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Voor u ligt de eerste uitgave van Den Heertgang in 2009. Net 

als het eerste nummer onder de nieuwe redactie is ook dit een 

dik nummer vol wetenswaardigheden. Tenminste, wij denken, 

dat de informatie het weten waard is. De inhoud is gevarieerd. 

Ze omvat een tijdspanne van zeker 350 jaar, van begin zeven-

tiende tot halverwege twintigste eeuw. Ze handelt over mensen, 

een familie, een gebouw in een buurt, een begrip en een 

modern ding. Wij hopen hiermee een breed publiek te interes-

seren zonder aan diepgang in te boeten.

Nog steeds zijn we op zoek naar artikelen die geplaatst kunnen 

worden in Den Heertgang. Deze hoeven niet kant en klaar te 

zijn, we zijn graag bereid om een en ander samen met u uit te 

werken. Hiervoor zoeken we ook schrijvers. En we zijn nog op 

zoek naar redactieleden om ons te versterken, waarbij een 

geschiedkundige achtergrond welkom is. De redactie wenst U 

veel leesgenot in deze Den Heertgang.

Voorwoord van de redactie

INHOUDSOPGAVE

  2  Reacties van lezers

  3  Het gilde Sint-Anthonius en Sint-Barbara, 

      een Brabants gilde toen en nu

14  De herkomst van de naam van 

      het blad “Den Heertgang”

16  Op het internaat Beekvliet

20  Interessante website

22  De Schildershof

26  De familie Voets - van der Steen, 

      het verhaal bij een oude foto
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HET GILDE SINT-ANTHONIUS EN SINT-BARBARA,  
EEN BRABANTS GILDE TOEN EN NU 

 Foto: Thijs Braam

Op deze foto van de winkeliersvereniging circa 

1960, die we in het vorige nummer plaatsten, 

kregen wij van verschillende lezers leuke reac-

ties. Onderstaande reacties en aanvullingen 

willen wij u niet onthouden.

Jan Heessels (Vught) schreef:

Beste redactie van Den Hertgang, 

Van mijn kant een paar aanvullingen bij de 

schitterende foto van de Gestelse winkeliersve-

reniging circa 1960. Van de foto zelf en de aan-

leiding daartoe weet ik niets, maar ik heb wel 

enkele opmerkingen bij de toelichtende tekst. 

Henk Schuurmans Ant. Zn, was inderdaad de 

enige zoon van de kruidenier Toon Schuurmans, 

die rond 1960 zijn winkel had op het adres 

St.Michielsstraat 1 (Hoek Ruwenbergstraat). 

Toon had ook nog wat groenten en fruit in de 

verkoop, maar dat was van bescheiden omvang. 

Overigens is Toon rond 1960 overleden. Zijn 

weduwe Marie Schuurmans-Vermeulen heeft de 

zaak daarna nog een flink aantal jaren voortge-

zet, met de steun van Henk, die een opleiding in 

de detailhandel volgde. 

Bij Piet van der Donk, textiel/mode St. 

Michielsstraat 22, de aanvulling dat hij zijn winkel 

ook een trekkende naam had gegeven. "De 

Kleine Winst" prijkte aan de voorgevel. Goed is 

te zien dan Mies en Piet broers waren, zoons 

van Harrie van der Donk, bijgenaamd Harrie de 

Mand - op zijn Gestels Maand - verwijzend naar 

het mandenmakersvak, waartoe deze behoorde. 

Jos Pijnenburg, antiek (Ruwenbergstraat), is 

rond 1960 niet geheel correct. Rond 1960 was 

het pand aan de Ruwenbergstraat, waar Jos 

Pijnenburg zich eerst rond 1967/68(?) vestigde, 

nog volop in bedrijf als hotelcafé-restaurant van 

de familie van der Linden. 

Mijn ouders hebben daar op 19 mei 1963 nog 

hun zilveren huwelijksfeest gevierd. Overigens 

kwam daar een delegatie van de Gestelse mid-

denstandsvereniging met o.a. Leo Kapteins mijn 

ouders op de receptie feliciteren. Achter het 

horecabedrijf was bioscoop Bio Big in 1960 nog 

wekelijks in functie. 

Jos Pijnenburg dreef met zijn vrouw een parfu-

merie annex bijouterie aan de Spijt, precies 

tussen de fietsenzaak van van Buuren en  de 

kruidenierszaak van Marinus Schellekens. 

Volgens mij ging Pijnenburg daar ook al voor-

zichtig wat antiek verkopen.

Frans Schellekens vulde aan

Marie van Hout had haar kruideniers- en textiel-

winkel op Theerestraat 85.

Jan, Harrie en Tien van der Donk, hadden hun 

elektra-bedrijf eerst in de Nieuwstraat, links 

naast het kerkhof.

Toon van der Sloot, de vader van Annie, had 

voorheen een winkel aan de Nieuwstraat, waar 

nu het gebouw van de Rabobank staat, tegen-

over Jumbo, toen café Immens. Het huis stond 

wat terug van de weg, met daarachter de 

Dommel.

Thijs van den Donk, had de bakkerij aan de Spijt, 

samen met zoon Piet en dochters Cor en Koosje. 

Voorheen hadden ze de bakkerij aan de 

Hoogstraat met ingang aan de Berkdijk.

Grard van Doorn, had een bakkerij aan de 

Theerestraat 13, samen met zijn dochter 

Francien.

Piet Verhagen had een kruidenierswinkel aan 

Theerestraat 91, later overgenomen door Frans 

van Lamoen, deze was getrouwd met Dieneke 

Verhagen.

Jantje van Gulick, drogisterij/parfumerie aan het 

Campanulaplein 9, was ook kruidenier.

Jan Merx, kruidenier, had zijn winkel op het 

Petrus Dondersplein in de oude pastorie, waar 

tot voor kort Wegwijs zat.

Henk Schuurmans, kruidenier, had zijn winkel in 

het begin van de Sint-Michielsstraat, tegenover 

café Overberg, waar nu cafetaria 't Huukske zit.

Toontje Goossens, slager, had zijn winkel op de 

hoek Hortensiastraat - Klokakker. Zijn collega 

slager Toon van Oirschot had een zaak aan het 

Petrus Dondersplein, later door Gerard 

Raaijmakers uitgebaat. Nu is daar de inrit van de 

EM-TÉ.

Pinus Immens, loodgieter/verwarming, had zijn 

bedrijf ook aan de Victoriastraat. Zijn vrouw 

Marie dreef een winkel in huishoudelijke artikelen 

en speelgoed aan de Nieuwstraat 46. Jos 

Pijnenburg, antiek, aan de Ruwe-bergstraat, 

begon zijn zaak in de Spijt 12.

Gestelse winkeliersvereniging circa 1960

REACTIES VAN LEZERS

1auteur Frans Schellekens  

Het woord gilde komt oorspronkelijk van het 

Germaanse woord "gehilde" en betekent "geza-

menlijke gift" of "verbond". In het Deens betekent 

gilde "maal" of "gelag", en in het oud-Noors is 

“gildi” "inleg" of ook "gelag". Die begrippen 

kennen we nog steeds. Het huidige Gestelse 

gilde kent nog steeds de oude traditie van inleg-

geld: nieuwe leden betalen een symbolisch 

bedrag om toegelaten te worden tot het gilde. 

Ook het gelag, de gezamenlijke maaltijd, de 

teerdag is nog steeds een belangrijk element in 

het gildeleven. De oorspronkelijke militaire 

functie van de oudste schuttersgilden wordt door 

niemand ontkend. Vooral in de Middeleeuwen 

verwachtte de (wereld- of geestelijk-) heer dat de 

gildebroeders in ruil voor het verlenen van voor-

rechten, hem met wapens zouden bijstaan indien 
1ahij dit nodig achtte . Met het gebruik van huur

lingen verdween de militaire functie naar de 

achtergrond, en werd de functie de verdediging 

van “outer en herd” (altaar en haardstede). 

Daarnaast ontwikkelden zich uit een aantal 

religieuze broederschappen schuttersgilden. 

Bij de Illustre Lieve Vrouwe Broederschap in

 's-Hertogenbosch is dat niet gebeurd, maar 

bijvoorbeeld in Leuven wel. De functie van de 

schuttersgilden werd er gaandeweg een van een 

plaatselijk verbond van mensen die voor elkaar 

iets wilden betekenen. De gilden hadden vaak 

een eigen altaar in de kapel of kerk. Zij voorza-

gen mede in het levensonderhoud van priesters, 

verleenden liefdadigheid en men hielp elkaar in 

tijden van rampspoed. Tijdens pestepidemieën 

begroeven zij de pestlijders en reinigden zij de 

huizen. Schuttersgilden moeten worden onder-

scheiden van broederschappen en van 

ambachtsgilden. Broederschappen hebben 

meestal een religieuze en liefdadige taak, 

ambachtsgilden hadden een economische 

functie. In Sint-Michielsgestel bestaat nog het 

bijenhoudersgilde Sint-Ambrosius.

HET GILDE SINT-JORIS EN SINT-CATHARINA

Dit gilde is slapend, maar er bestaat nog wel een 

zilvervest met daarop dertien koningsplaten. 

Verder worden nog achttien zilveren schilden en 

een standaard (vaandel) bewaard. Deze spullen 

zijn ter hand gesteld aan het gilde Sint-Anthonius 

en Sint-Barbara, dat het op zijn beurt in beheer 

van het gemeentebestuur heeft gegeven. Mocht 

het gilde weer actief worden dan heeft het in 

ieder geval wat voorwerpen om mee te begin-

nen. Op het gemeentehuis is nog een schilderij 

te bewonderen, waarop Janus van de Donk met 

het koningsvest is afgebeeld. 

De oudste koningsplaat op dit zilvervest is van 

1686, op naam van Gerart Stans Molenmaekers 

met familiewapen waarin winkelhaak, boom, 

gans en helmteken. Verder staat er de tekst op: 

“secretaris der vreiheit Sint Eudenroy”. 

Dit laatste gilde was volgens een zilverplaat uit 

1688 gevestigd in Halder. In 1735 wordt er op 

een koningsplaat gewag  gemaakt van het gilde 

Sint-Joris en Sint-Catharina. 

Er moet nog meer zilver zijn of zijn geweest want 
2Jolles  beschreef in 1934 dat er een half platte 

vogel was, zoals op de bijgaande foto is te zien 

bij Piet Pennings. Het gilde Sint-Joris en Sint-

Catharina heeft sinds 28 september 1903 geen 

Frans Schellekens rond 1955 als vendelier, tijdens 
Gestelse kermis met het gilde op weg van de kerk naar 
café Overberg. De foto is genomen op de Nieuwstraat, 
vanuit de Oude Schoolstraat. Op de achtergrond is de 
winkel van schoenmaker van der Lee te zien.

1 Frans Schellekens is 50 jaar lid van het Gestelse gilde 

St. Anthonius en St. Barbara. In deze bijdrage geeft hij 

zijn wetenschap omtrent zijn gilde, waarvan hij nu ere-

hoofdman is, weer.

Den heertgang jaargang 15, maart 2009 Den heertgang jaargang 15, maart 2009 32



HET GILDE SINT-ANTHONIUS EN SINT-BARBARA,  
EEN BRABANTS GILDE TOEN EN NU 

 Foto: Thijs Braam

Op deze foto van de winkeliersvereniging circa 

1960, die we in het vorige nummer plaatsten, 

kregen wij van verschillende lezers leuke reac-

ties. Onderstaande reacties en aanvullingen 

willen wij u niet onthouden.

Jan Heessels (Vught) schreef:

Beste redactie van Den Hertgang, 

Van mijn kant een paar aanvullingen bij de 

schitterende foto van de Gestelse winkeliersve-

reniging circa 1960. Van de foto zelf en de aan-

leiding daartoe weet ik niets, maar ik heb wel 

enkele opmerkingen bij de toelichtende tekst. 

Henk Schuurmans Ant. Zn, was inderdaad de 

enige zoon van de kruidenier Toon Schuurmans, 

die rond 1960 zijn winkel had op het adres 

St.Michielsstraat 1 (Hoek Ruwenbergstraat). 

Toon had ook nog wat groenten en fruit in de 

verkoop, maar dat was van bescheiden omvang. 

Overigens is Toon rond 1960 overleden. Zijn 

weduwe Marie Schuurmans-Vermeulen heeft de 

zaak daarna nog een flink aantal jaren voortge-

zet, met de steun van Henk, die een opleiding in 

de detailhandel volgde. 

Bij Piet van der Donk, textiel/mode St. 

Michielsstraat 22, de aanvulling dat hij zijn winkel 

ook een trekkende naam had gegeven. "De 

Kleine Winst" prijkte aan de voorgevel. Goed is 

te zien dan Mies en Piet broers waren, zoons 

van Harrie van der Donk, bijgenaamd Harrie de 

Mand - op zijn Gestels Maand - verwijzend naar 

het mandenmakersvak, waartoe deze behoorde. 

Jos Pijnenburg, antiek (Ruwenbergstraat), is 

rond 1960 niet geheel correct. Rond 1960 was 

het pand aan de Ruwenbergstraat, waar Jos 

Pijnenburg zich eerst rond 1967/68(?) vestigde, 

nog volop in bedrijf als hotelcafé-restaurant van 

de familie van der Linden. 

Mijn ouders hebben daar op 19 mei 1963 nog 

hun zilveren huwelijksfeest gevierd. Overigens 

kwam daar een delegatie van de Gestelse mid-

denstandsvereniging met o.a. Leo Kapteins mijn 

ouders op de receptie feliciteren. Achter het 

horecabedrijf was bioscoop Bio Big in 1960 nog 

wekelijks in functie. 

Jos Pijnenburg dreef met zijn vrouw een parfu-

merie annex bijouterie aan de Spijt, precies 

tussen de fietsenzaak van van Buuren en  de 

kruidenierszaak van Marinus Schellekens. 

Volgens mij ging Pijnenburg daar ook al voor-

zichtig wat antiek verkopen.

Frans Schellekens vulde aan

Marie van Hout had haar kruideniers- en textiel-

winkel op Theerestraat 85.

Jan, Harrie en Tien van der Donk, hadden hun 

elektra-bedrijf eerst in de Nieuwstraat, links 

naast het kerkhof.

Toon van der Sloot, de vader van Annie, had 

voorheen een winkel aan de Nieuwstraat, waar 

nu het gebouw van de Rabobank staat, tegen-

over Jumbo, toen café Immens. Het huis stond 

wat terug van de weg, met daarachter de 

Dommel.

Thijs van den Donk, had de bakkerij aan de Spijt, 

samen met zoon Piet en dochters Cor en Koosje. 

Voorheen hadden ze de bakkerij aan de 

Hoogstraat met ingang aan de Berkdijk.

Grard van Doorn, had een bakkerij aan de 

Theerestraat 13, samen met zijn dochter 

Francien.

Piet Verhagen had een kruidenierswinkel aan 

Theerestraat 91, later overgenomen door Frans 

van Lamoen, deze was getrouwd met Dieneke 

Verhagen.

Jantje van Gulick, drogisterij/parfumerie aan het 

Campanulaplein 9, was ook kruidenier.

Jan Merx, kruidenier, had zijn winkel op het 

Petrus Dondersplein in de oude pastorie, waar 

tot voor kort Wegwijs zat.

Henk Schuurmans, kruidenier, had zijn winkel in 

het begin van de Sint-Michielsstraat, tegenover 

café Overberg, waar nu cafetaria 't Huukske zit.

Toontje Goossens, slager, had zijn winkel op de 

hoek Hortensiastraat - Klokakker. Zijn collega 

slager Toon van Oirschot had een zaak aan het 

Petrus Dondersplein, later door Gerard 

Raaijmakers uitgebaat. Nu is daar de inrit van de 

EM-TÉ.

Pinus Immens, loodgieter/verwarming, had zijn 

bedrijf ook aan de Victoriastraat. Zijn vrouw 

Marie dreef een winkel in huishoudelijke artikelen 

en speelgoed aan de Nieuwstraat 46. Jos 

Pijnenburg, antiek, aan de Ruwe-bergstraat, 

begon zijn zaak in de Spijt 12.

Gestelse winkeliersvereniging circa 1960

REACTIES VAN LEZERS

1auteur Frans Schellekens  

Het woord gilde komt oorspronkelijk van het 

Germaanse woord "gehilde" en betekent "geza-

menlijke gift" of "verbond". In het Deens betekent 

gilde "maal" of "gelag", en in het oud-Noors is 

“gildi” "inleg" of ook "gelag". Die begrippen 

kennen we nog steeds. Het huidige Gestelse 

gilde kent nog steeds de oude traditie van inleg-

geld: nieuwe leden betalen een symbolisch 

bedrag om toegelaten te worden tot het gilde. 

Ook het gelag, de gezamenlijke maaltijd, de 

teerdag is nog steeds een belangrijk element in 

het gildeleven. De oorspronkelijke militaire 

functie van de oudste schuttersgilden wordt door 

niemand ontkend. Vooral in de Middeleeuwen 

verwachtte de (wereld- of geestelijk-) heer dat de 

gildebroeders in ruil voor het verlenen van voor-

rechten, hem met wapens zouden bijstaan indien 
1ahij dit nodig achtte . Met het gebruik van huur

lingen verdween de militaire functie naar de 

achtergrond, en werd de functie de verdediging 

van “outer en herd” (altaar en haardstede). 

Daarnaast ontwikkelden zich uit een aantal 

religieuze broederschappen schuttersgilden. 

Bij de Illustre Lieve Vrouwe Broederschap in

 's-Hertogenbosch is dat niet gebeurd, maar 

bijvoorbeeld in Leuven wel. De functie van de 

schuttersgilden werd er gaandeweg een van een 

plaatselijk verbond van mensen die voor elkaar 

iets wilden betekenen. De gilden hadden vaak 

een eigen altaar in de kapel of kerk. Zij voorza-

gen mede in het levensonderhoud van priesters, 

verleenden liefdadigheid en men hielp elkaar in 

tijden van rampspoed. Tijdens pestepidemieën 

begroeven zij de pestlijders en reinigden zij de 

huizen. Schuttersgilden moeten worden onder-

scheiden van broederschappen en van 

ambachtsgilden. Broederschappen hebben 

meestal een religieuze en liefdadige taak, 

ambachtsgilden hadden een economische 

functie. In Sint-Michielsgestel bestaat nog het 

bijenhoudersgilde Sint-Ambrosius.

HET GILDE SINT-JORIS EN SINT-CATHARINA

Dit gilde is slapend, maar er bestaat nog wel een 

zilvervest met daarop dertien koningsplaten. 

Verder worden nog achttien zilveren schilden en 

een standaard (vaandel) bewaard. Deze spullen 

zijn ter hand gesteld aan het gilde Sint-Anthonius 

en Sint-Barbara, dat het op zijn beurt in beheer 

van het gemeentebestuur heeft gegeven. Mocht 

het gilde weer actief worden dan heeft het in 

ieder geval wat voorwerpen om mee te begin-

nen. Op het gemeentehuis is nog een schilderij 

te bewonderen, waarop Janus van de Donk met 

het koningsvest is afgebeeld. 

De oudste koningsplaat op dit zilvervest is van 

1686, op naam van Gerart Stans Molenmaekers 

met familiewapen waarin winkelhaak, boom, 

gans en helmteken. Verder staat er de tekst op: 

“secretaris der vreiheit Sint Eudenroy”. 

Dit laatste gilde was volgens een zilverplaat uit 

1688 gevestigd in Halder. In 1735 wordt er op 

een koningsplaat gewag  gemaakt van het gilde 

Sint-Joris en Sint-Catharina. 

Er moet nog meer zilver zijn of zijn geweest want 
2Jolles  beschreef in 1934 dat er een half platte 

vogel was, zoals op de bijgaande foto is te zien 

bij Piet Pennings. Het gilde Sint-Joris en Sint-

Catharina heeft sinds 28 september 1903 geen 

Frans Schellekens rond 1955 als vendelier, tijdens 
Gestelse kermis met het gilde op weg van de kerk naar 
café Overberg. De foto is genomen op de Nieuwstraat, 
vanuit de Oude Schoolstraat. Op de achtergrond is de 
winkel van schoenmaker van der Lee te zien.

1 Frans Schellekens is 50 jaar lid van het Gestelse gilde 

St. Anthonius en St. Barbara. In deze bijdrage geeft hij 

zijn wetenschap omtrent zijn gilde, waarvan hij nu ere-

hoofdman is, weer.

Den heertgang jaargang 15, maart 2009 Den heertgang jaargang 15, maart 2009 32



koning meer geschoten, althans er zijn geen 

koningsplaten van na die datum. De gildeplaten 

zijn een kostbaar cultuurbezit en zijn dan ook 

geregistreerd, op foto gezet en worden zorgvul-

dig beheerd.

De regels waaraan een gilde zich te houden 

heeft, werden vastgelegd in een "Caert". In 1669 

werd er voor dit gilde een nieuwe Caert uitge-

bracht door Frd. M. de la Tour d'Auvergne, Grave 

van Aubergine, Markies van Bergen o.d. Zoom. 

Uit de aanhef ervan bleek dat in troebelen der 

tijden het hele bezit van het gilde verloren was 

gegaan. Deze Caert, zo bleek onlangs, wordt 

bewaard bij het BHIC.

Toen Jolles in 1934 de gilden inventariseerde 

was het gilde Sint-Joris en Sint-Catharina op 

sterven na dood. Er werd nog jaarlijks in juni of 

juli een bieravond georganiseerd, waarbij de 

twaalf resterende leden aanwezig waren, maar 

aan koningschieten werd niet gedacht. Het gilde 

heeft nog bestaan tot in de zestiger jaren van de 

vorige eeuw getuige het jongste schild, uit 1961 

met daarop de namen van pastoor Burgers en A. 

v. d. Donk.

HET GILDE SINT-ANTHONIUS EN SINT-

BARBARA

Ook het gilde Sint-Anthonius en Sint-Barbara 

heeft een Caert. De Caert is op 15 juni 1614 op 

perkament geschreven en in een boek opgeno-

men. Ze was ondertekend en met lak gezegeld 

door Hendrick Grave tot den Bergh, vrijheer tot 

Hedel en Bautersum, St. Stephansweerd, 

Spalbeck, Aut Herlaer, St. Michielsgestel enz. en 

gold ook hier als een vervanging voor een oude-

re versie. Het jaar 1614 viel in het Twaalfjarig 

Bestand (1609-1621), zodat vermoed kan wor-

den dat de oude versie tijdens de troebelen van 

de Tachtig Jarige Oorlog verloren is geraakt. Het 

origineel is nog in het bezit van het gilde.

De Caert bestaat uit 25 artikelen. Hierin staan 

onder andere de regels voor de gildeoverheid 

(bestuur), ook wel gildehoogheid genoemd. De 

gildeoverheid bestaat ook nu nog uit een 

Hoofdman (voorzitter), Koning, Deken schrijver 

(secretaris), Deken schatbewaarder of 

Buideldrager (penningmeester), Ouw Deken en 

Jong Deken. In artikel 2 staat, dat men alleen lid 

kan worden met instemming van de hoofdman, 

de koning en de dekenen. Om lid te kunnen zijn 

moest men wel een stalen voetboog met half 

dozijn bouten (pijlen) en nog wat andere uitrus-

ting hebben.

Verder wordt in de Caert beschreven dat er 

jaarlijks vier teerdagen waren en welke boetes 

de gildebroeders moesten betalen als zij niet 

kwamen opdagen, wat het gilde moest doen bij 

pest, begrafenissen, enzovoorts.

De regels voor het schieten op de papegaai zijn 

zorgvuldig omschreven. Er is vermeld hoeveel 

trouwbier betaald moest worden en de Caert 

verordonneert dat de gildebroeders zich bij het 

teren behoorlijk dienden te gedragen. Ook de 

boetes voor het niet nakomen van de verplich- De eerste pagina van de Caert van het gilde Sint-Anthonius en Sint-Barbara.   foto: BHIC

Een foto van het gilde St.Joris en St.Catharina voor de Drie Zwaantjes, waarschijnlijk uit de periode 1925 - 1928. Van 
Links naar rechts: Paul v.d. Westelaken (Paul de West), Martinus Venrooij (Boer Venrooij), Piet Pennings (Vader van 
Wim Pennings), Orieke van Breugel, 5e van links (onbekend), Jan van Breugel (zoon van Orieke ofwel van den 
nijveraar), Hermus Pennings (Smid, broer van Piet Pennings).
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tingen zijn in dit reglement vastgelegd. Dit gaat 

van het leveren van waskaarsen met een 

gewicht van een pond voor op het altaar in de 

kerk, tot halve en hele vaten bier voor de gilde-

broeders bij nalatigheden. Van deze oude Caert 

is een transscriptie gemaakt door drs. W. H. 
3Knippenberg .

Het vernieuwen van de Caert in 1614 is waar-

schijnlijk nodig geweest om in tijden van nood de 

wapens te mogen en kunnen hanteren; de Caert 

diende dan ook als wapenvergunning voor het 

Gilde. Tijden van nood zijn er in deze streek 

genoeg geweest, denk maar aan de beelden-

storm, waarbij op 22 augustus 1566 de St. Jan in 

Den Bosch werd vernield. In deze troebele tijden 

werd veel goud en zilver geroofd en werden 

altaarstukken en kerkinterieur vernield of meege-

nomen, waaronder natuurlijk ook de gildenalta-

ren. In 1622 vond de aanval van Prins Maurits op 

Den Bosch plaats en in 1625 vielen Spanjaarden 

de Meierij weer binnen. In 1629 veroverde 

Frederik Hendrik 's-Hertogenbosch na een 

maandenlang beleg en in 1671 volgde de inval 

van de Fransen. Van al dit oorlogsgeweld had 

ook Sint-Michielsgestel veel te lijden, met name 

door de stropende en brandschattende soldaten 

en bendes die in de Meierij rondtrokken. De 

Gestelse gilden zullen daarbij ongetwijfeld hun 

rol hebben moeten spelen.

Dat het gilde de Caert nog heeft is een wonder te 

noemen. Zelfs tijdens de Tweede Wereldoorlog 

(1940 - 1945) is er behoudens het vaandel van 

de gildeschatten niets verloren gegaan. Omdat 

de oude Caert niet voldeed aan de moderne 

wetgeving en omdat de broeders niet langer 

hoofdelijk aansprakelijk wilden zijn, heeft notaris 

Baron A.W. Sloet op 25 oktober 1979 nieuwe 

statuten opgemaakt.

De ouderdom van het gilde

Het gilde Sint-Anthonius en Sint-Barbara houdt 

1612 aan als oprichtingsjaar, omdat het van dat 

jaar een zilveren schildje heeft. Dat schildje staat 

op naam van Dielis Peters van der Veen, maar 

hij is waarschijnlijk niet de oprichter, noch de 

eerste koning. Het gilde is veel ouder, omdat de 

zilveren gildepapegaai zo'n honderd jaar ouder is 

dan dat oudste schild van 1612 en er zijn aanwij-

zingen in historische geschriften dat het gilde 

ouder is. Zo vond tijdens de Honderdjarige 

oorlog in 1371 de slag bij Baesweiler plaats, 

waarbij Gelre en Gulik slaags raken met de 

Namen en Brabant. Daar werden ook troepen 

van de heer van Herlaar ingezet, met als bevel-

voerder Jan Spierinx en zijn zoon Gieles. In 1417 

was er sprake van een gildefeest op Herlaar. 

Rentmeester Wouter de Gruyter schreef in zijn 

kasboek dat de "scutten van Gestel" op St. Jan 

Baptist, zondag 24 juni van dat jaar, waarop het 

begin van de zomer wordt gevierd, een schut-

tersfeest hadden gehouden. Zij hadden toen van 

Maria van Randerode, vrouwe van Duffel en 

Herlair twee gulden ten geschenke gekregen. En 

dat was toch geen onaardige som gelds: haar 

dienstmaagd Liesbeth verdiende tien gulden per 

jaar en de kok moest het met vijf gulden per jaar 

doen. In 1532 kocht Hendrick van Deventer 

Nieuw Herlaar. Hij was een royaal mens en liet 

70 kannen wijn schenken aan de Gestelse 

schutters. Die van Den Dungen kregen een ton 

bier. In 1579, tijdens de Tachtigjarige oorlog, 

hadden Bossche Schutterijen het plan om met 

hulp van Gestel en Den Dungen de Meierij in te 

trekken om klokken uit de torens te stelen voor 

het gieten van kanonnen, maar dit plan is door 

omstandigheden niet doorgegaan. Genoeg 

bewijs dus dat de Gestelse gilden ouder zijn dan 

1612, of oudere voorlopers hebben gehad.

Bij de uitgifte van de Caert had het gilde Sint-

Anthonius en Sint-Barbara zijn naam waarschijn-

lijk al. Uit de keuze van zijn heiligen blijkt waar 

het voor stond. Sint Anthonius werd namelijk 

vooral aangeroepen bij de pest en Sint-Barbara 

geldt vooral als de schuts schutspatrones tegen 

geweld. Volgens de legende liet haar vader, in 

een poging om haar te dwingen haar christelijk 

Een van de oudste schilden van het gilde stamt uit 1628, 
toen Peter Hendrickx Goeiaerts van der Donck koning 
werd. foto: gilde St. Anthonius en St. Barbara.

geloof te verzaken, Barbara in een toren opslui-

ten en martelen, doch ze bleef bij haar geloof, 

waarna haar vader haar uiteindelijk onthoofdde. 

Haar vader werd daarop dodelijk getroffen door 

de bliksem. Sint-Barbara geldt als beschermster 

tegen branden, bliksem en tegen een plotselinge 

dood. Haar hulp kan ingeroepen worden als 

storm het land verwoest.

De functie van het gilde was dus enerzijds het 

behoeden tegen het (oorlogs) geweld, anderzijds 

had het een functie bij het bestrijden van de pest. 

Bij pestepidemieën werd het begraven der doden 

en het reinigen der huizen aan dit gilde overgela-

ten. De gestorvene moest in een stevige kist 
4buiten de deur worden gezet . Het gilde bezat 

lijkwaden en mantels, die werden verhuurd. Het 

gilde kan op die manier gezien worden als voor-

loper van de  begrafenisondernemer. 

Na het oprichtingsjaar 1612

Wapenfeiten van het gilde van na 1612 zijn in 

feite niet bekend. Voor zover het een rol heeft 

gehad, was die na 1648, na de vrede van 

Munster, wel uitgespeeld. Brabant raakte zijn 

stem kwijt in het kapittel der Staten Generaal der 

Republiek. Katholieken konden formeel geen 

openbaar ambt meer uitvoeren, priesters werden 

verdreven en kloosters gesloten. Ook het gilde 

werd beperkt in zijn doen en laten. Zo moest het 

Groepsfoto van het Gilde St. Anthonius en St. Barbara tijdens de teerdag in 1953. De foto is gemaakt voor 
Café Overberg. Op de achtergrond het nieuwe vaandel,  geschonken door Graaf van Lijnden. 
Links met vendel Bert van Breugel, daarnaast Grard van Grinsven. Zittend met zilver Toon van Berkel, 
naast Bert van Berkel (hoofdman), waarnaast mevr. Rutten zit. Helemaal rechts Bertus van Kessel. 
Wie herkent meer gildebroeders van toen? Laat het de redactie weten.

papegaai schieten worden afgeschaft. Niet-

katholieken moesten in het gilde worden opgeno-

men. Van alle vanen en vendels moest het Sint-

Andreaskruis (diagonaal kruis) worden verwij-

derd en ook de afbeeldingen van heiligen op 

vanen moesten verdwijnen. Maar de gilden 

trokken zich hier weinig van aan, ondanks het 

verbod gingen de “paepse stoutigheden” door. 

De gilden zetten de oude tradities voort, in de 

136 jaar na 1612 werd 18 maal koning gescho-

ten, zo blijkt uit het zilver. Evert van der Kamme 

werd in die tijd zelfs keizer. 

In de Franse tijd, na 1794, leidde de vrees om 

ingelijfd te worden bij de Nationale Garde - de 

gildebroeders waren immers bedreven in het 

hanteren van een snaphaan (geweer) - ertoe dat 

veel leden terugtraden uit het gilde. Verder 

waren de gilden bang dat hun goederen in 

beslag zouden worden genomen, zoals in België 

was gebeurd. Daarom verkochten zij hun goede-

ren of ze lieten ze op naam zetten van een van 

de gildebroeders. Het bezit van de gilden is toen 

praktisch verdwenen en nooit meer in gildehan-

den teruggekomen.

Lid voor het leven

Lid werd en wordt je voor het leven en het lid-

maatschap vererft. Het gilde Sint-Anthonius en 

Sint-Barbara is van oorsprong een stam- ofwel 
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bloedgilde. Het lidmaatschap ging over van 

vader op zoon. Bij onvoldoende aanwas moch-

ten ook zonen van de dochters lid worden. Het 

gilde volgde oudtijds dus de zogenaamde bloed-

lijn, maar met die traditie werd zo'n veertig jaar 

geleden gebroken. 

In 1968 is Henk Eijkemans als eerste lid buiten 

de stam aangenomen. Hij werd aangezocht om 

hoofdman te worden, omdat hoofdman Bert van 

Berkel plotseling was overleden en men geen 

geschikte opvolger kon vinden in eigen gelede-

ren. Henk Eijkemans was al wel ingevoerd bij het 

Gilde doordat hij bij het 350-jarig bestaan veel 

hand- en spandiensten had verricht. Afstappen 

van de bloedlijn was toen heel ingrijpend. Onder 

de leden was veel protest en de afschaffing 

leidde ertoe dat verschillende leden de bijeen-

komsten blijvend verzaakten en daarmee het 

gilde verlieten. Zij werden slapend lid, want 

ontslag uit het gilde is in principe niet mogelijk.

Sindsdien geldt dat iedere man lid kan worden, 

mits er geen zwaarwegende argumenten zijn bij 

één van de leden. Nieuwe leden moeten zich wel 

altijd een gildebezigheid eigen maken, hetzij 

vendelen, tamboeren, geweer- of kruisboog-

schieten, dan wel jeu-de-boulen. Vrouwen kun-

nen geen lid worden van het gilde Sint-Anthonius 

en St. Babara, maar wel gastlid. Dit is bij veel 

gilden anders geregeld, want ieder gilde is 

autonoom in zijn beslissingen.

Nieuwe leden worden het eerste jaar aspirant lid. 

Hierna wordt in een algemene vergadering met 

bonen, bruine (voor) en witte (tegen), gestemd. 

Minstens tweederde van de stemmen moet 

positief zijn. Is het aantal bruine bonen tussen 

éénderde en tweederde, dan wordt het aspirant-

lidmaatschap met een jaar verlengd, waarna 

opnieuw gestemd moet worden. Leden van het 

gilde worden voor het leven ingestemd. Alleen bij 

onenigheid of als een gildebroeder zich onbe-

hoorlijk gedraagt, kan de hoogheid hem uit de 

broederschap verwijderen.

De inkomsten

De toetredingsdrempel is laag, net als vroeger. 

Weliswaar diende men toen over wapenuitrus-

ting te beschikken, maar lidmaatschapsgeld 

werd niet gevraagd. Dat was logisch, gelet op de 

vrijwillige maatschappelijke functie die de gilden 

uitoefenden.

Vroeger bezat het gilde grond en had het inkom-

sten uit landhuur en (lichtmis)pacht. Men ontving 

giften van beschermheren of werd er trouwgeld 

aan het gilde betaald. Er waren ook inkomsten 

uit tienden, welk recht het gilde vaak had verkre-

gen door vererving. Er is een rekening uit 1839 

waarin gewag wordt gemaakt van landhuur voor 

drie stukken grond, die respectievelijk ƒ 25,50, 

ƒ 13,00 en ƒ 13,25 per jaar aan huur opleverden. 

Het gilde organiseerde het kermisdansen en dat 

was een hèèl lucratieve activiteit. Tegenwoordig 

worden de kosten van het gilde hoofdelijk omge-

slagen over de gildebroeders. De leden doen in 

de lijn van het verleden een donatie, maar beta-

len geen contributie, ook al wordt die bijdrage in 

gezamenlijkheid vastgesteld!

Keuren en breuken

Het gilde is tegenwoordig één en al traditie. De 

keuren en breuken van vroeger, vastgelegd in de 

Caert, hebben plaats gemaakt voor statuten, 

maar veel van de  rechten en gebruiken bestaan 

nog steeds. De meest in het oog springende 

gebruiken zijn wel het koningsschieten en de 

wijze van kleden. 

Bij het koningschieten wordt op de schutsboom 

een uit hout gesneden vogelfiguur (papegaai) 

geplaatst. Bij deze wedstrijd gaat het er om het 

laatste stukje van de houten vogel naar beneden 

te schieten. De gildebroeder die dat voor elkaar 

krijgt, wordt de koning en moet aan het gilde een 

zilveren plaat schenken. 

Het gilde Sint-Antonius en Sint-Barbara houdt 

ieder jaar op kermismaandag een onderlinge 

wedstrijd, maar slechts één keer in de vier jaar 

wordt er om de koningstitel geschoten. Er waren 

tijden waarin het ieder jaar gebeurde, maar ook 

tijden waarin helemaal niet mocht of kon worden 

geschoten. Als je het koningszilver bekijkt zijn er 

nogal wat hiaten. Tussen 1898 en 1998 zijn er 

Vóór het koningschieten in 1995 plaatsen Jan van Zon, 
Adriaan van Breugel en Gerard Gersjes 
(v.l.n.r.) de houten vogel voor de kogelvanger. 
foto: Gilde St. Anthonius en St. Barbara.

veertien nieuwe schilden bijgekomen, dat is elf te 

weinig. Het gilde Sint-Anthonius en Sint-Barbara 

maakte, net als het hele gildenwezen in de 

eerste helft van de twintigste eeuw een moeilijke 

tijd door, er zal dus wel eens een wedstrijd niet 

doorgegaan zijn. Tegenwoordig is het gilde weer 

springlevend.

Het koningschieten verloopt volgens een vast 

protocol. Aan het begin wordt gecontroleerd of er 

niet met de papegaai geknoeid is. Verder moet 

de schutsboom vrijgemaakt worden van demo-

nen door met de vaandrig voorop, driemaal 

rechtsom rond de schutsboom te gaan met 

iedereen die om de koningstitel gaat meestrijden.  

Na dit vrijmaken wordt het koningszilver bij de 

schutsboom opgehangen en wordt geloot in 

welke volgorde de deelnemende gildebroeders 

moeten schieten. Het eerste schot dient om de 

vogel te vrijen. Dit eerste schot wordt gelost door 

de burgemeester of een andere vertegenwoordi-

ger van de gemeente. Daarna schiet de pastoor 

in zijn hoedanigheid van kerkelijke gildeheer en 

vervolgens is het de beurt aan de beschermheer 

en dan aan de nog regerende koning. Daarna 

pas schieten de deelnemende gildebroeders. 

Als de vogel uit het goede hout gesneden is, zijn 

er gewoonlijk een paar honderd schoten nodig 

om hem 'los te schieten'. Koning worden is 

daardoor meer een kwestie van geluk dan van 

vaardigheid; iedere deelnemer maakt evenveel 

kans op het koningschap.

De kroning en de koninklijke plichten

Zodra bekend is wie de koning is, gaat de gildeo-

verheid in beraad over de vraag of de gelukkige 

schutter de komende vier jaar in staat wordt 

geacht het koningschap en de daarbij horende 

representatieve taken te vervullen. De laatste 

vijftig jaar is het niet voorgekomen, dat iemand 

geen koning kon worden. Het is wèl voorgeko-

men, dat een koning niet in staat was om een 

schild te schenken, maar dat werd toen opgelost 

doordat de gildebroeders gezamenlijk de kosten 

van het koningsschild hebben betaald.

Na het beraad begint het kroningsceremonieel. 

Dat begint met het handen wassen, ten teken 

van reinheid: “Den Koning Rein Onschendbaar”. 

Hierna wordt het koningszilver omgehangen door 

de hoofdman, die daarbij de woorden uitspreekt: 

“Belooft gij het zilver met ere te dragen en zorg-

vuldig te bewaren, en het te zijner tijd wederom 

aan de hoofdman over te dragen en verder al 

hetgeen te doen, wat van een koning volgens de 

privilegebrief verwacht wordt?” De koning zal 

bevestigend antwoorden, waarop de hoofdman 

vervolgt: “Dan verklaar ik hiermede (naam van 

de koning) officieel tot koning van het Gilde Sint-

Anthonius en Sint-Barbara en dat hij over het 

vaandel mag gaan.” De vaandrig spreidt het 

vaandel voor de voeten van de nieuwe koning en 

deze gaat hier overheen. Over het vaandel gaan 

is alleen toegestaan aan de koning van het gilde, 

aan de koning of koningin van Nederland en aan 

een nieuw benoemde gildeheer. 

Wie nu koning schiet is dit dus voor vier jaar. 

Volgens de regels heeft hij zeggenschap, maar 

in de praktijk wordt de koning aangestuurd door 

de overheid, het gildebestuur. Het koningschap 

is daardoor een ceremoniële functie. De koning 

draagt de naam van het gilde uit. Zonder de 

koning mag het gilde niet naar buiten treden, 

tenzij er zwaarwegende redenen voor zijn afwe-

zigheid zijn.

Volgens de Caert is de koning in hoogsteigen 

persoon “gehouden, eer hij 't zilver zal mogen 

aanvaarden, daarvoor te stellen een goede 

sufficiënten cautie (= toereikende borgtocht) en 

borge 't zilver wel te bewaren en wederom te 

leveren aan den Hoofdman en Dekenen.” De 

praktijk is inmiddels dat er geen borgsom betaald 

hoeft te worden en dat het bewaren en het 

onderhoud van het zilver is uitbesteed aan een 

der gildebroeders. 

De koning heeft de plicht het gilde een zilveren 

plaat schenken, waarop zijn naam staat en hij 

moet de gildebroeders een vat bier schenken; 

deze tweede plicht wordt tegenwoordig door de 

hoge prijs van een vat bier wat vrijer 

geïnterpreteerd. Gedurende zijn koningschap 

hoeft de koning tijdens de teerdagen voor zijn 

verteer niet te betalen. 

De keizer

Wie bij het gilde Sint-Anthonius en Sint-Barbara 

drie keer op een rij koning wordt, krijgt de keizer-

titel. De keizer kan zijn titel niet verliezen. Wie 

keizer is, blijft dat voor de rest van zijn leven. 

Een gilde kan dus méér dan één keizer hebben. 

De laatste keer dat er bij Sint-Anthonius en Sint-

Barbara een keizer was, was in 1738! 

In 2008 was het koningschieten wel bijzonder 

spannend, omdat Thieu van Berkel de voor-

gaande twee keer koning was geworden. Hij 

kon dat jaar dus keizer worden! Na ruim 100 

schoten stond de vogel op vallen. Vóór Thieu 

moest nog één schutter schieten, naar verluid 

een kameraad van Thieu. Dat leek dus een 

uitgemaakte zaak. Deze schutter hoefde alleen 

maar mis te schieten en dan was de keizerstitel 
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bloedgilde. Het lidmaatschap ging over van 

vader op zoon. Bij onvoldoende aanwas moch-

ten ook zonen van de dochters lid worden. Het 

gilde volgde oudtijds dus de zogenaamde bloed-

lijn, maar met die traditie werd zo'n veertig jaar 

geleden gebroken. 

In 1968 is Henk Eijkemans als eerste lid buiten 

de stam aangenomen. Hij werd aangezocht om 

hoofdman te worden, omdat hoofdman Bert van 

Berkel plotseling was overleden en men geen 

geschikte opvolger kon vinden in eigen gelede-

ren. Henk Eijkemans was al wel ingevoerd bij het 

Gilde doordat hij bij het 350-jarig bestaan veel 

hand- en spandiensten had verricht. Afstappen 

van de bloedlijn was toen heel ingrijpend. Onder 

de leden was veel protest en de afschaffing 

leidde ertoe dat verschillende leden de bijeen-

komsten blijvend verzaakten en daarmee het 

gilde verlieten. Zij werden slapend lid, want 

ontslag uit het gilde is in principe niet mogelijk.

Sindsdien geldt dat iedere man lid kan worden, 

mits er geen zwaarwegende argumenten zijn bij 

één van de leden. Nieuwe leden moeten zich wel 

altijd een gildebezigheid eigen maken, hetzij 

vendelen, tamboeren, geweer- of kruisboog-

schieten, dan wel jeu-de-boulen. Vrouwen kun-

nen geen lid worden van het gilde Sint-Anthonius 

en St. Babara, maar wel gastlid. Dit is bij veel 

gilden anders geregeld, want ieder gilde is 

autonoom in zijn beslissingen.

Nieuwe leden worden het eerste jaar aspirant lid. 

Hierna wordt in een algemene vergadering met 

bonen, bruine (voor) en witte (tegen), gestemd. 

Minstens tweederde van de stemmen moet 

positief zijn. Is het aantal bruine bonen tussen 

éénderde en tweederde, dan wordt het aspirant-

lidmaatschap met een jaar verlengd, waarna 

opnieuw gestemd moet worden. Leden van het 

gilde worden voor het leven ingestemd. Alleen bij 

onenigheid of als een gildebroeder zich onbe-

hoorlijk gedraagt, kan de hoogheid hem uit de 

broederschap verwijderen.

De inkomsten

De toetredingsdrempel is laag, net als vroeger. 

Weliswaar diende men toen over wapenuitrus-

ting te beschikken, maar lidmaatschapsgeld 

werd niet gevraagd. Dat was logisch, gelet op de 

vrijwillige maatschappelijke functie die de gilden 

uitoefenden.

Vroeger bezat het gilde grond en had het inkom-

sten uit landhuur en (lichtmis)pacht. Men ontving 

giften van beschermheren of werd er trouwgeld 

aan het gilde betaald. Er waren ook inkomsten 

uit tienden, welk recht het gilde vaak had verkre-

gen door vererving. Er is een rekening uit 1839 

waarin gewag wordt gemaakt van landhuur voor 

drie stukken grond, die respectievelijk ƒ 25,50, 

ƒ 13,00 en ƒ 13,25 per jaar aan huur opleverden. 

Het gilde organiseerde het kermisdansen en dat 

was een hèèl lucratieve activiteit. Tegenwoordig 

worden de kosten van het gilde hoofdelijk omge-

slagen over de gildebroeders. De leden doen in 

de lijn van het verleden een donatie, maar beta-

len geen contributie, ook al wordt die bijdrage in 

gezamenlijkheid vastgesteld!

Keuren en breuken

Het gilde is tegenwoordig één en al traditie. De 

keuren en breuken van vroeger, vastgelegd in de 

Caert, hebben plaats gemaakt voor statuten, 

maar veel van de  rechten en gebruiken bestaan 

nog steeds. De meest in het oog springende 

gebruiken zijn wel het koningsschieten en de 

wijze van kleden. 

Bij het koningschieten wordt op de schutsboom 

een uit hout gesneden vogelfiguur (papegaai) 

geplaatst. Bij deze wedstrijd gaat het er om het 

laatste stukje van de houten vogel naar beneden 

te schieten. De gildebroeder die dat voor elkaar 

krijgt, wordt de koning en moet aan het gilde een 

zilveren plaat schenken. 

Het gilde Sint-Antonius en Sint-Barbara houdt 

ieder jaar op kermismaandag een onderlinge 

wedstrijd, maar slechts één keer in de vier jaar 

wordt er om de koningstitel geschoten. Er waren 

tijden waarin het ieder jaar gebeurde, maar ook 

tijden waarin helemaal niet mocht of kon worden 

geschoten. Als je het koningszilver bekijkt zijn er 

nogal wat hiaten. Tussen 1898 en 1998 zijn er 

Vóór het koningschieten in 1995 plaatsen Jan van Zon, 
Adriaan van Breugel en Gerard Gersjes 
(v.l.n.r.) de houten vogel voor de kogelvanger. 
foto: Gilde St. Anthonius en St. Barbara.

veertien nieuwe schilden bijgekomen, dat is elf te 

weinig. Het gilde Sint-Anthonius en Sint-Barbara 

maakte, net als het hele gildenwezen in de 

eerste helft van de twintigste eeuw een moeilijke 

tijd door, er zal dus wel eens een wedstrijd niet 

doorgegaan zijn. Tegenwoordig is het gilde weer 

springlevend.

Het koningschieten verloopt volgens een vast 

protocol. Aan het begin wordt gecontroleerd of er 

niet met de papegaai geknoeid is. Verder moet 

de schutsboom vrijgemaakt worden van demo-

nen door met de vaandrig voorop, driemaal 

rechtsom rond de schutsboom te gaan met 

iedereen die om de koningstitel gaat meestrijden.  

Na dit vrijmaken wordt het koningszilver bij de 

schutsboom opgehangen en wordt geloot in 

welke volgorde de deelnemende gildebroeders 

moeten schieten. Het eerste schot dient om de 

vogel te vrijen. Dit eerste schot wordt gelost door 

de burgemeester of een andere vertegenwoordi-

ger van de gemeente. Daarna schiet de pastoor 

in zijn hoedanigheid van kerkelijke gildeheer en 

vervolgens is het de beurt aan de beschermheer 

en dan aan de nog regerende koning. Daarna 

pas schieten de deelnemende gildebroeders. 

Als de vogel uit het goede hout gesneden is, zijn 

er gewoonlijk een paar honderd schoten nodig 

om hem 'los te schieten'. Koning worden is 

daardoor meer een kwestie van geluk dan van 

vaardigheid; iedere deelnemer maakt evenveel 

kans op het koningschap.

De kroning en de koninklijke plichten

Zodra bekend is wie de koning is, gaat de gildeo-

verheid in beraad over de vraag of de gelukkige 

schutter de komende vier jaar in staat wordt 

geacht het koningschap en de daarbij horende 

representatieve taken te vervullen. De laatste 

vijftig jaar is het niet voorgekomen, dat iemand 

geen koning kon worden. Het is wèl voorgeko-

men, dat een koning niet in staat was om een 

schild te schenken, maar dat werd toen opgelost 

doordat de gildebroeders gezamenlijk de kosten 

van het koningsschild hebben betaald.

Na het beraad begint het kroningsceremonieel. 

Dat begint met het handen wassen, ten teken 

van reinheid: “Den Koning Rein Onschendbaar”. 

Hierna wordt het koningszilver omgehangen door 

de hoofdman, die daarbij de woorden uitspreekt: 

“Belooft gij het zilver met ere te dragen en zorg-

vuldig te bewaren, en het te zijner tijd wederom 

aan de hoofdman over te dragen en verder al 

hetgeen te doen, wat van een koning volgens de 

privilegebrief verwacht wordt?” De koning zal 

bevestigend antwoorden, waarop de hoofdman 

vervolgt: “Dan verklaar ik hiermede (naam van 

de koning) officieel tot koning van het Gilde Sint-

Anthonius en Sint-Barbara en dat hij over het 

vaandel mag gaan.” De vaandrig spreidt het 

vaandel voor de voeten van de nieuwe koning en 

deze gaat hier overheen. Over het vaandel gaan 

is alleen toegestaan aan de koning van het gilde, 

aan de koning of koningin van Nederland en aan 

een nieuw benoemde gildeheer. 

Wie nu koning schiet is dit dus voor vier jaar. 

Volgens de regels heeft hij zeggenschap, maar 

in de praktijk wordt de koning aangestuurd door 

de overheid, het gildebestuur. Het koningschap 

is daardoor een ceremoniële functie. De koning 

draagt de naam van het gilde uit. Zonder de 

koning mag het gilde niet naar buiten treden, 

tenzij er zwaarwegende redenen voor zijn afwe-

zigheid zijn.

Volgens de Caert is de koning in hoogsteigen 

persoon “gehouden, eer hij 't zilver zal mogen 

aanvaarden, daarvoor te stellen een goede 

sufficiënten cautie (= toereikende borgtocht) en 

borge 't zilver wel te bewaren en wederom te 

leveren aan den Hoofdman en Dekenen.” De 

praktijk is inmiddels dat er geen borgsom betaald 

hoeft te worden en dat het bewaren en het 

onderhoud van het zilver is uitbesteed aan een 

der gildebroeders. 

De koning heeft de plicht het gilde een zilveren 

plaat schenken, waarop zijn naam staat en hij 

moet de gildebroeders een vat bier schenken; 

deze tweede plicht wordt tegenwoordig door de 

hoge prijs van een vat bier wat vrijer 

geïnterpreteerd. Gedurende zijn koningschap 

hoeft de koning tijdens de teerdagen voor zijn 

verteer niet te betalen. 

De keizer

Wie bij het gilde Sint-Anthonius en Sint-Barbara 

drie keer op een rij koning wordt, krijgt de keizer-

titel. De keizer kan zijn titel niet verliezen. Wie 

keizer is, blijft dat voor de rest van zijn leven. 

Een gilde kan dus méér dan één keizer hebben. 

De laatste keer dat er bij Sint-Anthonius en Sint-

Barbara een keizer was, was in 1738! 

In 2008 was het koningschieten wel bijzonder 

spannend, omdat Thieu van Berkel de voor-

gaande twee keer koning was geworden. Hij 

kon dat jaar dus keizer worden! Na ruim 100 

schoten stond de vogel op vallen. Vóór Thieu 

moest nog één schutter schieten, naar verluid 

een kameraad van Thieu. Dat leek dus een 

uitgemaakte zaak. Deze schutter hoefde alleen 

maar mis te schieten en dan was de keizerstitel 
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zo goed als binnen. Of de zenuwen deze schut-

ter parten speelden of dat hij zijn sportieve 

ambities niet kon onderdrukken zal nooit hele-

maal duidelijk worden, maar hij schoot raak. 

Tot verdriet wellicht van het gilde in het alge-

meen. Tot vreugde echter van die gilde-

broeders die vinden dat in een gezonde 

concurrentie geschoten moet worden, zelfs 

als je  - na 270 jaar - de titel van de vorige 

keizer had kunnen overnemen .

Degene die voor de derde maal achtereen 

koning schiet, wordt automatisch keizer en moet 

dus een koningsschild én een keizersschild aan 

het gilde schenken. In de oude Caert wordt zelfs 

voorgeschreven, dat het schild “niet minder dan 

een halven Rijksdaalder” mag kosten. Artikel 12 

bepaalt dan verder dat de keizer en zijn huis-

vrouw voor de rest van hun leven vrijgesteld zijn 

van betaling van de kosten van verteer tijdens de 

teerdagen. 

Volgens de regels van bepaalde gilden krijgt de 

keizer al het gildezilver. Het gilde kan dat recht 

echter afkopen door de keizer drie zilveren 

vogels te schenken, die hij zijn leven lang mag 

dragen. Schijnbaar is het dan de gewoonte, dat 

die drie zilveren vogels in bewaring worden 

gegeven aan het gilde en na het overlijden van 

de keizer aan het gilde “geschonken” worden. 

Uiteindelijk komt dan alle zilver toch bij het gilde 
5terecht . In de Caert van ons gilde is de formule-

ring anders; daar moet de keizer afzien van het 

zilver en krijgt hij ook zijn onderscheidingstekens 

niet.

Koningsbreuk

Toen het gildezilver nog niet op vesten werd 

gedragen maar de zilveren platen als een ketting 

aan elkaar geschakeld waren, was de naam 

hiervan koningsbreuk, een ingeburgerd gebruik 

een “recht” van de koning. De grandeur van het 

gilde wordt gedemonstreerd aan de zilveren 

platen waarvan elk gilde er vele heeft, zo ook het 

Gestels gilde. Daarbij staat de papegaai cen-

traal. De papegaai is meteen ook het oudste 

zilverstuk dat het gilde in bezit heeft. Een des-

kundige schat de ouderdom op 15e, begin 16e 

eeuw. Helaas is hij niet meer helemaal compleet. 

Zo behoort in de snavel een kruisboogje te 

hangen.

Aan de papegaai hangt wel een juweel (medail-

lon) bestaande uit een platte ring met kabelrand 

met opschrift “die ionghe scuts van sinte 

mychielsgestel”, dat lange tijd zoek is geweest, 

maar dat uiteindelijk werd teruggevonden bij 

kastelein Franske van Berkel op zolder toen 

deze zijn café Overberg overdroeg aan zijn 

opvolger; het gilde Sint-Anthonius en Sint-

Barbara had lange tijd zijn thuisbasis in dit café. 

Het medaillon was vroeger niet aan de vogel 

bevestigd, maar werd gedragen door de 

Hoofdman aan een strikje op de revers van zijn 

jas. 

Het gilde heeft 57 zilveren keizers- en konings-

platen, 119 zilveren herdenkings- en prijzenpla-

ten en drie zilveren keizervogels. Al het zilver 

wordt gedragen op twee koningsvesten en drie 

prijszilvervesten. Het oudste koningszilver is, 

zoals in het begin gezegd, van 1612 en 1613 en 

werd geschonken door Dielis Pieter van den 

Veen. De oudst bekende keizer is Willem 

Hanrickx van der Donck. Hij schoot zichzelf tot 

koning in 1616, 1617 en 1618, drie jaar op een rij 

dus. De volgende keizer volgens het zilver is 

Everdt van der Kamme. Van hem zijn er een 

koningsplaat van 1729 en in 1738 voegde hij 

opnieuw een koningsplaat, maar ook de keizers-

plaat aan het gildezilver toe. 

Op de koningsplaten staat vaak het beroep van 

de koning uitgebeeld. Zo staan op de platen die 

Evert van der Kamme in 1729 en 1738 schonk 

een brouwerskuip met roerspanen. 

Tot slot is er nog een hoofdmanschild, dat door 

de hoofdman wordt gedragen als teken van zijn 

waardigheid. Het werd geschonken in 1962 door 

burgemeester P.G.V. Kamerbeek bij het 350-jarig 

bestaan van het gilde. De eerste drager was Bert 

van Berkel, de tweede Henk Eijkemans, de 

derde Frans Schellekens. De vierde en huidige 

Het belangrijkste zilver van het gilde is de papegaai, met 
een vergulde kroon, halsband en snavel, hangend aan 
een zware zilveren ketting. Onder de vogel hangt een 
medaillon met kabelrand. In het midden van dit medaillon 
een beeltenis van St. Michaël met vergulde vleugels. 
Op de rand staat de tekst: “Die ionghe scuts van sunte 
mychiels gestel”. Het medaillon is ergens rond 1600 
vervaardigd. Foto: Gilde St. Anthonius en St. Barbara.

drager is Mathieu van Berkel; jawel, zoon van de 

eerste drager. Aan de grootte en de uitvoering 

van de zilver platen kan men de welvaart afle-

zen, die heerste toen de platen werden 

geschonken: grote platen, goede tijden, kleine 

platen, slechte tijden.

De schutsboom

In vroegere tijden schoot men op een paal die 

was vastgebonden op een der wieken van een 

molen ofwel aan of op een toren. Op de kaart die 

F. de Weijer in 1769 van de heerlijkheid maakte, 

staan twee schutsbomen getekend, de schuts-

boom van Gemonde en de schutsboom van 

Gestel. De Gestelse schutsboom stond toen in 

de Stokhoek, op de hoek van de huidige 

Ruwenbergstraat en Kapelbergstraat. Sindsdien 

heeft hij vele omzwervingen gemaakt: van Petrus 

Dondersplein, naar Gildestraat, in 1947 naar de 

hoek Esscheweg-Eikenlaan, tot ze in de zestiger 

jaren ook daar weer plaats moest maken voor 

woningbouw. 

Het gilde heeft toen vele jaren zonder schuts-

boom gezeten. Het was moeilijk om een geschik-

te plek te vinden. Dan was er te weinig vrij 

schootsveld, of dan hadden mensen in de omge-

ving er hun bedenkingen over. Enkele jaren heeft 

Koningschieten in de vijftiger jaren op de hoek 
Esscheweg-Eikenlaan. Onder het geweer staat Bert van 
Berkel. Adjudant de Ridder houdt op de achtergrond 
toezicht; er wordt immers met echte vuurwapens 
geschoten. Verder staan op de foto H.v.d. Besselaar, 
Marinus Heesels en Bertus van Kessel. Foto uit archief 
van Frans Schellekens.

Sint-Anthonius en Sint-Barbara geschoten bij het 

zustergilde in Gemonde. Sinds 1984 staat de 

schutsboom op de Kleine Ruwenberg. In 1994 is 

de 14 meter hoge schutsboom gemoderniseerd. 

Nu heeft hij een elektrisch aangedreven lier en 

moderne kogelvangers, die het lood grotendeels 

opvangen, zoals wettelijk verplicht is. 

In 1994 is er een kleine schuilhut bij gebouwd, 

hoewel de Welstandscommissie tegen een 

gebouw in het park was. Tegelijkertijd werden er 

twee jeu-de-boulesbanen aangelegd. Wat later 

zijn nog twee schutsbomen voor de kruisboog  

opgericht. Daarmee keerde dit wapen na lange 

tijd weer terug in het gilde. Eind 2004 en begin 

2005 is de schuilhut vergroot en aangepast. 

Voordien was er wel genoeg stromend water, 

maar dan in de Dommel die pal naast de schuts-

boom stroomt. Nu voldoet het aan meer moder-

ne eisen, elektra en water. De bouw en de ver-

bouwingen zijn gerealiseerd door zelfwerkzaam-

heid van de gildebroeders.

Als het gilde zich presenteert 

Regelmatig luistert het gilde Sint-Anthonius en 

Sint-Barbara feestelijkheden in het dorp op. De 

opening van het nieuwe gemeentehuis in 2008 

was zo'n bijzondere gelegenheid. Ieder jaar geeft 

het gilde acte de présence tijdens de heilige mis 

ter ere van Sint-Michaël en tijdens de mis op 

kermiszondag. Het luistert de dodenherdenking 

op en brengt een vendelgroet op koninginnen-

dag. Het is ook en nog steeds, in overleg met de 

familie, op gepaste wijze betrokken bij de uitvaart 

van zijn eigen gildebroeders. 

Ook bij gelegenheid van de eigen activiteiten is 

het gilde enkele keren per jaar in het openbaar te 

bewonderen, bijvoorbeeld tijdens zijn jaarlijkse 

teerdag op de zaterdag voor 4 december, de 

naamdag van Sint-Barbara. Gewoonlijk volgt er 

na de traditionele heilige mis een gezamenlijke 

maaltijd. In de namiddag bestaat het programma 

uit onderlinge wedstrijden. 's Avonds is het feest.

In navolging van de traditie beginnen gildedagen 

en de teerdag nog altijd met een heilige mis. Bij 

deze gelegenheden is er ook een bepaald proto-

col. Zo wordt de priester met zijn gevolg aan de 

pastorie opgehaald en deze neemt plaats in de 

stoet,  tussen de vendeldragers en de zilverdra-

gers. Het hele gezelschap gaat met tromgeroffel 

en bazuingeschal en vendelend de kerk binnen 

en het gilde neemt plaats voor in de kerk. Er 

wordt op de gildetrom geofferd en tijdens de 

consecratie wordt de trom geroerd en het vaan-

del gezwaaid, drie maal linksom en drie maal 

rechtsom boven het hoofd. Na mis verlaten het 
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zo goed als binnen. Of de zenuwen deze schut-
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In 1949 ontving Sint-Michielsgestel koninklijk bezoek. Het gilde St. Antonius en St. Barbara bracht de 
jonge koningin Juliana de vendelgroet. Foto gemaakt door Ch. Verzijl, in bezit van Frans Schellekens.

gilde en de priester met zijn gevolg in de zelfde 

volgorde de kerk. Op het kerkplein wordt een 

vendelgroet gebracht aan de gildeheer (de 

pastoor) en de kerkbezoekers. De koning van 

het gilde moet daarbij aanwezig zijn.

In vroegere tijden streed men onder het vaandel 

van zijn eenheid en met vendels werd het ver-

loop van de strijd aangegeven. Toen men de 

vendeliers hiervoor niet meer 

nodig had, gingen zij zich 

bekwamen in de vendelsport. 

Hier is ook het vendelgebed uit 

ontstaan.

Het vendelgebed stelt een 

gevecht voor tussen goed en 

kwaad. Iedere slag met het 

vendel heeft zijn eigen beteke-

nis; het hele gebed, dat is elke 

slag, is op schrift gesteld. In 

1884 heeft het gilde Sint-

Anthonius en Sint-Barbara voor 

ƒ 116,50 een nieuwe vaandel 

laten vervaardigen, maar dat 

raakte in de Tweede 

Wereldoorlog zoek. In 1952 is 

een nieuw vaandel geschonken 

door de beschermheer Graaf 

van Lynden, dat in 1992 - 

geheel versleten - op eigen 

kosten voor 3000 gulden werd vervangen voor 

een nieuw, geheel met de hand geborduurd 

vaandel. De zwaaivendels zijn vierkant; ze zijn 

voor ons gilde geel met een groene rand en een 

groen Andreaskruis.

Behalve het vendel behoren de uniformen tot de 

traditionele uitrusting. In 1962 kreeg het Gilde 

Sint-Anthonius en Sint-Barbara nieuwe unifor-

men, een bruine baret, een wit overhemd, een 

Vendelgroet door Bert van Breugel ter gelegenheid van het Koningschieten 
van handboog-vereniging St. Sebastiaan. De gebeurtenis vindt plaats in de St. 
Michielsstraat, voor café Overberg.Links Garage Willekens en bakkerij Heesels, 
de bakker staat geheel links in het wit. Geheel rechts, met hoge hoed, Bertus 
van Kessel. De vlag van St. Sebastiaan wordt gepresenteerd. 
Wie herkent omstanders? Foto in bezit van Frans Schellekens.

bruine pofbroek, witte 

kousen en bruine schoe-

nen. Over het overhemd 

wordt een groen vest 

gedragen, met daarop 

een brede, bruine kraag. 

Om het vest een bruine 

ceintuur en om de hals 

een gestrikte, gele das. 

Op de baret is een gele 

veer gestoken. Bij de 

vendeliers ontbreken de 

veer en de mouwen van 

het vest. Dit uniform wordt 

gedragen door tamboers, 

vendeliers, bazuinblazers 

en vaandrig. De overige 

leden dragen een zwart 

pak, een zwarte hoed met gele veer, een wit 

overhemd met gele stropdas en daar overheen 

een donkerrode sjerp, die is afgezet met goud-

band en waarop het logo is geborduurd. De sjerp 

wordt gedragen over de rechter schouder. 

Vandaag de dag

Het gilde Sint-Anthonius en Sint-Barbara is lid 

van de Noordbrabantse Federatie van 

Schuttersgilden en daar ingedeeld in de kring 

Maasland, die bestaat uit 45 gilden uit 35 dor-

pen. Daarbinnen ontmoeten negen gilden uit 

dorpen uit de omgeving elkaar regelmatig in 

Kring Dommelgroep. Het Gestelse gilde neemt 

gewoonlijk deel aan drie gildedagen per jaar, 

namelijk de gildedag van kring Maasland, die 

van de kring Dommelgroep en daarnaast nog 

een gildedag naar eigen keuze. Eén keer in de 

zeven jaar treffen alle Brabantse gilden elkaar 

tijdens het zogenaamde landjuweel, dat in 2008 

in Moergestel plaatsvond. Sinds 2003 is er 

bovendien het koningschieten voor de 

Gildecrans. In de Gildecrans zijn de vijf gilden 

van de fusiegemeenten van Sint-Michielsgestel 

verenigd. 

Om de onderlinge band te verstevigen heeft het 

gilde Sint-Antonius en Sint-Barbara van april tot 

september zijn wekelijkse bijeenkomsten, op 

vrijdagavond, in het gildehuis. De gildebroeders 

bekwamen zich dan in alle gildebezigheden, 

zoals het kruisboogschieten, het vendelen en 

zelfs jeu de boule, maar er kan ook geoefend 

worden in het schieten met geweer. Alle schut-

ters moeten lid zijn van de KNSA, de Koninklijke 

Nederlandse Schutters Associatie; zij moeten 

een licentie hebben van deze organisatie. 

Veiligheid staat immers voorop.

Met al zijn activiteiten wil het gilde niet alleen de 

vele oude tradities, maar ook  de onderlinge 

broederschap in stand houden. En door zijn 

dienstbaarheid aan de gemeenschap wil het die 
6broederschap ook naar buiten uitdragen . 

Groepsfoto van het Gilde St. Anthonius en St. Barbara in 
september 2006 Achterste 4e rij: Wil sterks, Berry Metler, 
Gerard Gersjes, Jack Goosens, Ton van Hemert, Rien op 
't Hoog, Gerard van Berkel.3e rij:Tijn van Breugel, Rien 
Dekkers, Jack Schellings, Peter de Kort, Jan Spierings, 
Ad Rovers, Mathieu van Berkel (Hoofdman), Mijndert 
Dijkstra, Chell Schellings, Mark van Dorenmalen. 2e rij 
Frans v.d. Boogaard, Peter van Berkel (deken Schrijver), 
Mari van Zandbeek, Rein Groenendaal, Marcel v.d. 
Kamp, Henk van Breugel (Koning Deken), Dirk van 
Breugel, Teun van Breugel (Prins), Martien van Doren-
malen, Frans Schellekens (Ere Hoofdman), Adriaan van 
Breugel.1e rij : Jan van Zon, Wim Merkx, Mari van Baast, 
Robert Simons (Deken), Bert Rijkers, Sander Rovers, Ibe 
van Breugel, Len van Breugel, Rienie van Breugel.

1a E. van Autenboer: De kaarten van de schuttersgilden van het 
Hertogdom Brabant (1300-1800), Tilburg 1993, pag 60 en 67, en 
Alfons Ising: met vliegende vaandels en slaande trom, 1986, pag 15. 
Dit laatste boek bevat een goede inleiding op de geschiedenis van 
de schuttersgilden.

2 J.A.Jolles: De Schuttersgilden en Schutterijen van Noord-Brabant. 
Overzicht van hetgeen nog bestaat. 's-Hertogenbosch 1934.

3 De tekst hiervan is te vinden op de website van onze 
heemkundevereniging, www.deheerlijkheidherlaar.nl, klik daar op 
Den Heertgang.

4 Caert, artikel 14.

5 Alfons Ising: Brabantse schuttersgilden, vroeger en nu. Maasbree 
1983, pag 82.

6 Naast de hierboven genoemde boeken is er voor de lagere school 
ook een CD-Rom verkrijgbaar, genaamd “Doar hedde de Guld”.
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In 1949 ontving Sint-Michielsgestel koninklijk bezoek. Het gilde St. Antonius en St. Barbara bracht de 
jonge koningin Juliana de vendelgroet. Foto gemaakt door Ch. Verzijl, in bezit van Frans Schellekens.
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Vendelgroet door Bert van Breugel ter gelegenheid van het Koningschieten 
van handboog-vereniging St. Sebastiaan. De gebeurtenis vindt plaats in de St. 
Michielsstraat, voor café Overberg.Links Garage Willekens en bakkerij Heesels, 
de bakker staat geheel links in het wit. Geheel rechts, met hoge hoed, Bertus 
van Kessel. De vlag van St. Sebastiaan wordt gepresenteerd. 
Wie herkent omstanders? Foto in bezit van Frans Schellekens.
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Vandaag de dag
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van de kring Dommelgroep en daarnaast nog 

een gildedag naar eigen keuze. Eén keer in de 

zeven jaar treffen alle Brabantse gilden elkaar 

tijdens het zogenaamde landjuweel, dat in 2008 

in Moergestel plaatsvond. Sinds 2003 is er 
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Veiligheid staat immers voorop.
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6broederschap ook naar buiten uitdragen . 

Groepsfoto van het Gilde St. Anthonius en St. Barbara in 
september 2006 Achterste 4e rij: Wil sterks, Berry Metler, 
Gerard Gersjes, Jack Goosens, Ton van Hemert, Rien op 
't Hoog, Gerard van Berkel.3e rij:Tijn van Breugel, Rien 
Dekkers, Jack Schellings, Peter de Kort, Jan Spierings, 
Ad Rovers, Mathieu van Berkel (Hoofdman), Mijndert 
Dijkstra, Chell Schellings, Mark van Dorenmalen. 2e rij 
Frans v.d. Boogaard, Peter van Berkel (deken Schrijver), 
Mari van Zandbeek, Rein Groenendaal, Marcel v.d. 
Kamp, Henk van Breugel (Koning Deken), Dirk van 
Breugel, Teun van Breugel (Prins), Martien van Doren-
malen, Frans Schellekens (Ere Hoofdman), Adriaan van 
Breugel.1e rij : Jan van Zon, Wim Merkx, Mari van Baast, 
Robert Simons (Deken), Bert Rijkers, Sander Rovers, Ibe 
van Breugel, Len van Breugel, Rienie van Breugel.

1a E. van Autenboer: De kaarten van de schuttersgilden van het 
Hertogdom Brabant (1300-1800), Tilburg 1993, pag 60 en 67, en 
Alfons Ising: met vliegende vaandels en slaande trom, 1986, pag 15. 
Dit laatste boek bevat een goede inleiding op de geschiedenis van 
de schuttersgilden.

2 J.A.Jolles: De Schuttersgilden en Schutterijen van Noord-Brabant. 
Overzicht van hetgeen nog bestaat. 's-Hertogenbosch 1934.

3 De tekst hiervan is te vinden op de website van onze 
heemkundevereniging, www.deheerlijkheidherlaar.nl, klik daar op 
Den Heertgang.

4 Caert, artikel 14.

5 Alfons Ising: Brabantse schuttersgilden, vroeger en nu. Maasbree 
1983, pag 82.

6 Naast de hierboven genoemde boeken is er voor de lagere school 
ook een CD-Rom verkrijgbaar, genaamd “Doar hedde de Guld”.
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Dit blad heet “Den Heertgang”. Wat is een 

heertgang eigenlijk? Jef van Veldhoven leverde 

ons daarover onderstaande informatie aan.

De Heerlijkheid van Sint-Michielsgestel was van 

1650 tot 1832 opgedeeld in drie heertgangen. 

Drs. C.Th. Kokke, die in 1949 de “Inventaris van 

het Archief der gemeente ST.Michielsgestel” 

heeft opgemaakt, zegt hierover: “Ter vergemak-

kelijking van de inning was het dorp verdeeld in 

drie heertgangen (hert-hirtgangen), een admini-

stratieve indeling, die waarschijnlijk uit de mid-

deleeuwen stamt en ten behoeve van de haard-

telling diende, waarnaar de bede werd geheven”.

Bede: oorspronkelijk een verzoek van de heer 

aan zijn onderdanen om een bijdrage in de 

onkosten, bijvoorbeeld voor het uitoefenen van 

de rechtspraak. Naarmate zijn behoefte aan 

geld toenam legde hij vaker incidentele beden 

en andere belastingen op. 

Een andere naam voor heertgang is borgemees-

terhoek, afgeleid van de functie van borgemees-

ter, een persoon die benoemd werd door het 

dorpsbestuur en die belast was met het innen 

van de belastingen binnen zijn heertgang of 

hoek. Hij stond borg voor de financiën van zijn 

heertgang.

DE HERKOMST VAN DE NAAM VAN HET BLAD “DEN HEERTGANG”

De drie heertgangen ín het dorp waren: 

Heertgang 1: de Plaats, Thede, Herlair en 

Haanwijk.

Heertgang 2: Gemonde, Heselair, Stockhoeck 

en Beekant.

Heertgang 3: Ruijmel, Pleijn en 

Dungensche kant.

Daarnaast was er nog een vierde heertgang, die 

van de buitengebruikers. Dit waren personen, die 

buiten het dorp woonden doch grondbezit in Sint-

Michielsgestel hadden liggen.

In het Resolutieboek van 1722 - 1739, fol. 13 

(BHIC 5184 inv nr 2) vinden we dat op 21 

december 1722 vier borgemeester werden 

aangesteld. Heesken wed. Jan Jansse van de 

Merendoncq met haar soon Corstiaan in heert-

gang 1, Govaart Timmermans in heertgang 2 en 

Jan van der Steen in heertgang 4.  Jan Jansse 

van den Bicchelaer wordt de Buijten 

Borgemeester. 

Van het innen van de belastingen werd een 

nauwkeurige administratie per heertgang bijge-

houden. Hieruit kun je interessante gegevens 

afleiden. Zoals hoeveel percelen grond in 

gebruik waren, hoeveel woningen er in Sint-

Michielsgestel waren en hoeveel inwoners het 

dorp telde.

Informatie over percelen kan worden gevonden in :

- de liggers van reëele lands- en dorpslasten van 1655 tot 

1785

BHIC toegangsnummer 5039 inv nrs 60 t/m 91

- de cijnsboeken van Sint-Michielsgestel respectievelijk :

BHIC toegangsnummer 9  Domeinen, raad en rentmees-

ter-generaal:  226 (1525 tot 1639),  241 (1629 tot 1647), 

242 (1646 tot  1696),  243 (1700 tot 1763), 244 (1700 tot 

1763)

ARR BoZ 2801 Cijnsboek van de Heer van Sint-

Michielsgestel van 1850

- het Maatboek van 1792 met de oppervlakten van de 

landerijen,

BHIC toegangsnummer 5184 inv nr 1104

- de Staat van der ongebouwde eigendommen van 1816, 

BHIC toegangsnummer 5184 inv nr 1107

- kadastergegevens van 1832 op http://watwaswaar.nl/ 

  

Informatie over de woningen en hun eigenaren en 

bewoners  kan worden gevonden in :

- Lijst met huisnummers en hun eigenaren en bewoners van 

1736 en 1741 (BHIC 5039 inv nrs 102-158)

- Lijst van huizen in St. Michiels Gestel en Gemonde 1798 

(BHIC 5039 inv nr 165)

- Lijst van gebouwen ca 1811 (BHIC 5184 inv nr 1105)  

- Staat der gebouwde eigendommen en van deuren en 

vensters 1816 (BHIC 5184 1106)   

*Op http://gestelnatuurlijk.mijnalbums.nl/  is het Register 

van de Bevolking van 1830 in volgorde van de huisnum-

mers in te zien    (BHIC 5184 inv nr 1160)  

De heertgangen van Sint-Michielsgestel. Bron: “Sint-
Michielsgestel, een historische verkenningstocht”, 
uitgegeven door de Stichting Gestelse Historie in 1994 bij 
gelgenheid van het 75-jarig bestaan van de Coöperatieve 
Rabobank Gestel-Gemonde.

  Aantal onbebouwde percelen

Jaar 1663 1777 1792 1832
Heertgang

1    448    650

2    738    974

3    759    931

4    377  458?

Totaal 2.322 2.713 3.040 4.499

Aantal woningen per heertgang

Jaar   1736  1741   1798 1899  1946   1996

Heertgang

1    90     92     101

2  100   103     114

3  125   125     126

4

Totaal  315   320     341   610    994   4.455

Het aantal inwoners 

van Sint-Michielsgestel

 jaar                aantal inwoners

1438   1.127

1526   1.450

1791   1.923

1830   2.199

1899   3.714

1946   6.920

1996 12.503
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Een rekening uit 1936 van het kleinseminarie 

Beekvliet, aangetroffen bij een familielid, riepen 

bij Piet Donders herinneringen op aan dat ene 

jaar, dat hij daar als eerstejaars student heeft 

doorgebracht. Van zijn hand een impressie van 

het dagelijks leven. Zijn verhaal is geïllustreerd 

met tekeningen die Jan Lurinks, die daar stu-

dent en later tekenleraar was.

De kennismaking: 1961

De laatste zondag van de augustusvakantie. 

Trots, hun zoon tussen zich in, lopen de ouders 

de brede trap op richting statige, eikenhouten 

voordeur. De koperen trekbel galmt in de grote 

entree. Een kleine, oude, gebogen man met een 

zwart vierkant petje op, opent de zware deur. 

Vriendelijk heet hij het gezelschap welkom en 

verwijst hen door  naar de gereedstaande pries-

tersurveillanten. Eén van hen begeleidt het stel 

naar de slaapzaal, waar zoonlief een eigen 

chambretje met naamkaartje is toegewezen.

De al eerder bezorgde, persoonlijke spullen, 

zoals wasbak, toilettas en koffer, hebben hun 

plek daar al gevonden. Een keurig opgemaakt 

eenpersoons ledikant, een vaste kledingkast en 

een wastafel zijn de totale inboedel van de drie 

vierkante meter privé-gebied van de aanstaande 

student op het Kleinseminarie. Een gordijn 

OP HET INTERNAAT BEEKVLIET 
Piet Donders

scheidt dit alles van de vele andere slaapplaat-

sen die aan weerszijden van de gang uit triplex 

zijn opgetrokken. Meerdere van deze gangen 

zorgen ervoor dat de ruim honderd eerstejaars 

hier hun nachtrust kunnen gaan genieten.

In stilte wordt de koffer uitgepakt. Moeder schikt 

alle genummerde kleding, handdoeken, was-

handjes en schoenen netjes in de kast. Naast de 

al op zijn plek staande plastic wasbak komen de 

beker met de (eerste) tandenborstel, de onver-

mijdelijke tube Prodent en het bakje met het 

nieuwe stukje Lux-zeep te staan. Aan het haakje 

in de wand hangt de nieuwe, schone badhand-

doek te wachten op zijn eerste taak.

Na de "inrichting" wordt, bij hoge uitzondering, 

de rest van de slaapzaal verkend. De regel is dat 

je altijd, in stilte, de kortste weg naar je eigen 

stulp gaat; bezoek aan anderen is uit den boze! 

De verkenning gaat verder. Door lange, betegel-

de gangen, langs brede, marmeren trappen  

wordt eerst het kloppend hart van de priester-

opleiding bezocht: De Kapel. Hier zul je minimaal 

driemaal per dag vertoeven voor de verschillen-

de gebedsdiensten. Daarnaast staat het vast dat 

wekelijks alle driehonderd en zestig studenten, 

onder leiding van een priesterdirigent, de 

Gregoriaanse gezangen uit hun Liber Usualis, 

onder de knie gaan krijgen. 

Buiten dat bestaat er de veertiendaagse biecht-

plicht, onder studietijd, die je nóg een gang naar 

de kapel laat maken. Dat bezoek neemt ook de 

nodige tijd in beslag door de opgelegde peniten-

ties. De volledige Kruisweg bidden is meer regel 

dan uitzondering. De biecht is duidelijk belangrij-

ker dan de studie en dat met instemming van de 

studenten!

Vanuit de kapel gaat de tocht naar het "dagelijk-

se leefgebied": de refter, het  klaslokaal, de 

studiezaal, de recreatiezaal, en de speelplaats. 

De refter, een brandschone eetzaal, die door de 

vaardige handen van de inwonende nonnen al in 

gereedheid is gebracht voor de eerste maaltijd. 

Zoekend lopend tussen de vele lange tafels door 

wordt de eigen servetring ontdekt.  Ook deze 

plek zal driemaal daags vereerd worden met een 

bezoek. 

Zo'n 24 banken, strak in drie dubbele rijen van 

vier en een hoge katheder "bevolken" het klaslo-

kaal. In de belendende studiezaal staan, in 

De kleine, oude man met het zwarte, vierkante petje: 
Frans van Lankveld (1882-1966), portier/conciërge van 
seminarie Beekvliet van 1905 tot 1965. 
(houtskooltekening 50 x 65 cm., 1962 van Jan Lurinks)

lange, enkele rijen, de houten studiebureaus. 

Daarin bewaar je tevens je boeken, schriften en 

schrijfgerei. Ook daar een katheder op een fikse 

verhoging voor de toezichthoudende priester, 

tevens vraagbaak bij werk- en leerproblemen. 

In de recreatiezaal overheersen de leesboeken. 

Buiten dat, staan er de gangbare gezelschaps-

spelen. Radio én de krant ontbreken. De Kleine 

Cour is een ommuurde en geplaveide binnen-

plaats. Enkele bomen, banken en op de muur 

geverfde doelen zijn het meubilair. Een boog-

doorgang komt uit in een brede laan, die richting 

sportvelden loopt. In die boogwand sportkleed-

hokjes en wasfonteintjes, enkel bedoeld om je 

voor de gymlessen en andere sportgelegenhe-

den om te kleden en je erna wat op te frissen. 

Na een wandeling over de sportvelden is het tijd 

voor afscheid. Een stevige hand, en een vluchti-

ge kus bezegelen het lot van de drie; de zoon 

blijft achter, de ouders gaan huiswaarts, ieder 

met hun eigen gedachten en gevoelens. 

En dat voor zo'n honderd leerlingen!

Het verblijf:

Het is even wennen, even slikken. Gelukkig komt 

een zittenblijver je opvrolijken. Hij weet en kent 

"alles" al en leidt je zo het nieuwe leven in van 

strenge normen en waarden, regels en wetten, 

luisteren en gehoorzamen, opletten en studeren, 

maar ook van sporten en wandelen, je vermaken 

en kletsen met elkaar en als het nodig geacht 

wordt, dit ter beoordeling van de priestersurveil-

lanten en de heren professoren, stevige uitbran-

ders en tucht.

De bel luidt een gang naar de kapel in. Binnen 

spreekt de regent mooie woorden van welkom 

en wensen van succes en bidt voor Gods zegen 

over ons allen. 

Het eerste avondmaal wacht dan. Keurig in de rij 

van kapel naar refter en rechtstreeks naar de 

eigen servetring. De stoelenherrie wekt ergernis 

op bij de surveillanten. Zij manen tot beheersing 

en rust en tot gezamenlijk gebed als dank voor 

de komende maaltijd. Het servet vindt zijn rust 

op je schoot. Het afscheid ligt nog te zwaar op 

de maag. Op aandringen van de toeziende 

priesters wordt toch een aanvaardbaar bordje 

opgeschept en verorberd. De maaltijd laat zich 

matig smake 

De eerstejaars mogen, na een afsluitend dank-

gebed voor het genoten maal, zonder corvee-

dienst van tafel en onder begeleiding een uur 

lang gaan recreëren. Dan wacht het avondgebed 

en de eerste, stille gang naar boven. Half negen 

bedtijd, een controlerend "welterusten" van de 

surveillanten en  kwart voor negen licht uit 

en…..slapen?

Maandagmorgen, kwart vóór zes. De knecht 

loopt, hard luidend, door de lange gangen van de 

slaapzaal. 

De grote slaapzaal 
van seminarie Beekvliet
(contétekening 11 x 14 cm., 
1958, van Jan Lurinks)
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bij Piet Donders herinneringen op aan dat ene 

jaar, dat hij daar als eerstejaars student heeft 

doorgebracht. Van zijn hand een impressie van 

het dagelijks leven. Zijn verhaal is geïllustreerd 

met tekeningen die Jan Lurinks, die daar stu-

dent en later tekenleraar was.

De kennismaking: 1961

De laatste zondag van de augustusvakantie. 

Trots, hun zoon tussen zich in, lopen de ouders 

de brede trap op richting statige, eikenhouten 

voordeur. De koperen trekbel galmt in de grote 

entree. Een kleine, oude, gebogen man met een 

zwart vierkant petje op, opent de zware deur. 

Vriendelijk heet hij het gezelschap welkom en 

verwijst hen door  naar de gereedstaande pries-

tersurveillanten. Eén van hen begeleidt het stel 

naar de slaapzaal, waar zoonlief een eigen 

chambretje met naamkaartje is toegewezen.

De al eerder bezorgde, persoonlijke spullen, 

zoals wasbak, toilettas en koffer, hebben hun 

plek daar al gevonden. Een keurig opgemaakt 

eenpersoons ledikant, een vaste kledingkast en 

een wastafel zijn de totale inboedel van de drie 

vierkante meter privé-gebied van de aanstaande 

student op het Kleinseminarie. Een gordijn 

OP HET INTERNAAT BEEKVLIET 
Piet Donders

scheidt dit alles van de vele andere slaapplaat-

sen die aan weerszijden van de gang uit triplex 

zijn opgetrokken. Meerdere van deze gangen 

zorgen ervoor dat de ruim honderd eerstejaars 

hier hun nachtrust kunnen gaan genieten.

In stilte wordt de koffer uitgepakt. Moeder schikt 

alle genummerde kleding, handdoeken, was-

handjes en schoenen netjes in de kast. Naast de 

al op zijn plek staande plastic wasbak komen de 

beker met de (eerste) tandenborstel, de onver-

mijdelijke tube Prodent en het bakje met het 

nieuwe stukje Lux-zeep te staan. Aan het haakje 

in de wand hangt de nieuwe, schone badhand-

doek te wachten op zijn eerste taak.

Na de "inrichting" wordt, bij hoge uitzondering, 

de rest van de slaapzaal verkend. De regel is dat 

je altijd, in stilte, de kortste weg naar je eigen 

stulp gaat; bezoek aan anderen is uit den boze! 

De verkenning gaat verder. Door lange, betegel-

de gangen, langs brede, marmeren trappen  

wordt eerst het kloppend hart van de priester-

opleiding bezocht: De Kapel. Hier zul je minimaal 

driemaal per dag vertoeven voor de verschillen-

de gebedsdiensten. Daarnaast staat het vast dat 

wekelijks alle driehonderd en zestig studenten, 

onder leiding van een priesterdirigent, de 

Gregoriaanse gezangen uit hun Liber Usualis, 

onder de knie gaan krijgen. 

Buiten dat bestaat er de veertiendaagse biecht-

plicht, onder studietijd, die je nóg een gang naar 

de kapel laat maken. Dat bezoek neemt ook de 

nodige tijd in beslag door de opgelegde peniten-

ties. De volledige Kruisweg bidden is meer regel 

dan uitzondering. De biecht is duidelijk belangrij-

ker dan de studie en dat met instemming van de 

studenten!

Vanuit de kapel gaat de tocht naar het "dagelijk-

se leefgebied": de refter, het  klaslokaal, de 

studiezaal, de recreatiezaal, en de speelplaats. 

De refter, een brandschone eetzaal, die door de 

vaardige handen van de inwonende nonnen al in 

gereedheid is gebracht voor de eerste maaltijd. 

Zoekend lopend tussen de vele lange tafels door 

wordt de eigen servetring ontdekt.  Ook deze 

plek zal driemaal daags vereerd worden met een 

bezoek. 

Zo'n 24 banken, strak in drie dubbele rijen van 

vier en een hoge katheder "bevolken" het klaslo-

kaal. In de belendende studiezaal staan, in 

De kleine, oude man met het zwarte, vierkante petje: 
Frans van Lankveld (1882-1966), portier/conciërge van 
seminarie Beekvliet van 1905 tot 1965. 
(houtskooltekening 50 x 65 cm., 1962 van Jan Lurinks)

lange, enkele rijen, de houten studiebureaus. 

Daarin bewaar je tevens je boeken, schriften en 

schrijfgerei. Ook daar een katheder op een fikse 

verhoging voor de toezichthoudende priester, 

tevens vraagbaak bij werk- en leerproblemen. 

In de recreatiezaal overheersen de leesboeken. 

Buiten dat, staan er de gangbare gezelschaps-

spelen. Radio én de krant ontbreken. De Kleine 

Cour is een ommuurde en geplaveide binnen-

plaats. Enkele bomen, banken en op de muur 

geverfde doelen zijn het meubilair. Een boog-

doorgang komt uit in een brede laan, die richting 

sportvelden loopt. In die boogwand sportkleed-

hokjes en wasfonteintjes, enkel bedoeld om je 

voor de gymlessen en andere sportgelegenhe-

den om te kleden en je erna wat op te frissen. 

Na een wandeling over de sportvelden is het tijd 

voor afscheid. Een stevige hand, en een vluchti-

ge kus bezegelen het lot van de drie; de zoon 

blijft achter, de ouders gaan huiswaarts, ieder 

met hun eigen gedachten en gevoelens. 

En dat voor zo'n honderd leerlingen!

Het verblijf:

Het is even wennen, even slikken. Gelukkig komt 

een zittenblijver je opvrolijken. Hij weet en kent 

"alles" al en leidt je zo het nieuwe leven in van 

strenge normen en waarden, regels en wetten, 

luisteren en gehoorzamen, opletten en studeren, 

maar ook van sporten en wandelen, je vermaken 

en kletsen met elkaar en als het nodig geacht 

wordt, dit ter beoordeling van de priestersurveil-

lanten en de heren professoren, stevige uitbran-

ders en tucht.

De bel luidt een gang naar de kapel in. Binnen 

spreekt de regent mooie woorden van welkom 

en wensen van succes en bidt voor Gods zegen 

over ons allen. 

Het eerste avondmaal wacht dan. Keurig in de rij 

van kapel naar refter en rechtstreeks naar de 

eigen servetring. De stoelenherrie wekt ergernis 

op bij de surveillanten. Zij manen tot beheersing 

en rust en tot gezamenlijk gebed als dank voor 

de komende maaltijd. Het servet vindt zijn rust 

op je schoot. Het afscheid ligt nog te zwaar op 

de maag. Op aandringen van de toeziende 

priesters wordt toch een aanvaardbaar bordje 

opgeschept en verorberd. De maaltijd laat zich 

matig smake 

De eerstejaars mogen, na een afsluitend dank-

gebed voor het genoten maal, zonder corvee-

dienst van tafel en onder begeleiding een uur 

lang gaan recreëren. Dan wacht het avondgebed 

en de eerste, stille gang naar boven. Half negen 

bedtijd, een controlerend "welterusten" van de 

surveillanten en  kwart voor negen licht uit 

en…..slapen?

Maandagmorgen, kwart vóór zes. De knecht 

loopt, hard luidend, door de lange gangen van de 

slaapzaal. 

De grote slaapzaal 
van seminarie Beekvliet
(contétekening 11 x 14 cm., 
1958, van Jan Lurinks)



Hier is geen ontkomen aan. Nog heel even dan? 

Een wasbeurt en aankleding later vind je jezelf 

terug op je vaste plek in de kapel. Klokslag half 

zeven belt een misdienaar de regent binnen en 

begint de voortaan dagelijkse H. Misviering. Aan 

weerszijden van het hoofdaltaar staan enkele 

zijaltaren. Daar dragen de andere priesters hun 

dagelijks verplichte H. Mis op. Ieder op zijn eigen 

tempo, hetgeen vaak leidt tot aanmerkelijke 

verschillen! Dat dat zo maar mag!. 

Om kwart over zeven volgt het dankgebed voor 

het te genieten eerste ontbijt. Het wit en bruin 

brood, het vlees en zoet, een beker melk en de 

potten thee laten zich al beter smaken. En na het 

dankgebed voor het genoten ontbijt vlug naar 

boven, tanden poetsen, want om acht uur begint 

de studie en daarmee de lange leer-, studeer-, 

recreëer- en biddag.

Na een half uur studie en de boeken pakken 

volgt het eerste lessenblok, tien minuten pauze 

en weer twee lessen. Opmerkelijk is wel dat niet 

de leerlingen, maar de Heren Professoren van 

lokaal wisselen. Dit komt de rust zeker ten goe-

de. Mooi om twaalf uur roept de kapel voor het 

middaggebed, met aansluitend de lunch.

Van één tot half twee even "uitbuiken" en weer 

een tweetal lessen, twintig minuten pauze en 

anderhalf uur studie. Van vijf tot half zes recrea-

tie en dan naar de refter voor het diner. Van 

kwart over zes tot zeven uur nog een studieblok 

en daarna tot acht uur uitblazen van de vermoei-

ende dag. Tot slot het gezamenlijke avondgebed, 

met een welgemeend welterusten, de stille gang 

naar boven, tanden poetsen en de lichten uit om 

kwart voor negen.

Op de dinsdag en de donderdag is er na de 

lunch, van één tot half vier, tijd voor sporten en/of 

wandelen, zodat je op die dagen frisser aan je 

tweede dagstudie begint. Ook op zaterdagmor-

gen is les en de middag is bestemd voor je 

wekelijkse wasbeurt, onder toezicht, geheel 

zelfstandig,  in een eigen, open douche. Als je 

geluk hebt, en het netjes vraagt, mag je ook wel 

eens in het wel afgesloten ligbad. Daarna je was 

verzamelen, inpakken en klaarzetten voor de 

wekelijkse kofferwissel. Een spannend gebeu-

ren, want wat zullen je ouders nu weer voor 

extra's tussen je schone kleren hebben "ver-

stopt"? Naast extra recreatie zijn er op zaterdag 

nog wel de normale studie-uren, en ook om half 

negen bedtijd en……..uitslapen!! 

De zondagmorgenbel klinkt pas om kwart voor 

acht want om half negen begint de regent aan 

het hoogtepunt van de week, de Gregoriaanse 

Hoogmis. Vele goedgeoefende kelen zingen ten 

volle mee onder de strenge, doch bezielende 

leiding van de priesterdirigent. Iedereen geniet 

zo met volle teugen. Het aansluitend ontbijt is 

door de zusters "op z'n zondags" verzorgd. 

Ontspannen genieten van de spijzen en de 

rustdag des Heren. De lesdruk is er niet, maar 

ook op deze dag zijn enkele studie-uren vast 

tarief. 

De lunch geeft vaak een verrassing in de vorm 

van bijvoorbeeld een warme kroket en het diner 

kent een meer luxe afsluiting middels een toetje 

met slagroom. 

De "vrije" momenten worden gevuld met lezen, 

spelletjes doen, sporten of zomaar wandelen 

Een van de vele katheders, die op Beekvliet te vinden 
waren. (tekening uit 1961 van Jan Lurinks)

over het terrein. Soms is er zelfs een mooie 

missiefilm te bewonderen. Maar zoals altijd: acht 

uur avondgebed, tandenpoetsen en…..slapen! 

Op de Grote Cour, klas 2 t/m 4 en in de Duitse 

Bouw, klas 5 en 6, gaat dit leven in grote lijnen 

door. Rust-Reinheid-Regelmaat in optima-forma.

Maar na korte tijd al is het verlangen naar de 

gewone thuissituatie duidelijker hoorbaar dan de 

innerlijke roep tot priesterwording. Heimwee lijkt 

een ongeneeslijke ziekte. Einde schooljaar volgt 

het fysieke afscheid. Van binnen is het een 

onuitwisbare ervaring.

De kosten anno 1936

De rekening spreekt voor zich. Het was de tijd 

dat de schooljaren nog van april tot april liepen. 

De kapel van Beekvliet in 1963
(contétekening 17 x 13 cm. van Jan Lurinks)

De teldatum was 1 april en de drie vakanties 

waren verdeeld over vier weken augustus-, twee 

weken Kerst- en twee weken Paasvakantie. En 

bij hoge uitzondering tussendoor contact met 

thuis.

De kosten anno 1950

De kosten waren voor "de gewone mens" vaak 

te hoog. Daarom richtte Professor Geboers 

begin jaren 50 de SEMPA op: de Seminarie 

Papier Aktie. Zijn particulier chauffeur, Willem 

van de Heijden uit Schijndel (Boschweg) reed in 

zijn vrije tijd de vrachtwagen en haalde op vele 

adressen in Sint-Michielsgestel en Den Dungen 

het oud papier op. Het geld vond, in goed ver-

trouwen, zijn weg via Prof. Geboers.

De voor- en achterkant van de rekening van 
seminarie Beekvliet, die Piet Donders aantrof 
bij een familielid. Deze rekening vormde de 
aanleiding voor dit verhaal. 
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De tweede groep mensen die het BHIC wil bedienen, zijn de genealogen, de stamboomonderzoekers. 

Als die op de homepage klikken op 

stamboom komen ze terecht in een scherm waarin ze kunnen zoeken naar voorouders in Brabant. 

Het is ook mogelijk naar voorouders in heel Nederland te zoeken. De computer gaat op zoek naar de 

naam die je intypt in doopregisters, trouwregisters, burgerlijke stand en zo meer. Er is echter een grote 

beperking. De naam wordt alleen gevonden als die ooit door een vrijwilliger ingevoerd is. En daar is 

men nog druk mee bezig. Het BHIC is hiervoor afhankelijk van de bereidwilligheid van vrijwilligers. En 

je moet zelf meestal al meer informatie hebben over een persoon om te kunnen beoordelen of de Jan 

die gevonden wordt ook de Jan is die je zoekt.

De derde groep die het BHIC van dienst wil zijn, zijn de onderzoekers, de schatgravers van de archie-

ven. Door in de homepage te klikken op onderzoek, kom je in een zoekscherm. Daarin kun je in de 

archieven gaan zoeken. Tenminste, je kunt zien welke archieven het BHIC beheert en wat er in die 

archieven zit. Om de documenten zelf te zien, moet je nog steeds naar het archief op de Citadel in 

Den Bosch.

De site is redelijk eenvoudig van opzet, maar de materie is soms weerbarstig. En het antwoord op je 

vraag: “Zouden ze dit of dat hebben?” vind je vaak niet op de website. 
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Internet is voor mensen die in heemkunde en 

geschiedenis zijn geïnteresseerd een waar 

snuffelparadijs. Er is enorm veel informatie te 

vinden. Maar als je de weg niet weet, is internet 

als een bibliotheek waar ze alle boeken op een 

hoop hebben gegooid. Probeer dan maar eens 

te vinden wat je zoekt. Bovendien kan iedereen 

alles op internet zetten. Je weet nooit zeker of de 

gevonden informatie juist en volledig is. In deze 

rubriek zullen we steeds een website bespreken, 

waarvan we denken dat die voor leden van de 

heemkundekring interessant is. 

WWW.BHIC.NL is de website van het Brabants 

Historisch InformatieCentrum, afgekort als BHIC. 

In het Brabants Historisch InformatieCentrum op 

de Citadel in Den Bosch is een gigantische 

hoeveelheid informatie opgeslagen. Slechts een 

INTERESSANTE WEBSITES: WWW.BHIC.NL

beperkt deel daarvan is via de website te zien. 

Desondanks is de site zeker de moeite waard. 

Bereid je er wel op voor, dat je een uur aan het 

snuffelen bent voordat je dat in de gaten hebt.

De site richt zich, zoals de homepage al laat 

zien, op drie groepen geïnteresseerden.

Allereerst de mensen die geïnteresseerd zijn in de lokale geschiedenis. Het BHIC is bezig om per 

dorp informatie bij elkaar te zetten. Klik op de homepage maar eens op geschiedenis en ga op de 

kaart van Noord-Brabant op zoek naar de gemeente Sint-Michielsgestel. Juist ja, ook daarop klikken.

Nu heb je toegang tot pagina's die je iets vertellen over de geschiedenis van elk dorp van de 

gemeente. Door op de naam van een dorp te klikken, krijg je de beknopte geschiedenis op je scherm. 

In dat verhaal zitten weer allerlei links, die je verder leiden naar specifieke informatie.

len over de geschiedenis van elk dorp van de gemeente. Door op de naam van een dorp te klikken, 

krijg je de beknopte geschiedenis op je scherm. In dat verhaal zitten weer allerlei links, die je verder 

leiden naar specifieke informatie.Interessant op deze pagina is ook het vak met de rode brievenbus: 

stuur verhaal of foto in. Het BHIC gaat er van uit, dat de alle mensen thuis en in hun hoofd een enor-

me hoeveelheid informatie hebben, die voor andere mensen interessant is. Die informatie kun je via 

de site opsturen. Dat kan een oude foto zijn, een verhaal of een feitje.  
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geschiedenis zijn geïnteresseerd een waar 
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DE SCHILDERSHOF
Nico van Hengstum

De Schildershof is een klein smal straatje in het 

centrum van Sint-Michielsgestel.  Het is geen 

winkelstraat; het ligt ook niet in de loop van het 

een naar het ander; het ligt gewoon heel rustig 

en ongestoord te liggen; net als een echt hofje in 

een grote stad. 

Wij ontdekten de Schildershof toen we, pas in 

Gestel, op een zomerse middag in augustus in 

de winkel van Jansen moesten zijn. Lang hoef je 

niet te zoeken want er 

liggen niet veel huizen in de 

Schildershof, drie als wij de 

twee op de hoek met de 

markt niet meetellen. Die 

huizen liggen allemaal aan 

dezelfde kant. Aan de 

andere kant staat alleen een 

muur en achter de muur ligt 

de ouderwets grote hof van 

de hervormde kerk en 

pastorie. Op die mooie 

warme, lome vakantiemid-

dag hingen in het straatje de 

geuren van de kruiden 

achter de muur. De muur is 

niet zo hoog en je kan er 

met een beetje moeite in de 

tuin kijken. Wij voelden ons 

even in Zuid-Frankrijk, zo'n 

straatje van een schilderij 

van Vincent van 

Gogh. Van Gogh is in veel plaatsen in Brabant 

geweest, maar niet in Gestel. Als je in Gestel 

vraagt naar de schilder van de Schildershof dan 

noemen ze eerder de gebroeders Verhagen dan 

Van Gogh.

De Schildershof loopt van de markt - het Petrus 

Donders Plein heet dat officieel - om de hof van 

hervormde pastorie heen en komt uit op de 

Schijndelse weg. De ingang aan de markt wordt 

geflankeerd door de hervormde pastorie aan de 

ene kant en de schoenenwinkel, vroeger een 

dierenzaak, aan de andere kant. De pastorie is 

een groot, mooi gebouw dat gezien vanuit de 

markt vooruit springt. Vroeger vormde het ook de 

hoek van de markt. 

In de Schildershof zit een haakse hoek. Je kan 

het straatje dan ook niet in een keer overzien. 

Hoe klein het ook is het verbergt altijd de verras-

sing wat daar om de hoek zal zijn. Later ontdek-

ten wij dat er nog een hoek in zit. De 

Schildershof loopt nog door langs of moet je 

zeggen over - de Schijndelse weg. En daar 

liggen echt de hofjes van de Schildershof. Daar 

ligt de Schildershoeve. 

Op zoek naar de schilder van de Schildershof

Anders dan in nieuwe wijken hebben oudere 

straten niet zo maar een naam. De namen van 

de oudere straten zijn langzaam gegroeid en 

horen bij de straat. De straten in St. 

Het centrum van Sint-Michielsgestel met de Schildershof  
tussen de Schijndelseweg en Petrus Dondersplein. 
Gebouw 11 is het N.H. kerkje dat ligt op de hoek van de 
grote ommuurde tuin van de hervormde pastorie.

Michielsgestel hebben pas in 1950 officieel een 

naam gekregen. Daarvoor werkte men nog met 

aanduidingen als huis A32. Kijken wij in het 

raadsbesluit uit het jaar 1952 waarin de naamge-

ving geregeld wordt naar de Schildershof dan 

staat daar:

Schildershof.

Het kleine complex huizen, dat aan deze straat 

ligt is van oudsher “Schildershof” genoemd. 

Deze naam is als straatnaam over te nemen.

Uit dit besluit is duidelijk dat wij verder terug 

moeten in het verleden om de schilder van de 

Schildershof te vinden.

De gemeente heeft al lang geleden lijsten opge-

steld met daarop de huizen met eigenaren en 

bewoners. Op zo'n lijst uit 1737 wordt het 

Schildersgasthuis te Bosch genoemd. Het 

Schildersgasthuis te Bosch is eigenaar van een 

huis in het  centrum van Gestel. Dit viel nu op, 

want achteraf bekeken hadden wij dat al eerder 

gelezen. 

Het onderzoek verplaatst zich nu naar de gast-

huizen in 's Hertogenbosch. Over het 

Schildersgasthuis lezen wij daar dat een zekere 

Jan Schilder, raad der stad - dus een belangrijk 

persoon in de stad - op 22 augustus 1500 op de 

Uilenburg het Schildersgasthuis stichtte. Waarom 

hij dat deed daarover later. Wij lezen ook dat het 

Schildersgasthuis, om wat eigen kapitaal te 

hebben voor de komende onkosten, van Jan 

Schilder cadeau kreeg een hoeve, een stuk land 

en cijnzen. Er staat niet bij dat deze hoeve in 

Gestel ligt, maar bij de cijnsgoederen van de 

heer van Herlaer is er al veel eerder sprake van 

een Schildershoefke, zo wisten wij uit het veldna-

menonderzoek.

Wij hebben geluk. Over de familie Schilder uit 

‘s-Hertogenbosch is een uitgebreid onderzoek 

verschenen. L.F.W. Adriaenssen heeft dit gepu-

bliceerd in de het blad De Brabantse Leeuw 

onder de naam De familie Schilders in de 

Middeleeuwen.

Een Bossche Patriciërsfamilie.

Ook hier komen wij Jan Schilder en het 

Schildersgasthuis tegen: Voor dit Schildersgast-

huis, zoals het gesticht ging heten, bestemde hij 

twee huizen op de Uilenburg (waaronder zijn 

woonhuis, waar hij in een benedenkamer boven 

de kelder testeerde), een boerderij te Sint-

Michielsgestel aen die Plaetse, een perceel land 

te Empel, verschillende cijnzen en een bedrag 

om het gasthuis in te richten.

Die Plaetse is de oude benaming voor het cen-

trum van Michiels Gestel. 

De familie Schilder en het Schildershoefke

De situatie lijkt dus duidelijk. Jan Schilder bezat 

al voor 1500 een boerderij in het centrum van 

Gestel. Hij schonk die boerderij in 1500 aan het 

Schildersgasthuis te Den Bosch. Deze bezat de 

boerderij zeker tot ongeveer 1800. Het straatje 

waaraan deze boerderij lag heet nu  

Schildershof. Het  in de naam komt dus 

waarschijnlijk van de boerderij, van de hofstede. 

Het Schilder van de familie Schilder.

De familie Schilder verschijnt omstreeks 1300 in 

de annalen van 's-Hertogenbosch; de Bossche 

tak sterft in 1501 uit met onze Jan Schilder. In 

deze twee eeuwen behoort de familie tot de 

bestuurlijke elite van 's-Hertogenbosch. Wij 

vinden de leden van de familie Schilder regelma-

tig terug als schepen en schout en bij de Lieve 

Vrouwe broederschap. Zij bouwden stenen 

huizen en trouwden met andere patriciërs uit 's-

Hertogenbosch. 

De rijkere Bossche families hebben altijd veel 

belangstelling gehad voor de omgeving van 's-

Hertogenbosch. Ze belegden hun geld in land en 

boerderijen en hadden er dikwijls een huis om te 

wonen.  De familie Schilder komen wij in heel de 

Meierij, Maasland, Peelland en het Kempen-

gebied tegen. In de plaatsen Hilvarenbeek en 

Diessen ontstaan er zelfs aparte takken van de 

hof

De Schildershof met de tuin van de Hervormde kerk deed 
ons aan Frankrijk denken. Wij waren dus niet verbaasd 
toen wij op deze foto de drie musketiers in de Schildershof 
zagen lopen. Zij zijn op weg naar het feest voor Riekske 
v.d. Sanden . Toen Riekske uit het “stroatje” 60 jaar op de 
Schildershof woonde werd dat door de Schildershof 
gevierd op een manier die bij de Schildershof past.Links 
de muur van tuin van de Hervormde kerk met op het 
einde de hervormde pastorie zelf. Je kijkt aan tegen de 
oude toren op het marktplein.

De oude Schildershoeve gezien vanaf de Schijndelseweg. De Schildershoeve zelf is 
verdeeld in vier woonhuizen die aan de Schijndelseweg lijken te liggen. De 
Schildershoeve zelf ligt aan de Schildershof. Op het woonhuis helemaal achteraan 
rechts ziet men dan ook het straatbordje met de naam Schildershof erop. De 
Schildershof loopt hier dus een stukje evenwijdig met de Schijndelseweg.
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familie. Zo ver is het in Sint-Michielsgestel niet 

gekomen. Misschien lag Gestel daarvoor te dicht 

bij 's-Hertogenbosch. 

Berichten over de familie Schilder in Sint-

Michielsgestel komen wij tegen in de periode 

1420-1500. Gerit Willems Schilders bezat  te 

Sint-Michielsgestel:

“aen die Plaetse een hofstad met hof, strekkende 

van de Plaats tot de Dommel, en een beemd van 

3½ bunder te Ruimel”, die hij in 1436 wilde 

verpachten voor 22 zester rogge Bossche maat 

plus het onderhoud van een stuk dijk ”bij die 

Valbrugge”. Gerit Willems bezat een hofstad met 

hof, dus een grote boerderij, liggend aan het 

centrale plein bij de kerk. 'Strekkende van de 

Plaats tot de Dommel' staat er en dat is een 

beetje vreemd want de Schildershoeve zo als wij 

die nu kennen grenst echt niet aan de Dommel. 

Bekijken wij kaarten met de situatie van net voor 

1800 dan zien wij de Schildershoeve liggen aan 

de Schijndelseweg aan de kant van het centrum. 

Tegenover de Schildershoeve, aan de andere 

kant van de Schijndelseweg, lag een tweede 

grote hoeve, de Duikenburg. Deze hoeve strekte 

zich wel uit tot de Dommel. In de 19e eeuw 

verkocht de familie Robert uit Utrecht zowel de 

Schildershoeve als de Duikenburg. De Schilders-

hoeve en de Duikenburg waren toen dus in bezit 

van dezelfde eigenaar.

“Die Valbrugge” uit de akte van Gerit Willems 

Schilder is een ophaalbrug, een brug die 

omhoog en omlaag kan. Het centrum van Sint-

Michielsgestel was in die tijd omgeven door 

water met 'valbruggen'. Niet alleen 's-Hertogen-

bosch bood de mensen toen bescherming maar 

ook het centrum van Sint-Michielsgestel. 

De Schildershof nu

In Sint-Michielsgestel is sindsdien veel veran-

derd, meer dan in de grote stad 's-Hertogen-

bosch. Verschillende waterlopen zijn dicht 

gegooid en de valbruggen waren niet meer 

nodig. De Dommel is gekanaliseerd. De kerk is 

afgebroken en de verhoging waarop de kerk met 

kerkhof stond is afgegraven. Het centrum is 

steeds lager en leger geworden. Als laatste 

moest zelfs de Adrianusboerderij wijken, dit keer 

voor de ecologische verbindingszone. Maar de 

Schildershof en de hof van de pastorie zijn nog 

ontsnapt aan de vernieuwingen. Er is wel wat 

veranderd. De winkel van Jansen is verdwenen; 

de nieuwe bewoner heeft het huis aan de bui

tenkant opnieuw geverfd. Riekske v.d. Sanden, 

die al zo lang op de Schildershof woonde dat het 

haar eigen hofje was geworden, is overleden en 

het bordje 

               Riekske v.d. Sanden hof

        60 jaar bewoonster van Schildershof

                       11 juni 2002

is verwijderd.

Over de schilder van de Schildershof is nu veel 

meer bekend. In Gestel kennen wij nu uit de 

archieven behalve de Schildershof ook de 

Schildershoeve, de Schilders Gasthuis Hoeve, 

de Schildershoeve thienden en de 

Schilderstiend. Wij weten dat de familie Schilder 

zijn naam aan veel meer straten heeft gegeven, 

in 's-Hertogenbosch de Schildersstraat, vroeger 

ook nog de Schilderspoort, en ook in Antwerpen 

hebben ze een Schildersstraat. Ook in 

Moergestel stond (staat?) een Schildershoeve 

van de familie Schilder. 

's-Hertogenbosch, de grote stad van de familie 

Schilder, heeft de waarde ontdekt van een cen-

trum met historie. Niet alleen de Sint Jan wordt in 

ere gehouden, maar ook de Dieze en de 

Schildersstraat zijn in ere herstelt. 

In Sint-Michielsgestel herinnert lunchgalerie De 

Rijker nog aan de Torenstraat met de Kempische 

huizen die daar nog stonden toen wij zochten 

naar de winkel van Jansen in de Schildershof.

De Schildershof loopt met een hoek om de tuin van de 
Hervormde Kerk. Links het huisje van Riekske van de 
Sanden met daarop het bordje “Riekske v.d. Sanden hof”. 
Het huis, waar je tegen aan kijkt, was vroeger de winkel 
van Jansen.

Het centrum van Sint-Michielsgestel in de 18e eeuw, mooi getekend door Sonja v.d. Voort. Rechtsonder staat de 
Duijkenburg, daarboven de Schildershoeve. De N.H. Kek was toen nog niet gebouwd en de hervormde pastorie was 
toen nog het huis de Zwaan van Jacob Meurs.
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Het centrum van Sint-Michielsgestel in de 18e eeuw, mooi getekend door Sonja v.d. Voort. Rechtsonder staat de 
Duijkenburg, daarboven de Schildershoeve. De N.H. Kek was toen nog niet gebouwd en de hervormde pastorie was 
toen nog het huis de Zwaan van Jacob Meurs.
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Onlangs ontvingen wij van mevrouw E. van Dijk-

van den Tillaard uit Nuland wat oude familiefoto's 

en de bidprentjes van alle mensen die op de 

foto's waren afgebeeld. De grote foto had altijd 

bij haar moeder in huis gehangen en ze zou het 

zonde vinden als er later met deze foto minder 

zorgvuldig omgesprongen zou worden. Toen wij 

de foto's en de bidprentjes kwamen ophalen, 

kregen we het hele verhaal te horen. Links op de 

foto staat haar moeder Tonnie Voets (1910-2004) 

en we zullen de geschiedenis vanuit haar per-

spectief vertellen.

Op het eerste gezicht lijkt het een gewoon gezin 

met vader, moeder en vijf kinderen. Alleen als je 

goed kijkt, zie je dat de man naast Tonnie veel 

ouder is dan de vrouw. Het bleek dan ook 

Tonnies grootvader Bert van der Steen te zijn. 

Verder zien we van links naar rechts: zus Bertha 

Voets die altijd Pietje werd genoemd, broer Bart 

Voets met voor zich zijn broertje Harrie Voets, 

moeder Petronella Voets-van der Steen en zus 

Netje Voets.

Vader ontbreekt

De grote afwezige is dus Tonnies vader. Hij was 

Marinus Voets, landbouwer, geboren in Gestel in 

1881. Hij werd op 22 november 1925 kwart over 

acht 's avonds in dichte mist aangereden door de 

tram bij de Drie Zwaantjes en overleed ter plaat-

se, 44 jaar oud. Toen ik dit verhaal in december 

jongstleden op onze bijeenkomst vertelde, kon 

een van onze oudere leden het zich nog herinne-

ren. Het was wel voor zijn tijd gebeurd, maar dit 

ongeluk heeft diepe indruk gemaakt en werd nog 

jarenlang in het dorp verteld. Het overlijden werd 

de volgende dag op het gemeentehuis aangege-

ven door veldwachter Godefriedus Tilanus en 

ambtenaar ter secretarie Franciscus Marinus 

Schellekens. De veldwachter zal wel bij het 

ongeluk zijn geroepen en heeft daarom de 

volgende dag de aangifte verzorgd. Normaal 

gebeurde dat in die tijd door het meest naaste 

mannelijke familielid, dus eigenlijk zou dat door 

zijn schoonvader Bert van der Steen hebben 

moeten gebeuren.

DE FAMILIE VOETS-VAN DER STEEN
Het verhaal bij een oude foto

Bert van Beek

Volgens het familieverhaal is Bert van der Steen 

na het ongeluk bij zijn dochter en kleinkinderen 

in huis getrokken om de vaderrol op zich te 

nemen.

Zoals zoveel familieverhalen, was dit ook een 

groot deel van de waarheid, maar niet de hele 

waarheid. Grootvader Bert woonde al een tijd bij 

zijn dochter in huis, bleek toen ik het verhaal in 

het archief in den Bosch ging natrekken, en hij 

bleef daar inderdaad tot zijn dood. Een normale 

zaak voor die tijd, want toen waren er nog zo 

goed als geen bejaardentehuizen.

Over grootvader

Gijsbertus (Bert) van der Steen was geboren te 

Gestel in 1848. Ik vond hem terug als landbou-

wer in den Dungen in 1879 en in Halder in 1884. 

Hij was dus geen gezeten boer, maar bleek op 

pachtboerderijen gewoond te hebben. Toch was 

hij niet echt arm, want toen hij in militaire dienst 

moest (de Nationale Militie zoals dat toen heet-

te), kon hij een plaatsvervanger betalen. Dat was 

toen nog mogelijk. Hij had geen geoefend hand-

schrift in 1879, maar in 1885 zag zijn handteke-

ning er stukken beter uit. Toch verklaarde hij in 

1909 niet te kunnen schrijven. Reuma of een 

ongeluk met zijn rechterhand?

Grootvader Bert van der Steen, de vader van moeder 
Petronella
Foto afkomstig van familie van Dijk  van den Tillaard.

Toen hij voor de eerste keer in 1879 trouwde, 

waren zijn ouders al overleden. Zijn vrouw werd 

Antonia Santegoeds, dochter van Hendrikus 

Santegoeds (landbouwer te Den Dungen in 1879 

en 1884) en Petronella van den Broek. Antonia 

was geboren in Den Dungen in 1853. Haar 

moeder was al overleden toen zij een half jaar 

was en zelf overleed zij al vijf jaar na haar huwe-

lijk in 1884. Er waren toen twee kleine kinderen: 

Hendrikus die slechts 19 jaar werd en Petronella, 

geboren in 1882, die wij samen met haar kinde-

ren en haar vader op de familiefoto zien. Bert 

van der Steen is na anderhalf jaar hertrouwd met 

de zeven jaar oudere Wilhelmina van Grinsven. 

Zij stierf in 1909. In hetzelfde jaar trouwde doch-

ter Petronella. Ik vermoed dat Petronella en haar 

vader altijd bij elkaar hebben gewoond, want dat 

was ook zo in 1923 en 1927.

Waar woonde het gezin?

Petronella trouwde met Marinus Voets, geboren 

te Gestel in 1881, zoon van het landbouwers-

echtpaar Antonius Voets en Petronella Wijnen. 

Dit gezin woonde op de Theereheide. Marinus 

werd ook landbouwer. De hele familie, grootva-

der Bert van der Steen, dochter Petronella, 

schoonzoon Marinus Voets en de kleinkinderen, 

verhuisde in 1923 naar Boxtel, waar ze pachter 

werden op een boerderij van de familie Margraff, 

vlak achter St. Charles, zoals Tonnie Voets haar 

kinderen altijd vertelde. Het gezin woonde dus in 

het Wilhelminapark toen Marinus Voets in 1925 

zijn ongeluk kreeg. Pas in 1927 trok het gezin 

weer naar Gestel om op de Theereheide te gaan 

boeren. Ze woonden tegenover de "Stomschool", 

zoals het Instituut voor Doven toen in de volks-

mond heette. Hun buren waren Spierings en 

mevr. An van den Heuvel.

Vier overleden kinderen

Hiermee is dus de afwezigheid van Marinus 

Voets op de foto verklaard. Grootvader Bert werd 

al wat ouder en het gezin had aanvullende 

inkomsten nodig. Dochter Tonnie Voets kreeg 

een dienstje bij de familie Van Rijckevorsel in 

Vught en ook haar broer Bart Voets kon daar 

later een baantje krijgen. Tonnie zou haar ver-

dere leven in Vught blijven wonen. Wat moeder 

Tonnie haar kinderen nooit verteld heeft, is dat er 

vier kinderen uit het gezin Voets-van der Steen 

ontbreken. Zij waren jong overleden, de jongste 

in 1922, dus dat moet Tonnie heel goed geweten 

hebben. Kindersterfte kwam toen nog zeer veel 

voor. Toen ik Tonnies dochter vertelde dat ik in 

het archief nog vier kinderen uit het huwelijk van 
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haar grootouders had gevonden, reageerde zij 

verbaasd en toen wij er over door praatten, zei 

ze: "Dat zal heel persoonlijk zijn geweest. 

Misschien hebben ze vanwege het verdriet er 

nooit over gepraat." 

Waarschijnlijk is dit de juiste verklaring geweest. 

Mijn eigen grootouders van vaders zijde hebben 

vijf kinderen jong verloren. Daar werd wel over 

gesproken, maar mijn grootmoeder van moe-

ders zijde verloor jong haar man en haar eerste 

kind en bleef toen met een baby achter. Zij is 

weer hertrouwd en kreeg nog twee kinderen, 

waaronder mijn moeder. Toen de baby - later 

volwassen geworden - ging trouwen, hoorde ze 

pas dat mijn opa niet haar vader was. Op het 

stadhuis had ze anders pas voor het eerst 

gehoord dat ze een andere achternaam had 

dan mijn moeder en mijn oom. Over het jong 

overleden dochtertje is helemaal nooit gespro-

ken. Dat verdriet is door mijn grootmoeder 

doodgezwegen. Ik vond deze tante pas vele 

jaren later terug in het archief.

Familieleed

Grootvader Bert van der Steen overleed, 89 jaar, 

oud te Gestel op 4 juli 1938. Twee maanden later 

hakte zijn kleinzoon Bart Voets zich tijdens het 

werk met een aks (= bijl) in zijn voet. De wond is 

gaan ontsteken. Hij is nog in de St. Johannes de 

Deo in Den Bosch opgenomen, maar overleed 

een paar dagen later. Er bestonden toen nog 

geen antibiotica. Hij is 25 jaar oud geworden. 

Ook dit ongeluk is nog lang naverteld in het dorp. 

Zijn grootvader heeft dat gelukkig niet meer 

meegemaakt. Die had al vrij jong zijn ouders 

verloren, zijn eerste en zijn tweede vrouw, zijn 

zoon, zijn schoonzoon en vier kleinkinderen, 

maar voor Barts moeder moet het vreselijk zijn 

geweest. 

Moeder Petronella Voets-van der Steen overleed 

in 1948, 66 jaar oud.

Harmonie

De andere kinderen zijn wel oud geworden. Het 

verhaal eindigt dus niet verdrietig. Alle drie de 

meisjes trouwden met drie broers Van den 

Tillaard, zoons van de schoenmaker Hendrikus 

van den Tillaard en Maria Catharina Kapteijns. 

De enig overgebleven zoon Harrie Voets werd 

timmerman. Hij trouwde met Door van der Donk. 

Harrie heeft veel voor de Harmonie Sint-Michaël 

betekend. Hij was meer dan 60 jaar lid, speelde Moeder Petronella Voets - van der Steen. Foto afkomstig van familie van Dijk  van den Tillaard.

eerst bugel en later tuba. Hij was drager van de 

eremedaille in zilver verbonden aan de Orde van 

Oranje-Nassau en begiftigd met de gemeente-

penning van Sint-Michielsgestel. Toen hij vanwe-

ge zijn zestigjarig jubileum werd gehuldigd, 

deelde ook zijn zoon Rien in die huldiging want 

hij was toen 25 jaar lid. Harrie overleed in 1994.

Netje Voets was getrouwd met Harrie van den 

Tillaard. Zij overleed in 1984. Bertha (Pietje) 

trouwde met Marinus van den Tillaard. Zij over-

leed tien jaar na Netje, in 1994. Op haar bid-

prentje stond: "de hele harmonie kwam over de 

vloer: "de jongens kregen les van pa en degenen 

die nog niet aan de beurt waren, werden achter 

bezig gehouden met spelletjes.... met ome 

Harrie, die heel veel jaren twee keer in de week 

kwam, kon ze praten over vroeger, over de 

harmonie, over de Gestelse mensen, over alles".

Tonnie Voets tenslotte, was getrouwd met 

Johannes van den Tillaard. Zij overleed weer tien 

jaar later, in 2004.

Op de website van de heemkundevereniging 

is een fragment-genealogie van de familie 

Voets  van der Steen te lezen. Ga naar de 

website www.deheerlijkheidherlaar.nl en klik 

aan de linkerkant op Den Heertgang

De toenmalige voorzitter van Harmonie St. Michaël 
spreekt vier jubilarissen toe. Van rechts naar links zijn dat 
Harrie Voets (60 jaar lid), Wim Robben, Rein Groenen-
daal en Rien Voets, zoon van Harrie (25 jaar lid).
Foto afkomstig van familie van Zelst - Voets.
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Harrie heeft veel voor de Harmonie Sint-Michaël 

betekend. Hij was meer dan 60 jaar lid, speelde Moeder Petronella Voets - van der Steen. Foto afkomstig van familie van Dijk  van den Tillaard.

eerst bugel en later tuba. Hij was drager van de 

eremedaille in zilver verbonden aan de Orde van 

Oranje-Nassau en begiftigd met de gemeente-

penning van Sint-Michielsgestel. Toen hij vanwe-

ge zijn zestigjarig jubileum werd gehuldigd, 

deelde ook zijn zoon Rien in die huldiging want 

hij was toen 25 jaar lid. Harrie overleed in 1994.

Netje Voets was getrouwd met Harrie van den 

Tillaard. Zij overleed in 1984. Bertha (Pietje) 

trouwde met Marinus van den Tillaard. Zij over-

leed tien jaar na Netje, in 1994. Op haar bid-

prentje stond: "de hele harmonie kwam over de 

vloer: "de jongens kregen les van pa en degenen 

die nog niet aan de beurt waren, werden achter 

bezig gehouden met spelletjes.... met ome 

Harrie, die heel veel jaren twee keer in de week 

kwam, kon ze praten over vroeger, over de 

harmonie, over de Gestelse mensen, over alles".

Tonnie Voets tenslotte, was getrouwd met 

Johannes van den Tillaard. Zij overleed weer tien 

jaar later, in 2004.

Op de website van de heemkundevereniging 

is een fragment-genealogie van de familie 

Voets  van der Steen te lezen. Ga naar de 

website www.deheerlijkheidherlaar.nl en klik 

aan de linkerkant op Den Heertgang

De toenmalige voorzitter van Harmonie St. Michaël 
spreekt vier jubilarissen toe. Van rechts naar links zijn dat 
Harrie Voets (60 jaar lid), Wim Robben, Rein Groenen-
daal en Rien Voets, zoon van Harrie (25 jaar lid).
Foto afkomstig van familie van Zelst - Voets.

Den heertgang jaargang 15, maart 2009 29



AANTEKENINGEN



AANTEKENINGEN


