omstreeks 1740
deboecken etc ', tekenden hiertegen echter
(Volkskundemuseum, Gent)
protest aan en stelden 'dat sulx in voortijden
noyt en is verboden geweest ende sulx aen de supplianten op de omliggende
plaetschen als Keevelaer, Uden, Boxmeer etc, alwaer oock miraculeusen
bilden sijn, niet belet noch verboden wordt' In 1717 vaardigde keurvorst
Karel Philip van Neuburg-Palts, heer van het Land van Ravenstein, een verordening uit tegen het plaatsen van 'allerhande cramen, tafels, tenten, ende
dcrgelijcke [ ] om coophandel van allerhande goederen te drijven ende
t'ondcrncmen, bij ofte ontrent de Capelle van onse lieve vrouwe binnen
Uden het welck geensints betaemt' In 1726 lezen we echter dat de Udense
kruisheren zelfs 'kamerkens aan het klooster' verhuren als verkoopruimte
voor marskramers Op de vooravond van Maria-Geboorte (8 september) in
1763 stonden in Uden minstens acht kramen opgesteld Een van de eigenaren, een man uit Gemert, werd die avond beroofd van zijn mars, waarin
onder meer kerkboeken, messen, gespen en wollen broeken zaten 2 , s
Behalve bij vaste verkooppunten van devotie-objecten als kramen, winkels en kloosters in bedevaartoorden, konden gelov igen ook terecht bij al dan
niet in religiosa gespecialiseerde handelaren, zoals uitgevers en boekhandelaren In veel gevallen kon ook de plaatselijke koster voorzien in de eerste behoefte aan rozenkransen, wij waterbakjes en prenten Er waren echter tal van
andere mogelijkheden om zich van devotionaha te voorzien Afgezien \ an de
pelgrimages werden deze objecten onder meer aangeboden op jaarmarkten,
kermissen en \olksmissics Een drukker met enige handelszin \estigde zich

met het oog op de afzet dan ook niet buiten de bebouwde kom. Vandaar dat
drukwerk, zeker tijdens het Ancien Régime, een typisch stadsprodukt was.
Toch wilden de uitgevers van boeken en prenten hun waar ook op het platteland aan de man brengen. Onder boeren en buitenlui bestond er behoefte aan
bijvoorbeeld almanakken, gebedenboeken en devotieprenten. Na circa 1750
maakten de belangrijkste uitgevers van (devotie)prenten gebruik van een
netwerk van vaste verkooppunten. Deze wederverkopers waren doorgaans
plaatselijke boekhandelaren, die in ruil voor hun bestellingen op de prenten
hun eigen firmanaam kregen afgedrukt. Over de leurders en marskramers
die het platteland bedienden, is aanzienlijk minder bekend. Het onderzoek
naar deze beroepsgroep wordt sterk bemoeilijkt doordat zij geen vaste vestigingsplaats kenden, met alle archivalische gevolgen van dien. Slechts bij toeval komen we deze ambulante handelaren tegen, met name in rechterlijke archieven: de leurders hadden als 'vagebonden' doorgaans een slechte reputatie.
Dit gold bijvoorbeeld voor Gabriel Leemans, een colporteur van 'passie
en ander boekjes en Jubile of aflaatsbrieven'. Door oorlogshandelingen was
hij invalide aan een arm en derhalve niet tot werken in staat. Vandaar dat de
in Tienen geboren Leemans een knecht had om zijn handelswaar te dragen,
ene Laurens Cossan uit Maastricht. In 1751 werden ze beiden gedetineerd.
Uit de verhoren blijkt dat Leemans niet alleen drukwerk langs de deur verkocht, maar tevens - zoals ook veel zigeuners of 'heidens' deden - allerlei
religieuze diensten verleende: 'ook op sommige plaatsen de stallen met wijwater heeft besprengt en het huijs gebed daar in gedaan op dat bevrijd mogte
worden van de Sterfte, ook papiertjes met heijligdom gegeven, om in het dak
gestoken te worden, tegen hexerijen &c.' Zij die leden aan het 'koningszeer'
konden door zijn magische kracht genezen worden. Deze ziekte, officieel
scrofulose (krop- of klierziekte) geheten, een soort geelzucht, werd 'koningszeer' genoemd omdat de vorsten van Frankrijk en Engeland geacht werden
deze aandoening door aanraking (toucher du roi; royal touch) te kunnen genezen. Deze helende kracht vloeide voort uit de opvattingen omtrent het
sacrale karakter van het koningschap in middeleeuwen en vrocg-moderne
tijd. Ook andere ongewone stervelingen konden met magische krachten begiftigd zijn, bijvoorbeeld als ze geboren waren 'met de helm' (waarbij het
vruchtvlies nog om het hoofd zit) of, zoals in het geval van Gabriel Leemans,
als achtereenvolgende zevende zoon.2'9 Leemans verrichtte zijn magische
handelingen binnenshuis; zijn knecht bleef dan gewoonlijk aan de deur
staan, waardoor die naar zijn zeggen niet wist wat zijn baas precies uitvoerde.
De knecht werd op 16 april 1751 dan ook zonder verdere straf ontslagen;
Leemans werd die dag daarentegen veroordeeld tot geseling.220
218. RANB, Archief Commandenj Gemert, invnr 369 (1667), Van de Wijst, 'Handel in
Handel', Wmgcns, 'De bedevaartoorden Handel en Uden' 219. Blueh, Les rois thaumaturges, Ter Laan, Folkloristisch woordenboek, 144,485 220. GAH, Archief van de arme

Zegenformulier, Zuid-Nederland, achttiende eeuw. Kopergravure
(opgevouwen 70 χ 48 mm, uitgeklapt 205 χ 320 mm) met voorstellingen
van heiligen en met in het midden een aantal magische ingrediënten
zoals tinnen dubbelkruis en pijl (van de pestheilige Sebastiaan),
koperen medaillon, wilgekatje, takjes, kruiden en tekstfragmenten
(Museum voor Religieuze Kunst, Uden).
Dergelijke formulieren, die veelal vanuit Augsburg werden geïmporteerd,
vormden als het ware een sacrale huisapotheek.

Het drukwerk dat deze ambulante leurder en religieuze dienstverlener
verkocht had een semi-officieel karakter. De jubilee- of aflaatbrieven bevatten bijvoorbeeld voor het zieleheil belangrijke informatie over de te verwerven geestelijke gunsten bij speciale kerkelijke gelegenheden. De jubileeaflaat is een plechtig afgekondigde volle aflaat die verleend wordt bij gelegenheid van een jubeljaar: aanvankelijk het eerste jaar van een nieuwe eeuw,
sinds 1400 elk vijfentwintigste jaar, dus ook het jaar 1750/1751. De classis
Peel- en Kempenland stoorde zich destijds aan de afkondiging van deze aflaten, die de nodige geestdrift en partijschap met zich meebrachten: 'Dient
voor al ook wel inz[onderheid] te werden gewaakt tegen het inkomen van
Pauss[elijke] Brevetten en aflaten, Bullen, uijtschryvinge van Jubelees enz.
waar in doorgaans onse Religie word gesmaat, wij voor Ketters uijtgemaakt
worden, en de Roomschen tegen ons ophitst'. Men vreesde dat het jubeljaar
als een katalysator zou werken op de hoopvolle rooms-katholieke verwachtingspatronen met betrekking tot een machtswisseling in de toekomst.
De predikant van Schijndel, Petrus Grootveldt, deed bij die gelegenheid
zelfs een boekje het licht zien onder de titel Toxandna male /ertala oj het
bedrijfen de moede van JobelAbaddon in de majorye van 's Hertogen-Bosch, ter
geleegentheidt van 't zoo genaamde roomschjubeljaar 17s1· Grootveldt vreesde
zelfs dat het jubeljaar dat door paus Benedictus xiv met kerstmis 1750 was
afgekondigd en dat zou duren tot het kerstfeest van 1751, in de Meierij aanleiding zou geven tot een algemene slachting van de gereformeerden. Het
katholicisme werd vergeleken met een onberekenbaar wild beest, een beer
die niet te temmen en te vertrouwen was: 'Wee dien, die onder 't bereyk en
den slag van een Klaauw van dit, dikwyls hoe meer bedwongen hoe meer
getergde Monster, geraakt!' De predikant wilde zijn toenmalige geloofsgenoten waarschuwen voor dit beest, vooral omdat onder hen, na enkele generaties, een hoge mate van acculturatie aan de roomse cultuur was ontstaan.
Tegen deze aanpassing en omgangsoecumene trok Grootveldt, evenals
Hanewinkel omstreeks 1800 zou doen, fel van leer. 'Zeg dit vry met byzondere Relatie tot het Gros van de Majorysche Gereformeerden: nergens
heerscht de Paapsche Zuurdeessem zoo, als onder deezen' De katholieke
inwoners zouden heimelijk snakken naar de bloedige 'vleeschpastijen van
Dordrecht' en er werd aangedrongen op ingrijpen van de Staten-Generaal.
De overheid stelde zich ook nu weer politiek-pragmatisch, dat wil zeggen
terughoudend op, maar Grootveldts geschrift droeg er wel toe bij dat na het
gevangenen, in\ nr 63, nrs 18,19 en 20 In sommige verslagen is sprake van 'Lccnmans',
hier wordt echter de spelling aangehouden zoals die voorkomt in het verhoor van de
persoon in kwestie Ook de zwager van I .aurens Cossan, een zekere Johannes Letton uit
Maastricht, werd vastgezet Letton had naar zijn zeggen echter geen weet van de religieuze
delicten toen Leemans en Cossan langs de deur trokken zat hij in een herberg te Bergeijk
Letton wordt op 16 april 1751 gestraft met verbanning Vgl ook Essmk, 'De bestraffing
van een zevende zoon' Zie voor een analyse van het religieuze repertoire van Gabriel
Leemans Rooijakkers, 'Het geleefde geloof in Noord-Brabant', 9-11
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'Houtbrief ' met geschreven bezweringstekst (297 χ 197 mm) die opent met
'Ick besweere alle fandreesen tovernerssen van die vier Elementen des
werelts waer dat sy woonachtich syn [..]'. Afkomstig uit een holte van een
balk te Steensel, circa 1600 (Streekmuseum De Acht Zaligheden, Eersel)

overlijden van Martinus van Litsenborgh voorlopig geen nieuwe apostolisch
vicaris werd toegelaten.221
Het tegen hekserij plaatsen van 'papiertjes met heiligdom' in het dak,
zoals Leemans had gedaan, was daarentegen een duidelijk voorbeeld van een
ook door de katholieke kerk verafschuwde praktijk uit het magische domein.
Met 'papiertjes' werden bezwerings- of zegenformulieren bedoeld: geschreven teksten of prenten die in de vorm van een opgevouwen pakketje in
omloop waren en die in het midden een 'heiligdom' met allerlei opgeplakte
magische ingrediënten bevatten. Ze beschermden tegen ziekte, brand en
toverij.222 In 1949 werd bij de afbraak van een oude schuur in het gehucht De
Hees tussen Eersel en Steensel een opmerkelijke vondst gedaan. Bij het
doorzagen van een eeuwenoude balk kwam een klein opgerold briefje te
voorschijn dat blijkbaar al die tijd in een boorgat had gezeten dat met een
houten stop aan de buitenzijde onzichtbaar was afgedicht. De balk was, zo
werd verteld, afkomstig van een afbraak uit Steensel en lang geleden opnieuw gebruikt voor de bouw van een schuur.
De tekst op het briefje, dat op grond van het handschrift omstreeks 1600
gedateerd kan worden, bevat een bezweringsformule, waarvan de aanhef
luidt: 'lek besweere alle fandreesen tovernerssen van die vier Elementen des
werelts waer dat sy woonachtich syn die desen persoon hinder doen en langhe hebben begheeren te doen dat sij uut desen huyse sullen wijeken en blijven reyn en claer laeten allen die goeden des houtbriefs soe reijn en onbesmet als maria haeren maeghdom hiel in die baringhe haers soons en dat
door erachte van dese woorden: Consummatum est heli heli lama zabathani'. De tekst vervolgt met een nieuwe alinea waarin een lange Latijnse
bezweringsformule is opgenomen: 'lek besweere U door dat strenghe oordeel Christi dat den lesten daghe ghegheven worden [sal] dat ghy uut desen
huyse suit blijven met U duvelsche en valsche consten van alle het ghene dat
groeyt buyten en binnen desen huyse het welcke ick U verbiede door cracht
van dezen woorden: Omnipotcns O et A Omega Alpha Etos tetragramarathon septron david rex Jaspar rcx mclchior rex baltasar. In nomine patris et
filij et spiritus sancti Amen. Ihs nazarenus rex Judeorum liberet et defendat
hunc locum ab omni insidiis malo et malorum hominum hinc et in futuro et
verbum care factum est Ihs autem transiens per medium illorum ibat'. Middenonder staat ter afsluiting 'adonaij' (Hebreeuws voor 'mijn heer', aanduiding voor God).22-1
De bezweringsformule diende het huis te vrijwaren voor kwade machten. Opvallend is de combinatie van volkstaal en vreemde talen, te weten Latijn, Grieks en Hebreeuws. In het Nederlands wordt uitgelegd wat de bedoe221. RA\B, ACPK, in\ nr 82, f 27, Groot\eldt, Toxandria malejeriata, 1, i 6 - i 8 , 11,92,
Hezenmans, 's Hertogenbaschian 162g lol /79^,386-387 Er bestaan ook buitengewone
jubeljaren, zoals 1933 (1900 jaar na de dood van de Zaligmaker), л gl. W de Wolf,'Heilig
jaar', in ¿ ^ , 1 , 9 7 0 222. Vgl \jn l.icbcrgcn&Rooijakkers(red ), Wolksdevotte, Ldt nr 4,
afb 2 223. Beex, '"Ick hcswccrc alle fandresen "'

ling is De vreemde teksten bezitten een magische kracht, die niet alleen
werkzaam is bij het uitspreken ervan, maar die ook op papier effectief wordt
geacht De geschreven tekst, opgeborgen in een balk, vormt als het ware een
bestendiging van de uitgesproken formule Degene die de tekst opgesteld,
uitgesproken en geplaatst heeft, zal hierbij zeker een aantal magische handelingen hebben verricht die zijn woorden ondersteunden Hierbij zal het
kruisteken een grote rol gespeeld hebben, aangezien het getal vier alom aanwezig is in deze bezweringstekst Men heeft er naar gestreefd om telkens
vier woorden of letters te vermelden waarbij steeds een kruis wordt gemaakt
of een punt van het kruis wordt aangewezen In de tekst wordt (enigszins
verhaspeld) het zogenaamde tetragrammaton vermeld het bestaat uit de vier
medeklinkers van het Hebreeuwse woord Jaweh waaraan een bijzondere
macht wordt toegekend, zoals aan de Griekse of Latijnse namen voor God of
de afkorting INRI Dergelijke vierletterwoorden of-formules hadden volgens het oude volksgeloof een krachtige werking tegen onweer, boze geesten
en ander onheil Omtrent het merkwaardige woord 'fandresen' bestaat geen
eenstemmigheid Wellicht worden alven (ofte wel 'vandersen'), plaaggeesten (ofte wel 'fanten') of feeën (van 'fade-resse') bedoeld " 4 Evenals bij
andere passages in de originele tekst (zoals 'Jaspar' in plaats van 'Caspar'),
zal ook hier wel sprake zijn van een verschrijving of verbastering van een
naam waarmee destijds in ieder geval een bedreigende persoon of geest werd
aangeduid, die tot heil van mens en dier bezworen diende te worden
Petrus van den Bossche vermeldt in Den catholyckenpedagoge uit i68s de
afkeurenswaardige magische praktijk 'het geraemte van een Pecrts-hooft
boven op den stal [te] leggen, op dat de beesten niet en souden betoovert
worden' Dit gebruik, dat Pieter Bruegel op zijn Sint-Jonskermis (circa
1560, zie ρ 504) heeft weergegeven, zou onder meer de nachtmerrie die in
menselijke gedaante 's nachts de paarden zodanig bereed dat ze 's ochtends
bezweet en bevuild op stal stonden, de toegang beletten De dominicaner
pastoor Van den Bossche keurde ook de toepassing van 'briefkens met een
getal van cruyskens, ofte Heyhge woorden geteeckent over hem dragen om
niet gequetst te worden' streng af Dergelijke formulieren werden niet alleen
als amulet of talisman op het lijf gedragen, maar ook in bouwwerken aange
bracht Door symbolische afweermiddelen te plaatsen op, bij of in kwetsba
re plekken van het huis - bijvoorbeeld openingen als deuren, keldergaten en
schoorstenen of de brandgevoelige daken die have en goed beschermen werd het gebouw als het ware magisch versterkt 2 2 5
Het gevaar om slachtoffer van betoveringen te worden werd, aldus Hanewinkel omstreeks 1800, als zeer reëel ervaren Zo durfde de boerenbevolking
een bedelaar of arme reiziger geen brood of onderdak in een schuur te weigeren uit vrees voor brandstichting, diefstal of het betoveren van kinderen en
vee, 'want aan toverij of hekserij, zoo als men het noemt, gelooven zij stellig'
Was bijvoorbeeld de stal betoverd, dan reisden de Meienjse boeren naar het
birgittinesscnklooster te Uden in het Land van Ravenstein 'om Reliquien te

haaien en gebeden te laten doen tegen de toverij, want die Nonnen, verstaan
dat Kunstjen (zoo men meent) in den grond'. Tegen de kracht van heilige relieken of van een biddende gemeenschap waren toverijen immers niet opgewassen.226
In zekere zin vormden de zegen- of bezweringsformulieren op deze manier
een soort magische tegenhanger van de destijds alom aanwezige, gedrukte
huiszegens. Toen Hanewinkel omstreeks 1800 in een herberg te Haaren een
glas jenever dronk, viel zijn oog op een bedevaartprent van O. L. V. van Kevelaer. Overal bij de Roomschen in de Majori) vind men afbeeldingen van dit
MARIA-beeld,' fulmineerde hij, 'of ook wel van de Lievevrouw te Haandel
(...), waarbij men allerlij, zelfs Godslasterlijke, bijschriften vind'. Volgens
de predikant zag men in elke woning ook 'eenen zoogenoemden Huiszegen,
zijnde een afbeeldsel van eenen gekruisten CHRISTUS, waarnevens een, in
veele opzigten Godonteerend, gebed te leezen is'. De huiszegens waar
Hanewinkel op doelt, bestonden doorgaans uit een blad papier van circa 40
cm breed en 33 cm hoog, met daarop twee taferelen. De linker houtsnede gaf
meestal een Mariale devotie weer, zoals die van O. L. V. van Kevelaer, Scherpenheuvel, München of Uden. Rechts was altijd een gekruisigde Christus
afgebeeld waaromheen een gebedstekst was afgedrukt. Het is bekend dat de
huiszegenbladcn ook wel in twee losse delen werden verkocht - ze bestonden immers eigenlijk uit twee prenten. Op een exemplaar dat omstreeks
1820 gedrukt is bij de firma P. J. Brepols te Turnhout staat boven het kruis
het opschrift· DEN GODZALIGEN HUYS-ZEGEN VAN DEN ZOETEN NAEM
JESUS EN ZYNE LIEVE HEYLIGEN. In het gebed wordt uitvoerig de zegen
afgesmeekt over 'dit huys, alles wat daer in en uyt is, menschen en vee, alle
eeten, spys, drank en wat daer dakdruppelen ontfangen heeft'. In veel gevallen staat er een afzonderlijk gebed op tot de heilige Donatus, patroon tegen
onweer en blikseminslag. Op een huiszegen van O.L.V. van Scherpenheuvel
die omstreeks dezelfde tijd werd uitgegeven door de Weduwe Vinck te Antwerpen is een kernachtige smeekbede opgenomen: 'O gy door lugtige H. dry
Koningen Casper Melchior en Balthazar, helpt met De H. Schaere voor ons
bidden, de H. Dryvuldigheyd ontfangt dat gansch Huys, dat geen ongeluk
ooyt daer in kome, met tooverye, duy veis gespuys, ook voor alle kwaede ziekten onder de Menschen en Vee, en behoed dit Huys voor vuer, haegel, don224. Brabants heem ι (1949) 108-110,120,160-161,2(1950)38 Vgl ook Verschaeren,
'Joannes Alu\sius Somers (1860-1937) c n z n n verzamelhandschrift1,406, tsaar een variant
van deze bezweringstekst wordt besproken Zie \oor een uitstekende analvse van de
magische elementen van dergelijke teksten Van Haver, Nederlandse \ncanlal\el\leratuur
225. Van den Bossche, Den catholycken pedagoge, 275, Hermans, ' Volks-begnppen, volks
gebruiken en volks-overlevenngen m Noord-Braband',88,90,343, Wevns, Volkshmsraad,
1,123,W Steller,'Pferdekopf', in HD4,\i, 1664-1671 226. [Hanewinkel], Reize door de
Majortj m іудд, 192 Zoals bekend worden in de volksdevotie de heiligen Birgitta en
Brigida vaak verwisseld De laatstgenoemde geldt als een krachtige beschermheilige van
het hoornvee Vgl ook Rooijakkers, 'Dank aan Sint Clara'
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Huiszegen (345 χ 400 mm), uitgegeven door de Wed. Vinck te Antwerpen
omstreeks 1820 (Museum voor Religieuze Kunst, Uden)
Twee met sjablonen ingekleurde houtsneden met Onze Lieve Vrouw
van Scherpenheuvel en de gekruisigde Christus. In het gebed aan weers
zijden van het kruis wordtde zegen over het huis afgesmeekt, opdat het
bewaard moge blijven voor brand,hagel, donder, watervloed, kwade ziekten
onder mens en vee, toverij en duivelsgespuis.

der en groóte Water-vloed: en bewaerd ook onze landen voor oorlogen en
diere tyden'." 7
Vooral in de Generaliteitsgebieden, waar tot 1795 de openbare uitoefening van het katholicisme officieel verboden was, hadden dergelijke devotieprenten een grote betekenis in de religieuze volkscultuur. De voorstellingen
vulden als het ware het sacrale vacuum op dat was ontstaan na de zuivering
van de publieke heiligdommen door gereformeerde kerkelijke en wereldlijke
overheden. Een bijzonder getuigenis in dit opzicht vormen enkele aantekeningen uit het archief van de gereformeerde kerk te Mill. In dit Oostbrabantse dorp waren de roomsgezinden sinds 1681 uit de kapel van O. L. V. ten
Hove verdreven, maar toch bleven ze - vooral omstreeks Pasen - deze
'gezuiverde' en van beeltenissen ontdane bedeplaats bezoeken. 'Daarna ontrent den jaare 1700,' meldt het gereformeerde archief, 'hebben sij een L.
Vrouwen Afbeeldsel, op papier gedrukt, daarin gebragt, en tegen den muur
binnen in de Capel geplakt, om daarvoor te knielen. Een jaar twee a drie
daarin continueerd hebbende, sijn sij al voorder gegaan in haare superstitie
en hebben bij dat eene afbeeldsel verscheijde andere op papier gedrukte
afbeeldingen daar in gebragt, en aan den muur vast gemaakt, gaande ordinair op sondagen, nademiddag daar na toe, om haar afgodische gebedekens
daar te prevelen'. Blijkbaar werd dit oogluikend toegelaten, want vijftien jaar
later hingen de prenten er nog steeds. Maar toen tijdens een onweer in maart
1715 het dak van de grote kerk van Mill instortte, besloot de predikant in de
kapel te gaan preken en verzocht hij de koster de voor katholieken sacrale
plaats te ontruimen. Toen de koster echter op zondagmorgen de devotionalia verwijderde - de 'heijligjes van den muur losmakende' - werd hij bedreigd door 'afgodische wijven'. Waarschijnlijk waren zij degenen die de
bidplaats weer provisorisch hadden ingericht met devotieprenten en de
kapel onderhielden en frequent bezochten: geslachtsspecifieke activiteiten
in de katholieke geloofspraktijk. Ondanks het verzoek van de predikant grepen de schepenen niet in, zodat de koster zich gedwongen zag de deur te forceren; toen pas kon de predikant zijn dienst houden, die evenwel door de
katholieken werd verstoord. De Dienaar des Woords zocht het vervolgens
hogerop bij de amptman, die ervoor zorgde dat enige tijd later onder een
militair geleide officieel bezit kon worden genomen van de kapel.228
De huiselijke prenten behoorden in beginsel tot het privé-domein en
vormden als zodanig dan ook een juridisch onaantastbaar en moeilijk te elimineren element in de katholieke materiele cultuur. De devotieprenten
brachten de heiligen letterlijk in huis, waar ze een vaste plek kregen. De
'devotionalisering' die zich vanaf de jaren dertig van de negentiende eeuw gestimuleerd door volksmissies en nieuwe devotiebroederschappen - vol227. [Напей inkcl], Reize door de \1ajonjin /799,9-10, knippenberg, Devolwnaha, 1,
79-89, Van Liebergen & Ruoijakkers (red ), lolksdezotie, 130-132 228. Douma,
'Onenigheid over het gebruik van de kapel'
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trok," 9 ging gepaard met een specifieke materiele cultuur. Waren de glazen
stolpen en gipsen heiligenbeelden innovaties in het Zuidnederlandse interieur, de religieuze en decoratieve voorliefde voor devotieprenten op groot
formaat kende een zekere continuïteit. Ook in de negentiende eeuw deden
colporteurs van dit materiaal op het platteland goede zaken, zoals blijkt uit
de tragische lotgevallen van Giovanni Castione. Deze zestienjarige knaap
was geboren te Premoselle in het koninkrijk Sardinië en werkte rond 1838 als
marskramer voor Johannes Baptista Borghino, een in Nederland werkzame
koopman in prenten en schilderijen. Van de activiteiten van deze jongen
hadden we waarschijnlijk nooit iets vernomen, als hij niet op 2 juni 1838
langs de weg van Oirschot naar Boxtel op wrede wijze was vermoord door
Martinus Zoeren, een twintigjarige wever, die als naar zijn zeggen verwaarloosde zoon van een marskramer kort voordien in Woerden gedetineerd was
geweest. Twee dagen voordat op 26 november 1839 in Arnhem zijn doodvonnis door ophanging werd voltrokken, legde hij een volledige bekentenis
af; deze werpt een zeldzaam licht op het verschijnsel colportage.
Op de zaterdag voor Pinksteren in het jaar 1838, zo verklaarde Martinus
Zoeren, vergezelde hij Giovanni Castione op de weg van Oirschot naar Boxtel. Aangezien het die dag erg warm was, legde Giovanni zich te rusten op
een plek die als 'Rusthoek' bekend stond: naar zou blijken een omineuze
naam. Toen de Italiaanse jongen, met de pet over de ogen getrokken vanwege de felle zon, op de grond was gaan liggen, sneed Martinus een tak af waarmee hij Giovanni op het hoofd sloeg. Toen deze schreeuwend opstond en
met zijn handen naar zijn hoofd greep, duwde zijn aanvaller hem in een
nabijgelegen sloot waar hij hem, niet zonder moeite, verdronk. Hij ontnam
de jongen zijn geld ten bedrage van zeventien of achttien guldens en pakte
'uit de marsch een rol platen'. Vervolgens bedekte hij het lichaam met 'ruigte' en verrot blad. Toen de dader twee dagen later op de plaats des onheils
terugkeerde en constateerde dat het lijk er nog onaangeroerd lag, nam hij uit
'het kastje, het welk nog in de sloot lag [...] eenige prenten, mitsgaders eene
nijptang en de pas van Castione'. De tang verstopte hij, maar prenten en pas
verscheurde hij, waarbij de snippers over de grond werden verspreid. Hierna bleef de moord niet lang onopgemerkt, werd de dader gegrepen en volgde
een langdurig proces met de bekende afloop. Op de plaats van de moord werd
een houten kruis geplaatst dat tot op de dag van vandaag door inwoners van
Oirschot met toewijding wordt onderhouden.230
Welke prenten zou de ongelukkige Giovanni in zijn mars hebben gehad?
Mogelijk bestond een deel van zijn voorraad uit de destijds in Noord-Brabant populaire volksprenten van uitgevers als Brepols in Turnhout. In dit
fonds zaten, behalve prenten met profane voorstellingen, vele devotieprenten die menig Zuidnederlands interieur sierden. Gezien de goede zaken die
de colporteur blijkbaar tussen Hemelvaart en Pinksteren in deze katholieke
streek had gedaan, mogen we aannemen dat het sacrale element in zijn
draagmars goed was vertegenwoordigd. De platen konden rechtstreeks op

deuren van kasten, kelders of stallen bevestigd worden, maar werden ook
vaak als 'schilderijen' in lijsten achter glas opgehangen. Waarschijnlijk diende Giovanni's nijptang om de dichtgespijkerde houten achterplatten van de
lijsten bij de kopers aan huis te openen om de prenten te kunnen verwisselen.
Dergelijke 'wissellijsten' waren dan ook meestal kostbaarder dan de inhoud.
Predikant Hanewinkel, die zijn ogen en oren in de Meierij van 's-Hertogenbosch goed de kost gaf, beschreef in zijn tweede reisverslag uit 1799 het karakteristieke katholieke plattelandsinterieur van een 'redelijk wel bemiddelde' boer: 'Ook stond er een Crucifix, een paar gewijde Kaarsen, en een flesch
met Wijwater en gewijde Palm; 'er hingen ook verscheidene beeldtenissen
van Heiligen aan den Wand, ten blijke, dat de Boer en zijn Huisgezin getrouwe Katholijke Christenen waren'. Bij een eerdere gelegenheid had Hanewinkel gezien dat op de buitenmuren van de meeste huizen met kalk grote witte
kruisen waren aangebracht. Tevens zag hij kleine houten kruisjes op de daken, 'opdat de huizen dus voor den duivel en alle kwaad zouden zijn beveiligd'. Ook Hollandse militairen die ten tijde van de Belgische Opstand in
Noord-Brabant waren ingekwartierd, maakten in hun dagboeken melding
van de kruisen op de wanden van de boerderijen 'tegen duivel en onweer'.
Deze en andere katholieke beeldelementen (''den Hemel afgebeeld, of een Missaal of àe woorden Ora pro nobis1) bleven in de Meierij dominant aanwezig.
Dit blijkt ook uit het dringende verzoek van de classis Peel- en Kempenland
omstreeks 1700 om geen kruisen op uithangborden en gevels van huizen aan
te brengen noch in muurnisjes te plaatsen; zelfs het tijdelijk langs de openbare weg plaatsen van kruisbeelden op tafels en stoelen, bijvoorbeeld bij gelegenheid van een bedevaart of processie, was taboe. 23 '
Niet alleen huizen en goederen, ook personen werden door het kruisteken beschermd. 'Elk Vrouwspersoon draagt ook een gouden of zilveren
Kruis aan den hals; dit strekt deels ten sieraad, deels ten bewaarmiddel tegen
tooverij, bezweeringen enz., en dus komt dit zeer wel overeen met de Praebta
der oude Romeinen', aldus Hanewinkel, die vond dat men het dragen van
halskruisjes niet alleen in de Meierij, maar overal zou moeten verbieden. 'Dit
immers is ook een uitwendig godsdienstteken, en ergert mij als Protestant,
en ook andere, geweldig'. De kruistekens namen een belangrijke plaats in bij
rituele handelingen: 'alles moet gekruist en gezegend worden, zal het goed
weezen, het bijgeloof is ten deezen opzigte onbeschrijflijk groot'. De predikant noemde als voorbeeld het maken van een kruisteken met het mes bij het
aansnijden van een nieuw brood, dat hij meermalen, heimelijk lachend, had
waargenomen.232
229. Vgl Van I Ialen, 'De de\otionahsering \ an de katholieke gelo\ igen' 230. [anoniem],
' ü i o \ a n n i e n M a r l i n u b het verhaal \an een moord' 231. [Hanevwnkel], Reize door de
Majori] m ijgS-іудд, 122, Idem, Reize door de Majorijin ijgg, 191, Van den Eerenbeemt
&1.inders Rooijendijk, l· reemde militairen, 31 (1832); RANB, ACPK,in\ nr 82, f 26
232. [Hanewinkel], Reize door de Majori] in ïygS-iygg, 122, Idem, Reize door de Majori]
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De bevindingen van Hanewinkel sluiten tamelijk goed aan bij het beeld
dat we krijgen uit de boedelbeschrijvingen, maar ze geven ook informatie die
we in de oude inventarisoverzichten niet aantreffen. Zo beperkte het arsenaal
aan devotionalia te Oirschot zich - afgaande op de boedelinventarissen — in
het laatste kwart van de achttiende eeuw in huizen van boeren en ambachtslieden voornamelijk tot gouden en af en toe zilveren halskruisjes. Deze behoorden toe aan de vrouw des huizes; ook de
oudste dochter bezat er soms een. Zo werd in
1801 een gouden kruis, slot en knop van de
krankzinnig geworden Jennemaria Princen
uit Mierlo publiekelijk geveild om haar verblijf in het gasthuis te Geel gedeeltelijk te financieren. Voorts maken enkele boedellijsWW, A/c/i \
ten melding van wijwaterbakjes van koper of
tin. Heiligenbeelden komen we echter niet
of nauwelijks tegen, behalve bij een enkele
rijke ondernemer, zoals de katholieke bierbrouwer/herbergier Petrus Molemakers uit
Oirschot, die in 1731 'twee Lieve-vrouwe
kaskens, met twee Beeldekens van onse Lieve vrouw' op een niet nader omschreven
plaats in huis had. Voorts bezat hij twintig
schilderijen 'groóte en kleijn', die niet gespecificeerd werden. Opvallend is dat het
gouden kruisje, de wijwaterbakjes en het
crucifix hier juist ontbreken. Uit de achttiende-eeuwse Oirschotse boedelbeschrijvingen, die helaas niet zijn getaxeerd noch
opgemaakt naar vertrek, krijgen we de indruk dat de materiële huiselijke vormgeving
van het katholicisme zich beperkte tot enkele voorwerpen, waarbij de halskruisjes als
devotioneel sieraad gemeengoed waren bij
boeren en ambachtslieden, doch de wijwaKoperen gedenkpenning ( \г mm)
terbakjes en crucifixen zeldzaam, en heilivan de volksmissie te 's-Hertogenbosch,
8-22 november 1843. ' H u l d e - d e R . C .
genbeelden op een enkele uitzondering na
van 's-Hertogenbosch, aan de E.E. P.P.
niet voorkwamen.233

Redemptoristen (Noordbrabants
Museum, 's-Hertogenbosch).

De heer Schoenmakers te 's-Herto
genbosch, die met een dame in zonde
samenleefde en zich tijdens de missie
bekeerde, liet uit dankbaarheid deze
medaille slaan. De plaatselijke geeste
lijkheid verbood hem echter deze pen
ning onder de bevolking te verspreiden.

Onderzoek naar Oostbrabantse negentiende-eeuwse boedelinventarissen laat zien
dat het bezit van kruisen en heiligenbeelden
(voornamelijk Maria-beelden) tussen 1830
en i860 toeneemt. Deze periode valt samen
met de opkomst van de volksmissies, die het
begin van de Meierijse devotionalisering

markeren. Het bidden van de rozenkrans, dat voorheen vooral door de meer
eenvoudige, ongeletterde gelovigen werd gedaan (Wichmans meldt in 1632
bijvoorbeeld dat de Kempense plattelandsbevolking zo vroom was dat men
één hand aan de ploeg stelde en met de andere hand de rozenkrans bad), werd
meer algemeen. Het werd nu, zoals de missionarissen trots stelden 'onder alle standen en klassen' beoefend. Zo noteerde men bij de volksmissie te 'sHertogenbosch in 1843 als wapenfeit dat een hooggeplaatst persoon zijn rijtuig op de markt liet stilhouden om persoonlijk aan een kraampje een rozenkrans en een scapulier te kopen. Zij die zich vóór de missie geschaamd zouden hebben om zo'n eenvoudig teken van devotie te dragen, liepen er nadien
openlijk mee op straat. Ook het scapulier (van het Latijnse scapula of schouder; twee vierkante lapjes die met banden over de schouder op rug en borst
hingen waardoor men met de orde waaruit het scapulier voortkwam symbolisch werd verbonden) werd na een missie niet alleen door 'de mindere klasse
of het meer godsdienstige vrouwelijk geslacht' maar ook door 'mannen uit de
verhevenste en edelste standen der maatschappij' gedragen Hetzelfde gold
voor de nieuwe devotiebroederschappen, zoals die van het H. Hart van Jezus, van de Levende Rozenkrans en van het H. Hart van Maria tot bekering
der zondaren. Aan laatstgenoemd genootschap was een miraculeuze medaille verbonden die volgens Den Dubbelden in 1849 door bijna alle gelovigen in
zijn vicariaat werd gedragen. Bijzonder populair werden de broederschappen van de H. Familie en van de Mariacongregatie die omstreeks 1850 na de
volksmissies in de parochies werden opgericht. Een andere devotie die rechtstreeks gerelateerd kan worden aan de volksmissies is de kruisweg in de parochies, waarbij de veertien staties met kruisen en schilderijen werden gemarkeerd.234
Zoals er geen katholiek meer denkbaar was zonder rozenkrans, zo was
geen kerk of kapel voortaan compleet zonder kruisweg. De pastoor van Vessem, J. van den Heuvel, richtte in januari 1845 een verzoek aan apostolisch
vicaris Den Dubbelden om 'ter gelegentheid van de missie, door de Eerw. paters redemteristen, den kruysweg te mogen hangen, gelijk op andere plaatsen gedaan is, dat zeker veel zal bevorderen, om het goed werk met vrugt te
doen'. De parochieherder verklaarde bovendien aan een missie toe te zijn,
aangezien hij was geconfronteerd met sociale spanningen in de vorm van 'eene nijdige en hatelijke afgunstigheid, die hier en zelfs in omliggende plaatsen
iw /799,233 Zie voor de bezwerende kracht van het kruisteken Caspers, 'Weg met de
duivel'' 233. SAREK, Oud Rechterlijk Archief Oirschot, boedelbeschnjv ingen 1770 4,
'77° 5,1772 1.1772 2,1774 2,1781 3,1784 5,1785 2,1786 2,1787,1791 3,1792,1798
(te raadplegen via de boedelbank van het Ρ J Mccrtens-Instituut te Amsterdam), Van
Emstcdc, Vana Peellandiae hislortae, Scabinale resoluties Mierlo, 28-3-1801
234. Wichmans, Brahantta Mariana tripartita, 87, Mosmans, Hel redemplonslenhlooster
Wittem, 309-31 o, Lans, Het ¡even van pater Bernard, 221 223 Zie voor een overzicht van
karakteristieke redemptoristendevoties hvers & Post, Historisch repertorium, 239-254 Van
Halen, 'De devotionalisenng van de katholieke gelovigen', Schuurman, Materiele cultuur
enlexen\sltjl,i~n Zie voor de rozenkrans tevens Hartinger, Religion und Brauch, 122-129
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ι De gecstclyke Loteryeen gelukkige haeve voor d'afgestorvenc Cbrístenu
geloovige ZIELEN.
Den Zaligen Joannes de Al verna, ali liy de Η. уГ Wonden Jesu Christi waf groetende voor de arme lydcndc Zielen , zig dat hy daer zoo veel
uyt het Vagcvoer verloste • dat by de selve als vonken van cenen grootcn ісг-о ел ¡α den Hemel beeft zien vaeren.
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'De geestelyke Loterye'. Religieuze volksprent (38 χ 34 cm) met ingekleurde
houtsnede, uitgegeven door P. J. Brepols te Turnhout, omstreeks 1835
(Redemptoristenklooster, Wittern).
Veel populaire devoties waren gericht op het verlossen van zieltjes uit het
vagevuur, waarbij wordt verondersteld dat sommige gebeden zo'n krachtige
werking konden hebben dat men de zielen 'als vonken van eenen grooten
vier-oven in den Hemel' kon zien varen.

bekent is, voortgekomen uit baatzucht van eenige vermogende, ten nadeelen
van de minvermogende' D e witheer Gerlachus van den Eisen erkende in
1887 de enorme invloed die was uitgegaan van de redemptoristenmissies
Alfonsus' zonen hadden een geheel nieuw christelijk leven opgewekt dat
binnen korte tijd zo vanzelfsprekend was geworden, dat hij het nodig vond
om de lezers van de Volksmissionaris aan enkele 'heilzame hervormingen' te
herinneren 'Zoo worden b ν de Η Sacramenten wel vijfmaal meer ontvan
gen dan vroeger, Η Missen worden veel meer gevraagd en veel meer bijgewoond, in elke parochie zijn de Broederschappen van de Η Familie oi Congre
gaties opgericht en honderden vrome vereenigtngen tot vereering der Heili
gen, tot uitroeiing van misbruiken, tot beoefening van liefdewerken van het
gebed, van het ontvangen der Η Sacramenten, van liefdegaven voor den
Paus, de Missien enz zijn opgericht en bloeien allerwege In elke parochie
heeft men jaarhjksche retraites of triduüms, het 40-uren gebed, den druk bezochten kruisweg
In elk huis wordt dagelijks het Rozenhoedje gebeden
Elkeen draagt het scapulier, kruisjes, medaljes, rozenkransen1235
Om deze nieuwe devoties te propageren en de vruchten van de volksmissies te bestendigen maakte de clerus volop gebruik van religieuze volksprenten één of meer felgekleurde houtsneden voorzien van toelichtende instructie- en/of gebedsteksten Uitgevers als Brepols en Glenisson & Van Genechten in Turnhout speelden met alleen handig in op de missie-eufone
onder de bevolking, maar zij kregen, naar het zich laat aanzien, ook speciale
opdrachten voor prentedities Aan de hand van de collectie prenten uit het
'volksmissie-archief ' van het redemptoristenklooster te Wittern krijgen we
een goed beeld van het populaire beeldmateriaal dat tijdens de beginperiode
van de Noordbrabantse missies (1841-1853) werd verspreid Behalve de
hiervoor besproken voorstelling van DEN DUYVELS DANS (zie pp 383-385,
afb op ρ 301 ) treffen we er andere grote, aantrekkelijk uitgevoerde bladen
aan als 'De geestelyke Loterye en gelukkige haeve voor d' afgestorvene
Chnstene geloovige ZIELEN', de 'ROOSENKRANS VAN MARIA, Ingesteld en

verkondigt door den heyhgen Dominicus' (afb op ρ 572) en 'De veertien
Statiën van onzen Heere JESÚS CHRISTUS'(afb op ρ 569) Deze thema's slo
ten, evenals de prenten met het opschrift MEN VLOEKT HIER NIET (p

566),

nauw aan bij de preekstof en de beoogde devotionele opwekking Het waren
media waarmee de eenvoudige gelovigen vertrouwd waren, die decoratie en
educatie verenigden en die door de combinatie van beeld- en schriftcultuur
een optimaal lezerspubliek kenden, te meer daar deze gebruiksgrafiek in
huis werd opgehangen
Dit alles in tegenstelling tot de devotieboeken Meer geletterde parochia235 BAH, doos bisdom 30, Den Dubbelden v, parochiële missies 11 ( 11 -1 -1845), Mosmans,
Hel redemptoristenklooster Wittern, 311 312,316 Een goed beeld van deze devotionele
oplev ing geeft onder meer het archief van de Helmondse Lambertusparochie (GA Hel
mond) Zie meer algemeen Hartinger, Religion und Brauch, 73 129
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Titelblad en frontispice van het Katholijk Missieboek (octavo), uitgegeven
door Glenisson & Van Genechten te Turnhout in 1839; dit exemplaar is
afkomstig uit Oirschot (Gemeentelijk Museum Veldhoven, CMR)
De prent geeft een beeld van een volksmissie waarop de heilige Alfonsus
met een zegenend gebaar toeziet.

-*•

nen beschikten over het fraai uitgevoerde Katholtjk mtssteboek ofinleiding tot
eenen christehjken levenswandel, dat grotendeels gebaseerd was op de geschriften van Alfonsus de Liguori en dat vanaf 1839 eveneens in Turnhout
bij uitgevers van volksprenten en devotieboeken in vele edities verscheen.
Dit missiehandboek was nauwelijks geïllustreerd; het bevatte slechts een gelithografeerd frontispice en eventueel een portret van pater Bernard, de held
der volksmissies. Zijn populariteit dreigde zelfs de heilige Alfonsus, wiens
portret men toch als illustratie zou verwachten, in de schaduw te stellen. Wat
devotionalia betreft overtrof Bernard deze heilige congregatiestichter zeker.
Zijn portret werd in allerlei uitvoeringen - van niet gelijkende, grote eenvoudige houtsneden tot kleine verzorgde litho's - met duizenden verspreid en
verscheen zelfs op speculaaskoeken, pijpekoppen en tabaksdozen, al dan niet
omlijst met het veelzeggende rijm: 'Mijn ziel is diep ontroerd, / Tranen ontrollen mijn ogen; / Op 't zien van Bernards beeld / Is heel mijn hart bewogen. / Als ik zijn beeld aanschouw / komt mijn steeds voor den Geest / Den
Heiligen Missietijd, / Dat ware goddelijk Feest'.236
Antipapistische kranteschrijvers dreven graag de spot met dit missieenthousiasme. Zo verscheen in het Nederlandsen Avondblad van 15 mei 1843
een anoniem ingezonden stuk naar aanleiding van de missie te Waalwijk.
'Het is in deze plaats meer dan kermis; immers er staan driemaal meer kramen dan het geval is bij diergelijke gelegenheden en al deze kramen', zo vervolgt de anonymus, 'welke uitsluitend door Joden schijnen te worden gehouden of althans door lieden, welken er in het oog vallend joodachtig uitzien misschien zijn het bekeerden - , zijn opgevuld met paternosters, rozenkransen, kruisen, beelden, portretten van den heiligen pater, kerkboeken, duivelbezweringen, scapulieren en wat verder van dien aard dienstig kan
wezen, om de onnoozele en bijgcloovige menigte het geld uit den zak te
kloppen, alles gewijd en gezegend door den ex-komédiant en kurassier'.
Met deze laatste bedoelde(n) de auteur(s) pater Bernard Hafkenscheid
wiens optreden zowel geestdrift als afgrijzen opwekte.237
Komen we omstreeks 1830 in boedels van middenstanders nog nauwelijks
een kruisbeeld, Mariabeeld of een wij water vat tegen, aan het einde van de
negentiende eeuw bezit elk modaal huishouden wel een religieus voorwerp.
Interessant is dat juist de middengroepen destijds het voortouw namen. Zij
hadden omstreeks i860 gewoonlijk reeds een Mariabeeld in huis, maar met
betrekking tot de hogere burgerij wordt dit pas omstreeks 1890 frequenter
vermeld. Ook in de laagste consumptiegroepen verloopt de introductie van
devotionalia als beelden, wijwaterbakjes en crucifixen in een langzamer
236. KARW, map missicprenten, De Meyer, De volks en kinderprent m de Nederlanden,
84-104,125-147, Ыоътапь, Het redemptoristenklooster Willem, 295-298 Vgl ookhftt 7 ,
par 1 237. Ruter, Rapporten van de gouverneurs, 11,77 Zie voor de missie en de gevolgen
van dit anonieme artikel in Waalwijk' hiervoor pp 566-567, Van Oss, 'Een oproer van
katholieke schoenmakersknechten'
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tempo. Blijkbaar waren dergelijke devotie-objecten oorspronkelijk lang niet
zo 'volks' als wel gedacht wordt en sloeg de negentiende-eeuwse devotionalisering het meest aan bij de middengroepen, die aan hun katholiek-zijn een
specifieke vormgeving en levensstijl verbonden. Opvallend is dat bij de rijke
burgerij omstreeks 1890, hoewel zij het zich financieel gezien gemakkelijk
kon permitteren, nauwelijks religiosa worden aangetroffen. Zij had de
objecten van de middenklasse en lagere consumptieniveaus blijkbaar niet
nodig om haar katholieke identiteit uit te dragen. De devotionalia zijn dan
ook een fraai voorbeeld van stijgend cultuurgoed dat nauw verbonden is aan
een katholieke levensstijl van een bepaalde groep in de samenleving.238
Het behoeft ons overigens niet te verwonderen dat de voorwerpen,
gemaakt van kostbaar of duurzaam materiaal, zoals de gouden en zilveren
halskruisjes of de tinnen en koperen wijwaterbakjes, keurig in de boedellijsten zijn opgenomen. Goedkope devotieprenten en kleine, vaak strikt persoonlijke religiosa zoals eenvoudige rozenkransen (die soms op decoratieve
wijze tegen de muur werden gehangen) of gebedenboeken worden echter in
veel gevallen niet genoemd of althans niet nader gespecificeerd. Dit geldt
ook voor de flessen wijwater en de efemere palmtakjes waarover Hanewinkel
schrijft. In dat opzicht kunnen boedelbeschrijvingen een vertekend beeld
geven en mogen we aannemen dat er in de huizen méér bedevaartsouvenirs
en kleine of goedkope devotie-objecten aanwezig zijn geweest die de inventariserende notaris of schepen niet de moeite van het noteren waard vond.239
Anderzijds lezen we aan de bocdcllijsten duidelijk de opkomst en sociale
spreiding af van het 'karakteristieke' katholieke Oostbrabantse interieur
zoals we dat kennen van oude foto's en museumboerderijen. De kastjes voorzien van stolpen met daaronder de heiligenbeelden - soms omringd door een
krans van kunstbloemen - en geflankeerd door al dan niet kwikzilveren kandelaars, de vele 'schilderijen' met devotieprenten, het crucifix en het wijwaterbakje: ze mogen er niet ontbreken. Deze stereotype constellatie is een
jonge verschijningsvorm waarmee lange tijd vooral de middenstand en
gegoede boeren materieel vorm gaven aan hun geleefde geloof. Het zijn ook
juist deze groepen die open stonden voor de volksmissies en devotiebroederschappen waarin 'la classe moyenne' voorging.
238. Schuurman, Materiele cultuur e η le vensstijl, 189,194,274. 239. De drossaard van
Helmond daarentegen noteerde omstreeks 1720 met trots dat hij menigmaal de roomse
kerkgangers hun rozenkransen en gebedenboeken had laten afnemen - een indicatie dat
deze persoonlijke devotie-objecten algemeen in gebruik waren bi| het kerkvolk GA
Helmond, Archief provisoren, invnr 1314

'Wij weten thans, al kost het ons nóg moeite
1 СГ «dlSlUlLln^
ons etnocentrisme te overwinnen, hoe toe
vallig en beperkt het eigen cultuurpatroon
is', aldus Han Fortmann in een essay uit 1959 over vergelijkende cultuurpsychologie. 'Wij zijn en blijven, hoe bereisd ook, onvermijdelijk provincialen, geworteld in één cultuur. Hoogstens kunnen wij door een moeizaam
acculturatieproces ons in nog één andere "provincie" gaan thuis voelen.' Uit
de waaier van menselijke mogelijkheden maakt elke cultuur slechts een
selectie, zoals een pasgeboren kind van het oneindig aantal klanken dat het
kan leren, zich er in feite maar twintig of dertig daadwerkelijk 'eigen' maakt.
Deze klanken krijgen in een bepaalde combinatie een betekenis waarover
binnen de gebruikersgroep overeenstemming bestaat, zodat ze kunnen
functioneren als een taal, als een communicatiemiddel.' Met name het vermogen om betekenissen te hechten aan de dingen rondom (zingeving) en die
met anderen te delen (communicatie) is bepalend voor het functioneren van
culturen.
De mens is dan ook te beschouwen als een animal symbolicum dat tussen
zichzelf en de waar te nemen feitelijkheden een samenhangend filter van
betekenissen plaatst. De aard van het filter is bepalend voor de constructie
van wereldbeeld en werkelijkheidsbeleving. 'De cultuur, de leefgewoonten
der omgeving, komt dus niet tot hem zoals een regenbui op het land. Ze gaat
door zijn subjectiviteit heen. Hij ondergaat haar niet alleen, hij beleeft haar.
Hij doet er iets mee: duiden, aanvaarden, verwerpen of ombuigen. De vrijheid, daartoe vereist, is zonder twijfel beperkt, want de cultuur is machtig'.2
De betekenisrasters variëren niet alleen per cultuur, ook binnen culturen
bestaan er (soms subtiele) verschillen in duiding en perceptie die, wanneer
daaraan door bepaalde gedragscodes of rituelen op een karakteristieke wijze
vorm wordt gegeven de individuen maken tot participanten van culturele
circuits (groeps- en/of subculturen). In metaforische zin kunnen we de rasters van taalgebieden, nationale culturen of van de algemeen aanvaarde routineuze vormentaal van het dagelijks leven (de 'volkscultuur') zien als relatief grove orièntatie- en duidingscoòrdinaten die naar gelang van het culturele circuit kunnen worden aangevuld met meer fijnmazige filters die elkaar
overlappen.
De speelruimte die mensen hebben bij de duiding en vormgeving van
hun werkelijkheidsperceptie wordt ingeperkt doordat zij min of meer ingekapseld zijn in hun maatschappelijke (machts)verhoudingen en 'toevallige'
situatie. Deze conditio humana, of macht der cultuur over de mens, zoals
Fortmann het stelt in zijn betoog over 'wat er met de mens is gebeurd', is
1 Fortmann, Wal is er met de mens gebeurd?, η 2 Ibidem, 8-9
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echter slechts tot op zekere hoogte een Onontkoombaar lot' Aangezien
gedragsrepertoires doorgaans bestaan uit elementen van verschillende culturele circuits, hebben mensen vaak meerdere opties om aan hun leven in
sociaal-culturele zin gestalte te geven Om deze keuzemogelijkheden en
marges tussen en binnen culturen te onderkennen is het van belang om de
betekemsreikwijdte van gedragsvormen vast te stellen Niet alleen in tijd en
ruimte, maar ook in sociaal, confessioneel en leeftijds- of geslachtsspecifiek
opzicht kunnen bepaalde handelingen van tekenwaarde wisselen Wanneer
individuen zich in bepaalde situaties bedienen van een verwante vormentaal
om informatie uit te wisselen maken zij deel uit van een zelfde 'betekenisarena'
In het dagelijks leven treffen we een veelvoud van dergelijke culturele circuits aan Naar gelang van de complexiteit van een samenleving en de mate
van maatschappelijke integratie van individuen wordt deelgenomen aan
groepsculturen die zich bijvoorbeeld centreren rond generaties, burgerlijke
staat, geslacht, familie en gezin, regio of buurt, werkkring, godsdienst, verenigingen, enzovoort Deze maatschappelijke arena's kennen specifieke, zij
het vaak onderling verwante, formele en informele gedragscodes waarnaar
de participanten zich dienen te gedragen In het dagelijks leven wordt voortdurend van gedragsrepertoire gewisseld, dit is een maatschappelijke routine
die in hoge mate onbewust wordt uitgevoerd Bij bijzondere gelegenheden,
zoals 'rites de passage' in de levensloop (doop, communie, huwelijk, begrafenis) en jaarkalender (carnaval, Pasen), of op bepaalde plaatsen (kerk, markt)
kan de wisseling van decor en gedragsrepertoire heel bewust in materiele
zin gemarkeerd worden, bijvoorbeeld door het dragen van speciale kleding
(doopjurk, communiekleed, trouwpak, rouwkostuum, feestmasker, paasbeste en zondagse kleren of marktkicl) Dit alles geschiedt naar gelang van
leeftijd, sekse, tijd, regio of sociaal-culturele, economische of confessionele
positie op een gedifferentieerde wijze in de vorm van repertoires die veel
zeggen over de rituele manier waarop mensen hun plaats in de samenleving
markeren
Het betreft derhalve door culturele groepscodes bepaalde keuzen en
gedragingen van personen Hoewel in 'de volkscultuur' groepen een grote
rol spelen, gaat het steeds om handelingen van individuen, met naam en toenaam Van de anonieme geschiedenis van volksklassen met een anekdotische
beschrijving van folkloristische 'faits divers' is in dit boek - dat zich beweegt
op het snijvlak van disciplines als mentaliteitsgeschiedenis of etnohistone,
rehgiegeschiedenis, historische gedragswetenschap en volkskunde - nadrukkelijk afstand genomen Mensen zijn echter van elkaar afhankelijk en
dienen hun gedrag, naar gelang van de omstandigheden van het samenleven,
in meer of mindere mate op elkaar af te stemmen Dit aanpassingsproces,
ook wel acculturatieproces genoemd, veronderstelt niet noodzakelijkerwijs
het ontstaan van een geheel nieuwe uniforme, monolithische cultuur Binnen de bestaande machtsverhoudingen streven de verschillende groepen

naar een acceptabele modus vivendi, waarin mensen hun leven zinvol gestalte
kunnen geven Hechten zij sterk aan hun specifieke identiteit, dan zullen zij
de nieuwe, dominante normen en waarden zoveel mogelijk aanpassen aan
hun eigen gedragsrepertoire, dat immers tevens een sociaal afbakenende
betekenis heeft Streven zij daarentegen maatschappelijke stijging na door
het verwerven van een nieuwe, bijvoorbeeld burgerlijke identiteit, dan verloopt dit acculturatieproces weer langs andere lijnen Op deze wijze ontstaat
ccn intrigerende sociaal-culturele dynamiek van coalities, compromissen of
juist afbakeningen tussen groepen, die zich beweegt tussen de gedragspolen
accommodatie en confrontatie
De personen of groepen die m de ruimten tussen de verschillende culturele circuits met hun specifieke gedragsrepertoircs als culturele bemiddelaars opereren, zijn weliswaar relatief invloedrijk maar ook kwetsbaar Het
\erhes van gezag en loyaliteit bij een lokale groep kan aanleiding geven tot
kwaadsprekerij, eventueel uitmondend in ritueel geweld of charivari's, zoals
veel Meierijse pastoors, predikanten, schoolmeesters en vorsters aan den
lijve ondervonden Hoewel zij als tussenpersonen machtig waren, onder andere doordat zij een legitiem beroep op het gezag en eventuele geweldsmonopolie van hun overheden konden doen, waren zij tevens sterk afhankelijk
Erkende de lokale samenleving hun gezag niet - zoals, om slechts enkele
voorbeelden te noemen, in het geval van vorster Aclbert van Riet tegen
wiens zin de schuttersgilden in Son en Breugel teerden ( 1685) of van de predikant Petrus de Lange in Oisterwijk (1728) en van pastoor Van Lent in
Nuenen (circa 1845) - dan kon de culturele makelaar in grote problemen
komen Als hij zowel op plaatselijk als op centraal niveau loyaliteit ontbeerde, zoals in Vierhngsbeek, waar ondanks herhaald verzoek van procureur
Maarten Veen geen militairen werden ingezet (1784), dan was zijn lot bezegeld en kon het chanvareske gezelschap van de jonkheid zijn rituele zuivenngs- en herstelwerk inzetten Het was dus zaak voor succesvolle culturele
makelaars om de uiteenlopende belangen van de politieke, sociale, religieuze
en culturele circuits, met een minimum aan verlies van loyaliteiten, met
elkaar te verzoenen en tot overeenstemming te brengen Dat dit, alle goede
bedoelingen ten spijt, lang niet altijd mogelijk was, blijkt uit het geweld
waarmee schoolmeester Pieter van Groeneweg te Waalwijk werd geconfronteerd In 1745 stond hij toe om op 21 december zoals vanouds gebruikelijk de
heihgedag van Sint Thomas op school te vieren, hetgeen werd berispt door
kerkeraad en overheid Toen hij het jaar daarop bij wijze van compromis
voorstelde om ccn dag eerder vrijaf te geven zonder de Thomasfeest-ntuelen, ontstond er groot rumoer onder de schooljeugd Het bewust tegen
elkaar uitspelen van circuits was - zoals in 1733 bleek bij de Bossche almanakschrijver Huijbert de Cleijn, die we kunnen beschouwen als een informele culturele makelaar - helemaal een riskante zaak
De officiële intermediairs van kerk en overheid speelden een grote rol in
het van hogerhand culpabiliseren en criminaliseren van gedragingen en

rituele repertoires die binnen bepaalde groepsculturen volledig geaccepteerd en van levensbelang waren. Hierbij kunnen we denken aan het ontwrichten van het ontspanningsleven en de huwelijksmarkt door het optreden van de katholieke geestelijkheid tegen de gemengde bijeenkomsten van
jongeren, het ontregelen van het reciprociteitssysteem en de rituele vormgeving door het tegengaan van doopfeesten, kwanselbieren en lijkmalen door
de overheid, alsmede de materiele beeldzuivering door gereformeerde kerkeraden en classes. Deze cultuurconflicten, in dit boek geïllustreerd aan de
hand van individuele lotgevallen, hadden in oostelijk Noord-Brabant verstrekkende gevolgen voor de ontwikkeling van de groepsrelaties in het spanningsveld tussen confrontatie en accommodatie. De overheid beschermde
de ingezetenen echter ook tegen criminelen die bepaalde 'volksgebruiken'
als legitimatie hanteerden: zij persten met geweld geld af voor 'kwanselbieren', hakten hout voor 'meibomen' of struinden als een ware sprinkhanenplaag ongenood doodsmalen en feestgelagen in boerderijen en herbergen af.
Ambivalente grensgangers tussen wet en illegaliteit of tussen het sacrale en
het profane waren de voor hun eer vechtende messentrekkers en bekkesnijders of de met devotionalia en andere goederen colporterende 'landlopers'
en 'vagebonden'. Vooral in tijden van oorlog, inkwartiering en maatschappelijke onrust wisten zij de aandacht van de overheden op zich gericht met
preventieve of repressieve maatregelen als kermisverboden en klopjachten.
Ter afsluiting geven we een overzicht van de belangrijkste culturele middelaars, met speciale aandacht voor de specifieke media waarvan ze zich
bedienden. Daar waren de katholieke parochiegeestelijkheden die bemiddelden in de kerkelijke hiërarchie tussen bisschop en kerkvolk, gewijden en
leken alsmede tussen sacrale en profane zaken. Zij dienden de decreten van
hun oversten in de pastorale praktijk door te voeren. Om ongewenst gedrag
tegen te gaan en nieuwe normen en waarden te propageren hadden zij de
beschikking over invloedrijke media als gedrukte mandementen en pastorale brieven waarin de (aarts)bisschoppelijke decreten waren vervat. Ook
kerkboeken, pastorale instructies en devotieprenten - media met heel eigen
communicatieconventies - konden dragers zijn van de andere moraal. Nog
krachtiger zal in de sterk orale plattelandscultuur het gesproken woord
doorgewerkt hebben, dat zonder tegenspraak wekelijks vanaf de kansel kon
worden ingezet, al werd dat door de parochianen niet zonder meer omgezet
in het beoogde gedrag. Ten slotte beschikte de clerus over de sacramenten,
die zowel communicatiemiddel (denk aan de biecht) als dwangmiddel (het
weigeren van huwelijkssluiting of absolutie) konden zijn. Nieuwe, aanvankelijk imponerende godsdienstoefeningen zoals de volksmissies brachten
een eigen spiritualiteit met zich mee, die behalve door retorisch begaafde
predikers als pater Bernard Hafkenscheid werd verbreid door het propageren van specifieke devoties zoals het bidden van de rozenkrans, het dragen
van scapulieren en medailles alsmede het bidden van de kruisweg, die vanaf

de jaren veertig van de negentiende eeuw in veel parochies werd ingesteld.
De aartsbroederschap van de Heilige Familie, in 1844 te Luik gesticht en
onder leiding van de redemptoristen in Nederland tot bloei gebracht, zou
het middel bij uitstek tot vorming van de katholieke leek worden. De katholieken beschikten over een rijke beeldcultuur die behalve de geloofswaarheden ook moraaltheologische boodschappen gericht tegen het dansen of
vloeken konden overbrengen.
Dan was er de protestantse geestelijkheid, bij wie daarentegen het Woord
via de preken centraal stond. De gereformeerde kerk kende geen hiërarchische structuur, maar bestond uit een stelsel van steeds grotere verbanden
waarbij plaatselijke aangelegenheden naar hogere beslissings- en machtsechelons konden worden doorgeschoven. Deze structuur bleek bijzonder
effectief om via lobbies bij kerk en overheid pressie uit te oefenen. Afwijkend
gedrag van de lidmaten kon via de tuchtuitoefening in de kcrkeraad gecorrigeerd worden, waarbij met name het sacrament van het avondmaal als
dwangmiddel werd toegepast. Toonde de deviante lidmaat geen of onvoldoende berouw, dan kon hij of zij enige tijd van de avondmaalsviering 'afgesneden' worden. Bij gebrek aan effectieve media en sancties om niet-lidmaten - zoals de katholieke inwoners - te bereiken, deden de predikanten veelvuldig een beroep op de sterke arm, door wie zij zich als lid van de bevoorrechte kerk van de 'ware religie' gesteund wisten. De kerkeraden, classes en
synoden vormden in de vroeg-moderne samenleving normerende organen
die de overwegend politiek-pragmatische houding van de overheid kritisch
volgden en regelmatig op ingrijpen aandrongen. Zij beschikten over een
sterke lobby bij centrale overheidsorganen als de Staten-Generaal en de
Raad van State.
De wereldlijke dienaren van de overheid functioneerden in de ambtelijke
hiërarchie. Zij bemiddelden tussen het gezag in het centrum en de onderdanen in de periferie. Zij dienden ervoor te zorgen dat de resoluties van de Staten-Generaal in 's-Gravenhage in de Meicrijse samenleving werden doorgevoerd en nageleefd. Om dit te bewerkstelligen hadden zij de beschikking
over plakkaten die de maatregelen bekendmaakten en die als affiches op
vaste, openbare plaatsen werden opgehangen. Ook zij maakten gebruik van
het gesproken woord: de teksten van de plakkaten werden doorgaans na
'klokkeslag' door de gerechtsbode bij raadhuis, kerk of herberg voorgelezen.
Vandaar de karakteristieke aanhef van veel plakkaten: 'De Staten Generael
der Vereenighde Nederlanden, allen den geenen, die desen sullen sien of
hooren lesen, salut.' Deze wereldlijke ambtenaren waren in veel gevallen
slechts eenvoudige schakels in de keten tussen de centrale machtsbron en de
perifere menigte. Behalve in politiek opzicht zijn ze in veel gevallen ook in
culturele zin als makelaars te beschouwen: in het proces van doorvoering van
maatregelen was in de praktijk immers veelal een zekere aanpassing of acculturatie te onderkennen. Tevens hadden rechtszittingen, bijvoorbeeld van de
plaatselijke schepenbank, behalve een corrigerende ook een communicatie-

ve functie De orde werd hersteld en het deviante gedrag gebrandmerkt met
straffen en boeten Via het medium van de openbare strafvoltrekkingen
werd de onderdanen aanschouwelijk gemaakt welke lijnen de overheden
trokken tussen gewenst en intolerabel gedrag
De ongehuwde jongeren en vrijgezellen, verenigd in de gezelschappen
van de jonkheid, vormden als het ware intermediairs tussen de generaties
Zij bewaakten de huwelijksmarkt, bemiddelden tussen gehuwden en ongehuwden, en kwamen door middel van collectieve rituelen op voor hun belangen Mede door hun specifieke sociabihteit in de vorm van informele spinningen en labbayen, was het voor overheden bijzonder moeilijk om greep op
hen te krijgen Om ongewenst, grensoverschrijdend gedrag te markeren kon
de jonkheid haar toevlucht nemen tot ritueel geweld in de vorm van charivari's, die dan ook effectieve communicatiecodes vormden Hierbij speelden
noties van reinheid een grote rol Met behulp van zogenaamde 'homeopatische rituelen1 kon symbolische bevuiling (zoals gereformeerde aanwezigheid op gewijde plaatsen) door middel van fysieke bezoedeling (het deponeren van excrementen, krengen of kaf) gemarkeerd en als het ware opgeheven
worden De overgang van groepsgenoten der jonkheid tot de echtelijke staat
werd door middel van rituelen als het kwanselbier bekend gemaakt en gevierd De bijzondere positie van de jonkheid in de samenleving bleek ook uit
de rituelen rondom dood en begrafenis, waarbij hun lichamen en graven
werden versierd
Schrijvers, uitgevers en colporteurs ten slotte waren vooral middelaars
tussen geleerde, intellectuele en meer populaire kringen Zij brachten de
gedrukte media in de vorm van goedkope almanakken, 'blauwboekjes' en
prenten van de stad naar het platteland, waar onder de boeren en ambachtslieden veel vraag was naar praktische en vermakelijke informatie De schoolmeester leerde de jeugd lezen en eventueel ook schrijven, waardoor nieuwe
kenniscircuits toegankelijk werden De ambulante leurders belichaamden
de mobiele tussenpersoon die zich behendig tussen de circuits beweegt Ze
verleenden soms allerlei additionele diensten, zoals Gabriel Leemans, die
niet alleen allerlei drukwerk verkocht, maar ook de huizen en het vee zegende en als zevende zoon tevens mensen genas van het koningszeer De liedjeszangers informeerden de ongeletterde bevolking over de laatste moorden en
terechtstellingen en deden, evenals de kwakzalvers, goede zaken op markten, kermissen en bedevaarten De herbergen waren vaste steunpunten in de
netwerken van dit reizende volk, waar ze niet alleen hun publiek, maar vooral ook elkaar troffen en soms in groepjes opereerden De reglementering van
de gang van zaken in met name afgelegen herbergen en het controleren van
kasteleins vormden in de vroeg-moderne tijd dan ook een effectief middel
om deze, vaak gecriminaliseerde 'vagebonden' aan te pakken Nog doeltreffender was natuurlijk opsluiting in het tuchthuis, waarbij soms zelfs
schriftelijke communicatiemiddelen als pen en papier, zoals in het geval van
de Bossche almanakuitgever Huijbert de Cleijn, werden verboden

De verhouding tussen overheden en onderdanen, waarbij niet alleen de visie
van de machthebbers maar vooral ook perceptie en gedrag van de ingezetenen een rol spelen, is vanuit een lange-termijnperspectief belicht aan de
hand van verschillende thema's, variërend van de beleving van tijd en ruimte tot culturele catogorieën als bezoedelen, zuiveren, verbeelden, verwensen, verbroederen, vechten, vieren en geloven. Hierbij staan niet alleen de
gedragsvorm?« centraal maar vooral ook de toegeëigende betekenissen daarvan: rituele repertoires van uiteenlopende circuits met in tijd, regio en sociaal-culturele ruimte wisselende samenstellingen en onderlinge verhoudingen die te zamen gestalte hebben gegeven aan een Oostbrabantse volkscultuur.
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± 1510
1515-1555
1520
1530-1581
1531
1533-1584
1545-1563
1549
1555-1598
± 1557
1559
1

559
± 1560
1561 -1569
1561-1571
1563
1563-1584
1566
1567
1568-1628
1570-1580
1570
1570
1570
± 1570

1571
1571
1572
1574
1579
1580
1581

Antwerpse editie van de Evangelien vanden Spmrocke
keizer Karelv
verhandeling van Erasmus over onzedelijk taalgebruik (turpiloquium)
reglementering van het vastenavondvermaak te 's-Hertogenbosch
7 oktober: edict van Karel ν met reglementering van de kermissen en
bruiloften
Willem van Oranje, leider van de Opstand
Concilie van Trente
boedelbeschrijving van Jan de Cort, pastoor te Oirschot
koning Filips 11
verschijning van een wit paard bij pestepidemie te Oirschot
mei: oprichting van het aartsbisdom Mechelen en het bisdom 's-Her
togenbosch
reglement van de O. I-.V.-broederschap te Eindhoven
'De Sint-Joriskermis', 'De kermis van Hoboken' en 'De wij/e en
de dwaze maagden', tekeningen van Pieter Bruegel de Oude
Franciscus Sonnius, bisschop van 's-Hertogcnbosch
koningsschilden van Cornelius van den Broek, rector te Hil varenbeek
Heidelhergse catechismus
Carolus Borromacus ( 1538-1584), bisschop van Milaan, heilig ver
klaard in 1610
beeldenstorm
de hanengevechten op het stadhuis te 's-Hertogenbosch worden
afgeschaft
visitaties van kapittels en parochies in het bisdom 's-Hertogenbosch
Laurens Metsius, bisschop van 's-Hertogenbosch
eerste provinciaal concilie van Mechelen
Molanus, De historia SS. tmagtnum etptcturarum
ordonnantie op de criminele justitie van Filips 11
instelling van een brooduitdeling door Martinus Rythovius, bisschop
van Ieperen, om de godsdienstkennis onder kinderen in Riethoven e.o.
te bevorderen
mei: eerste diocesane synode van 's-Hertogenbosch
oprichting seminarie bisdom 's-Hertogenbosch
Metsius, Manuale pastorum
mei: tweede provinciaal concilie van Mechelen
Unie van Utrecht; een verbond van opstandige gewesten
Politieke Ordonnantie, o.a. reglementering van huwelijkszaken
Plakkaat van Verlatinghe; de Staten-Generaal zeggen Filips 11 de
gehoorzaamheid op

1581
582
585-1625
585-1592
589
591
595-1614
595-1600
596-1620
597/1609
598-1621
598
598-1632
599
± 1600
602
607
609-1621
611
612
612
614
614
614
614
615-1625
615
617
616-1617

618-1619
619
619
620-1655
621-1665
622

27 november: verzoening te Berlicum tijdens het begrafenismaal
tussen moordenaar Claess en familie Symonss
24 februari: Gregoriaanse kalenderhervorming
Maurits, prins van Oranje en stadhouder
Clemens Crabeels, bisschop van 's-Hertogenbosch
hernieuwing door Filips 11 van het edict uit 1531 omtrent de kermissen
en bruiloften
de Raad en Leenhove van Brabant wordt ingesteld te 's-Gravenhage
Gijsbertus Masius, bisschop van 's-Hertogenbosch
visitatie-instructies ten behoeve van het bisdom 's-Hertogenbosch
Matthias Hovius, aartsbisschop van Mechelen
schenking van glasvensters aan Bossche kerken door bisschop Masius,
waarover in 1612-1614 een polemiek met gereformeerden ontstaat
aartshertogen Albrecht en Isabella als regenten in de Zuidelijke Nederlanden
instructies over het vieren van de zon- en feestdagen door aartsbisschop Hovius
verordeningen en schenkingen m.b.t. meiboomplantingen te Helmond
rente t.b. v. de kinderbisschop te Gemert door Van Strijbosch
bezweringsformulier ('houtbrief') in balk van huis te Steensel
inname van Grave door prins Maurits
derde provinciaal concilie van Mechelen
Twaalfjarig Bestand; vele herstelwerkzaamheden in kerken en
parochies
invoering van een speciale catechismus voor het bisdom 's-Hertogenbosch
tweede diocesane synode van 's-Hertogenbosch
reglementering van bruiloften en kraamfeesten in de Meierij door
de aartshertogen Albrecht en Isabella
introductie van het Rituale Romanum
Bueckelius, Historien ende mirakelen gheschiet tot Aérien by Helmont
verbod van het Sinterklaasfeest door gereformeerden te Grave
heroprichting van het venerabele broederschap te Hilvarenbeek
Nicolaas Zoesius, bisschop van 's-Hertogenbosch
kwestie over het altaarstuk van Bloemaert in de kathedraal van Sint Jan
te 's-Hertogenbosch
handelingen van het 'capitulum pastorum' te Helmond en Oss
reglementen van het Sint-Sebastiaansgilde en Sint-Catharinagilde
te Eindhoven (zie voor een overzicht van de reglementen tot 1800:
Van Autenboer, De kaarten van de schuttersgilden)
synode van Dordrecht
berisping van de clerus te Budel wegens het koningsschieten
reglementering van bruiloften, kraamfeesten en Sint-Maartensvuren
te Oirschot, Best en Gemert
Jacobus Boonen, aartsbisschop van Mechelen
koning Filips iv
instelling van de Congregatie de Propagande Fide te Rome
ten behoeve van de missiegebieden

1623
1623
1625-1647
1626-1637
1628
1629
1629-1648
1630-1631

1630-1633
1631
1632
1632
1632
1632
1632-1635

1633
1

°33

± 1635
1636
± 1636
1637
1641-1647
1641
1641
1642-1646
1643
1644
1647-1650

introductie van de Mechelse catechismus
reglementering van dierspelcn als vastenavondsvermaak en bruiloften
te Gemert
Frederik Hendrik, prins van Oranje en stadhouder
Michael Ophovius, bisschop van 's-Hertogenbosch
bisschop Ophovius berispt het О. L.V.-gilde te Middel- en Westelbeers
wegens het teren
14 september: inname van 's-Hertogenbosch door prins Frederik
Hendrik; op 1 november wordt een kerkeraad opgericht
retorsietijd: strijd om het staatsgezag over het Meierijse platteland
bisschop Ophovius, naar Geldrop verbannen, schenkt geld voor meibomen aan de jeugd aldaar en trakteert op de dagen van Sint Maarten
en Sint Michael
charivaresk geweld tegen inbezitname kerken door predikanten, o.a.
te Tilburg en Loon op Zand
ontheiliging kerkhof bij schermutselingen te Deurne
Wichmans, Brabantia Mañana tripartita
testament van Wouter Heeren, pastoor en houtbewerker te Valkenswaard
17 maart: reglementering van de kwanselbieren te Deurne en Liessel
25 april: ordonnantie tegen het stelen van meibomen te Oirschot en
Best
klachten van de Bossche kerkeraad over verstoringen van de
predikatie, het ontheiligen van de zon- en feestdagen, het dansen,
de aanwezigheid van katholieke ornamenten, de vastenavondvicring
en het Sint-Nicolaasfeest
3 april: verbod tegen het opeisen van donsgeld en kwanselbier
te Oirschot
2
3 april: reglementering van de meiboomplanting in de baronie van
Boxmeer
Elskenjoosten trouwt met Aert Jansen de Smit en wordt als 'Geuze
Els' de 'oermoeder' van de protestanten in de Kempen
2 februari: massale uitwijking van priesters n.a.v. een Staats edict
spook verschijnselen bij de kapel van Sint Antonius Abt in De Mortel
bij Gemert
november: verbod op katholieke begrafenisrituelen in 's-Hertogenbosch
Joseph de Bergaigne, bisschop van 's-Hertogenbosch
de Bossche kerkeraad en de gehele Meierij worden als een halve classis
ondergebracht bij de Gelderse synode
ontstaan van de devotie tot O. L.V. van Kevelaer
discussie over het lidmaatschap van gereformeerden van de O. L.V.broederschap te 's-Hertogenbosch
plakkaat van de Staten-Generaal tegen het onreglementair trouwen
door priesters in de Meierij
Gisbertus Voetius, Tractaetjen van de danssen
stadhouder Willem и

anuari

1648
3°)
Vrede van Munster
1648-1795 Generaliteitspenode het noordelijk deel ν an het oude hertogdom
Brabant maakt als Staats-Brabant deel uit van de Republiek der
Verenigde Provinciën
1648
23 j u l i - 2 1 december Grote Kerkelijke Vergadering ter reformatie
van de Meierij te 's-Hertogcnbosch
± 1648
chanvaresk geweld tegen de inbezitname van kerken door predikanten,
o a te Gemert, Boxtel en Helmond
1648-1672 bloeitijd van de schuilkerken en grenskapellcn, afbraak van de
materiele positie van het katholicisme in de Meierij
1649
gereformeerde kerkindeling van de Meierij in een classis 's-Hertogenbosch en een classis Peel- en Rempenland, die beide onder de Gelderse
synode ressorteren
1649
18 december tegengaan van het optrekken en het papegaaischietcn
door de schuttcrsgilden
1649-1651 klachten en plakkaat tegen het vorderen van kwanselbieren in het Land
van Ravenstein
1651
14 februari reglementering van de meiboomplantingen in het Land
van Ravenstein
1651
resolutie van de Staten-Generaal tegen het achterhouden van kerkelijke ornamenten door katholieken
1652
de heilige Kruiseik te Heeze wordt door de \ orster omgehakt, ook
elders verdwijnen heilige bomen, wegkruisen en kapelletjes
1652
onenigheid over het venster vrijen te Oisterwijk
1654
Johannes Hanewinkel, de stamvader van de Meienjse protestantse
familie Hanewinkel, vestigt zich als predikant te Gemert
1654
5 juni koningsschild van William Troickmorton, drossaard van de
baronie Cranendonk
1655
3 mei schoolreglement met o a bepalingen over zedelijkheid en
devotionaha
1655
hangen van een strowis bij pesthuizen verplicht te 's-Hertogenbosch
1656
18 maart echtreglement met o a bepalingen tegen de kwanselbieren
en het beerjagen
1656
provocerend optreden van gildebroeders te Eersel
1656-1660 reglementering van de \ astenavondsvienng te Oirschot
1657
degradatie van het bisdom 's-Hertogenbosch tot een apostolisch
vicariaat
1657-1661 Jacobus de la Torre, apostolisch vicaris van 's-Hertogenbosch
1658
klachten van Cornells Costius, predikant te Helmond, over katholieke
gebruiken
1659
18 februari plakkaat van de Staten-Generaal over de schuttersgilden
1659-1686 de dierspelen in de Vrijdom van 's-Hertogenbosch worden verboden
1660
7 februari reglementering \ an het vastenavondsvermaak en dierspelen
te Helmond
1660
1 april reglement op de politieke reformatie, met o a bepalingen tegen
'paapse stoutigheden' en het molesteren van predikanten en ambtenaren
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± 1660
1661
1662-1666
1662
1663
1663
1664
1665
1665
1666-1681
1667
1667
1667
1668
1670
1671 -1689
1671

1671-1690

1672

1672
1672-1702
1674
1674
1675
1676
1676
1677

sabbatsstrijd tussen de Coccejanen en Voetianen
Antwerpse propagandaprent t b ν de bedevaart naar О L V ter Eik
te Oirschot
16 september verplichting om een bos stro voor de sterfhuizen te
leggen te 's-Hertogenbosch
Eugenius Albertus d'Allamont, apostolisch vicaris van 's-Hertogen
bosch
'Middelen tot stuijtinge van eenige hooghgaande Sonden', traktaat
van de classis 's-Hertogenbosch tegen o m het vloeken
verordening tegen 'ontijdige' of'slechte' huwelijken te Gemert
11 november verbod van het Sint-Maartensvuur te Sint-Oedenrode
boedelbeschrijving van Willem Schellekens te Boxtel, pastoor van
Gemonde
verbod op het omhakken van meibomen in het keurboek van Deurne
en Liessel
oprichting van een schuttersgilde door notabele protestanten te
Tilburg (wordt vanaf 1722 het katholieke Sint-Dionysiusgilde)
Judocus Houbraken, apostolisch vicaris van 's-Hertogenbosch
boedelbeschrijving van Johannes Lamenius, predikant te Oerle
proces η a ν het gewelddadig opeisen van kwanselbier te Berghem
reglementering van (devotionaha)handel te Handel
4 februari reglementering van het vastenavondsvermaak en dierspelen
te Eindhoven
opstand van schoolkinderen te Deurne en Liessel η a ν de weigering
om het Sint-Thomasfeest te vieren
Alphonsus de Berghes, aartsbisschop van Mechelen
19 juni Meienjse pastoor blust vuur met wijwater, godslasterende
soldaten door de bliksem getroffen te Maastricht, berichten van
Egidius Rutten, pastoor te Heer (L )
vele gereformeerde klachten over katholieke overhjdens-en begrafe
nisrituelen, o a te Drunen, Eindhoven, Vught, Oisterwijk, Hilvarenbeek, Loon op Zand, Udenhout, Moergestel en?
inval van het Franse leger in Staats-Brabant, de openbare uitoefening
van het katholicisme herleeft, oprichting van permanente schuurkerken
[Roucourt], Bequame middelen om af-te-brenghen de boose ghewoonte van
iloecken ende sweren
stadhouder Willem Ш
boedelbeschrijving van Gerard Schellekens te Oirschot, pastoor van
Best
verbod van donsgeld in het keurboek van Someren
25 november mandement van aartsbisschop De Berghes tegen de
gemengde bijeenkomsten van de jeugd
1 augustus plakkaat van de Staten van Holland tegen de kwanselbieren
12 september aanstelling van officiële lijkdragers te Eindhoven,
verzet hiertegen
visitatie-instructies voor de classis 's-Hertogenbosch

1677-1814 acta deputatorum (visitatieverslagen) van de classis 's-Hertogenbosch
1680
19 maart plakkaat tegen de ontheiliging van de zondag in stad en
Meierij
1681-1691 Willem Bassen), apostolisch vicaris van 's-Hertogenbosch
±1681
overzicht van 'paapse insolentien' door de classis 's-Hertogenbosch
met o a klachten over katholieke bijscholen
1682
24 juli plakkaat tegen de ontheiliging van de zondag in stad en Meierij
1683
4 juni resolutie van de Staten-Generaal tegen het opeisen van dons
bieren
1683
11 december reglementering van kindergebruiken (Thomasviering,
nieuwjaarzingen) te Deurne
1683-1685 aanstootgevend gedrag van Petrus Waterbeek, predikant te Lommei
1685
25 mei plakkaat tegen de ontheiliging van de zondag in stad en Meierij
1685
24 juni provocerend teren van schuttersgilden te Son en Breugel op
een zondagse katholieke heiligedag
1685
ritueel geweld en afpersing van kwanselbier en metworst te Berghem,
Oss en Herpen
1685
onenigheid over het venstervnjen te Veghel
1685
Van den Bossche, Den catholycken pedagoge
1685-1697 acta deputatorum (visitatieverslagen) van de classis Peel- en Kempenland
1686
proces tegen Peeter de Timmerman wegens het ontvreemden van een
meiboom in de heerlijkheid Bokhoven
1688-1697 Negenjarige Oorlog
1688
verslag van apostolisch vicaris Bassenj aan de H Stoel over de
gemengde bijeenkomsten van de jeugd
1689
verbod van het nieuwjaar- en dnekoningenzingen te Sint-Oedenrode
1690-1711 Humbertus Guihelmus de Precipiano, aartsbisschop van Mechelen
1690-1694 processen tegen Jochem Lamberts van Beugen en Jacob Jan Arts uit
Berghem η a ν het gewelddadig opeisen van kwanselbier en mei-eieren
alsmede het omhakken van een meiboom
1691-1701 Martinus Steyaert, apostolisch vicaris van 's-Hertogenbosch
1691
22 december verbod tegen het 's\ den suy ghen' van jongeren te
Nederweert
1692
nieuwe editie van de besluiten der diocesane synoden van 's-Hertogenbosthuit 1571 en 1612, met aanvullingen door Steyaert (om meteen
preekinstruclie)
1693
26 mei ordonnantie tegen volksgebruiken door Fredenk ín in het Land
van Kleef
1694
25 mei plakkaat van de Staten-Generaal tegen het vloeken en lasteren
1696-1702 verordeningen tegen charivari's ('tafelen') te Gemert
1697
Constance, Le pastoral de Samt Charles Borromee
1697
21 januari boedelbeschrijving van Johannes Quast, predikant te
Oostelbeers
1697
21 april ordonnantie van aartsbisschop De Precipiano en zijn suffraganen tegen de gemengde bijeenkomsten van de jeugd, door Steyaert
afgekondigd in het vicariaat Den Bosch op 18 november 1697

IÓ97
1697

± 1697

1699
1700
1700
1700-1710
1701-1713
1701-1726
1702
1708-1711
1711
1711

1713
1713
1714
1715
1717
1717
1717
1718
1719/1723
1720
1721
1726-1742
1726-1787

17 december: rondzendbrief van Steyaert aan de geestelijkheid met
moraaltheologische en pastorale instructies
19 december: ingrijpen van de overheid wegens de afkondiging van het
decreet tegen de gemengde bijeenkomsten van de jeugd door de clerus,
o.a. in het district Oss
conflict tussen seculieren en regulieren in 's-Hertogenbosch over de
kerkgang van kraamvrouwen en het thuis toedienen van de paascommunie
charivaresk geweld tegen gereformeerden te Vessem
1 februari: charivari (ploegspan-variant) bij Geerit Bastiaen Broeren
te Nuland
21 juli: mandement van aartsbisschop De Precipiano tegen de
gemengde bijeenkomsten van de jeugd
maatregelen tegen het katholicisme in de Meierij n.a.v. de verdwijning
van Sophia Alberts uit Helmond
Spaanse Successie-oorlog
Petrus Govarts, apostolisch vicaris van 's-Hertogenbosch
proces tegen Moors in de heerlijkheid Bokhoven wegens vloeken en
godslasteringen
processen tegen Moors wegens overtredingen van het herbergverbod
op zon- en feestdagen in de heerlijkheid Bokhoven
31 maart: pastorale brief van aartsbisschop De Precipiano, o.a. over
misbruiken bij de schuttersgilden
1 o juli: plakkaat van koning Filips ν voor de Zuidelijke Nederlanden
over de heiliging van de zon- en feestdagen en de gemengde bijeen
komsten der jeugd
godslasterlijke dreigementen van een bende te Oss en Schaijk
Van Alkemade, Inletdinge tot het ceremonieel, en deplegttgheden der
begraavenissen
26 maart: verbod op charivaresk geweld in de baronie van Boxmeer
conflict tussen predikant en katholieken te Mill over het gebruik van
de kapel
Magyrus, Almanachs-hedigen, vierde druk, oudst bekende tweede
druk:1692
Costuymen ende usantten der Hooft-stadt ende Meyerye van s 'HertogenBossche
reglementering van de (devotionalia)handel te Uden
bericht van rector Luijten te Handel over de Sint-Cuneradevotie in de
kerk te Bedaf
Antwerpse gravure van O. L.V. van Kevelaer wordt aangepast voor
O L . V. ter Linde te Uden
reglementering van kerkgang, drankgebruik bij geboorte- en
begrafenismalen in de baronie van Boxmeer
Foppens, Historia Episcopatus Sylvaeducensis
Gisbertus van der Asdonck, apostolisch vicaris van 's-Hertogenbosch
Alfonsus de Liguori ( 1696-1787), priester en belangrijkste katholieke
moraaltheoloog, stichter van de redemptoristen (1732), in 1839 heilig
verklaard

1727
1728
1729-1816
1730
1731
1731
1731

1732-1735
1733-1734
1734
1735
1735-1756
1737
1739
1

739" 1 74°
1740
1740- r 748
1741
1741 -1742
1741 -1808
1742-1750
1745
1745-1756
1745
1746
1746-1747
1747-1751
1747
1747
1748

de Leen- en Tolkamer wordt opgedragen voortaan de lokale financien
te controleren
charivari gericht tegen Petrus de Lange, predikant te Oisterwijk
Petrus Verhoeven, beeldhouwer te Uden; produceert veel voor
Meierijse schuurkerken en kerken in buitenlandse heerlijkheden
19 juli: plakkaat van de Staten-Generaal met reglementering der
paapse stoutigheden en recognitiegelden
23 april: charivareske provocatie van de predikant te Eersel door gildebroeders
maart: schendingen van de gereformeerde kerk te Eindhoven
2 mei: plakkaat van de Staten-Generaal tegen de doodsmalen in de
Generaliteitslanden (eerdere resoluties van de Staten van Holland in
1635,1637, iÓ7ieni689)
Van Alkemade & Van der Schelling, Nederlandsche displegtigheden
proces tegen Huijbert de Clein, schrijver/ uitgever van blauwboekjes
en almanakken te 's-Hertogenbosch
24 juni: paniek wegens profetie n.a.v. het samenvallen van de feestdag
van Sint-Jan de Doper met Sacramentsdag
januari: charivaresk geweld tegen de gereformeerde kerk te Deurne
kwesties n.a.v. het ontvoeren en elders katholiek opvoeden van gereformeerde kinderen, o.a. te Oerle, Nuland en Eersel
19 september: verbod om een brandende lantaarn bij sterfhuizen te
hangen te Eindhoven
het spelen van komedies omstreeks vastenavond wordt door de kerkeraad aan schoolmeester Gropoel te Waalwijk verboden
metworstrennen te Boxmeer
[Wagenaar], Tegenwoordige Staat [...] van de Generaliteitslanden
Oostenrijkse Successie-oorlog in de Zuidelijke Nederlanden
2 augustus: viering van het eerste eeuwfeest van de classis 's-Hertogenbosch
overtredingen ν an het verbod op de labbaj en te Arendonk
aanleg der straatweg van 's-Hcrtogenbosch naar Luik
reglementering van dierspelen als vastenavondsver maak in het Land
van Ravenstein
29 december: verbod van de driekoningenommegangen te 's-Her
togenbosch; spotlied hiertegen
Martinus van Litzenborgh, apostolisch vicaris van 's-Hertogcnbosch
verbod op de vlooi- en Sint-Maartensvuren te Bakel en Milheeze
onenigheid tussen het dorpsbestuur en de schoolmeester/koster
Franken te Lierop
schoolmeesters te Waalwijk mogen geen vrij geven op katholieke
feestdagen; conflict met de jeugd omtrent het Sint-Thomasfeest
stadhouder Willem iv
Bergen op Zoom door de Franse troepen bezet, in de Meierij herleeft
de hoop op een spoedige omwenteling
verbod van kermisvermakelijkheden door het dorpsbestuur te Mierlo
juli' het bezoek tijdens vastenavond aan het Bossche dolhuis Reinier
van Arkel wordt gereglementeerd

1749
1750
± 1750
1750-1751
1751
1751
1751
1751-1795
1751-1782
1754
1754
1755
1755-1769
1756
•758
I76I
I76I
1762-1767
1762-1786

Pauwels, Tractatus theologtcus de Labatsmo
boedelbeschrijving van Hendricus Coppens, pastoor van Best
klachtenlijst van de classis Peel-en Kempenland Poinclen rakende [...]
de Paapsche Stouttgkeden en der selver stmttnge
pauselijk jubilee
Grootveldt, Toxandna maleferíala
charivareske acties tegen gereformeerden te Schijndel
detinering van Leemans te 's-Hertogenbosch, een religieuze dienstverlener en colporteur van devotionalia
stadhouder Willem ν
aanstootgevend gedrag van Willem Vonk, predikant te Maarheeze
reglementering van de kerkgang van kraamvrouwen te 's-Hcrtogenbosch door apostolisch vicaris Van Lit/enborgh
22 juli: reglementering van de bijeenkomsten van meisjes in sterf
huizen van kinderen in de baronie van Boxmeer
6 juli: charivareske actie tegen predikant Walkaert te Helmond
afschaffing van ommegangen voor ambtenaren, o.a. te Bergcijk, Woensel en Deurne
3 juni: plakkaat van de Staten-Generaal tegen de kraamfeesten in de
Generaliteitslanden n.a.v. van klachten uit Someren
De sterf-huizen en lyk-staetien door de her- en wynstormen schandig ont
eert
charivareske actie tegen predikant Vogels te Mierlo
18 december: reglementering van het nieuwjaarzingen te Someren
klachten van de kerkeraad over meester Greeve te Gestel bij Eind
hoven over onderwijs en bijwoning van een lutherse begrafenis
reglementering van dierspelen als vastenavondsvermaak, o.a. te

Someren, Deurne, Bakel, Milheeze, Mierlo, Asten en Ommel
1763-1790 Andreas Aerts, apostolisch vicaris van 's-Hertogenbosch
1763
schenking van een zilveren beker aan het Sint-Sebastiaansgilde te
Hilvarenbeek door P W de Schmeling, rentmeester van de Meierij
1765
reductie van het aantal als zondag te vieren feestdagen in het vicariaat
's-Hertogenbosch
1765
2 maart: ploegspannen van Jan van Es te Oss; n.a.v. dit geval stelt hoogschout Graaf van Rechteren een concept-plakkaat op tegen volksgerichten
1767
klachten van J. de Keesel, predikant te Bakel, over het overluiden der
doden
1767
proces voor de Raad van Brabant n.a. v. een begrafenismaal te Stiphout
1769-1811 Le Francq van Bcrkhcy, Natuurlijke Historie van Holland
1771
Van Straelen, Udensche devotie tot de alderheyligste Maghet
1772-1774 verbod op de vlooi- en Sint-Maartensvuren te Bakel en Milheeze
1772-1774 Philippus Lecuyer, prentenmaker te Uden en 's-Hertogenbosch
1773
22 december: het gereformeerde burgerweeshuis te 's-Hertogenbosch
krijgt het alleenrecht om lijkstrootjes te verhuren
1773-1819 Sint-Nicolaasmarkt met kermis en toneelvoorstellingen te 's-Herto
genbosch; Van Beverwijk, Sinter Klaas

1

773

1774
1773-1780
1779
1779
1779-1838
± 1780
1782-1790
1784
1784
1784-1789

1

785

1786
1786
1787
1787
1787-1788
1789
1789
1790-1831
1791
1792
1792
1793

1794
1794-1795

1795-1806
1795

reglementering van de bijeenkomsten van meisjes in sterfhuizen van
kinderen en begrafenismalen in de baronie van Boxmeer
onenigheid over het trakteren door de schoolmeester bij het SintThomasfeest te Bergeijk
Manueel oft Annotatien van Siardus Mertens, kapelaan te Helmond
karakterschets der bevolking door de Bossche arts Walkart
Sleinada [= A. Daniels], Oorsprong, oorzaeke, bewys, en onldekktnge van
een godlloze bezwoorne bende, nagtdteven en knevelaers
spokerijen in het huis van Van Beverwijk, dorpssecretaris van Bergeijk
'Den Dans is eenen cirkel, wiens middelpunt is den duyvel', prent
uitgegeven door J. Meyer te Leuven
aanstootgevend gedrag van Winandus Pannekoek, predikant te
Gemert
februari: charivari tegen procureur Maarten Veen te Vierlingsbeek
reglementering van de ommegangen met nieuwjaar en vastenavond
te Lierop
conflict over het meevoeren van heiligenafbeeldingen over straat door
het Sint-Sebastiaansgilde te Helmond; enquête van de Peellandse
kwartierschout
S januari: reglementering van het nieuwjaarsschieten te 's-Hertogenbosch
'Memorie van Algemeene Wezenlijke Bezwaren der Meijerije van
's Bosch'
11 februari: kermisedict van Jozef 11 voor de Oostenrijkse Nederlanden
charivareske acties van patriotten, o.a. te Eindhoven
1 mei: reglementering van de schuttersgilden door de pastoor te
Gemert
kermis- en samenscholingsverboden, o.a. te 's-Hertogenbosch en
Gemert.
maart: ploegspannen te Opwetten bij Nuenen
proces voor de Raad van Brabant n.a.v. een begrafenismaal te Deurne
Antonius van Alphen, apostolisch vicaris van 's-Hertogenbosch; richt
zich in vele vastenbrieven tot het kerkvolk
herziening van het belastingsysteem in de Meierij door Van Brcugel
'Nieuw Soldatenlied' van marktzanger Gerrit van Es te 's-Hertogenbosch
2 januari: verbod van traktaties bij het versieren van kinderlijken te
Gemert
Franse inval onder leiding van Dumouriez; planting van vrijheidsbomen in Noord-Brabant — na de nederlaag op 18 maart bij Neerwinden trekken de Fransen zich weer terug
augustus: inval van het Franse leger onder leiding van Pichegru
klachten van de classis Peel- en kempenland over vernielingen der
kerken, o.a. te Helmond, Geldrop, Nuenen, Eindhoven, Aarle, Mierlo,
Leende, Bladel, Hoogeloon, Deurne, Gemert en Heeze
Bataafse Republiek
juni: 'Gedeputeerden Provisioneel van het Volk van Bataafsch Braband' in Tilburg bijeen; in december vervangen door de 'Representanten van het volk van Bataafsch Braband'

1796
1797

[Caytan], Deη godvrugtigen Lands-man (4de druk, oorspr. 1787)
[Van Thienen], Den dobbelen Ztelentroost (approbatio van 1722, oorspr
editie eind 16de eeuw)
1798
heroprichting seminarie bisdom 's-Hertogenbosch
1798
juni: het elimineren van gereformeerde lijken uit kerken te Woensel
en Oerle
1798
juli: tiendrellen, o.a. te Leende
1798-1800 charivaresk geweld bij de naasting van de oude kerken door katho
lieken, o.a. te Best, Eindhoven, Strijp, Aarle en Deurne
1798-1808 verbod van kermis vermaken, o.a. te Eindhoven en Waalre
1799
[Hanewinkel], Reize door de majori] van 's-Hertogenbosch in denjaare
1800
1800
180 1
1801
1802
1802
1803
1803
1804
± 1806
1806-1813
1806-1810
1810-1813
1807
1807-1865

1809

181 o
181 o
1813-1830
1813-1840
1813
1815

1798
openbare verkoop van de Bossche rariteit- en kunstkamer
[Hanewinkel], Reize door de majorij van 's-Hertogenbosch m denjaare
Π 99
[Hanewinkel], Gedachten over de Meierij van 's-Hertogenbosch en
derzelver inwoners
22 december: verbod op de kwanselbieren en het nieuwjaarschieten
onderzoek naar de hygiene van begraafplaatsen te Eindhoven
Claes, De welmeynende Boere-Dogter($àç. druk, oorspr. ca. 1785)
Claes, Den welmeynenden Boeren-Zoon (3de druk, oorspr. ca. 1790)
[Hanewinkel], Geschied- en aardrykskundige beschryvtng der Stad en
Meiery van 's-Hertogenbosch
verbod van de begrafenismalen ('kwansels' of 'hoetjes') te Eindhoven,
Gestel, Strijp en Stratum
de Bossche dwerg Martin Cherpion (Jan Govers) treedt op als kermisattractie
Koninkrijk Holland
koning Lodewijk Napoleon
keizer Napoleon
Van de Graaff, Histortsche-statistische beschrijving van het koninkrijk
Holland
Pater Bernard Hafkenscheid, redemptorist van het klooster te Wittern,
die als religieuze 'performer' vanaf 1841 de toon van de volksmissiebeweging in Noord-Brabant zet
proces-verbaal tegen twee jongemannen uit Liempde wegens
bespotting van een 'meerderjarige jonge-dochter' en het misbruiken
van vrijers-rituelen
Claes, De Boere- Theologie ojt den godvrugtigen kluysenaer (4de druk,
oorspr. 1801)
De Koning, De voorvaderlijke levenswijze en gewoonten
Koninkrijk der Nederlanden
koning Willem 1
Paulaerts, Dichtmatige karakterschets van sommige roomsch-katholyke
geestelyken m de Meiery van 's-Hertogenbosch
memorie over het weren van vreemde (reguliere) priesters door apostolisch vicaris Van Alphen

1816
1816
1817
1819
1821
1822
1822

1822
1822-1840

1825
1827-1829
1828
1830-1839
1830
1830
1831 -1851

1832
1833
1834
1836
1836
1837
1837-1846
1838
1838

Algemeen reglement voor het bestuur der Nederlands Hervormde
Kerk
poging van de pastoor van Cuijk om schuttersgilden om te vormen tot
godvruchtige broederschappen
24 juni: rondzendbrief van de vicaris-generaal van het aartsbisdom
Mechelen tegen het dansvermaak
Van Gils, Kathohjk Meijenjsch memorteboek
september: pastorale brief van Borret tegen het 'digtvrijen of onder het
hoedje vrijen' van de jeugd in de districten Ravenstein en Megen
30 januari: vastenbrief van apostolisch vicaris Van Alphen tegen de
vastenavond en de gemengde bijeenkomsten der jeugd
10 februari: instructies van apostolisch vicaris Van Alphen aan zijn
geestelijkheid tegen de conventícula van jongeren (en gildebroeders)
waar wordt gedanst en gevreeën.
oprichting van de 'Protestantsche Maatschappij ter bevordering van
Welstand, door ondersteuning en voorlichting'
protesten van notabelen tegen het rigorisme van de katholieke clerus
m.b.t. de gemengde bijeenkomsten van de jeugd te 's-Hertogenbosch,
Tilburg en Eindhoven.
verbod van het 'aanzingen' en opeisen van vastenavondsgeld, o.a. in de
Kempen
conflict tussen pastoor en schuttersgilden te Waalre over de data van de
kermis; oprichting van een protestgilde
introductie van de dodenlantaarn te Waalwijk en Besoyen
Belgische Opstand en Status Quo-tijd met militaire inkwartiering in
Noord-Brabant
7 oktober· kermisverbod en verstoring van de openbare orde, o.a. te
Geldrop, Oirschot, Vught, Nuenen en Helvoirt
december: conflict tussen het H. Sacramentsgilde en de overheid n.a.v.
een illegale begrafenis op het oude kerkhof te Bergeijk
Henricus den Dubbelden, apostolisch vicaris van 's-Hertogenbosch
(vanaf 1842 bisschop van Emmaus i.p.i); richt zich in vele vastenbrieven tot het kerkvolk
Scheltema, Volksgebruiken der Nederlanders bij het vrijen en trouwen
Beugels, Gemeenzame preken op al de zondagen van het jaar
Beugels, Gemeenzame preken op al de feestdagen van het jaar
stichting van het redemptoristenklooster te Wittern
vanaf deze tijd oprichting van het Geestelijk Verbond tegen godslasteringen en verwensingen in parochies
oprichting van het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen te 's-Hertogenbosch
machtsconflict tussen pastoor Justinus Biemans en schoolmeester
Wilhelmus Swane te Aalst
het begraven van 'voddejanus' tijdens de kermisdagen te Eersel als
parodie op de militaire inkwartiering
moord op Giovanni Castione, een colporteur van prenten, door
Martinus Zocren tussen Oirschot en Boxtel

1839
1840-1849
1840
1840

Katholijk missiebeek
koning Willem и
Coppens, Nieuwe beschrijving van het bisdom van 's-Hertogenbosch
20 juni : J. J. Smits te Eindhoven ontvangt bericht van de Propaganda
Fide te Rome waarin het rigorisme van de Bossche clerus t.a.v. de
gemengde bijeenkomsten wordt afgekeurd
± 1840
religieuze volksprenten, uitgegeven door P.J. Brepols (1801-1845) en
Glenisson & Van Genechten (vanaf 1833) te Turnhout, zoals 'Den
duy velsdans', 'Men vloekt hier niet', 'Den Godzaligen huyszegen',
'De roosenkrans van Maria', 'De veertien statiën' enz.
1841
volksmissie te Uden; de eerste volksmissie door de paters redemptoristen uit Wittern in Noord-Brabant
1841
Leerrede over de danspartijen
1842
conflict tussen pastoor en schuttersgilden over het teren en dansen
te Haps
1842
bekering van Justinus van Velthoven tijdens de volksmissie te Eindhoven
1843
november: volksmissie te 's-Hertogenbosch; pater Bernard maakt hier
furore
1844
conflict tussen pastoor en schuttersgilden te Waalwijk over vrouwelijke
introducées op teerdagen
1844-1849 conflicten tussen pastoor en schuttersgilden te Nuenen en Opwetten
± 1845
eerste berichten van P. N. Panken ( 1819-1904), schoolmeester te Westerhoven, archeoloog en chroniqueur van het Kempense volksleven
1845-1860 oprichting van kruiswegstaties in vele parochiekerken, introductie en
verspreiding van specifieke devotionalia zoals het scapulier, de rozenkrans en de miraculeuze medaille; oprichting van devotiebroederschappen en congregaties.
1848

vestiging van een klein redemptoristenklooster te Hattert nabij Vierlingsbeek
1849-1890 koning Willem in
1849
triduüm van redemptoristen tijdens de carnavalsdagen te Tilburg;
verzet van de jeugd hiertegen (zie ook de missie van 1857)
volksmissie-handleiding der jezuïeten Des missions (manuscript)
1850
Schotel, Tilburgsche Avondstonden
1851 -1853 Joannes Zwijsen ( 1793-1877), apostolisch vicaris van 's-Hertogenbosch (vanaf 1842 co-adjutor van Den Dubbelden als bisschop van
Gerra i.p.i.)
1853
maart: herstel van de kerkelijke hiërarchie; heroprichting van het
bisdom 's-Hertogenbosch; Zwijsen wordt de aartsbisschop (f 1877)
1854
stichting van een redemptoristenklooster te 's-Hertogenbosch
1857
volksmissie met de introductie van het veertig-urengebed door
pater Bernard te Tilburg; verzet hiertegen van notabele jongeren
1860
ingebruikname van het stedelijk kerkhof te Orthen; vele overlijdensen begrafenisgebruiken verdwijnen vanaf dat moment in 's-Hertogenbosch
± 1860
de 'glociige' (een ronddolend spook) verdwijnt bij de ontginning van
de heide tussen Strijp en Woensel

1865

oprichting van een doelschutterij tegen de zin van de pastoor te
Nuenen
1870
Schutjes, Geschiedenis van het bisdom 's-Hertogenbosch
1870
Van de Kerckhove, Manuale misswnum
1877
clamorritueel in een niet nader aangeduide kloostergemeenschap
(Boxmeer?; vgl. Bax, De vernedering van een heilige)
1883-1886 Tijdschrift voor Noordbrabantsche Geschiedenis, Taal- en Letterkunde,
uitgegeven door A.H. Sassen (1853-1913), archivaris en folklorist te
Helmond
± 1885
eerste publikaties van Jacques Cuijpers ( 1850-1926), hoofdonderwijzer
en folklorist te Zeelst
1887
Tonniës, Gemeinschaft und Gesellschaft
± 1900
eerste publikaties van A.F.O. van Sasse van Ysselt (1852-1939), rechter, politicus en historicus te 's-Hertogenbosch
1908
Ouwerling, Uit de donkere gewesten
± 1922
J. A. Jol les ( 1888-1946), verricht als een der eersten systematisch
onderzoek naar de Noordbrabantse schuttersgilden
1929
Goossens, Het arme Brabant
1930
Goossens, Het keerpunt van Brabant, 1 maart 17Φ
1930
Knuvelder, Vanuit wingewesten
1935
oprichting van het tijdschrift Brabantta Nostra, orgaan van de gelijk
namige beweging, met name gestimuleerd door Р. C. de Brouwer
( 1874-1961 ), priester uit Hilvarenbeek en promotor van de schuttersgilden
1947
De Brouwer, De Brabantse ziel
1948
oprichting van het tijdschrift Brabants heem, orgaan van de gelijk
namige stichting
1969
Rogier, Noord-Brabant, gisteren en nu
1994
kranteberichten over het bevuilen van het gemeentehuis te Rosmalen
en het opspijkeren van gestroopt wild aan de kerkdeur te Hoogeloon en
te Bladel

A.E., 'Tot bescherming van kerk en kerkhof te
Oosterhout, 1700', Taxandna 41 (1934)
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Coevermcx, Gijsbertus 115
Cole, John 63
Collaert, Guillaume 588
Cook,James 135
Coolen, Anton 58,76
Coppens, Martien 546

Coppcns en Zoon, J 363
CoppensJA 33
Coppens, Hendricus 180
Cornelius, heilige 142
Cornelius, vicaris 170,216
Cort, Lijsken de 154,155
Cort,Jande 154,155,156,
162,180
Cossan, Laurens 603
Costerus, Franciscus 545
Costerus, Pieter Jacob 53
Costius, Cornells 128,271,
407,429
Cottich, Margaretha 188
Crabbeels, Clemens 115
Crajenschot, drukkersfamilie
600
Cremers, Sibertus 353
Cnspijn, heilige 227
Cuchhnus, Jacobus 128
Cuijpers, Jacques 315, 555
Cupennus, Aelbertus 416,473
Cuytsius, pr 510
Daendels van Kilsdonk,
Daendel 362
Daervelt, Johannes van 530
Damen, Leonardus 488
Daniels, A 362
Danileus, Chnstiaan Laurens
507
Darnton, Robert 27,28
David,Jan 554
Davis, Natalie Zemon 22,28,
326
De Girard de Mielet van
Coehoorn, freule 193
Delumeau, Jean 35,36,90,150
Denique, Aegidium 336
Dens, Petrus 390, 564
Despa,Johannes 530
Deursen, A Th van 39,40,44
Dircx, Peter 427
Dircx,Jan 343
Dirksen, Pauwel 345,415
Doornick, Coenraad van 528
Douglas, Mary 27,135,229
Drexelius, I 340, 544
Dubbelden, Henncus den 126,
290-292,366,367,369,371378,з89,39і,393.49і.54о,
564,568,615
Duby, Georges 20
Duijtz, Entius 530
Duimen, Richard van 32
Dupront, Alphonse 36,90
Dymphna, heilige 142
Eckius, Jeremías 583
Eckringa, stadhouder 439
Ecrevisse, Ρ G 532
Effen, Justus van 278
Erjck, Hendnck van 171

Elias, Norbert 23,24
Elsen, Gerlachus van den 617
Elshout, GheraertJanss van
den 348
Engelen, Heylken van 216
Engelen, Jacob 216
Erasmus, Desidenus 575, 577
Erckcljoan Chnstiaan van 544
Erpecum, W van 447
Es, Jan van 426,427,430
Es, Gerrit van (ook Gerrit de
Digter) 285,286
Esch, W van der 428
Eynatten, Maximiliaan van 548
Febvre, Lucien 21,22

Goossens, Th 56, 57, 58
Gorsenius, Karolus 128
Goudsblom, Johan 23
Gouw, J ter 403
Govaarts, Ρ 446
Govers,Jan (00k Martin
Cherpion) 405-406
Graaff, Ser\ aas van de 65,66,

Filips 11 100,111,213,397,
407,420
Fihpsiv 333
Filipsv 342
Filliuuus, Vincenzo 323
Finer, Jan 522
Fischer, Eric 25,26
Focanus, Jacobus 128
Foppens, J F 33
Forgeur, Joseph 366
Fortmann, Han 621
Franckenberg, JoannesHenricusvon 400
F rancq van Berkhey, Joannes le

75
Groeneweg, Pieter van 448,
623
Grootveldt, Petrus 50,605
Gropoel, Theodore 408,409
Guicciardini, L 487
Gulje, W F 371,372
Gummarus, heilige 426
Gurts, Poulus Peter 427

19,71
Franken, Pieter 231,233
Frazer, James 24
Frcdenk ni, landsheer van
Kleef 355
Fredcnk Hendrik, prins 56,
58, ΙΟΙ, 122, 146, 583
Frenken, A M 34
Freud, Sigmund 24
Fnjhoff, Willem 26
Furster, firma 476
Galen, A van 501
Gautius,P 148,159,397,424,
434.499
Garson, Aine 595
Geertz, Clifford 24,27
Gelre, Mana van 225
Gennep, Arnold van 25,30
Gerardus, heilige 141
G e y l . P C A 22
Gier, Pieter de 204
Gilberts, Nells Herbert 344
Gijssinck, Adam Jacob 238
Gils, Antonius van 33,126,
182,388,391
Ginzburg, Carlo 22,28
Glennison & Van Genechten
386,566,617-618
Godefndus, pr 169
Goffman, Erving 27
Gomarus, F 273
Goosens, Aert 508

73.74,327.328,4'°, 4 4 ' .
450,477
Gravius, Hendrik 166
Greeve, Lambertus 445,485
Grcgonusix, paus 252
Gregorius xv, paus 125
Gregorius, pr 542
Grimm, Jacob en Wilhelm 74,

Haarlegger, fam 447
Haeghen, van der 404,458,
502,550,602
Haeren, Aert van 351
Haersolte, A S van 202
Hafkenscheid, pater Bernard
385-389,392,412,491,562,
568, 570-571,619,624
Hagen, Johannes van der 128,
564
Hall, FA van 391
Hanewinkel, Hermanus
Christianus 237
Hanewinkel, Theodorus 243
Hanewinkel,Johannes 191
Hanewinkel, Stephanus 48-51,
58,65,74.97,184,185,190,
192 (stamboom), 193,207,
241-246,257,267,283,285,
291,292,291,314,327,328,
400-401,410,425,429,447448,450,453,463-404,469
472,477,481,483 486,5'8,
527,550,553,560,581,587,
589-592, 597,605,608-609,
613-614,620
Hanssen, H 68
Heeren, Maria 447
Heeren, Wouter 157,158
Heijden, Godefndus Joannis
van der 543
Heintje Pek (duivel) 317,383
Hendrickx vanden Boogaart,
Thomas 362
Hendrickx vanden Boogaart,
Elisabeth 362
Hennings, Jan 485

Herder, P C A 74,75
Hermani, Catharina 193
Hermens, Jan Jacob 560
Hersel, Joost van 154
Heurck, Emile van 259
Heurn, Johan Hendrik van
224,278,475
Heusden, Walraven van 204
Heuvel, Mane van den 361
Heuvel,J vanden 615
Heylen, Adriaan 95,98
Hincmar, aartsbisschop 512
Hoeck, Aert van 449
Hoecx, fam 426
Hoepermans,J W 389
HoPFmann-Krayer, Eduard 28,
29
Hofmannus, Gerardus 488
Hoof, Hendnck van 531
Hooffjan van 73
Hooydonk, Joannes van 366,
3°9,377
Hovius, Matthias
(aartsbisschop) 219,253,
260,262,397-398,453
Huizinga, Johan 21,22,24
Huleu, Joannes Ghislenus
419,420,564
Hurez, A F 294
Imhof, Arthur 32
Immens, Robertus 528
In,Joseph van 426
Innocentiusxi 324,389
Innocentms xii 324
Isabella, aartshertogin 106,
48,333,420,506
Jacobs, Aert Peter 526
Jans, Lijntken 157
lansdochter van de Mairslaer,
Goyaertken 155
ansdochter van de Mairslaer,
Kathelyn 154,156
anss,MaykeJan 361
anssen, Ermert 343,344
anszoon van de Mairslaer, Jan
'54
eggle, Utz 32
oannes Chrysostomus, heilige
380
ohanna, hertogin van Brabant
163
ohanna, landsvrouwe van
Boxmeer 438,491
ohannes Baptista, bisschop
533
ollesj A 541
oosten, Elsken (Geuze Els)
190,191
oostje (de duivel) 317
ozefii 400
ulia, Dominique 42

Julianus, heilige 255
Kappelhof, A 56, 57
Karelv 100,213,397,420,527
Karel 11 335
Keesel,J de 287,471
Kerckhove, Isidoor van de
565,5"7
Kerssemakers, R 7
Kerstjens,J 532
Kessel, Tarn van 459
Kets, Bets 199
Koelman, Jacobus 273
Koning, С de 19
Koning, me| de 452
Korsten, Henricus 594
Kramer, Karl-Sigismund 31
Laan, Kornelis ter 145
Laerschot, Geertrui van 429
Lamemus, Johannes 196
Lange, Petrus de 200,201,
202,203,204,251,623
Lans, M 386
Lanschot, fam van 449
Larenus, Arnoldus 128
Le Camus, mgr 158
Le Bras, Gabriel 34,35
Le Roy Ladune, Emmanuel
22
Le Heu, Johanna Catherine
Mana 411
Leach, Edmund 27
Lecuyer, PhilippusJ 52,152,
594-599
Leefdael, Rogier van 450
Leemannus, Pandanus 128,
5.8
Leemans, Gabriel 603,607,
626
Leemputte, Henricus van den
45
Leeuw, Jacob Jan Arts de
(Scheel-Горкеп) 345,351
Lefebvre, Georges 22
Lent, W Ρ van 534, 535. 53°,
537.538,623
Levy-Bruhl, Lucien 24
Lewinna, heilige 140
Liguori, Alfonsus de 182,390391,564,619
Lintermans, Silvester 174
Lippens, Cornells 530
Litzenborgh, Martinus van
288,339,438,607
Livius, Gerardus 581
Loeff, Henricus 508
Lodewijk Napoleon, koning
73,248,
Lomans, Adnaan 501
Lormier, François 481
Losier, Jacobus 128
Loverix, FW 509

Ludtke, Alf 32
Luijten, В 599
Luther, M 186,272
Lutkie en Cranenburg, firma
296, 298,300
Maarten, heilige 143
Maas, H 61
Maas, Gijsbertus (Masius)
116,118,163,216,221,266,
29°,337.432,5°9.5'3-54,
579-581
Macpherson, James 315
Magyrus, Abraham 144-146,
148,149,250,272,286,292,
451
Makeblijde, Lodewijk 178,
266
Malinowski, Bromslaw 24
Man,Jac de 165,601
Manders,Judocus 339
Mandos, H 414
Mandrou, Robert 20
Mans, Willem 530
Maresius, Samuel 465
Maria Theresia, keizerin 288
Maria Magdalena, heilige 259
Markimus, Koenraad 127
Martinus, heilige 254
Masius, bisschop (zie Maas,
Gijsbertus)
Maurits, prins 101,111,452,
581
Mauss, Marcel 25,336
Medick, Hans 32
Megens, Claes 560
Meindersma, W 38
Melchior, Andreas 214
Mengelen.Jan 155
Mengelen, Gerard 155
Merlen.Cor van 165,601
Merode, Floris van 333
Mertens, Siardus 160,181,
600
Mets, Laurens (bisschop ook
Metsius) 118,221,261,265,
332,337,417-418,432,434,
5'2
Meurkens, Peter 52
Meyer, J 381
Meyers, fam 447
Michael, Pieter 190
Michelangelo 577
Mildert, Hans van 582
Molanus, Johannes (00k
Johannes Vermeulen) 143,
577, 578,596
Molemakers, Petrus 614
Moll, Dielis van 216
Mont, Pol de 314
Moors, Aert Pauwel 263,264,
558
Moorsei, Piet van 160

Moretus, fam 217,398
Moringius, Gisbertus 127
Moser, Hans 31
Moser, Gaspar 182
Moser, J 72
Muchembled, Robert 22,35,
36,90,91
Naaijkens, Jan 58
Nahuys, Jacob van 194
Napoleon 388,568
Nefkens, Peter 405-406
Neomagus, Theodorus 198
Niemann, А С H 72
Neuburg-Palts, Karcl Philip
van 602
Niethammer, Lutz 32
Noot, N F de 538,539
O'Netl.Mary 158
Oldenbarneveldt, H J van
(Witte Tulhngh) 426
Olier, Jean Jacques 184
Olifìers, familie 449
Ommeren,Johan van 488,489
Oorschot, Pieter van 448
Ophovius, Michael, bisschop
115,166,169,216,262,348,
349,458-459,513,542 543,
583
Outhovius, ds 197
Ouwerling.H 61,402
Palier, Hendrik, en Zonen 285,
405
Palude, Cornells de (ook Van
den Broeck, ook Paludanus)
506, 507
Panken, Peter Norbertus 49,
7б,3'3,ЗЧ,3'6,328,330,
368,369,401-403,410-411,
413,469,479,485
Pannekoek, Winandus В 199,
200
P a q u o t J N 577,596
Pas, Antonius 334
Paulaerts, Anthonius
Franciscus 183
Paulus, pr 435
Paulus, heilige 143
Pauwels,Josephus 318,319,
320,321,322,323,324
Peeter (de timmerman) 354,
35S
Peeters, Hendnck 415
Peeters, Hendnna 424
Peijnenburg,J 34
Pehus, Henncus 128
Pepys, Samuel 259
Perez, Adriaan de 411
Philips Wilhelm, paltsgraaf
З46,354
Pichegru, Chr 111,477

Pieren, Adnanus 369
Piggen.H 540
Piper,HC 455
Pmsiv,paus 387
Plus v, paus 252
Plancius, Petrus 128
Plantnn Moretus 548
Plantius, ds 230
Plei|, Herman 88
Portenius, ds 229
Potter, Louis de 400
Poulisse,JH 316
Powell, J W 89
Precipiano, Humbertus
Guihelmus de 302,306,307,
341,503,543
Pnncen.Jennemaria 614
Prouning van Deventer,
Christina Barbara 191
Putten, Jacob van der 424
Quackeier, Jan 469
Quast, Johannes 194,196
Rabelais, François 21
Radcliffe Brown, Alfred
Reginald 24
Ramel de Nogaret, D V 239
Raveschot de Capelle, Sophia
Magdalena 193
Rechteren, R В R graaf van
427
Redfield, Robert 70,89
Reinhard, Wolfgang 37
Reischach, baron van 484
Reverss, Susanna 194,195,196
Reynerus, pr 162
Riehl,WH 72
Riet, Aelbert van 524-526,623
Riissel, Peter Dominicus van
524, 526
Rodenburg, Abraham van 128
Rogier, I J 22,33,57,58
Romein, Jan 21,22,64
Romme, Tiny 240,426
Rooden.P van 281
Roodenburg, Herman 40
Roosenboom, H 443
Roucourt,Jean 556,557
Roy, Herman de 531
Rutten, Egidius 184,185
Ruyter,dc, ds 586
RybroeLk, Matthijs 503
Rythovius, Martinus 450
Saenredam, Pieter 580,582
Sahlins, Marshall 24
Sasse van Ysselt, A FO van
485, 54'
Sassen, August Hendrik 76,
316,368,369
Sassen, J H 370
Schaafs,J 573

Schama, Simon 40
Schapenberg, Lambertus 128
Schellekens, Gerardus 177,
178,179,180
Schellekens, Willem 178,179,
180
Schelling, Ρ van der 19,327,
487
Schel tema, Jacobus 19,75,76
Scheltus, Jacobus 46
Schenkels, Benedictus 281
Schiffelers, Gerardus 215
Schilling, Η 37
Schmehng, Philip Willem de
530
Schmidt auf Altenstadt, Alida
Johanna Clara von 193,425
Schoenmakers, de heer 614
Schotel, G D J 19,38,143
Schrijvers, Α Ρ 54°
Schure,J ter 541
Schutter(s), Aelbert Dirck de
524
Schutjes,L H C 33,34,170
Segers, Willem 216
Seystius, Chnstophorus 128
Siebert, Sebastiaan 235
Simeon, heilige 255
Siegers, Jan Ah) 506
Sleinada [= A Daniels] 362
Sluys de Quack, Ρ van 477
Smit(s), Aert Jansen de (ook
Fabri) 190,191
Smits/Fabri, fam 193
SmitsJJ 375
Smits, Johan 203
Snellaert.FA 75
Smeders, August 313
Sonius, Georgius 189
Sonnius, Franciscus (geh Van
der Velde, ook De Campo)
113,119,120,159,542
Spiertz, Mathieu 38
Spil|ardus, Johannes 127
Spoor,WLJ 241
Spoormans, W 342
Sterckx, kardinaal 377,391
Stevens, Henrick 530
Steyaert, Martinus 170-173,
175,266,267,290,303,304,
33б-338,3б5,3б6,4і8,435,
438,543-544
Stralen, Joannes Mathias 594
Stricken, Thomas 169,226,
332,333,334,335,509
Strijbosch, Leonard Aegidius
van 450
Swane, Wilhelmus 376
Sweerts de Landas, Maarten
Chnstiaan 459, 528
Swinkels,Johanna 488,489
Swinkels,L 532
Symonss, Peter 487

Tapper, Ruard 166
Teellinck, Willem 273
Teniers, David 168,276
Teuteberg, Hanns-Jurgen 32
Texelius, Theodorus 128,216
Thienen, Franciscus (Frans)
van 51,257,258,259,291,
464,554
Thienen, Ph van 408
Thomas van Aquino 178
Thomas, Keith 25
Thompson, Edward 22,80
Thys, Isfried 95
Tiel.JanDirckx van 525,526
Tielens, Tieleman 158
Tilly, Charles 22
Tonnies, Ferdinand 67,68,70
Tor re Jacobus de la 122
Tournely, Honore de 383
Treffers, fam 243
Tncht, Aert van 431
Trienekens, Gerard 25,26
Tngland, Jacobus 90
Troickmorton, William 529
Truiden, pater Firminus van
470
Turner, Victor 27,37
Turnhout, van (boekdrukker)
398
Udemans, dsG 273
Urbanusvin 596
Urbanus, heilige 143
Ursmus, Zacharias 272
Vandenbroeck.P 55,88
Veen, Dirk van der 25,26
Veen, S D van 38,39
Veen, Maarten 353,354,623
VeerssenJJ van 539
Velde de MelroyJ В van 533
/elde, Franciscus van der (ook
De Campo, zie Sonnius)
/elthovenjustinus van 571
/elthoven,H van 109
/en, Philippus van de 391
/enne, A van de 350
/erdorrent, Adrianus 211
/erheyen, Petrus 419,420
/erhoeven, Cornells 63
/erhuijzenjan 315,316
/ernpsjojada 26
/erschuerenjonsjoachimszoon 531
/ervlassenj F 181
/incentiusaPaulo 184
/ìnck, weduwe 609,610
/10, Thomas Cajetanus de 323
/isscherCJ 294
/isscher, Roemer Pietersz, 90
/lasblom, de heer 510
/oetius, Gisbertus 122,127,
273,393.5i7-5i8

Vogellius, Nicolausjohanms
128
Vogels, ds 231
Vogels j a n Wouter 526
Vogelsjan Fransen 524,525,
526
Volterra, Daniele da 577
Vondel Joost van den 226
Vonk, Willem 198,199
Voskuil J J 62,83
Vosman, FJ 136
Vovelle, Michel 20,22,30,31,
33.15»
Vranckx, Sebastiaan 216
Vreede, Pieter 112
Vries, Hendrik de 128
Vries, W de 190
Wael, Samuel de 442,518
Wael, Franciscus de 585
Wagenaar, Jan 194,200,501,
527
Waldburg-Zeil, Maria Catharinavan 416
Walkaert, Johannes Christofforus 230
Walkart, Abraham 65,66
Warburg, Aby 22
Waterbeek, Petrus 198
Waterbeek, Bernardus 198
Waterbeek, Françoys 198
Wauters, Frans 157,158
Wauters, Wauter 157
Wautersjanjan 361
Wauters, Adnaen 157
Wauters, Jannen 157
Weber, Eugen 71
Weber, Max 24
Welt j a n Huubregt van 256
Welters, A 316
Wesseldijk, H FJ 59
WeynsJ 314,414
Wichelhuizen Johannes 128
Wichmans, Augustinus 142,
499.615
Wiegelmann, Gunter 31,32,
72
Wijnen, Wijn Jan 524
Wijnhoven-Hendnksen, firma
296
Wilhelm, graaf van Bergh 416
Will, Chr van 534
Willem van Oranje 101, n i ,
434
Willem ν 237
Willem 1, koning 132,287,363
Willem 11, koning 127,143,
374.377.571
Willems, Jan Frans 75,324
Wilmer.GP 389
Wilterdink, Nico 23
Wilmer, Gerardus Petrus 377,
564

Wingens, Marc 150
Witt, Cornells de 131,395
Wolf, Eric 24,63
Wouters, Cas 23
Wouters J a n Allen 343
Wouters-Dircx, Cathelijn 343,
344
Wumkes,GA 38
Wyechel, Lodewijk 489,490
Wylichiusjodocus 128
Zoeren, Martinus 612
Zoes, Nicolaas van (ook
Zoesius) 114,121,162,163,
166,169,180,262,334,435,
499.513.579.581
Zwijsen Joannes 127,374375,377,392,393

Register van
plaatsen
Aalst 414
Aarle 130,140,147,193,238,
241-242,49S, S°3, S86-587
Aarle-Rjxtel 369
Aarseke (B ) 226
Alem 130,349,597
Alphen 487
Amersfoort 200
Amsterdam 16,29,39-40,76,
144,148,183,226,278,294,
385,473,600
Antwerpen 34, 50-51,100,
113,120,145,165-166,211,
214,217,224,257,259,262,
288,303,308,310,311,313,
340,386,391,394,396,397,
398,419,464,498-499,544,
548,554,556,588-589,600601,609-610
Arendonk ( B ) 181,342,513
Arnhem 612
Asten 130,210,212,235,281,
330,4°9> 586-587, 590-592
Augsburg 596,604
Averbode(B) 115,175,357
Avignon 512
Bakel 130,193,198,332,376,
409,423,457,458,471,502,
591
Balegem(B.) 342
Bedaf 124,458, 599
Beek 332, 570
Beerse(B.) 217
Beerzel(B)430
Bergeijk 130,193,198,210,
219,287,293,328,330,369,
401,402,412,443,449,450,
453.454,45б,457,4б7.4б9.
500,501,568,592
Bergen op Zoom 399,448
Berghem 130,270,339, 343,
344.345,349.35·.4>5.426
Berlicum 130,465,466,487,
521, 55', 599
Besoyen 409,481,482,583
Best 99,177,180,242,246,
333.349,420,457,505.568,
591
Beugen 356, 587
Biest 585
Binderen 122,348

Bladel 7,8,9,128,130,241,
313, 506, 530
Boekei 123
Bokhoven 111,112,212,263,

Duizel 98,175

354.355,558
Boort bij Nuenen 534,535,

414,447.450,469.495.5'9.
522,552,585,587,589-590,
597.607
Eindhoven 14, 53.57.73.99,
100,103, 104,106,115,128,
130,132,189,198,210,235,
236,238, 242,244,247,248,
264,271,284,285,374,375,
376,377.402.404,408,423,
434,445,453,456,465,472473,48i,485,490,494-497,
500,502,505,509-512,516,

537
Borkel 99
Boxmeer 111,112,123,263,
346,354.4i5.4i6,438,48i,
484,491.539.602
Boxtel 98,115,128,129,130,
178,179,193,217,227,230,
270,280,281,399,442,477,
528,532,542,567,612
Brecht ( В ) 217
Breda 33,99,111,112,132,
184,217,311,366,369,377,
387,388,565
Bremen 29,191
Breugel 280, 525,526, 531,623
Brugge 34,113,303,308,473
Brussel 12,53,54,100,101,
103,106,126,163,288,333,
337,386,506,556
Budel 94,104,128,129,130,
163,211,226,471,485,509
Buren 212
Burst (В.) 342
Capelle 261
Casteren 420
Chimay(B ) 145
Cranendonk, baronie van 104,
529
Cromvoirt 197
Cui|k
2,353,354,356,
481,496,501,508,509,532,
558,587
Culemborg 212
De Mortel bij Gemert 148
De Hees bij Eersel 607
Deinze (B.) 305
Delft 544
Den Düngen 130,271,395,
408,496,503,521,530,588,
592
Deurne 130,193,216,235,
241,242,246,255,351,402,
409,423.449,450,456,47°,
489, 506, 532,587
Diessen 330,585,591-592
Dinther 280,587
Dommelen 157
Dordrecht 73,273,604
Drunen 130,270,280,423,
465-466, 521

Eerde 529
Eersel 9,98,130,198,210,413,

523, 525, 527,529, 535, 537,
571
Erp 98,332,406,496, 525, 587
Esbeek 330
Esch 98,442, 508
Esdonk 124
Floreffe(B.) 115
Florence 596
Franeker 128,189
Gastel 211
Geel(B) 114,115,142,522,
614
Geertruidenberg 114
Geffen 130,349,423,496,538,
540
Geldern 601
Geldrop 130,193,210,237,
241,348,400,453,458,459,
550
Gemert 111,112,123,124,
128,130, 142,148,159,191,
193,199,200,210,218, 220,
230,241,332,397,399,415,
420,424,430,434-435,450,
484,499,532,552,557,594,
602
Gemonde 178,179,496
Genève 189
Gennep 111,415
Gent(B) 34,113,120,214,
303,404-406,458,502, 550,
602
Gerwen 34,496, 552, 587
Gestel 104,445,485,490
Goirle 531
Gorinchem 127
Gouda 473
Grave i n , 112,354,393,452,
456,533, 558

jravenhage,'s- 12,45,46,54,
56, ιοί, юз, Ι0 4> Ι 0 6 , 1 2 5 ,
201,204,235, 240,275,279,
334,350,354,374.420-421,
439,480,521,523,526-527,
б25
Grenoble 158
Groningen 128,189
Gulik 593
Haaren 609
Haarlem 278,326,389
Handel 33, i n , 123,124,142,
164,587,594, 599-602,609
Hapert 190,420,506
Haps 538, 539,570
Harderwijk 128,189,517
Hatten bi| Vierlingsbeek 393
Heer bi| Maastricht 184
Heesch 466,491,496
Heeswijk 130,496,576,599
Heeze 128,130,238,239,240,
241,3'5,495-496, 524,585,
587,592
Heidelberg 189
Helmond 14,46,100,103,
106,122,128-130,140,147,
159,160,169,181,189,209,
216,218,219,220,221,223,
226,227,230,236,237,260,
262,271,292,316,332,334,
348,368,407,429,435,446,
468,47°, 4 9 ' , 499,523-524,
527,529,600
Helvoirt 130,197,4°°, 5 2 2 >
528
Herentals (B ) 384
Herpen 345,496
Hertogenbosch's- 11,14,33,
34,54,56,65,74,76,93,94,
98,99,100,101,103,104,
106, I07, 112-114, 118-122,
127-І3О, 132, 146, I42, 151,
159,161,167,169,173,174,
184, 187-189, 197-200,208,
212, 216, 219, 220, 226, 228,
229, 239, 262, 269, 27О-279,
285,287,291,296,300,302,
322,325,333,341,344,345,
346,348,349,352,356,363,
366,369,371-377,388,391393,395,398-40°, 402,405408,411 412,415-418,420,
422-423,432,435,438,442,
446,450,452-457,465,473,
475-479,481,484,494,512513,515-518,528,530-531,
541-543,545,552,558,562,
5б4,5б5,579-58і,58з-586,
594,596,598,599,6i4,6i5,
623,626
Heusden 114,122,127,132,
273,335,347,348,353,393,
516

Hilvarenbeek 103,114,115,
120,128,130,166,170,225,
226,260,262,266,270,280,
435,442,465,506-508,513516,530,541-542,545,581
Hintham 408
Hooge Mierde 130,442
Hoogeloon 7,8,9,98,241,
281,420,423,429,568,592
Hooidonk 122
Huisseling 594
Ieperen(B) 113,450,512
Kaathoven 599
Kaatsheuvel 99
Kamerijk(F) 294
Kempen, de 7,8,76,94,98,
233,260,311,313-316,325,
328,329,342,367,368,369,
380,384,401,402,410,411,
4i3,4i4,45>,453,457,479,
545,6i5
Kempenland 49,52,100,103,
106,129,130,154,161,190,
198,199,234,235,236,237,
241,242,251,282,285,352,
409,411,423,439,479,481,
485, 519, 522
Kessel 130
Keulen 116,126
Kevelaer 124,165,516,573,
576,587,600-602,609
Kiel 31,67
Kleef in,331,415,438,593
Knegsel 508
Koolwijk 124
Kortrijk (B ) 193
Kwaremont (B ) 342
Inende 130,180,216,241,
247,496,524,552,585
Leenderstnjp 496
Leerdam 212
Leeuwarden 389
Leiden 73,128,189,414
Leupegem (В ) 342
Leuven 34,100,116, 118,120,
126,143,171,172,182,266,
305,3'9,324,З36,380-382,
385,388,300,418,491,543,
552,557,577-579,596
Liempde 50,163,180,361,
478, 542
Lier (В ) 142,426
Lierop 171,198,212,218,231,
232,233,234,454,587
Liessei 235,351,449,489
Lith 130,266,280
Lommel(B ) 98,112,130,157,
158,198
Londen 259
Loon op Zand 98,99,130,
229,271,395,465,506

Loon, graafschap 112
Lurjksgestel 94,112,519
Luik (В ) 98,99,112,124,256,
323,386,519,624
Maarheeze 104,130,171,198,
199,211,306,334,337,488,
529,587
Maaseik (B ) 294,295,296,
297
Maasland 100,103,129,130,
34і,352,530,5бо
Maastricht 99,398,532,554,
603
Macharen 435,597
Maren 349,466
Marienbaum 587
Mechelen 33,100,113,114,
117,118,162,208,214,253,
260,262,265,266,288,302,
306,337,344,366,377,386,
391,417,419,462-463,503,
545,564, 578-579
Medcmblik 146
Meer(B ) 217
Meerveldhoven 135,138,587
Megen 111,112,123,170,
345,365,393,594
Meijel 489
Mere (В ) 342
Mespelare (В ) 226
Middelbeers 98,194,495,
5'3
Mierlo 95,130,193,231,238,
282,333,334,399,409,424,
532,614
Milaan 172,383,389, 577
Milheeze 409,435,457-458,
502
Mill 611
Millegem (B ) 597
Moergestel 130,189,466,511
Montigny (B ) 145
München 609
Munster 31,54
Napels 278
Nederweert 318
Nederwetten 122,316
Neerkant 489
Neurenberg 312,313
Nieuwaal 209,261
Nieuwkuijk 506
Nijmegen 16,533,581
Nistelrode 339,343,344,466,
481,592
Nuenen 74,130,193,237,400,
426,484-485,496, 532,534535,537-538,623
Nuland 349,427-428,447,
505
Oeffelt i n

Oerle 128-130,193,196,198,
223,242,243,244,330,414,
447.457, S08,530, 53»
Oirschot 46,98,103,104,115,
125,128,130,154,155,156,
162,163,166,177,179,180,
194,219,224,225,254,263,
333.349,36і,37і>400,407,
420,434,457,459,469,481,
483,499,505,528,546,587,
589-590,612,614,618
Oisterwijk 100,103,104,128,
129,130,201,202,203,204,
251,270,280,338,352,361,
423,465,623
Ommel 140,212,235,281,
33°, 409, 587,59°
Oostelbcers 98,130,194,195,
196
Oosterhout 220, 507
Oostham (B ) 357,384
Oploo 496
Opwetten 426, 534,535,537
Orthen 33,114,408,478
Oss 100,104,114,128,130,
2i6,339,343,344,345,349,
401-402,426,428,430,435,
453,472,481,483,492,560,
587,591-592
Oud-üastel 402
Oudenaarde (B ) 342
Overasselt 589
Parijs 383, 595
Peel, de 94,233,470
Peelland 49,100,103,106,
129,130, ібі, 198,199,211,
212,227,228,234,236,237,
241,242, 247,251,262,282,
285,292,332,351,352,362,
369,409,423,439,449,472,
488,522,526,590
Postel ( B ) 115,175,181,243,
459,505,530,531
Premoselle(B ) 612
Ravenstein 74,11 r, 112,123,
124,130,136,193,212,254,
2бз,34б,35і,354,3б5,393,
4i5,454,458,557,594,597,
600,608
Reims 512
Retie(B) 217
Reusel 210,226,280,505,530531
Rhenen 599
Riethoven 198,450-451
Roermond 33,113,120,184,
288,302,305,331,509,533
Rome 125,166,288,334,371,
373,374,375,377,378,438,
543,577
Roosendaal 47

Rosmalen 7,8,9,130,218,280,
487,505,521
Rotterdam 298

Valkenswaard 130,157,210,

Saaxum 188
Sambeek 495-497,503,506,

362,429,599
Veldhoven 98,130,164,165,
198,247,591-592
Velp 123,124,496,508,539
Venlo 259, 594
Vessem 98,130,251,495,591592,615
Vianen 212
Vierlingsbeek 9,48,65,74,
193,325,353,399,477,623
Villeneuve-St -Georges 145
Vlierden 488
Vherzele(B) 342
Vlijmen 496,564
Vorselaar (B ) 226
Vortum 416
Vught 98,128,130,371,397,

587
San Pedro de Usun 143
Schaasbergen 362
Schaijk 124, 560
Scherpenheuvel (B ) 124, 587,
609-610
Schijndel 50,126,130,245,
251,363,483,496,505,551,
592,605
Schinnen 215
Schleswig-Holstein 31,67
Sint-Agatha 111,238,509
Sint-Anthonis 496,506
Sint-Geertruidenberg 162
Sint-Michielsgestel 130,177,
3 8 4,423,49i,496
Sint-Oedenrode 104,115,120,
128,130,169,191,211,225,
332,454,457,497,521,532,
538, 540,543, 592
Sint-Winnoksbergen (B ) 140
Soerendonk 334, 529
Someren 130,193,198,211,
232,263,351,409,424,439,
454,468, 524
Son en Breugel 280,524,525,
526, 527
Son 113,130,472,495,524,
526,527,586,623
Sprang 398
Steensel 506,606,607
Stiphout 488
Stratum 99,104,490, 535
Stnjp 104,193,242,490,555
Stnjpen (B ) 342
Texel 146
Tiel 584
Tielt(B)34
Tienen 603
Tilburg 56,57,67,68,94,112,
127,128,129,130,143,229,
240,374,375,377,380,387388,392-393,412,414,442,
456,477-478,480,488,513,
516,528,531,570,587
Tongelre(B) 246,535
Tongerlo 115,175,281
Turnhout ( B ) 164,225,301,
304,413,566,569, 572,609,
612,616-619
Uden 123,124,136,165,402,
447,458,505, 587,593,594,
596,598-602,608-609
Uitkerken(B) 166
Utrecht 53,128,189,198,217,
393,406,517-518

495,506-507
Vaticaanstad 12
Veghel 128,130,218,261,263,

400,442,465,467
Waalre 130,188,198,264,376,
377,388,405,538
Waalwijk 128,130,186,287,
409,447-449,481-482, 538,
540,565,567,619,623
Waspik 564
Weert 157,216,386

Weesp 86
Westelbeers 513
Westerhoven 49,76, 313,328,
451,591
Wintelre 193,495,505
Wittern 16,47,301,385,391

393,568,57i,6i7
Woensel 104,130,242,246,
284,456,479
Woerden 612
Woudrichem 418,505
IJsselstcm 212
Zaltbommel 114,127
Zeeland 273, 552,594
Zeelst 98,193,254,315,457,
505,555
Zesgehuchten 524

Van Sporen
Met de bundel Mentaliteitsgeschiedenis van
ПйЯГ . М е Ш О Г Ш
Michel Vovelle verscheen ¡η 1985 het eerste
deel van de reeks 'Sporen'. De nieuwe reeks
LL61Î Ï116UTP6
stelde zich ten doel een aantal tot vernieuwing prikkelende studies op het gebied
fîlStOflSCfîC
T66KS
van de geschiedenis van cultuur en mentaliteit te publiceren, hetzij in vertaling hetzij in oorspronkelijke versie. Het vernieuwend karakter moest tot uiting
komen in keuze van thema, terrein, methode of theorievorming. Intussen
zijn achttien delen verschenen, waarvan zeven van de hand van Nederlandse auteurs, terwijl de uitgave van een reeds klassieke tekst uit het buitenland
(Marc Blochs Pleidooi voor de geschiedenis) door een Nederlandse auteur is
verzorgd. Hoewel niet alle delen voor de uitgever een kassucces zijn geworden, heeft de reeks zelf intussen haar bestaansrecht bewezen.
Toen wij met Sporen begonnen stond de cultuurgeschiedenis voor een doorbraak. De mentaliteitsgeschiedenis, kort tevoren nog een geuzennaam voor
een nieuwe benadering, gleed langzaam maar zeker de status van een gevestigde subdiscipline binnen. Naast sociaal-culturele benaderingen kwamen
cultuurwetenschappelijke op, die het hoofdaccent op de verbeelding van het
verleden, op ritueel en symboliek of op de intellectuele geschiedenis legden.
Ook zij veroverden een stuk van het onderzoeksveld. De cultuurgeschiedenis is tot nu toe ontsnapt aan de diepe tweespalt waartoe vandaag de discussie over het narrativisme, het cultuurbegrip en het cultuuronderzoek in de
cultuurwetenschappen leidt. Wel dreigt zij door de uitwaaiering van de
allianties die de cultuurgeschiedenis met andere disciplines sluit, de eenheid
van haar object steeds meer uit het oog te verliezen.
Tien jaar geleden had de nieuwe cultuurgeschiedenis weinige, maar
beproefde partners: sociologie,filosofie,psychologie, zonder nog te spreken
van de kunstgeschiedenis waarin de iconologie triomfen vierde. In de historische sociologie voerde het cultureel procesdenken van - om beurten Weber, Elias en Durkheim de boventoon; het historisch-wijsgerig getinte
werk van epistemoloog Michel Foucault maakte de cultuurgeschiedenis tot
een jachtterrein voor systeemdenkers; de psychohistorie, in Nederland
slechts schoorvoetend besnuffeld en al snel tot een historische gedragswetenschap gereduceerd, bleef desondanks wervende knipoogjes uitzenden.
Hoewel enkele historisch-sociologische inzichten de cultuurgeschiedenis
blijvend hebben verrijkt en de grote auteurs standaardliteratuur zijn geworden, hebben het narrativisme en de culturele antropologie de historische
sociologie voorlopig naar een zijspoor gedrukt, althans onder de historici.
Misschien moet een uitzondering worden gemaakt voor het symbolisch
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interactionisme (Erving Goffman), maar dat lijkt zich intussen bij de culturele antropologie te hebben aangesloten. De psychohistorie is ongemerkt
een pijnloze dood gestorven - overigens geen feit om over te juichen want
het daardoor ontstane gat is ondanks de aandacht voor emoties, hartstochten
en expressiecodes in de geschiedenis nog niet gedicht; veeleer is er een leegte of een blinde vlek bijgekomen.
Maar er zijn tal van nieuwe allianties gesloten. De culturele antropologie, toen al in opkomst, heeft het historisch onderzoeksterrein intussen zo
stormachtig overrompeld dat de antropologen het gevoel hebben dat het vak
hun ontglipt. Er lijkt een nieuwe territoriumstrijd tussen historisch antropologen (dus historici) en historiserende antropologen (dus antropologen)
op handen. Wie hier slechts een povere academische schertsvertoning in
ziet, vergist zich. Het gaat erom of de antropologische benadering dan wel
de historische dimensie (en het historisch métier) centraal moet staan, precies zoals er tien à vijftien jaar tevoren in discussies tussen historici en sociologen over werd gestreden of het historisch onderzoek dan wel de sociologische theorie het uitgangspunt moest vormen. Binnen de historische antropologie zelf voert de symbolische antropologie thans onbetwist de boventoon. De zich nu ook in Nederland academiserende volkskunde beweegt
zich vooral op het snijvlak van antropologie en geschiedenis. De historische
biografie zit midden in een oorverdovende inhaaloperatie. Linguïstiek en
semiotiek zijn belangrijke instrumenten van historiserende cultuurwetenschappers geworden. Nu de cijfers hun magie hebben verloren, keren teksten, beelden en gebaren alom weer terug. De sociale geschiedenis, de sociale geografie en de demografie hebben de culturele dimensie van het menselijk handelen onderkend. Ook de archeologie heeft haar zeilen bijgezet. Is
het nog wel mogelijk ergens een beerput te legen zonder dat er een cultuurhistorische beschouwing aan wordt vastgeknoopt?
Hoe dan ook, de winst van de ontwikkeling van de afgelopen jaren is, dat de
culturele dimensie niet meer uit de geschiedenis is weg te denken. Ieder weet
thans dat ook een sociale stratificatie culturele fundamenten heeft, dat economische ontwikkelingen mede op cultureel bepaalde keuzes berusten, en
dat historische 'feiten' in hoge mate datgene zijn waartoe het cultureel bestel
van een gebied en een periode ze predisponeert, namelijk door een bepaalde
groep geselecteerde en bijgeslepen vormen van representatie van de werkelijkheid. Omgekeerd heeft de cultuurgeschiedenis zelf een steviger maatschappijhistorisch of wijsgerig fundament gekregen.
Hoewel de stroom 'cultuurhistorische' publieksboeken over prikkelende
curiosa als de closetpot of de jarretel, de mannenhaard of de paardestaart wel
nooit zal ophouden (en gelukkig maar!), heeft ook de cultuurgeschiedenis
thans een omslag gemaakt van een objectgerichte naar een thema-, probleem- of procesgerichte benadering. Belangrijker nog: de Nederlanden zijn
zelf herontdekt als object van cultuurgeschiedenis.

* * *
Tegen de achtergrond van die ontwikkelingen menen wij dat er plaat is voor
een reeks die op deze nieuwe tendensen inspeelt. Wij noemen haar Memoria
omdat ons historisch geheugen de werkplaats van onze culturele identiteit
is. Het is zeker niet de bedoeling dat de bestaande reeks Sporen verdwijnt: zij
heeft haar nut bewezen en zal cultuurhistorisch werk van hoog gehalte uit
binnen- en buitenland blijven ontvangen. De nieuwe cultuurhistorische
reeks zal een scherper profiel kunnen krijgen. Meer dan voorheen zal een
specifiek onderzoeksveld erin centraal staan: de Nederlanden. Die inperking krijgt onmiddellijk een tegenwicht in de verbreding van de disciplinaire ligging. Wij stellen ons voor bij voorkeur studies te publiceren waarin de
cultuurhistorische benadering zich door een of meer andere disciplines laat
bevruchten. Of men dit nu multi-, pluri- of interdisciplinariteit moet noemen is vers twee. De werkelijkheid is één, en echte cultuurgeschiedenis is
nooit anders dan 'gewone', 'totale' geschiedenis vanuit de culturele invalshoek. De combinatie met andere disciplines verrijkt het gezichtspunt, maar
verandert niet de werkelijkheid. Hoogstens nuanceert ze onze vorm van
presentatie van het verleden. Voor Метопа wensen wij een uitdrukkelijker
beroep op Nederlandstalige auteurs te doen. De xenofilie is in academisch
Nederland het bizarre punt genaderd waarop onbekookte en slordig gedo
cumenteerde uitspraken van buitenlandse auteurs alleen al vanwege hun
buitenlandse herkomst een groter en vanzelfsprekender gezag genieten dan
het beste werk van Nederlanders. Onder de Nederlandstalige auteurs zijn er
die aan publikatie in een buitenlandse taal openlijk de voorkeur geven boven
het Nederlands. Op beide punten wil Метопа corrigerend optreden. De
nieuwe reeks wil de specifieke waarde van de eigen blik op de Nederlanden
naar voren halen, zonder misplaatste kneuterigheid en zonder onderschat
ting van het goede dat anderen te bieden hebben. Метопа wil tevens laten
zien dat een goed beheerst en zorgvuldig gebruikt Nederlands een even
waardevolle wetenschapstaai is als welke buitenlandse taal ook. De cultuur
geschiedenis van de Nederlanden kan er eenvoudig niet buiten.
Vatten we de contouren van de nieuwe reeks nog eens samen. De invalshoek
van Metnoria is de cultuur- en mentaliteitsgeschiedenis, met inbegrip van
nauw verwante wetenschapsgebieden zoals volkskunde, culturele antropo
logie, historische sociologie, psychologie of pedagogiek, kunstgeschiedenis,
sociaal-culturele geschiedenis enzovoort. De te publiceren studies dienen
het 'wij'-element centraal te stellen, niet uit chauvinisme, maar vanuit een
goed begrepen reflexie over de intieme band tussen geschiedschrijver en
geschiedschrijving, tussen narrator en narratio. Normalerwijs zullen de
Nederlanden er dan ook centraal in staan, al zijn juist vanuit het historisch
perspectief van de Nederlanden in bepaalde gevallen (pan-)Europese en
mondiale thema's goed denkbaar. Het tijdsperspectief kiezen wij breed,
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maar niet te breed: van de middeleeuwen tot heden, dat wil zeggen de periode waarin de Nederlanden hun identiteit hebben ontwikkeld.
Inderdaad kan het aandachtsveld van de reeks globaal worden gedefinieerd als de vraag naar identiteit. Wij gaan er daarbij van uit dat er niet zoiets
als een constante identiteit bestaat, maar dat deze voortdurend wordt
gedacht, besproken, verbeeld, gemaakt, bijgesteld, omgevormd. Natuurlijk
hoeft de kernvraag naar de identiteit niet steeds zo expliciet te worden gesteld. Ze kan een achterliggend perspectief blijven bij thema's die in geheel
verschillende richtingen worden uitgewerkt: wording in de tijd, verschuivingen in de ruimte, de verhouding en de spanning tussen hoog en laag in de
samenleving, verbeelding en duiding, gedrag en praktijken, ritueel en symboliek, mythen en legenden, gebaren en taal, herinnering en geheugen,
enzovoort. Goede boeken combineren vaak enkele van die richtingen, zodat
er spanning in komt.
De zucht naar curiositeiten, ooit zo gangbaar in de cultuurgeschiedenis,
moet in alle geval worden vermeden. De studies moeten een goede empirische, referentiele basis hebben, ingebed in een minimum aan reflexie over
theorie en/of methode. Ze gaan uit van oorspronkelijk materiaal. Ze behoren veeleer te discussieren dan te poneren. De historicus kiest immers voortdurend uit een veelheid van opties: die keuzen moeten worden geëxpliciteerd en verduidelijkt. Hij schept een beeld: wij zien graag van waaruit, hoe,
en waarom. Bij studies op het kruispunt van meerdere disciplines is dat vaak
gemakkelijker boven tafel te brengen. Wij geven hoe dan ook de voorkeur
aan samenhangende, goed opgebouwde boeken rond één enkel (of in elk
geval één centraal) thema, met een duidelijke vraag- of probleemstelling,
rond een concrete groep, of zelfs een persoon. Als ons inzicht in het cultureel object dat de Nederlanden zijn er maar door wordt verrijkt.

Willem Frijhoff- Erasmus Universiteit, Rotterdam
Henk Hoeks - su Ν, Nijmegen
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STELLINGEN

I

Door het 'zendelingperspectief' van predikanten beschikken we voor de
Meierij van 's-Hertogenbosch in de zeventiende en achttiende eeuw over
gedetailleerde getuigenissen van gebruiken die in katholieke ogen zo vanzelfsprekend waren dat ze niet zouden zijn omschreven.
2

In het bestuurlijke besluitvormingsproces met betrekking tot de Generaliteitslanden zien we tijdens het Ancien Régime keer op keer dat politiekpragmatische overwegingen van de wereldlijke overheid prevaleren boven
het antipapisme van de calvinistische kerk.
3
De Oostbrabantse uitdrukking 'met d'n krommen errem gaan' gaat niet,
zoals veel folkloristische publikaties stellen, terug op het openlijk aan de
arm dragen van een mand met geschenken, maar duidt op het karakteristieke gebaar waarmee buurvrouwen volgens de ongeschreven regels der
wederkerigheid (reciprociteit) met gebogen arm een onder hun schort
verborgen geschenk - dat buitenstaanders immers niets aanging - voor de
kraamvrouw meebrachten.
4
In de Meierijse dorpsgemeenschappen bestond in de achttiende eeuw,
ondanks alle incidenten en conflicten, een zekere interconfessionele
sociabiliteit; een omgangsoecumene waaraan kerkeraden en predikanten
zich veelvuldig stoorden.
5
De hardnekkige interpretatie van wildroosters bij kerkhoven als 'duivelsroosters' illustreert de behoefte van folkloristen om cultuurverschijnselen
te mythologiseren: liever een mooi verhaal over duivels met bokkepoten
dan een nuchter feit.
6
Monseigneur Ter Schure is graag in gezelschap van gildebroeders en carnavalsprinsen om niet alleen te tonen dat 'de Brabanders' trouwe katholieken zijn, maar ook dat hij als bisschop dicht bij het volk staat, hetgeen de
in de loop der tijd wisselende attitude van de katholieke kerkelijke overheid
tegenover 'volkscultuur' treffend illustreert.

3

7
Door te spreken van de om-gekeerde in plaats van de ver-keerde wereld,
zoals steevast in de bronnen staat vermeld, wordt de essentiële, subtiele
combinatie van inversie en morele afkeuring tenietgedaan.

4

8
De huidige morele verontrusting over nachtelijke houseparties in afgelegen
loodsen is in menig opzicht vergelijkbaar met de vroegmoderne afkeuring
van pre-industriele disco's als de spinningen en labbayen.
9
De ervaring heeft geleerd dat volkskundige collecties op het gebied van de
materiele cultuur bijzonder kwetsbaar zijn. Het verdient dan ook dringend
aanbeveling om, evenals bij archieven en kunstverzamelingen het geval is,
voor deze volkskundige collecties speciale voorzieningen te treffen in de
vorm van brandveilige - al dan niet regionale - depots.
io

Het gebruik van antropologen om, in navolging van klassieke Afrikaanse
veldwerkstudies, ook bij historiserend Europees onderzoek hun 'zegslieden' met pseudoniemen en mystificerende of zelfs fictieve bronverwijzingen te beschermen kan oneigenlijk worden gebruikt om het gebrek aan
bronnen, de betwistbare interpretatie ervan en/of het aanpassen van
empirie aan theorie te verdoezelen.
Contra M. Bax, De vernedering van een heilige. Religieuze machtspolitiek
m een Zuidnederlandse dorpsgemeenschap (Hilversum 1989).
11

Stellingen en paranimfen zijn als gefolkloriseerde relikwieën te vergelijken
met het vlooienstoken (gehoord van een antropoloog die anoniem wenst te
blijven).

SUMMARY

Ritual Repertories Early modern popular culture
in the Southern Netherlands, 1559-1853

A composer of almanacs locked up in an asylum, a molested clergyman and
a banished public servant, a colporteur of devotional objects sentenced to
strokes of the cane and youngsters who, resisting clerical morals, are raising
hell what do these people have in common? The answer is that they lived in
the same region of the Netherlands, but in different segments or cultural
circuits
Group-cultures and repertories ofbehaviour
People possess a range of behavioural repertories from which they can
choose, according to their situation Groups with related codes constitute
'group cultures', although they may differ in social respects a sexton can
participate partly in ecclesiastical or even clerical culture, a young chaplain
can m his turn join the group culture of youngsters, and so on The
individual elements of these cultural circuits are related to a more general
shaping of human behaviour, a sort of universal grammar or civil esperanto
Here we touch upon cultures with a lowercase 'c', the so-called routines
of daily life, to which we give the label 'popular culture' This research
barely employs the di\ îsions based on wealth or social structure which are
used by most social-economic historiography, but rather uses classifications
based on behaviour, in an ethnohistoncal approach Working with divisions
derived from social structure often leads to (more or less nuanced) contrasts
like popular and elite, or poor and rich In doing so, we create a pyramidal
scheme, with only some simple dynamics between top and bottom In order
to avoid these classic, but mostly static dichotomies, we prefer to use the
concept of cultural circuits determined by specific repertories of behaviour
In order to study concrete human situations, this book follows individuals The anonymous history of groups, classes or other collectives is set
aside as non-productive for ethnohistoncal research What fascinates us
here are the choices and actions of individual persons, which are greatly
influenced by the cultural codes of specific circuits People only have a little
space for making choices, they are wrapped up or cemented in their social
relations, in their coincidental situations However, if they operate in different cultural circuits, they usually have several options at their disposal
The margins between the circuits and the possibilities of code-switching
offer opportunities of variation and escape in their lives In this regard the
history of popular culture is not necessarily a general, anonymous collective
description of folklonstic/ai/s divers On the contrary the comportment of
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the individual is significant, especially when he or she is invested with a key
position as an intermediary between circuits.
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Charivaris and cultural intermediaries
Like everywhere, living together in the Southern Netherlands was not
without tensions. Sometimes members of certain groups were duped by the
actions of other people; the behaviour of persons and groups can be perceived by others as threatening; deviant behaviour which dissents from the
codes of dominant groups can be seen as menacing established public order,
morality, marriage-market, local recreations or orthodoxy. People who
operate in the spaces between several group-cultures are in this regard
extremely vulnerable. They are presumed to possess a great flexibility in
repertories of behaviour, but when they fail to adapt adequately they
become an easy prey for groups striving to avert or punish, more or less
violently, the infringments of these people - known in historical literature
as 'cultural intermediaries'.
Only the secular authorities possessed the legal power to use violence,
but this fact did not restrain other groups from employing casual violence
according to the norms and values of their own cultural circuit. Violence is,
in contrast to what we might assume, not necessarily a purely emotional
and irrational matter. On the contrary: it constitutes a sanction which
usually contains a message between groups. People and groups interact in
daily life by employing specific customs, institutions, symbols and repre
sentations. These cultural forms do not always have the same, unequivocal
meaning to people. By looking at the specific bestowal of significance in a
given society we are able to demarcate distinct cultural circuits. They can
be understood as 'arenas' in which people can communicate with each
other by attaching the same meaning to corresponding modes of behaviour
or cultural forms.
Established, standard codes of behaviour are known as rituals. They can
be sacred or profane, formalised, and within certain cultural circuits wellunderstood and accepted forms of behaviour. The specific social, political,
economic and cultural context is essential to an understanding of their
particular meaning. Гог example, we can describe charivaris as the ritual
sanctioning of deviant behaviour. In the framework of these forms of ritual
hostility, objects, actions, relations, events, spaces and times can have a
special significance. Those situational codes of communication build the
ritual grammar of charivari.
Cultural intermediaries are persons bridging several circuits. They
usually operate in the spaces between government and subjects, church and
believers, scholars and illiterate, élite and people. As intermediaries, they
play a key role in acculturation processes, where problems of culturecontact and eventually culture-conflict might occur. On the one hand
brokers represent an élite (government, church or science) but on the other

hand they have ties of loyalty with the local people from whom they are
recruited or with whom they associate in daily life
In early modern society, cultural brokers were active in many fields of
life In the realm of religion there was the clergy (pastors, chaplains or
ministers), relations with profane circuits of knowledge and power were
made by school masters, physicians, notaries, solicitors, bailiffs or other
public servants The counterpart of those 'official' brokers was constituted
by informal intermediaries like quacks, colporteurs, inn-keepers and
market-singers Like official middlemen, they distributed knowledge
(therapies, news) and goods (prints, chapbooks, song-leafs) or managed
crucial centers of information (inns, markets, fairs) The capacity to handle
these unauthorised media made them very powerful Added to their
ambulant, intangible way of living it becomes clear why early modern
secular and ecclesiastical authorities were habitually very suspicious of
them Especially in periods of confessional or political instability, they were
treated with distrust and hostility because of their ability to distribute
information which was not in accordance with the dominant norms and
values The position of intermediaries is invariably ambiguous they are
powerful but dependent Their relations are usually marked by a patronclient setting the broker is a patron of his local group members, but at the
same time he is a client of more powerful people
By analysing conflicts of loyalty resulting from such patron-client
relations of middlemen, we can obtain keys to gain more insight into the
dynamics of group cultures in time and social space From an ethnohistoncal point of view, we are not only interested in forms of behaviour,
but also in problems of continuity and change
Thematic case-studies
This dynamic and more differentiated sense of culture is elaborated using
examples from the eastern part of Brabant over the period 1559-1853
(erection and re-estabhshment of the diocese Bois-le-duc), in which the
role and significance of brokers and media play a central part A chapter is
devoted to cultural variations in perception of the sacred Priests, ministers
and believers, in all diverse social strata, often had different conceptions of
holiness and its relation with secular world in time and space The attitudes
towards sacred and profane spaces (churches, cemeteries, market places,
taverns) within group cultures are analysed Special attention is given to
the rituals of pollution and purification, for example in the confiscation of
churches and chapels by other religious circles and/or social groups Another major question is that of distinctions in experiencing time, illustrated
by the introduction and maintenance of holy days what was the relation
between spare time and holy time?
An important part of this investigation involves early modern youth
culture in the Southern Netherlands The attitude of the ecclesiastical
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authorities towards mixed recreations of youngsters in the countryside is
examined from a long-term perspective (i 6th-19th century). Youngsters
participated in a characteristic group culture and held special meetings like
'spinning bees' and 'abbeys'. Usually they presented themselves as liminal
performers at charivari's. Other patterns of Dutch countryside sociability
were the profane shooting associations (guilds) and religious fraternities.
Secular and ecclesiastical authorities attempted to channel and purify folklife by means of rules and regulations. In general, research is focused on
specific modes of reception by subjects (acceptation, accommodation,
appropriation, negotiation or rejection) of these prescribed values.
Another part is devoted more strictly to religious popular culture, with
special attention to the creation and practice of devotions. Tensions
between the prescribed and practised order serve as guidelines. Several
modes of communication are analysed; oral culture manifested by sermons,
curses, folktales and popular songs is crucial in this respect. Commented
upon are the changing impact of the spoken word, and the culture of images
such as popular prints, sculptures and their ties to circuits of higher and
popular art. Images were usually closely connected to other modes of communication, like body language (gestures, violence) and the printed word
(chapbooks, almanacs).
By examining the interactions between cultures in the Southern
Netherlands in the long term we can trace changes or continuities in the
perception and behaviour of different groups in time and social space.
Lifestyles which dissented from dominant élite cultures were not exotic,
anecdotal or marginal phenomena. The study of changing relationships
between cultures of authorities and subjects provides us with keys to a
better understanding and interpretation of group cultures with their specific repertories of behaviour and rituals. In this way, we can place specific
historical evidence from the field of regional popular culture into an
intelligible ethnohistorical perspective.

Lange tijd werd het beeld van Brabant en zijn bevolking in de
geschiedschrijving gedomineerd door de begrippen achterstelling
en ontworsteling.
In Rituele repertoires onderwerpt de historicus Gerard
Rooi jakkers deze ideologische voorstelling, die vooral in de eerste
helft van deze eeuw opgeld deed, aan een radicale herziening. Hij
gaat op zoek naar de concrete dagelijkse praktijk van de cultuur
van dit gewest.
De leefstijlen die afwijken van de dominante elitecultuur zijn
geen exotische of anekdotische randverschijnselen, maar worden
' als groepsculturen met eigen gedragsrepertoires en rituelen geïnterpreteerd. Zo wordt hier licht geworpen op fenomenen als het
•ingrijpen van de.wereldlijke en kerkelijke overheden; de beleving
van dit ingrijpen in beeld en geschrift, in orale cultuur en rituelen;
de verschillen in beleving van heilige plaatsen en tijden; de gebruiken in jaarkalender en levenscyclus; alsmede de specifieke platte-,
• landssociabiliteit van de schuttersgilden en de' chàrivareske gezelschappen der jonkheid:
Rituele repertoires is een eerste samenhangend cultuur-historisch
overzicht, waaruit een intrigerend beeld oprijst van de Oostbrabantse volkscultuur.
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