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EEN VERLEDEN MET TOEKOMST
in gesprek met het Gilde Sint Antonius en Sint Barbara
Piet Donders, 19 maart 2012

Het is niet allemaal precies bekend. Ze vieren nu
wel het 400-jarig bestaan, maar eigenlijk klopt
dat niet. Want ze zijn al veel ouder. Hoeveel?
Ze zouden het niet weten.
Wel dat het gilde vermoedelijk al opgericht is in
de 14e à 15e eeuw met als taak om in tijden van
nood “outer en herd” te dienen, ofwel de kerk
en woongemeenschap van dienst te zijn. Hierbij
denken ze aan bescherming tegen rondtrekkende roversbenden en het begraven van medeburgers die gestorven waren aan de pest. Zo wordt
over Jan en Gieles Spierinx geschreven dat zij
al in 1371 als gildebroeders actief waren1. Ook
wordt er gerept over een Gildefeest in Herlaer in
1417.
Vermoedelijk in dezelfde periode werd in SintMichielsgestel ook het gilde Sint Joris en Sint
Catharina opgericht. Dit gilde heeft tot 1961 een
min of meer actief bestaan geleid en is nu slapende. Wel bestaan nog, in gemeentelijk beheer,
het zilvervest met 13 zilveren koningsplaten en
18 zilveren schilden en het standaardvaandel.
Het oudste koningszilver hiervan is uit 1686.
Het oudste koningszilver van Sint Antonius en
Sint Barbara stamt uit 1612. Het is daarom dat
men 1612 als oprichtingsjaar heeft aangenomen

en nu dus het 400 jaar bestaan met extra vertoon viert. En dat kan, want Sint Antonius en Sint
Barbara anno 2012 is een zeer actief gilde.
Bloedgilde
Maar ook bij dit gilde dreigde wel eens de
slaaptoestand, vooral door gebrek aan actieve
leden. Dit was mede het gevolg van het feit dat
dit gilde een stamgilde ofwel een bloedgilde was:
het lidmaatschap werd door vererving verkregen.
Alleen de zonen van leden konden ook lid worden. Dreigde er een tekort dan mochten ook de
zonen van dochters toetreden tot het gilde.
In aantekeningen van de jaarvergadering 1963
is te lezen dat toen pas, met instemming van de
aanwezige 22 leden voor het eerst drie nietbloedverwanten toegelaten werden als adspirant
gildebroeder te weten Theo op ‘t Hoog, Clemens
Swanenberg en Henk Eijkemans. Laatstgenoemde werd in 1968, na het plotseling overlijden van hoofdman Bert van Berkel in juni 1967,
zelfs tot eerste niet-bloedverwante hoofdman
worden aangesteld. Dit ging niet zonder slag of
stoot maar werd uiteindelijk toch aanvaard. Het
geringe aantal actieve leden toen was daarbij
zeker belangrijk. Sint Antonius en Sint Barbara
werd zodoende uit de slaaptoestand gehouden
en met die nieuwe mogelijkheid werd de weg
naar meer leden definitief ingezet.

Regels
Een gilde heeft gewoon een flink aantal actieve
leden nodig om het grote aantal taken en plichten te kunnen vervullen. Die taken en verplichtingen staan duidelijk aangegeven in De Caert uit
1614. Een nieuwe, omdat de oude in de chaos
van de 80-jarige oorlog verloren was gegaan.
Hendrick Grave tot den Bergh, vrijheer tot Hedel
en Bautersum, St. Stephansweerd, Spaalbeek,
Aut Herlaer, St. Michielsgestel, enz………..
schreef deze caert op 20 juni 1614 in boekvorm
op perkament, ondertekend met lakzegel. Dit
origineel is nog steeds in het bezit van het gilde.
De caert bestaat uit 25 artikelen. In die artikelen
worden de organisatie, de regels en de plichten
van de gildebroeders omschreven.
Zo wordt de Gildeoverheid ofwel de Gildehoogheid duidelijk omschreven. Dit bestuur moet
bestaan uit de hoofdman, de deken schrijver, de
deken schatbewaarder, de ouwe deken en de
jonge deken. Ook de koning maakt deel uit van
de Gildeoverheid.

De datum en de agenda van de jaarvergadering
liggen vast. De vergadering moet gehouden
worden “op den dag van de heilige maagd St.
BARBARA”. Er is zelfs vastgelegd dat het gilde
vier teerdagen zal hebben en op welke dagen.
En probeer niet te verzuimen want dan staat de
boete vast. Het koningsschieten staat precies
omschreven, alsmede de plichten, maar ook de
rechten van de nieuwe koning.
Ook staat er duidelijk in aangegeven aan welke
voorwaarden adspirant-gildebroeders moeten
voldoen en welke procedure er gevolgd moet
worden voor het verkrijgen / verlenen van het
lidmaatschap.
Adspirant-leden moeten in het eerste jaar hun
geschiktheid laten zien als gildebroeder. Ook
moeten zij zichzelf thuis voelen in de sfeer van
broederschap, verbondenheid, vriendschap en
gezelligheid, maar ook in de verplichtingen. Dit
houdt in dat het lid één gildeactiviteit moet beoefenen en dat van hem verwacht wordt dat hij
normaal gesproken steeds bij gildepresentaties
en -activiteiten aanwezig is.

De gildeoverheid in de nieuwe uniformen in april 2012.
Van links naar rechts op de voorgrond: hoofdman Thieu
van Berkel en koning Rinie van Breugel. Op de achtergrond: deken-schrijver Adriaan van Breugel, dekenrentmeester Peter van Berkel en de dekens Henk van
Breugel en Robert Simons. Foto: Gilde St. Antoinius en
St. Barbara.

Het oudste koningszilver van het gilde is het koningsschild uit 1612, toen Dielis Peters van den Veen zich tot
koning schoot. (foto: Jef van Veldhoven)
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Op 17 juli 1963 werden voor het eerst leden tot het gilde
toegelaten, die geen bloedband hadden met een van de
gildebroeders. Alle 15 aanwezige leden stemden voor. Wel
werd aangekruist welke leden vreemd bloed hadden, ofwel
van buiten de stam waren.

Het begin en het einde van de Caert, die in 1614 werd
uitgeschreven en ondertekend door Hendrik Grave tot
den Bergh, die toen overigens in St. Stephansweerd (Stevensweert) woonde. Een transscriptie van die Caert vindt
u in als bijlage in deze Heertgang.
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Activiteiten
Sint Antonius en Sint Barbara kent een vijftal gildeactiviteiten. Van oudsher zijn dat vendelen en
tamboeren, lang geleden al aangevuld met kruisboog- en geweerschieten en sinds de zeventiger
jaren ook het jeu de boules. Dit mede onder
invloed van het feit dat in die tijd bij een aantal
gildes ook dames als lid werden toegelaten.
Gezien de uitbreiding van de accommodatie met
een beugelbaan wordt in de toekomst beugelen
ook als mogelijke activiteit beschouwd.

Mocht er dat tussentijds aan mankeren dan krijgt
hij een vriendelijke bijsturing van de Gildeoverheid en zonodig na een jaar een verlenging van
de proefperiode.
Na het adspirantjaar wordt door alle leden gestemd over de toelaatbaarheid van elk individueel adspirant-lid. Dit gebeurt anoniem, middels
het gooien van een witte of een zwarte boon in
een collectezak.
Daarbij is iemand aangenomen als minimaal 2/3
van het aantal bonen wit is en afgewezen als 2/3
deel of meer zwart is. Zit het aantal witte bonen
tussen deze twee limieten in dan volgt, als het
adspirant-lid dat wil, die verlengde proefperiode.
Dank zij historicus Drs. Knippenberg, leraar aan
Seminarie Beekvliet, is de caert meer toegankelijk geworden. Hij maakte een transcriptie, een
letterlijke weergave, van het origineel.
Weer later, in 1979, heeft notaris Sloet de vereiste statuten in modern Nederlands samengesteld op basis van de caert.
De caert uit 1614 is dus nog steeds het fundament onder het gilde van nu, richtsnoer voor de
Gildehoogheid van nu. Dit is zelfs in de statuten
vastgelegd.

En het gilde bestaat inmiddels uit ruim 40 actieve
leden én een zevental adspirant-leden. De
opkomst van leden is steeds nagenoeg volledig,
zowel op de wekelijkse gildeavond als ook bij
andere gelegenheden zoals de jaarvergadering
of de naamdagmis. Dan mag je als Gildeoverheid
terecht spreken van een grote betrokkenheid en
verantwoordelijkheid bij je gildebroeders en leg
je, bij gelegenheid, graag namens hen de eed
van trouw aan kerkelijk en wereldlijk gezag af.

Rond 1950 stond Bert van Berkel onder de schutsboom in een poging zich tot koning te schieten. In 1998 stond zijn zoon
Thieu in de zelfde houding om ook te pogen gildekoning te worden.
Bert schoot op het gildeterrein op de hoek van de Esscheweg en de Eikenlaan. Bertus van Kessel hield toezicht. Op de
achtergrond volgden adjudant de Ridder, Marinus Heessels en H. van de Besselaar (v.l.n.r.) de gebeurtenissen. Thieu
schoot op het gildeterrein in park de Kleine Ruwenberg. Rinie van Breugel hield toezicht en op de achtergrond zijn (v.l.n.r.)
gildebroeders Rein Groenendaal en Jan van Zon en burgemeester Ger Schinck en zijn vrouw zichtbaar.
(foto’s uit familiearchief van Frans Schellekens)
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Gildebroeders moeten aan een van de activiteiten meedoen: tamboeren, bazuin blazen, vendelen, boog- of geweerschieten of jeu de boule.
(Foto boogschieten: Martien van Griensven,
overige foto’s uit archief van Frans Schellekens)
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De vrienden
Maar er is meer. Er zijn ook veel mensen die
wel lid van De Guld zouden willen worden, maar
al die verplichtingen niet zien zitten. Kansloos
dus? Niet als je daar eigentijds en creatief mee
omgaat.

Op dit moment is dit alles beperkt tot de Michaëldag, het Kermisschieten en de jaarlijkse teerdag op de zaterdag vóór of op 4 december, de
naamdag van St. Barbara. Ook worden overleden gildebroeders met gilde-eer naar hun laatste
rustplaats begeleid.

Naast het gilde bestaat sinds een tiental jaren de
club “Vrienden van de Guld”. De ruim honderd
leden hiervan voelen zich er zeer bij betrokken en worden op de hoogte gehouden van
het reilen en zeilen van het gilde. Daarnaast
krijgen zij van het gilde één keer per jaar hun
“teerdag” aangeboden bij het clubhuis in het
park De Kleine Ruwenberg. Met hun donaties
verstevigen zij de financiële basis van het gilde,
zodat de huidige deken rentmeester slechts een
instandhoudingsbijdrage aan de leden hoeft te
vragen. Baten uit bezittingen zijn echt al lang
verleden tijd.

Het gilde hoopt dat er in de toekomst toch weer
ruimte wordt gecreëerd in de programma’s van
30 april en 4 en 5 mei.

Publieke functie
Tot aan de gemeentelijke herindeling was De
Guld regelmatig in ons dorpsbeeld te zien. Zo
trad men naar buiten op 30 april om de geridderden te eren, op 4 mei bij de dodenherdenking,
op 5 mei bij het vieren van de bevrijding, met de
kermis voor het kermisschieten en natuurlijk op
de Michaeldag, patroondag van de gemeente.
Daarnaast was het gewoonte om priesterjubilea
op te luisteren en bij het inhalen van een nieuwe
pastoor of burgemeester werd ook de vendelgroet gebracht.

Wat het precies gaat worden is nog in nevelen
gehuld. Hoe een oude, historische beweging
groots kan zijn in de jonge, nabije toekomst.

Broederschap
De huidige Gildeoverheid denkt daarnaast al
richting bredere verbondenheid en broederschap. Vooral met de toekomstige, sterke vergrijzing van onze bevolking zouden vanuit het gilde,
en in navolging daarvan ook vanuit De Vrienden
van De Guld, in noodgevallen, wellicht vrijwillige
diensten aangeboden kunnen gaan worden aan
de gemeenschap.
Het 40-jarig priesterjubileum van pastoor Fasol in 1992 werd gevierd met een plechtige mis. Na afloop bracht het gilde
de jubilaris een vendelgroet. (foto: Lokaal 7)

Met dank aan Frans Schellekens, Peter en Thieu
van Berkel.
1

Noot van de redactie: in 1371, tijdens de Honderjarige
Oorlog, vochten de troepen van de Heer van Herlaer inderdaad mee in de slag bij Baesweiler, met als bevelvoerder
Jan Spierinx en zijn zoon Gieles. Het is echter niet zeker,
dat zij gildebroeders waren en evenmin dat het gilde toen al
bestond.

Het Gestelse gilde waakte in 1976 in de Michaëlkerk bij de overleden burgemeester Kamerbeek. Tijdens de uitvaart
waren ook gildes uit Gemonde aanwezig om hem te begeleiden hem naar zijn laatste rustplaats. (foto’s: Martien van
Griensven)

6 |Den heertgang jaargang 18, juni 2012|

|Den heertgang jaargang 18, juni 2012|

7

Het gilde St. Antonius en Barbara
en de relatie met de familie Spierings
door Henk Eikemans
(dit artikel werd eerder geplaatst in Den Heertgang
van oktober 2004)

Henk Eikemans werd in 1963 gildebroeder
van het gilde Sint Antonius en Sint Barbara.
In 1968 werd hij hoofdman. De opbloei van
het gilde, die onder hoofdman Bert van Berkel
begon, ging onder zijn leiding voort. Hij heeft
zich jarenlang ingespannen om een nieuwe
schutsboom te realiseren, wat uiteindelijk in
1984 lukte.

In 1986 schoot Henk Eikemans zich tot koning en
mocht hij over het vaandel schrijden. Een bijzonder
voorrecht dat alleen is toegestaan aan vertegenwoordigers van het wereldlijke en het kerkelijke gezag en
de koning van het gilde. Op de achtergrond (v.l.n.r)
zijn Adriaan van Breugel (tamboer), Jan van Zon,
Gerard Heessels, Rien op ’t Hoog, Frans Schellekens (toen hoofdman), Harrie van den Bosch, Toon
Sanders en Rinie Dekkers getuigen van dit plechtige
moment. Foto uit archief Frans Schellekens.

Omstreeks 1988 waren nazaten van de Gestelse
familie Spierings, geïnspireerd door de historica drs. Mechelien Spierings, op zoek naar de
relatie van hun voorouders met het gilde van St.
Antonius en Barbara te Sint-Michielsgestel. De
toenmalige gemeentearchivaris en gildelid Henk
Eikemans heeft in dat verband onderzoek verricht en een artikel geschreven over de geschiedenis van het gilde en het gildezilver, waaronder
een viertal koningsschilden van de voormalige
familie Spierings.Gaarne plaatsen wij dit interessante artikel van wijlen Henk Eikemans.
Geschiedenis van het gilde van St. Antonius
en Barbara
De geschiedenis van het gilde “van den Heiligen
Marschalk Sint Anthonis ende van der Heiligen
Maget Sinte Barbara”, dat oudtijds bekend stond
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als “de jonge schuts”, gaat vermoedelijk reeds
terug tot de 15e eeuw. De oude, nog in het bezit
van het gilde zijnde kaart dateert weliswaar uit
1614, maar uit dit reglement, gegeven door de
heer Hendrick Grave tot den Bergh, vrijheer tot
Hedel en Bautersum, St. Stephansweerd, Spalbeek, Autherlaer, St. Michielsgestel enz. blijkt dat
dit diende ter vervanging van het oude, destijds
verleend aan “hun voorouderen” door de heer
van Gestel en Herlaer, maar dat bij inlandse
oorlogen, in het begin van de Tachtigjarige Oorlog, ontvreemd was. Het gilde is derhalve veel
ouder dan de kaart van 20 juni 1614. Blijkens
een der oudste rekeningen van Herlaer hielden
de schutten van Gestel in 1417, op zondag
voor St. Jan Baptist, het schuttersfeest. Tot die
schutten behoorde vermoedelijk ook het gilde
van St. Antonius en Barbara. De oudste zilveren koningsplaat dateert uit 1612. Waarschijnlijk is er nog ouder zilver. Uit het verleden van
het gilde is weinig bekend. Van oudsher is het
hoofddoel van het gilde de bevordering van de
onderlinge broederschap. Zo waren de gildebroeders verplicht elkaar behulpzaam te zijn bij
ziekte of dood (pest) van een der gildebroeders
of zusters. Oorspronkelijk was het gilde een
“schutterije van den voetboghe”. Uit een tweetal
oude boeken met rekeningen blijkt, dat het gilde
in vroeger jaren inkomsten genoot uit landhuur,
lichtmispacht en verkoop van bomen. Ook werd
trouwgeld en entreegeld betaald. Er moest ook
boete worden betaald wanneer een gildebroeder
op de teerdag -en dat waren er vroeger vier- niet
in de kerk was geweest. In de loop van de jaren
zijn veel oude gebruiken in onbruik geraakt,
maar het gilde bleef bestaan. Een jaarlijkse teerdag werd in ere gehouden en ook het koningsschieten vond -aanvankelijk elk jaar- om de zes
jaar plaats.
Na 1945
Na 1945 was het voor de gilde-overheid geen
eenvoudige taak om het gilde weer nieuw leven
in te blazen. De meeste gildebroeders hadden
de oorlog overleefd en het gildezilver, het geringe aantal documenten en het merendeel van
de attributen waren behouden gebleven. Maar
de oorlog, die het verenigingsteven had stilgelegd, had afbreuk gedaan aan het elan van de
gildebroeders. Daarbij kwam nog dat het laatste

perceel grond, dat het gilde in eigendom had en
waarop de schutsboom stond, aan de gemeente
was verkocht ten behoeve van woningbouw,
zodat de boom ter plaatse uit veiligheidsoverwegingen niet meer mocht worden gebruikt.
Voor het voortbestaan van het gilde is een
schutsboom een noodzaak, zodat een andere
geschiktere plaats moest worden gezocht. Ook
moest een nieuw vaandel worden aangeschaft,
daar het oude vaandel uit 1884 op onverklaarbare wijze in onrede was geraakt. Tevens was
een uitbreiding van het aantal vendeliers zeer
gewenst. Er was dus voldoende werk aan de
winkel. In 1952 schonk de beschermheer, J.C.E.
Graaf van Lynden, een nieuw prachtig vaandel
met een medaillon, met daarop de patroon St.
Anthonius en de patrones St. Barbara. Met medewerking van het gemeentebestuur werd een
nieuwe plaats gevonden voor de schutsboom,
namelijk in de Theereheide, tegen de rand van
het gemeentebos. Er kwam enige opbloei en
vooral het naderende jubileum bracht wat meer
bedrijvigheid in het gilde. Op grootse wijze werd
in 1962 met een goed geslaagd gildefestijn het
350-jarig bestaan gevierd. Tamboers en vendeliers presenteerden zich in nieuwe kostuums en
trots zwaaiden zij met hun nieuwe vaandel aan
het hoofd van de stoet. Door de snelle groei van
de gemeente moest wederom worden uitgezien
naar een andere plaats voor de schutsboom. Dat
is een lange lijdensweg geworden. Na meerdere
jaren zonder schutsboom kreeg het gilde een
prachtige plaats aangewezen op het landgoed
“De Kleine Ruwenberg”, maar er moest een
schutsboom geplaatst worden met kogelvanger.
Een kostbare zaak. Met steun van het gemeentebestuur, de beschermheer en andere milde
gevers kon de nieuwe schutsboom in 1984 in
gebruik worden genomen. Daardoor is het weer
mogelijk geworden zich te bekwamen in het
schieten met het geweer en een oude traditie,
met het schieten op de vogel. Een oude traditie,
welke er hopelijk mede toe zal bijdragen dat ook
het hoofddoel van het gilde, n.l. de bevordering
van de onderlinge broederschap, wederom meer
betekenis zal krijgen.
Het gildezilver en de familie Spierings
Voorzover bekend is de verzameling gildezilver
vanaf 1612 vrijwel compleet. Het gilde is echter
al vele jaren ouder, zodat verondersteld mag
worden dat, naast de oude kaart, ook gildezilver
van voor 1612 in onrede is geraakt. Een fraai
medaillon, bestaande uit een ronde platte ring

met kabeltand en het opschrift “die ionghe scuts
van sinte mychielsgestel” en binnen de ring
een verguld beeldje van de H. Michaël is zeer
lange tijd zoek geweest. Het werd uiteindelijk
op de zolder van een boerderij terug gevonden.
Het medaillon ziet u onder aan de vogel op de
foto. Op het vest met in hoofdzaak koningszilver hangt aan een zwaar zilveren ketting een
halfplatte vogel, op de achterzijde waarvan het
jaartal 1204 is ingeslagen. De juistheid van deze
datum, evenals de jaartallen 1320, 1480 en 1560
op een drietal schilden wordt in twijfel getrokken. Mocht dit zo zijn dan zijn in elk geval twee
koningsschilden van 1612 en 1613 de oudste
schilden. Naast wedstrijd- en ander zilver, in totaal drie vesten, bezit het gilde 47 koningsschilden en 2 keizersschilden met afbeeldingen van
de patroonheiligen, de beroepen van de koningen en soms uitgebreide teksten. Een vest met
onder meer drie grote gedreven papegaaien, zogenaamde keizerspapegaaien, wordt bij officiële
gelegenheden, zoals koningsschieten, gedragen
door de koningin, het koninginnekazuifel. Met
meer zorg dan in voorgaande jaren wordt thans
het gildezilver bewaard en daarmee een heel
stuk geschiedenis van het eeuwenoude gilde.
Daarbij is ook een stukje geschiedenis van de
familie Spierings bewaard gebleven. Er zijn maar
liefst vier schilden aanwezig met namen van
Spieringen. Allen hebben ze ooit eens de koning
geschoten van het gilde St. Antonius en Barbara.
Op drie daarvan staat het wapen, zoals dat later
door Mechelien Spierings is beschreven. Alleen
details verschillen. Het oudste wapen is uit 1657.
Het is van Handrick Ruet Koersten Spierienck.
Verder is er het wapen van Korsteyaen Spierin-
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cx, gedateerd op 1671. Als laatste van de drie is
er het wapen van Gijsbert Spierincx uit 1687.
Het vierde en laatste wapen is van Hendricus
Evert Spirings. Deze koningsplaat is van 1805.
Hierop is geen wapen afgebeeld maar het beroep van Hendricus. Het is niet moeilijk om dat
beroep te onderkennen.
Hendricus Evert Spirings
Hendricus
Evert Spirings
werd geboren
als zoon van
Evert Hendrick
Spierings en
Johanna Maria
Jansse de
Bever op 29
augustus 1783
te Gemonde.
In 1805 schiet hij bij het koningsschieten de vogel af. Hij trouwt op 22 mei1814 in Sint-Michielsgestel met Johanna Maria van den Dijk, welke
geboren is op 15 augustus 1790 te Liempde.
Van beroep is Hendricus landbouwer. Op 11
december 1816 wordt te Sint-Michielsgestal zijn
zoon Wilhelmus geboren en op 28 september
1819 te Boxtel zijn dochter Martina. Hij overlijdt
op 31 maart 1882 te Boxtel.
Hendrick Ruet Koersten Spirienck
Hendrick Ruet
Koersten Spirienck is de zoon
van Rutger Corstiaen Spierincx
en Willemke
Henrick Willems.
Rutger Spierincx
is een rechtstreekse voorvader van de
huidige nazaten.
Hendrick wordt
gedoopt op 17
februari 1617
in de St. Jan te ‘s Hertogenbosch, trouwt rond
1647 met Peterke Corstiaens van den Brant.
Ze krijgen 5 kinderen: Corstiaan, Jan, Mechtelt,
Willemke en Catelijn. In 1657 schiet Hendrick de
vogel af bij het koningsschieten. Hij is leenman
van Herlaer voor het leengoed aan de Donchse
straat als opvolger van zijn vader Rutger en zijn
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broer Jan. Op 12 januari 1668 maken Hendrick
en Peterke hun testament op. Hendrick is niet in
staat een handtekening te zetten, aangezien hij
door ziekte het gezichtsvermogen heeft verloren.
De deling van de goederen vindt plaats op 4
november 1670. De zoon Corstiaen zal later ook
koning van het gilde worden.
Korsteyaen Henrick Spierincx
Korsteyaen
Henrick Spierincx is de zoon
van Henrick Rut
Spierincx en
Peterke van den
Brandt. In het
jaar 1671 wordt
hij koning van
het gilde, net
als zijn vader
Hendrick Rut
Spierincx en zijn
neef Gijsbert
Spirincx. Op 2 juli 1673 trouwt Corstiaen met
Johanna van Meerwijck in het stadhuis van ‘sHertogenbosch. Op 13 april 1674 wordt Corstiaen poorter van ‘s-Hertogenbosch. Er worden
vier kinderen geboren. Ze worden gedoopt te
‘s-Hertogenbosch, op 21 april1674 Lucia, op
02 augustus1675 Henricus, op 12 maart1677
Gerard en op 01 december1678 Rogier. Op 12
maart1682 komt Corstiaen te overlijden.
Gijsbert Spierinx
Gijsbert Spierinx
wordt geboren
0p 19 februari
1667 en te SintMichielsgestel
gedoopt. Hij is
de zoon van
Gijsbert Rut
Spierincx en
Marijke Francke
Laurens Vrancken. Hij was
in 1687 koning
van het gilde.
Het wapen dat
op zijn schild is afgebeeld werd door Mechelien
Spierings als familiewapen gebruikt. Er worden
een groot aantal kinderen gedoopt te Sint- Michielsgestel. Liefst negen stuks! Gijsbert was
schepen van Sint-Michielsgestel. Zo treedt

hij bijvoorbeeld in 1704 namens het dorp als
president schepen op voor het afsluiten van een
geldlening voor het dorp. Gijsbert moet echter
ontslag nemen als het katholieken verboden
wordt schepen te zijn. Vervolgens wordt Gijsbert
herbergier in de Stokhoek. Tegenwoordig is dit
een mooi oud gedeelte van Sint-Michielsgestel.
In 1710 wordt door Gijsbert en Theuniske zijn
vrouw een testament gemaakt, gevolgd door een
tweede in 1721. De deling vindt plaats in 1721.
P.S.
Drs. Mechelien H.M. Spierings heeft als historica
en telg uit het geslacht Spierings bij haar archiefonderzoek nog diverse wetenswaardigheden
van de Spieringen ontrafeld en opgetekend,
(vooral in de uitgave “Om en in de vrijdom van
den Bosch”). Zo constateerde zij dat Hendrick
Spierinck in 1424 huizen en gronden bezat in het
Hezelaar. In 1529 heeft Hendrick Spierincx van
Gestel “een roede gescoten metter bussen” (een

primitief geweer) en kreeg daarvoor een boete
opgelegd van 12 gulden. In 1641 was Rutger
Corstiaan Spierincx betrokken bij een geschil
over het bezit van een Cijnsboekje van de
Schrijvershoeve te Schijndel. In juni 1644 heeft
Jan, zoon van Jan Jan Arien Spierincx een wond
toegebracht aan een zekere Maarten Goyaarts
uit Sint-Michielsgestel. Arien Jan Spierincx was
toen president schepen van Sint-Michielsgestel.
In 1755 werd geboren Simon Gijsbert Spierincx
als zoon van Gijsbert Hendrick Spierincx en Martina Schuurmans, woonachtig aan het Hezelaar.
Genoemde Simon Gijsbert Spierincx huwde met
Johanna Strick en werd in 1806 aangewezen
als gezworene voor de Bodem van Elde. Hij was
daarmee de laatste gezworene van de Bodem
van Elde en loste als zodanig in 1821 de laatst
verschuldigde cijnsen van de nageburen uit
Sint-Michielsgestel af voor een bedrag van 12
gulden, 1 stuiver en 4 cent. Hij overleed 11 juni
1844.

De vogel die bij het konigschieten van de schutsboom
geschoten moet worden, wordt van hout gemaakt. Bij
voorkeur van een taai stuk, waardoor de wedstrijd langer
en gewoonlijk spannender wordt. Dit is de vogel die in
1991 gemaakt werd. (foto uit archief Frans Schellekens)

Het koningschieten is omgeven met tal van rituelen. Voordat er begonnen kan worden, trekken de deelnemers aan de
wedstrijd drie keer rechtsom om de schutsboom heen. Daarmee wordt de boom vrijgemaakt van demonen. Daarna
lossen de de burgemeester, de pastoor en de regerende gildekoning ieder een schot om de vogel te vrijen (vrij te
geven). Op deze foto’s uit 1998 vrijen burgemeester Ger Schinck en pastoor Joop van Corver de vogel.
(foto uit archief Frans Schellekens)
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De Kamerstukken, grondbezit van ons
eeuwenoud Gilde Sint Antonius en Barbara
te St. Michielsgestel
Jef van Veldhoven, Jan Toirkens
Ruud van Aart (red)1

Dit jaar gedenkt het gilde Sint Antonius en
Barbara zijn 400-jarig bestaan. Dat is een goede
reden om enige weetjes uit zijn geschiedenis
op te halen en in De Heertgang te publiceren.
In dit geval gaat het over het grondbezit van het
gilde, waarvan we de oorsprong hebben weten
te achterhalen.
Het gilde was in het verleden grondeigenaar.
Dat blijkt met name uit het jaarverslag van 1921,
waaruit we het volgende optekenden2: “Op 21
april 1921 gehouden bestuursvergadering van
het Gilde St. Antonius en Barbara om in het belang der Gilde hare landerijen te verkopen welke
naar tijdsomstandigheden niet rente-gevend zijn,
waarna op 23 april d.a.v. algemene vergadering
gehouden is waar met goedkeuring van alle aanwezige leden (dit waren bijna alle) tot verkoping
der goederen besloten werd met het doel het
geld der koopsom rentegevend te beleggen en
om wanneer de gelegenheid zich voordoet voor
die koopsom een of ander rentegevend pand te
kopen”.

Het ging bij de verkoop door hoofdman Jan
Heessels om de volgende landerijen, die in
totaal 2.570 gulden opbrachten.
Koop I
Bouwland met groeskant genaamd “Verloren
Kost” onder Sint-Michielsgestel C nrs 452 en
453 en onder Schijndel sectie B nrs 1068 en
1069 geheel groot 96 Aren 97 Centiaren voor
Fl. 900,= zegge negenhonderd gulden.
Koop II
idem genaamd “de Kamerstukken” onder St.
Michielsgestel sectie C nr 1582 groot 31 Aren 20
Centiaren voor Fl. 1270 zegge twaalfhonderd en
zeventig gulden.
Koop III
Bouwland genaamd “de Eikenleeuw” sectie
E nrs 155, 156 en 157 geheel groot 97 Aren
92 Centiaren voor Fl. 400 zegge vierhonderd
gulden

Wat de exacte reden is geweest van de verkoop,
is niet te achterhalen. Er staat in het jaarverslag
wel dat de gronden verhoudingsgewijs – “naar
tijdsomstandigheden” - te weinig renten opbrachten. Gelet op de huuropbrengst van 13 gulden
was het rendement op de investering, die bij
verkoop 1270 gulden groot was, een schamele
één procent. Dat was voor die tijd inderdaad
laag, want de rentevoet lag al een aantal jaren
op een veel hoger niveau3. Grond heeft op
zichzelf ook waarde en ook al is er geen directe
opbrengst, dan nog zou de waardestijging een
reden kunnen zijn om het grondbezit aan te houden. Daar zal men echter ook weinig perspectief
in hebben gezien. Het is opmerkelijk dat ook het
collega-gilde, dat van St. Joris en Catharina, zijn
grond ter veiling bracht, want er worden op de
veilingdagen naast de drie percelen van het St.
Antonisgilde ook vier van het St. Joris en Catharinagilde in de verkoop gebracht. Ook zij wilden
van hun grondbezit af. De verkoop werd begeleid door dezelfde notaris, Josephus Wiilhelmus
Bernardus Kerstens uit St. Michielsgestel.
Op 11 juli 1921 des namiddags om 6 uur vond in
de herberg aan de Stokhoek van herbergier Van
de Westelaken de inzet plaats. Voor het gilde
handelde haar hoofdman Johannes Heessels,
landbouwer wonend te St. Michielsgestel. Hij
was gemachtigd om op te treden voor Hendrikus
van Berkel boterfabriekwerker, Josephus van
Boxtel landbouwer, Antonius van Vreede landbouwer, Antoon Spierings metselaar, Wilhelmus
van Breugel Johanneszoon tuinman, en The-

odorus van Pincxten metselaar, allen wonend
te St. Michielsgestel. Verder voor Cornelis van
Bakel landbouwer te Helvoirt, Johannes Rutten,
Johannes van Breugel Willemszoon en Andries
Spierings landbouwers te St. Michielsgestel, allen namens het bestuur van het gilde.
Op het perceel “de Kamerstukken”, zijnde de
tweede koop van de zeven te koop aangeboden
percelen, werd door Theodorus van Pinxten,
metselaar te St. Michielsgestel en een van de
gildebroeders, ingezet op 1.200 gulden. De inzet
kon worden verhoogd met 10 gulden. Op 18 juli
1921 werd de finale verkoop gehouden. Theodorus van Pinxten verwierf na opbod en afmijnen
het perceel voor 1.270 gulden. Achteraf bleek
hij ook geboden te hebben voor Hendrikus van
Zandbeek, arbeider te St. Michielsgestel, want
zij laten van de koop in de notariële akte elk
een helft vastleggen. De akte werd voor notaris
Kersten op de zelfde dag 18 juli 1921 verleden,
nadat daarvoor 39 gulden 50 aan kosten was
geheven. Het bezit werd in het Hypotheekkantoor Den Bosch op 19 september 1921 overgeschreven op naam van de nieuwe eigenaars4.
De verkoop markeert het einde van het eigendomsrecht van het gilde voor dit perceel “de
Kamerstukken” over een periode van ruim 230
jaar. Hoe kwam het gilde er eigenlijk aan?
Waar lag het perceel “de Kamerstukken”?
Aan de hand van het nummer van het perceel
kunnen we het localiseren langs de huidige
Krommeweg.

De percelen “de verloren
kost” ingetekend op de
kadastrale kaart van
1832 en de topografische
kaart van 2010.

De voormalige Kamerstukken liggen langs de
huidige Krommeweg, tussen de Robert Baeldestraat en de Van den Kerkhoffstraat. Op deze
foto zien we het perceel aan de rechterkant
van de Krommeweg, gezien vanuit de Van den
Kerkhoffstraat.
Het perceel “eiken leeuw”
ingetekend op de kadastrale kaart uit 1832 en de
topografische kaart van
2010.
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Waar komt de naam De Kamerstukken vandaan?
Consensus over het element ‘kamer’ bestaat
er volgens Henk Beijers en Geert-Jan van
Bussel niet*. Zij zeggen dat het mogelijk de
betekenis heeft van een afgepaald of beslo¬ten
stuk grond, of heide, dit in tegenstelling tot de
open en gemene heide. Anderen, zeggen zij,
geven de voorkeur aan de betekenis van een
gereserveerd bosgebied. Kamerven zou dan
betrekking hebben op een ven binnen zo’n
terrein. Zo’n bosgebied werd beheerd door een
landsheerlijke kamer of rekenkamer, zodat ook
dat als verklaring voor de naam wordt gegeven.
In Kame¬ren of Cameren ziet men ook wel de
afleiding van het latijnse ‘camera’, dat ge¬welf,
stookplaats, raads- of sche¬pen¬kamer, kleine
schuur of woning betekent. In de noordelijke
provin¬cies schijnt ‘kamer’ ook als landmaat
voor te komen. (zie ook : Moerman 1956:120;
Molemans 1976:671; Buiks 1984 dl.8:35; van
Passen & Roelants 1967; Buiks 1984 dl.10:49;
v.Berkel & Sam¬plonius 1989:94; de Vries
1962:89.).
Wat we zelf ook als mogelijkheid beschouwen
is hetgeen we elders in oude archiefstukken
tegenkwamen. Deze stukken land zouden
vernoemd kunnen zijn naar een op- of nabijgelegen ‘kamer’. Kamers werden geregeld als
uitbreiding aan een bestaand huis gebouwd;
stenen kamers waren in de 14e eeuw nog
tamelijk uitzonderlijk. Het uitbouwen van een

Herkomst van het bezit
De eigendom en vererving van een van de
percelen is over de periode 1646-1696 te
volgen in het hertogelijk cijnsboek. De eigenaar
van de grond was dus ook cijnsplichtig aan de
Brabantse hertog. In het cijnsboek staat dat
in het aanvangsjaar van het boek, 1646, Jan
en Heijlken de eigenaren zijn, de kinderen van
Jan zoon Jan Willem Geverts van Asten. Zij
bezitten dan een stuk akkerland groot ca. 1
zesterzaad (dat is 2 lopen of 3.200 m2) te St.
Michielsgestel ter plaatse genoemd de Heezacker, belast met twee schellingen en een nieuwe
penning5.
Enige tijd na 1646 wordt het verkocht aan
Jacob Jan Jacobs, waarna het in handen
geraakte van Merieke Dielis van Osch, in 1663

14 |Den heertgang jaargang 18, juni 2012|

huis gebeurde aanvankelijk waarschijnlijk om
het aanzien te vergroten – toen het bouwen
in steen vrijwel alleen bij de elite plaats had -,
maar later zal het zeker ook andere redenen
hebben gehad, bijvoorbeeld ter vergroting van
het comfort, of voor bijvoorbeeld bijwonende
ouders.
De Kamerstukken lag op ’t Hezelaar, aan de
Beekkant. Daar stond in 1672 een huis met
aangetimmerde kamer, met daarbij een schuur,
een esthuis, tuin, boomgaard, hopland en akkerland, op 17 lopenzaad, ca 2,9 ha grond**.
Het behoeft niet om een houten uitbouw te
gaan, want in die tijd sprak men ook wel van
timmeren als het om bouwen ging. Een timmerman metselde net zo goed.
Het is mogelijk dat dit huis dat de naam aan
het perceel heeft gegeven, of beter gezegd aan
deze percelen, stukken, omdat het perceel in
1672 bij een erfdeling tussen de kinderen van
Jan Rutten van Griensven en Marieke Dielis
van Osch werd opgesplitst. Percelen aldaar
werden in dezelfde tijd ook wel aangeduid als
‘ter plaatse op de Cameren’ (soms ‘Cammeren’).
* Van d’n Aabeemd tot de Zwijnsput* (Helmond
1996), handelt over de toponiemen in de cijnskring Helmond vóór 1500.
** Akte van 24 september 1672, zie eindnoten.

nog de weduwe van Jan Herman Schuermans.
Merieke huwt opnieuw met Jan Rutten van
Grinsven die zelf vier kinderen heeft uit zijn
eerste huwelijk en bij wie zij nog één kind krijgt,
Ruth, een jongen. Merieke Dielis van Osch
overlijdt na haar tweede man in 1672 en het
gemeenschappelijk bezit wordt verdeeld.
Zowel Merieke als haar man Jan Rutten waren
elk tweemaal getrouwd geweest, waardoor
de erfverdeling bijzonder ingewikkeld was
en daarom in drie tranches werd uitgevoerd.
De eerste deling vond plaats op 24 september 1672 tussen de neven van Jan Herman
Schuermans (partij A) en de (stief)kinderen van
Merieke (partij B)6. Die deling kon alleen op een
eerlijke manier worden gedaan als die stiefkinderen de lieve som van 2.580 gulden zouden

betalen aan partij A. Daarvoor werden door hen
vier percelen verkocht en de opbrengst werd
ter verrekening aan partij A betaald. Maar de
opbrengst van de verkoop is waarschijnlijk niet
voldoende geweest en er moest worden bijgeleend om partij A te kunnen betalen. Het geld
ervoor werd gevonden bij het gilde, dat bereid
was om bij te springen. Of het uitgemaakt zal
hebben dat een Schuermans deken was van het
gilde? Dat weten we natuurlijk niet, maar het is
lang niet onmogelijk.
De tweede deling vond vier dagen erna plaats
tussen de stiefkinderen van Merieke en de kinderen van haar inmiddels overleden eigen zoon
Ruth. Op 25 oktober vond de derde deling plaats
tussen de acht kinderen van haar stiefdochter
Meriken Jan Rutten van Grinsven. Die laatste
was gehuwd met Gerrit Damen. Bij deze derde
deling zijn niet alleen de goederen verdeeld,
maar in gelijke parten ook de schulden, zo meldt
ons de akte. Zo kreeg ieder van de acht een
schuld aan de schutterij.
Daem of Adam is één van de acht kinderen en
hij krijgt uit de erfenis van zijn vader 3,5 lopen op
de Heesakker, genaamd het Sebenstuck, en verder deelt hij met zijn broers en zussen in gelijke
delen mee in goederen die liggen in Moerschot
(4 lopen) en in het Bossche Broek. Hij is het die
op 18 februari 1676 een overeenkomst van lening sluit met het St. Antonius en St. Barbaragilde voor 121 Carolusguldens, op onderpand van
zijn bezit. De desbetreffende akte kon worden
opgespoord en luidde als volgt7.
“Wij Jan van de Heuvel en Jan Janssen Broeren,
schepenen verklaren dat voor ons is verschenen
Adam zoon van Gerrit Damen, inwoner alhier
en verklaart aan Gerrit Hendricks van Pincxten
als hoofdman en aan Jan Francken van Boxtel
en Jacob Peter Schuermans als dekens van
de schutterij van St. Anthonis te St. Michielsgestel ten behoeve van dat gilde een bedrag van
121 gulden schuldig te zijn, elke gulden van 20
stuivers, vanwege vandaag aan hem geleend
geld, welk bedrag deze Adam vandaag heeft
ontvangen van de kinderen van Gerrit Damen,
als laatste schuldeisers vanwege deze schutterij. Het geld is betaald in zilveren dukatons van
elk 3 gulden 3 stuivers. De schuldenaar belooft
het bedrag aan de hoofdman en dekens terug
te betalen per heden datum over een jaar zijnde
18 februari 1677, samen met 6 guldens en 1

stuiver als rente. Als de hoofdman en dekens
het geld langer willen uitlenen zal de rente van 5
% per jaar blijven doorlopen totdat de hoofdsom
is betaald. De schuldenaar belooft zulks na te
komen op onderpand van zijn persoon en bezit.
Voorzien van schependomszegel. Datum 18
februari 1676”.
We lezen de akte zo dat de kinderen van Gerrit
Damen een gezamenlijke schuld hadden aan de
schutterij, welke schuld door Adam als één van
hen was overgenomen op onderpand van zijn
eigendommen. De herkomst van de schuld had
te maken met de hierboven beschreven erfdeling van vier jaar daarvoor. Adam kreeg van zijn
broers en zussen contanten en hield daartegenover een schuld aan het gilde.
De schuld was na een jaar opeisbaar, maar
waarschijnlijk is ze bij wijze van hypotheek
gecontinueerd. In 1682 verkocht Adam Damen
van zijn bezit 2,5 lopen aan Jan Vervoort tesamen met de schuld. Deze Jan overleed niet lang
daarna en liet de grond na aan zijn vijf kinderen,
maar deze laten na de rente te betalen en zij
kunnen ook de schuld niet voldoen. In 1689
staat de rechter daarom toe dat het gilde het
eigendom van de grond vordert. De uitwinning
ervan vond plaats in 1691, waarop het gilde de
grond verhuurde aan Adriaen Willems de Cort8.
Waarschijnlijk is dit het stuk grond waarmee we
in de aanhef van deze paragraaf begonnen.
Een ander deel van zijn bezit, groot 1,5 lopenzaad, verkocht Adam aan het kind van Peter
Gerrit Schellekens, eveneens met de bijbehorende schuld aan de schutterij. Ook hij bleef in gebreke en werd eveneens in 1691 uitgewonnen.
Dat deel werd door het gilde echter doorverkocht
aan Andries van Aelst9.
Over twee andere stukken werd in 1690 door
schepenen handlichting gedaan, hetgeen inhoudt dat de minderjarige kinderen – ze staan in
de akte niet genoemd – in staat werden gesteld
om percelen af te staan. Het gaat dan om een
perceel van 2 lopenzaad en 10 (elders 11)
roeden, gelegen in de Cameren en in gebruik
bij Gijsbert Willems van Roy en een perceel van
2 lopenzaad gelegen aan de Hezelaer dat in
gebruik is bij Hendrick Schalcx. Het leidt geen
twijfel dat het hier om de kinderen van Adam
gaat die in gebreke waren gebleven en waarvan
de goederen door het gilde werden uitgewonnen. De huurders konden op hun grond blijven.
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Iets meer over de familie Damen
De familie Damen was in de dertiger jaren van
de zeventiende eeuw ongetwijfeld invloedrijk.
Een broer van Gerrit Damen, Willem, was in
die eeuw enige tijd presidentschepen van Sint
Michielsgestel. Zijn invloed valt nog beter te
begrijpen als men zich realiseert dat hij door de
drost namens de heer van Herlaar tot die positie was aangesteld. Als de drost afwezig was
verving de president hem als voorzitter van de
regering van Sint-Michielsgestel(1). Adam was
een neef van deze presidentschepen.
Dat de familie “invloedrijk” was betekende
overigens niet ook “rijk”, want Willem Damen
stierf berooid. Een akte uit 1663 meldt: “Wij
schepenen verklaren dat Willem Damen onze
presidentschepen onlangs is overleden en zijn
boedel met vele schulden heeft nagelaten en
sommig bezit is in beslag genomen. Het is ook
zo dat zijn kinderen nog zeer jong zijn (“en
voorts bot ende ongeleerdt” staat er elders), en
niemand van hen bekwaam is om die schulden
af te handelen, behalve zijn zoon heer Gerard
Schellekens, wereldlijk priester die vanwege
de plakkaten van de Staten Generaal zich niet
in St. Michielsgestel mag begeven, zodat de
kinderen geen boedeldeling kunnen realiseren
en het bezit van hun vader daarmee te gronde
zou gaan. Actum 2 juni 1663.”(2)
Gerard Schellekens heeft zijn vader feitelijk wel
bij kunnen staan toen die stierf. Als wereldlijk
priester had hij buiten Sint Michielsgestel gestudeerd, maar moest zich daarna vanwege de
plakkaten van de Staten Generaal ophouden in
het neutrale land van Ravestein. Hij mocht zijn
vader in Sint Michielsgestel bij komen staan
toen die “van eene geraechtheijt te bedde was
liggende in peryckel van sterven” (3).

Willem Damen was bierbrouwer en tapper.
Hij had geruime tijd een kamer van zijn “leijen
huijsinge” afgescheiden, “toegemetst” en aan
drossaert en schepenen verhuurd “tot eene
raedcamer”. Het had een eigen deur “buijten
op straedt off gemeijn plaetse uijt en ingaende”.
Het was kennelijk belangrijk dat in die kamer
“tsyndert het inhueren noyt tappersneringhe is
gedaen” (4), het zal het idee van een zekere
onafhankelijkheid hebben moeten geven.
Mogelijk is Willem Damen zijn “dagelijkse”
naam. Elders heet hij ook Willem Adams Schellekens dictus van Gestel(5), zijn officiële naam.
Het is nog niet zo heel lang geleden dat in dorpen de achternaam nauwelijks werd gebruikt
om iemand aan te duiden: je was Jan van Piet
van Kees. Willem Adams werd zo Willem van
Daem of Willem Damen. Binnen het gilde werd
Willem Adams in 1646 en in 1647 gildekoning.
In de akte van 20 maart 1663 waarin van zijn
aanstaande overlijden, onder de zorg van zijn
zoon Gerard Schellekens, melding werd gemaakt, werd Willem Adams ook oud-stadhouder genoemd.
Een Willem Adams werd ook gekend als notaris
(6). Hij zou aan de Dungense Kant hebben gewoond. In het artikel “Op zoek naar keizer Evert
van der Cammen” van Bert van Beek, verderop
in dit nummer wordt op de familierelaties verder
ingegaan.

Na de verwerving door het Gilde
Jarenlang werden de percelen verhuurd, openbaar aanbesteed voor zover bekend meestal
voor een periode van 6 jaar. Voor de periode
1682-1830 zijn er openbare verhuurdossiers
waarin de huurders kunnen worden nagelopen.
Voor de jaren 1840-1967 zijn er kasboeken van
het gilde bewaard gebleven10.
De huuropbrengst van de periode na 1840
kan uit de kasboeken worden afgelezen. We
kwamen daar voor de periode 1840-1869 de
huurprijzen tegen, die door de huurder Arnoldus Wagenaars moesten worden opgebracht.
Vanaf 1840 was dat 13 gulden en 25 cent, vanaf
1869 (5 jaar) verhoogd naar 23 gulden, vanaf
1874 (6 jaar) 20 gulden, vanaf 1881 (6 jaar) 25
gulden, vanaf 1888 jaarlijks 18 gulden. Daarna
werd De Kamerstukken een aantal jaren samen
met een ander perceel verhuurd en kennen we
de afzonderlijke huurprijs niet altijd, maar die
huuropbrengst vertoonde wel een dalende lijn.
Bij de verkoop in juli 1921 was het perceel nog
verhuurd aan Jan van der Donk tot 11 november
1923 voor 13 gulden per jaar.
1

2
3

4

(1) L van Zalinge-Spooren: Gemene middelen in de
Meierij, pag 14
(2) BHIC Schepenbank Sint-Michielsgestel; Inv nr 49
Aktenr 096 Fol77-r
(3) BHIC Schepenbank Sint-Michielsgestel; 5116 Inv nr 14
fol 264, 20 maart 1663.
(4) Idem, fol 283, 17 febr 1663. En Inv nr 48, fol 118v 9 okt
1655.
(5) Schepenbank 5121.51, 92v.
(6) Index schepenprotocol Sint-Michielsgestel (5121.53)
nr 113.

5

6
7
8
9
10
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Naast het verhuurde land bleef de opbrengst
van het schaarhout ook voor het gilde. Maar
daarvan was de opbrengst meer incidenteel
en waarschijnlijk sterk wisselend. De openbare
verhuringen werden voor de plaatselijke notaris gepasseerd die vaak ook de huren aan
het gilde doorbetaalde. De opbrengst was al
jaren te laag en de economische perspectieven waren in 1921, aan het begin van de crisis
die tot 1924 zou duren, kennelijk niet gunstig.
Logisch dat men naar beter renderende beleggingen heeft gezocht. Die heeft men volgens
het kasboek gevonden in een lening van de
gemeente St-Oedenrode, waar het gilde 2.500
gulden aan leende tegen 6%. Dat was voor dat
moment een goede belegging. Of het gilde er
later nog spijt van heeft gekregen, vermeldt de
historie niet. Internationaal ging het vanaf 1921
slecht: in Duitsland was er in de periode tot 1923
sprake van een gierende inflatie en in 1929 was
er de beurskrach op Wall Street. Hopelijk is de
verkoop van de grond uiteindelijk toch nog een
goede keus geweest. Maar ach, men moet ook
niet te veel achterom kijken, dat helpt immers
toch niet meer.

Jef van Veldhoven en Jan Toirkens hebben het zoekwerk en de transcriptie gedaan, Jan vanuit Chili, waar hij al geruime tijd
verblijft. Ruud van Aart deed de eindredactie op een tekstvoorstel van beiden.
Kasboeken 1839-1890 en 1890-1967, in bezit bij het gilde.
Te oordelen aan het wisseldisconto van De Nederlandse Bank, dat in 1920 op 4,5 % lag en al enkele jaren een stijgende
tendens vertoonde. Zie CBS-Statline, Historische Reeksen, Geld en Kapitaalmarkt.
Kadaster 1922 dienstjaar 1922 verkoop 1273/48 aan art. 3465/1, Theodorus van Pinxten metselaar (1/2) en Hendricus van
Zandbeek, arbeider (1/2); kadaster 1885 hermeting 3120 m2, C848 wordt Heesakkers C1582; kadaster 1832 Sectie : Het
Heesselaar, sectiedeel : De Heesakkers, C 848 De Schutterij van St. Anthonis Sint-Michielsgestel art. 427.
Voorts: BHIC 5184 Gemeentebestuur Sint-Michielsgestel inv nr 1107, Onbebouwde eigendommen 1816 (inv. nr 1107) : blz.
168, art. 452, Beekkant Mb nr. 877 Schutterij van St. Antonis, vermelde oppervlakte 33 perches, klasse 2. De term perches is
de metrieke maatvoering, en gelijk aan 100 m2 voor elke perche, derhalve ca. 3300 m2.
Voorts: BHIC 5184 Gemeentebestuur Sint-Michielsgestel invr nr 1103, Maatboek 1788, artikel nr. 379 : Beekkant , Kammer
Stukken, Mb nr 877 Schutterije van St. Antonius L 47 R ( 1 lopen = 1655 meter, 1 roede van elk 33,06 m2, dus totaal ca.
3208 m2.
Voorts: BHIC 5039 Dorpsbestuur Sint-Michielsgestel inv nr 61 tm 91, Verpondingsboeken (liggers) 1777, 1761, 1729, 1705 en
1666 (met overig grondbezit van het gilde):
A. De Plaats/Gemonde/Ruijmel, inv. nr. 89, jaar 1777 en volgende, folio 92 recto (item G 143, 2 lopen en 11 roedes. Vermelding onder St. Barbaragilde te Michielsgestel
B. De Plaats/Gemonde /Ruijmel, inv. nr. 85, jaar 1761 en volgende, folio 68 recto (item G 143)
C. Gemonde (Stokhoek), nr. 76, jaar 1729, folio 2, item N 143/G143
D. Gemonde, inv. nr. 68 folio 30 recto jaar 1705 en volgende. Eigenaar is de schutterije van St. Antonis en St. Barbara, artikel
nr. 143, 2 lopen 11 roeijen, gecomen van Jacobs Jan Jacobs. Bedelasten 2 stuivers 14 penningen, verpondingen 14
stuivers.
E. Gemonde, inv. Nr. 62 folio 16 verso, jaar 1663 en volgende. Eerste eigenaresse in 1663 is de wed. van Jan Harmen
Schuermans, artikel nr.143, 2 lopen 11 roeijen gekomen van Jacob Jans Jacobs. Vervolgens als eigenaar bijgeschreven
de schutterij van St. Antonis en St. Barbara met verwijzing naar folio 30 verso in het volgende verpondingsboek van 1705.
Bedelasten 2 stuivers 14 peningen, verpondingen 14 stuivers. Onder de zelfde eigenaresse vinden we 2 andere percelen
gelegen in de Cammeren, met bijna gelijke oppervlaktes als het perceel van het gilde.
BHIC: 9 Raad en Rentmeester der Domeinen, nr. 242 Cijnsboek van de hertog (periode 1646-1696), op folio 16 recto staan
de opvolgende eigenaren.
Zie de bronvermeldingen in het genealogisch overzicht.
BHIC: Rechterlijk Archief St. Michielsgestel, R 56, folio 106r.
BHIC: 9 Raad en Rentmeester der Domeinen, nr 243 (1700-1763) iets voor folio 8 recto.
BHIC 5121 Schepenbank Sint-Michielsgestel inv nr 60
Zie noot 2.
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Genealogische gegevens

bij “De Kamerstukken, grondbezit van ons eeuwenoud Gilde St Antonius en Barbara
te St. Michielsgestel”
Ruud van Aart

Voordat de Kamerstukken in het bezit van het
gilde kwamen, waren ze deel van een zeer ingewikkelde boedeldeling, zoals in voorgaand artikel
is beschreven. Onderstaand overzicht plaatst de
namen van de vele erfgenamen en partijen in
relatie tot elkaar.
Herman Schuermans x onbekend

Herman Herman Schuermans
x ………………
(onbekend)

Geertruijt Schuermans
X
Henric Everts
De Bever

Herman Herman
Schuermans

A: ervende partij ter ener zijde
(Geertruijt en Herman erven van hun
oom en tante Marieke van Osch)

Om tot een evenwichtiger verdeling te komen
van de goederen, zijn vier percelen land door
partij B verkocht en is de opbrengst van 2.560
gulden naar partij A gegaan. Er zijn twee huizen in het spel en een esthuis. Het huis aan de
Beekkant met 8 lopenzaad wordt geërft door Jan
en Maria, kinderen van Mariken Jan Claessen
en was dus bezit van Jan Rutten van Grinsven.
Het bijbehorende esthuis met 8 lopenzaad wordt
geërft door Joost, jongere zoon van Gerrit Damen. Dit bezit betreft vermoedelijk het huis met
aangetimmerde kamer en 17 lopenzaad. Het
huis aan de Hezelaar dat de oudste zoon van
Gerrit Damen, Peter, erft, komt mogelijk van zijn
ouders, Gerrit Damen en Meriken Jan Rutten
van Grinsven. (via de kant van Damen).
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Jan Herman Schuermans
(vooroverleden verm in 1652)
x 1e huwelijk is kinderloos.
Marieke Dielis van Osch (overlijdt in 1672)
x 2e huwelijk 1 kind
Jan Rutten van Griensven

Bevrijdingsfeest, ca.
1950. Van links naar
rechts: Bert van Berkel,
Toon van Berkel en Bertus van Kessel. (foto uit
archief van Frans Schellekens)

Ruth (m)
Meriken
kinderen van Jan Rutten
Hendersken
uit zijn eerste huwelijk
Jenneken
onbekende zoon

B: ervende partij ter andere zijde
(kleinkinderen erven uit het tweede
huwelijk van Marieke Dielis van Osch).

1952, presentatie van het nieuwe vaandel,
voor Bals Broeck op Zegenwerp, het huis
van beschermheer Jan Carel Elias graaf
van Lynden (1912-2003). Uiterst links graaf
van Lynden, links met zilver Toon van Berkel, daarnaast hoofdman Bert van Berkel
en uiterst rechts met zilver Bert van Kessel.
(foto uit archief Frans Schellekens)
Het vaandel uit 1952
(foto uit archief Frans Schellekens)

Tamboers 1953

Vanaf 1998 kent het Gestelse gilde jeugdleden. Jeroen van Berkel
hoorde bij de eerste lichting.
(foto uit archief Frans Shellekens)

(foto Martien van Griensven)

(foto Martien van Griensven)

Gildedag 1998.
(foto Monique van Breugel)

Opening schuilhut, 29 september 1997 door pastoor
Joop van Corven en burgemeester Ger Schink. Van
links naar rechts herkenbaar op de foto: Joop van Corven, Henk van Breugel, Jan van Zon, Rinie van Breugel, Bert Rijkers. (foto Monique van Breugel)

Kerk en gilde zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Hier
brengen de Gemondse gilden een vendelgroet na afloop van
een mis tijdens een gildedag
(foto uit archief Martien van Griensven)

40-jarig priesterjubileum pastoor Fasol, 1992. (foto uit archief Martien van Griensven)

Na afloop van een gezamenlijke mis ter ere
van Onze Lieve Vrouw op 26 oktober 2003
verlaten de vijf gildes uit de gemeente Sint-Michielsgestel de Sint Jan in ‘s-Hertogenbosch.
(foto uit archief Loklaal 7)

Opening nieuwbouw zorgcentrum
De Beemden, 2005.
(foto Monique van
Breugel)

Gildedag kring Dommelgroep, 2007. (foto uit archief Frans Schellekens)

Vaandrig Gerard Gersjes met het vaandel uit 1992
(foto uit archief Frans Schellekens)

De eerste gildeprins, Len van Breugel, 2006.
(foto: Monique van Breugel)

Opening nieuwe gemeentehuis, januari 2008. (foto Monique van Breugel)

Uitvaart Frans van den Bogaard. (foto Monique van Breugel)

Dielis van Osch x onbekend

Jan Herman Schuurmans
Jan Rutten van Griensven
(vooroverleden)

Ruth Jan Rutten
van Grinsven
x
Hendricxken
Mathijs Hendricks
b

x
x

Marieke Dielis van Osch

Meriken Jan Rutten
van Grinsven
x
Gerrit Damen
c

Hendersken
van Grinsven
x
Arjen Pauwels
Van der Heijden

Jenneken
van Grinsven
x
Adriaan Herbert
van de Ven
d

Jan
Michaëldag, september 2011.
(foto Monique van Breugel)

Henrick

Henrick

Ruth

Lijsken

Hendersken

Jan

Maria

Jenneken
x
Aert Jan Keijzers
e

Marij

Willemken

Joost
Gerrit Delis
Daem
Jan
Peter
II (erft
III
VII
VI
I
het esthuis)					
						
Van links naar rechts: vaandrig Gerard Gersjes en
tamboers Robert Simons, Bert Rijkers, Wim Merks
en Mari van Baast. (foto Monique van Breugel)

Margriet

(jongen
van Grinsven)
x
Mariken Jan
Claessen
(hertrouwd met Jan
Aert Godschalcx)
a (erft het huis aan
de Beekkant)

Peterken
Eerke
x
VIII
Gerrit Henric
Hessels IV

Maria
V

Bronnen:
1. A, B deling in de akte van 24 sept 1672
(Rechtelijk Archief 54 St.Michielsgestel, akte122, folio 203-r)
2. a,b,c,d,e deling in de akte van 28 sept 1672
(Rechtelijk Archief 54 St.Michielsgestel, Akte123,folio 207-v)
3. I, II, III, tm VIII deling in de akte van 25 okt 1672.
(Rechtelijk Archief 54 St.Michielsgestel, akte 130, fol 234v)
4. Index schepenprotocol Sint-Michielsgestel (5121.53), nr 87.
Aert Jan Godschalcx x Mariken Jan Claessen

Michaëldag, september 2011.
(foto Monique van Breugel)

Jan

Maria
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Interessante websites:
www.gildegestel.nl

Op zoek naar gildekeizer Evert van der Cammen1

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.

Inleiding
Evert van der Cammen, zijn naam werd ook geschreven als van der Kammen (en beide vormen
ook zonder n aan het einde) werd koning van het
Gestelse Gilde Sint Barbara in 1729 en keizer in
1738. Dat weten we onder andere door opschriften op het Gildezilver. Maar wie was deze Evert,
wie waren zijn familieleden en wat was zijn
beroep? Dat laatste is niet zo moeilijk, want op
zijn gildeschildjes is een brouwkuip afgebeeld.
Hij was dus bierbrouwer. Later in dit artikel zal
blijken dat zijn vader en grootvader Van der
Cammen ook brouwers waren te Gestel. De
vraag naar verdere gegevens over zijn familie is
wat lastiger te beantwoorden.

Deze keer, hoe kan het anders gaan we kijken
op de website van het gilde St. Antonius en St.
Barbara. Zo kleurig als het gilde is, zo kleurig
oogt ook de homepage.
Het is gemakkelijk om een rondgang over de
website te maken. Het menu aan de linkerkant
laat zien welke thema’s besproken worden. De

Bert van Beek

bezoeker krijgt informatie over de historie en
over de actualiteit. De Caert is te zien en de
transcriptie ervan te lezen. De agenda laat zien,
dat het gilde een levende en levendige broederschap is, met veel meer activiteiten in en buiten
het dorp en zelfs in het buitenland. Het meest
sprekend zijn wellicht de vele foto’s, die overal
op de website te zien zijn en waarvoor ook een
aparte knop is. Foto’s van vroeger en foto’s van
nu. Allemaal kleurrijk, zoals het gilde zelf.

Het keizerschild van Evert van der Kamme uit 1738.
Boven de brouwkuip met roerders is gildepatrones Sint
Barbara afgebeeld, herkenbaar aan haar attributen, de
palmtak (teken van martelaarschap) en de toren (waarin
zij omwille van haar geloof was opgesloten.
(foto: Jef van Veldhoven)

Deze mooie foto is te zien op de website van het gilde. Rond 1973 brengt vendelier Toon Sanders een vendelgroet
een burgemeester Kamerbeek. Op de foto herkennen we burgemeester Kamerbeek, geflankeerd door de zilverdragers
(v.l.n.r.) Frans Schellekens, Jan van den Heuvel en hoofdman Henk Eijkemans. Verder zien we over de schouder van de
burgemeester zijn vrouw. Rechts op de foto staat Guus van der Borgt. Links naast Frans Schellekens staat Jos van Hout
en daarvoor Annemieke Meijs met haar hand op de schouders van haar broertje.
Herkent u meer personen op deze foto?
Geef die door aan de redactie, p/a Schijndelseweg 3, 5271 BK of e-mailadres info@heerlijkheidherlaar.nl.
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De eerste stap is het doorzoeken van de doopboeken van de parochie Sint-Michielsgestel.
Daaruit blijkt dat er vlak na 1700 vier jongetjes
zijn gedoopt met de naam Evert (of Everardus)
van der Cammen: in 1704, 1705, 1707 en 1712.
Die van 1704 en 1707 waren zoons van Albertus van der Cammen en de andere twee waren
zoons van Petrus Adrianus van der Cammen.
Aangezien er in de 18e eeuw nog zeer veel
kindersterfte voorkwam, mogen we aannemen
dat de Evert van 1704 en die van 1705 jong

zijn overleden en dat het volgende jongetje in
beide gezinnen de naam van zijn jong overleden
broertje kreeg. Hier moeten we wel voorzichtig mee zijn, want soms waren er in een gezin
twee zoons met dezelfde naam en kregen ze
als onderscheid de aanduiding “de Oudere” en
“de Jongere”. In de jaren twintig en dertig van
de 18e eeuw komen we in Gestel regelmatig
de naam van Evert van der Cammen tegen en
steeds zonder een nadere aanduiding. Als er
tegelijkertijd zoons van Albertus van der Cammen en van Petrus/Pieter van der Cammen met
de naam Evert zouden zijn blijven leven, hadden
ze in het dorp als onderscheid hun patroniem
moeten gebruiken, dus hadden we moeten
lezen: Evert Alberts van der Cammen en Evert
Pieters van der Cammen, of Evert Alberts de
Oudere, enz. Dit is niet het geval, dus mogen we
aannemen dat er van de vier jongetjes Evert van
der Cammen maar één is blijven leven.
Welke Evert is overgebleven? Hiervoor konden er gelukkig twee andere bronnen gebruikt
worden. In 1737 proberen broer en zus Evert en
Margo van der Cammen, erfgenamen van Aelbert/Aalbert van der Cammen om via het gerecht
van Gestel nog openstaande vorderingen van
hun vader te innen2.
Dat wijst er op dat Evert de zoon was van
Albertus van der Cammen en dat hij de jongste
twee van de zoontjes Evert is geweest en dus
geboren in 1707. Als controle zoeken we nog
naar zijn zus Margo. Dat is een roepnaam voor
Margaretha en ja, in 1713 lieten Albertus en zijn
vrouw een dochter Margarita dopen, dus dat is
een mooie bevestiging. Maar er is nog een houvast: in 1734 worden vader en zoon Aalbert/Aelbert en Evert van der Cammen voor het gerecht
gedaagd wegens een aanval op of mishandeling
van Hendrik van der Aa. Het proces sleepte vrij
lang, totdat een getuige verklaarde dat Hendrik
van der Aa zeer dronken was en dat hij Aalbert
wilde aanvallen. Aalbert heeft zich alleen maar
verdedigd en zijn zoon was hem te hulp geschoten3. Uit beide rechtszaken blijkt dat Albert bierbrouwer was. Evert zal dus het bedrijf van zijn
vader hebben overgenomen. Nu kunnen we dus
een vereenvoudigde kwartierstaat en genealogie
van de familie Van der Cammen opstellen. Bedenk wel dat dit een reconstructie is waarvan het
onomstotelijk bewijs van juistheid soms moeilijk
of niet te leveren valt, want vaak kom je niet veel
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verder dan waarschijnlijkheden. Dat begint al
met Everts moeder. Zij komt als moeder in het
Doopboek van Gestel voor als Helena Everardi
de Bever (1704) en Hildegunda Evers de Bever
(1707). In 1704 werd haar man genoteerd als Albertus van der Kammen en in 1707 als Albertus
van der Cammen. In beide gevallen was een Johannes Everardi de Bever (1704) en Johannes
Evers de Bever (1707) de doopgetuige of peter.
Mogelijk was haar roepnaam Hilletje en schreef
de pastoor dit de ene keer op als Helena en
dan weer eens als Hildegunda. Johannes Evers
de Bever kan haar broer geweest zijn. In 1710
liet Albertus van der Cammen weer een kind
dopen in Gestel. De moeder werd genoteerd als
Hildegonda (dus zonder achternaam). Ik neem
aan dat het in 1710 dezelfde moeder was als
in 1704 en 1707, maar een strikt bewijs is er
niet. Nog moeilijker wordt het met de doop van
Helena/Hildegonda. Er is een Helena gedoopt te
Gemonde op 23 augustus 1677 als dochter van
Everardus Jansen en Gerarda Evers. In 1680 laten Evert Jansen de Bever en Grijtjen Jan Fesse
in Gemonde een zoon Faes dopen en in 1683
liet Evert Jan Hendrick de Bever daar een zoon
Joannes dopen. Tenslotte verhuurde Margriet
Schoenmaeckers, weduwe van Evert Janssen
de Bever, vergezeld van Jan Schoenmaeckers,
haar broer, op 6 december 1696 een huis, oliemolen en hof op ’t Oetelaar aan Hendrick Janssen van den Acker4. Ik neem aan dat het in alle
vier de gevallen om hetzelfde echtpaar gaat en
dat Helena de Bever, de moeder van Evert van
der Cammen, gedoopt is in 1677 als dochter van
Evert Jansen de Bever en Margaretha/Margriet/
Gerarda/Grijtje Schoenmakers en dat Jan Everts
de Bever haar broer was, gedoopt te Gemonde
in 1683, dezelfde als de doopgetuige in 1704 en
1707.

van der Cammen die op 8 novemberember 1693
te Sint-Michielsgestel voor de Schepenbank
trouwde met Maria Hendricx van de Morsselaar.
Deze Jan Dircx komt ook regelmatig voor in de
protocollen van der Schepenbank van Gestel,
maar hij past in het geheel niet in de familie van
keizer Evert van der Cammen.

U ziet het, genealogie wordt een hele brei van
gegevens, waaruit soms moeilijk een heldere
lijn te vinden valt. We kunnen het de pastoor en
de klerken niet kwalijk nemen dat zij niet consequent alle namen hetzelfde schreven. Die gewoonte ontstond pas in de loop van de 19e eeuw
en ook dan vind je in de akten van de Burgerlijke
Stand wonderlijke verschrijvingen. Bedenk wel
dat de pastoor (of de koster) de mensen vaak
persoonlijk kenden en dat iedereen wel wist wie
er met die namen bedoeld werd. Een andere
complicerende factor is dat de naam Van der
Camme(n)/Kamme(n) niet zeldzaam was in de
Meierij van Den Bosch. Zo was er een Jan Dircx

Petronella Willems Schellekens
x Adriaen Jaspers van der Cammen
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In het vervolg van de reconstructie zal ik, om het
niet ingewikkelder te maken, alleen de resultaten
laten zien en alleen waar nodig een kleine uitleg
geven. Deze reconstructie is niet het definitieve
antwoord op de vraag naar het voor- en nageslacht van Evert van der Cammen. Het is meer
te beschouwen als een eerste schets, want er is
nog veel meer onderzoek nodig om een definitief antwoord te geven. Daarom zijn wel zoveel
mogelijk de bronnen weergegeven om volgende
onderzoekers behulpzaam te zijn. Er blijven nog
veel vragen. De relaties bijvoorbeeld met jonker
Robbert de Bever, heer van Milheeze, en jonker
Jacob van der Cammen, beiden met bezit in
Gestel en omgeving, zijn (nog) niet gevonden.
Nog meer koningen in de familie?
Everts oom Peter Adriaans van der Cammen
was koning van hetzelfde gilde in 1698 en Everts
overgrootvader Willem Damen Schellekens (ook
genaamd Willem Adams de Gestel), de stadhouder van het Leenhof van Herlaar, was koning in
1646 en 1647. Gerard van der Kammen, koning
in 1813, is een zoon van Francis Hendrik van
der Kammen en Johanna Gerardus den Otter.
Daarmee is hij een achterkleinzoon van koning
Peter Adriaans van der Cammen, zie het schema hieronder en bij de fragment-genealogie.

Willem Adams, die in 1647 koning werd, wordt ook genoemd in het artikel over de bezittingen van het gilde. In
de passage “Iets meer over de familie Damen” blijkt dat hij
ook Willem Damen genoemd werd. In de 17e eeuw was
het niet ongebruikelijk dat mensen onder verschillende namen bekend waren.

Schildje van Peter Adriaans van der Cammen, koning in
1698 met een kam als merkteken. (foto’s van de schilden:
Jef van Veldhoven)

Willem Damen Schellekens
koning in 1646 en 1647

Peter Adriaens
koning in1698

Albertus
van der Cammen

Hendrik

Evert
van der Cammen
koning in 1729,
keizer in 1738

Francis van der Kammen
Gerard van der Kammen
koning in 1813

Naast het keizerschild uit 1738 bezit het gilde ook een koningschild van Evert van der Kamme uit dat zelfde jaar.
Omdat hij zich in 1738 voor de derde achtereenvolgende
keer tot koning schoot, had hij recht op de titel keize. Hij
was dus zowel koning als keizer.

Op dit schildje van Gerard van der Kammen,
koning in 1813,staat een fraai rijm:
“In ’t jaar agttien honderd en dertien,
als iedereen zich hadde voorzien,
van schietgeweer, kruid loot en kogels
om te schieten na den koningsvogel
heeft uitgemunt Gerard van der Kammen
door ’t moedig na den vogel vlammen
verplet hemdoor ’t geven van meenige rond
tot dat hij ten laatste viel op den grond
en waar voor hij roemrijk is beloont
en zeer cierlijk als koning gekroond
van St Antony en Barberagild
as men hier kan zien op zijn schild
geschiet Let Wel
te Sint Michielsgestel
den 27 September 1813”
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Conclusie van het genealogisch onderzoek
De kans dat er nu nog nakomelingen in de mannelijke lijn van keizer Evert van der Cammen
(1738) in leven zijn, is vrij klein. De mannelijke
lijn van koning Gerard van der Kammen (1813)
is uitgestorven en het zal zeer veel moeite kosten om te ontdekken of er nu nog leden van het
geslacht Van der Cammen/Kammen zijn die afstammen van koning Peter Adriaens (1698). De
namen Van der Cammen en Van der Kammen
zelf zijn niet uitgestorven. In 1947 leefden er nog
103 Van der Cammens in Nederland, waarvan
51 in Noord-Brabant en 46 te Rotterdam. Van
der Kammen kwam toen nog 135 maal voor,
waarvan 44 in Noord-Brabant en 77 in Gelderland (waarvan de meeste in Maasdriel e. o., dus
het gebied, grenzend aan Den Bosch).
Over Adriaen Jaspers van der Cammen, de
grootvader van keizer Evert van der Cammen,
is meer te vinden in de archieven dan in dit
beperkte onderzoek aan bod kan komen. In
een volgende Heertgang komt Bert van Beek
daar op terug.

Resultaat van het onderzoek naar Everts
voorouders

De kwartieren van Evert van der Cammen met ouders,
grootouders, enkele overgrootouders en betovergrootouders, zie de kwartierstaat hieronder.

De fragment-kwartierstaat van Everardus/Evert
van der Cammen5
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Generatie I
1. Everardus/Evert van der Cammen (van der
Kamme enz.), gedoopt te op 5 maart 1707,
getuigen: Wilhelma Ariens van der Kammen
(= tante) en Johannes Evers de Bever (=
oom), schepen in 1743-1744 en armmeester
in 1738, overleden (64 jaar oud) te sint michielsgestel, begraven te Den Dungen op 26
november 1771: opmerking in het begraafboek: laat kinderen na en goederen, alhier
gestorven en ten Dungen begraven.
Evert ondertrouwt (1) te Gestel voor de
Schepenbank op 14 mei 1729, trouwt (22 jaar
oud) te aldaar op 29 mei 1729 met Joanna
Leonardus/Jenneke Leenders Meulenbroeck,
geb. te Den Dungen, overleden tussen 12
augustus 1737 en 9 juli 1740. Uit dit huwelijk
twee kinderen: Aldegondis (1735-1793) en
Albertus van der Cammen (1737-1786).
Samen met zijn zwager Hendrik van Veghel,
getrouwd met zijn zus Margo van der Cammen, procedeert hij in 1737 tegen de weduwe
van Jan Evers de Bever. deze laatste was
waarschijnlijk hun oom. In dit stuk stellen zij
dat zij kinderen zijn van Albert van de Cammen.
Evert ondertrouwt (2) te Gestel voor de Schepenbank6 op 9 juli 1740, trouwt (resp. 33 en
ongeveer 22 jaar oud) aldaar op 24 juli 1740
met Adriana Francisci Snelders, dochter van
Franciscus Snelders en Maria N.N. , gedoopt
te Gestel op 29 januari 1718, getuigen: Joanna van Os en Petrus Roovers, overleden (43
jaar oud) te sint michielsgestel, begraven te
Den Dungen op 6 april 1761, toen omschreven als: Adriana, vrouw van Everd van der
Cammen, laat man en kind na, alhier gestorven en ten Dungen begraven. Uit dit huwelijk
3 kinderen: Joanna (1741- ?), Franciscus
(1743-na 1783) en Henricus (1744-?).
Generatie II
2. Albertus/Aelbert (Albertus Adrianus) van der
Cammen, gedoopt te Gestel op 12 september
1674, getuigen: Peter Nicolaas Timmermans
en Maria Adam Schellekens (= tante?), Brouwer aan de Dungense kant (= Maaskantje),
schepen van Gestel in de periode 1699-1728,
overleden (minstens 59 jaar oud) tussen 5
juni 1734 en 18 februari 1737, ondertrouwt
(resp. ongeveer 22 en ongeveer 19 jaar oud)
te Gestel voor de Schepenbank op 4 mei
1697 en trouwt vlak daarna met
3. Helena/Hillegonda Everardus de Bever, ge-

doopt te Gemonde op 23 augustus 1677, getuige: Meriken Willem Hendrick, echtgenote
van Henricus Jacobi van Balekem, overleden
(minstens 41 jaar oud) na 30 augustus 1718
(doop dochter Pitronella te Gestel). Uit dit
huwelijk 7 kinderen: Adrianus (1698-?), Anna
Maria (1701-?), Everardus (1704-voor 1707),
Everardus, zie nr. 1, Petronella (1710-?),
Margarita/Margo (1713-na 1752) en Pitronella
(1718-?)
Aelbert komt vaak voor in de Schepenarchieven. Op 31 maart 1703 bijvoorbeeld koopt
hij een huis aan de Dungense kant. Op 26
november 1714 kocht hij een perceeltje teelland op de Heesakkers. Op 26 januari 1715
koopt hij van Jan Jan Willens de Bever een
huis, schuur, brouwhuis en brouwketel met
aanliggend erf in Gemonde, alsmede een
stuk akkerland gelegen bij het erf van de kerk
van Gemonde. In 1716 koopt hij van dezelfde
eigenaar ook nog een perceel teelland in het
Moerschot en op 28 januari 1721 koopt hij
een huis met erf aan de Dungense kant. Aelbert werd met zijn zoon Evert vervolgd vanwege een vechtpartij met een zeer dronken
Hendrik van der Aa op 30 november 1732.
Generatie III
4. Adriaen Jaspers/Adrianus van der Cammen,
geb. circa 1621,7 herbergier, in 1656 brouwer
met een koperen ketel van 12 ton8 schepen
van Gestel in de periode 1667-1693, kon niet
schrijven,9 overleden (minstens 71 jaar oud)
tussen 26 maart 1693 en 3 mei 1695,10 trouwt
(hoogstens 41 jaar oud) voor 7 februari 1663
11
met
5. Petronella/Perijntje Willems Schellekens,
ook aangeduid als Petronella Willem Damen,
overleden na 3 mei 1695. 12
Hij komt met de achternaam Van der Cammen voor het eerst voor in de protocollen
van de Schepenbank Gestel op 25 oktober
1657 als hij een stuk akkerland koopt aan de
Dungense kant (= Maaskantje).13 Deze koop
wordt teniet gedaan omdat een verwant van
de verkoper het recht uitoefent het terug te

kopen, maar hij is ongetwijfeld dezelfde als
de Adriaen Jaspers, oud omtrent 30 jaar, die
op 25 juli 1652 getuigt voor schepenen van
Gestel over een dronken chirurg die ruzie had
gemaakt in 1651.14 Op 25 januari 1658 blijkt
hij aan de Dungense kant te wonen en koopt
hij recht tegenover zijn erf aldaar een stuk
grond.15 Op 29 juni 1661 koopt hij in de “Griet
Spierincksheide” te Gestel een stuk heide en
“houtbussel”.16 Hij was niet onbemiddeld want
op 11 februari 1675 leende hij aan schepenen, borgemeesters en Kerk- en H. Geestmeesters een bedrag van 200 gld tegen 5 %
rente.17 Adriaen kocht op 10 november 1676
een perceel akkerland tegenover de windmolen te Gestel en op 1 juli 1678 een perceel
akkerland aan de Hoogstraat. 18
Zij kregen op 6 februari 1663 uit het bezit
van haar ouders het nieuwe huis, grenzend
aan het oude “leijehuis” dat naar haar broer,
de priester Gerard Schellekens ging. Beide
huizen lagen aan de Vestgraaf. Ook kregen
zij onder andere een perceel akkerland bij de
“Genenborch”.19 Op 8 maart 1684 testeren ze
voor not. Jan van den Heuvel. Ze wonen dan
in Gestel aan de Dungense kant. Ze willen
dat hun boedel onverdeeld blijft totdat hun
jongste kind 20 jaar is geworden. 20
Uit dit huwelijk 6 kinderen, zie verder de
genealogie): Wilhelmina/Guillielma (1664-?),
Caspar (1667-voor 1707), Cornelia (1670-?),
Albertus/Aelbert ( 1674, overleden tussen
5 juni 1734 en 18 februari 1737 , zie nr. 2;
Peter/Petrus Adrianus (ca. 1670- na 1725) en
Jan Adriaens (mogelijk overleden voor 1711).
6. Evert Jan Hendrick/Everardus Johan de
Bever, overleden tussen 5 mei 1688 en 6 december 1696, trouwt voor 23 augustus 1677
met
7. Gerarda/Margriet/Grijtjen Jan Faesse/Grijtjen
Johan Jansen Schoenmakers/Schonmaeker,
overleden na 6 december 1696.21
Margriet Schoenmaeckers, weduwe van
Evert Janssen de Bever, met Jan Schoenmaeckers, haar broer, verhuurt op 6 december 1696 aan Hendrik Janssen van den Acker

Helemaal links plaatste Adriaen Jaspers van der Cammen in 1673 zijn harkvormige merk; hij kon niet schrijven, en
rechts daarvan zijn naam, geschreven door de secretaris.
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een huis, oliemolen en hof op t Oetelaar.22
Uit dit huwelijk 4 kinderen: Helena/Hillegonda
(1677- na 1718), zie nr. 3, Faes ( 1680-?),
Joannes (1683-?), Everardus (1688-1739),
kapelaan te Udenhout (1722-1731) en pastoor te Orthen (1731-1739) studeerde in 1710
te Leuven.
Generatie IV
10.Willem Damen/Daem/Adams Schellekens,
ook genaamd Willem Adams de Gestel, geb.
circa 1606 (hij verklaarde op 29 augustus
1659 dat hij ca. 53 jaar oud was23), notaris in
1655, schepen en presidentschepen in 16591661, presidentschepen in 1663, vorster
van Sint-Michielsgestel sinds 14 mei 1659.24
Hij had veel schulden bij zijn overlijden en
zijn zoon Gerard, mocht omdat hij priester
was, niet vanwege de plakkaten van de
Staten-Generaal naar Gestel komen om de
boedeldeling te leiden.25 Later dat jaar kwam
Gerard toch naar Gestel voor de boedeldeling, overleden (minstens 56 jaar oud) tussen
19 april 1662 en 7 februari 1663,26 trouwt ca.
1635 met
11. Hilleke Jan Gerrits van de Loo, overleden
voor 7 februari 1663.
Willem was stadhouder in Gestel van het
Leenhof van Herlaar. Hij was in 1646 en 1647
koning was van het Gilde van St. Antonius
en St. Barbara. Hij had twee halfbroers uit
het eerdere huwelijk van zijn vader Daem
Peters: Jan en Peter. Jan leefde nog op 26
september 1673 en Peter was toen al overleden. Hun moeder, de eerste vrouw van Daem
Peters is overleden voor ca. 1605.
In een akte uit 1680 worden Willem en Hilleke
als ouders genoemd van hun dochter Petronella, getrouwd met Adriaen Jaspers van der
Cammen.27
Uit dit huwelijk 7 kinderen: Hendrik , woonde
in 1675 te ter Meer in het kwartier van Antwerpen, Petronella (Perijntje) , overleden na
3 mei 1695, zie 5, Jan Willem, overleden na
30 november 1675, Adam , geb. na 1638,
overleden na 30 november 1675, Aelken /
Aleijt , geb. na 1638, na 30 november 1675,
Maria Willems, geb. na 1638, overleden voor
1675 (nog voor haar broer Gerard), Gerard
Willems, priester, wereldheer. overleden
tussen 26 september 1673 en 24 december
1674.28 Zijn bezit in Gestel bedroeg 1/7 (hij
deelde met zijn 6 broers en zusters) van vier
onverdeelde percelen onroerend goed, in het
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totaal was zijn deel getaxeerd op 34 gld 16 st
16 p.
12.Joannes Henricus de Bever, overleden na 17
april 1679 ?, trouwt op 31 oktober 1636 ? met
13.Hildegondis Everardus/Hilleke Geurts Cunen?
Misschien is hij de Jan Handricx de Bever,
wonende te Gemonde29, vermeld in 1678 en
1679. Vrijwel zeker is hij de Jan Handrixk
Everts de Bever, belendende in de Frolissen
in de parochie Gemonde onder Sint-Oedenrode.30
Hij was de broer van Evert Hendriks de Bever, getrouwd met Jenneken Willem Jansen.31
Zij zijn gezin nr 76 in de klapper van Gemonde.
Uit dit huwelijk een zoon: Evert Jan Hendrick,
overleden tussen 5 mei 1688 en 6 december
1696 , zie nr. 6.
14.Jan Servaessen/Faessen Schoenmakers,
overleden na 25 oktober 1676. Hij werd als
belendende vermeld voor percelen, gelegen
in de dingbank van Schijndel en in de Molenakkers te Gestel.32 Hij had een dochter: Gerarda/Margriet/Grijtjen Jan Faesse, overleden
na 6 december 1696, zie nr. 7.
Generatie V
20.Damen/Daem Peters Schellekens, overleden
voor 22 augustus 1669, trouwt (1) met N.N.,
overleden ver voor 22 augustus 1639, waarschijnlijk voor 1605. Uit dit huwelijk 2 zonen:
Peter Damen, overleden voor 28 augustus
1673 en Jan Damen, overleden na 26 september 1673.
Damen trouwt (2) voor 1610 met
21.N.N..
Uit dit laatste huwelijk een zoon: Willem
Damen/Adams, geb. circa 1606, overleden
(minstens 56 jaar oud) tussen 19 april 1662
en 7 februari 1663 , zie nr. 10.
24.Hendrick Everts de Bever, overleden tussen
31 oktober 1639 en 6 oktober 1659 (op die
eerste datum komt een Henrick Everts de
Bever voor in Schepenbank Gestel),33 trouwt
met
25.Meriken Willems/Maria Willem Dirks, overleden voor 6 oktober 1659.
Hendrick is als vader van Willem Hendrick
Everts de Bever, vermeld in Schepenbank
Gestel op 6 oktober 1659. Daarin is ook
sprake van zijn zoons Jan (zie nr. 12) en
Arien.34
Hendrick en Meriken stelden een testament
op d.d. 24 december 1635: vier kinderen

zijn erfgenamen: Evert, overleden tussen 6
december 1674 en 1 mei 1676,35 Willem, Jan,
overleden na 17 april 1679 (zie nr. 12) en
Adriaen.
Fragment-genealogie van Adriaen Jaspers van
der Cammen
Generatie I
I. Adriaen Jaspers (Adrianus) van der Cammen, geb. circa 1622 (zie voor verdere
bijzonderheden hierboven bij de kwartierstaat bij nr. 4. Zijn vader Jasper moet dus
getrouwd zijn voor ca. 1622 en zal dus
geboren zijn ca. 1597 of eerder. Hij trouwt
(circa 41 jaar oud) voor 7 februari 1663
met met Petronella/Perijntje Willems Schellekens, dochter van Willem Damen/Adams
Schellekens en Hilleke Jan Gerrits van de
Loo, overleden na 3 mei 1695, zie verder
kwartierstaat nr. 5.
Uit dit huwelijk onder andere:
1. Petrus/Peter Adriaens, overleden na 7
april 1725, volgt IIa.
2. Albertus, ged. te Gestel op 12 september 1674, overleden tussen 5 juni 1734 en
18 februari 1737, volgt IIb.
IIa. Peter Adriaens van der Cammen/van der
Kammen, zn. van Adriaen Jaspers van der
Cammen (I), koning van het St Antonius en
Barbaragilde in 1698, schepen van Gestel
in 1715, gezworene in 1718. Hij bezat in
1720 en 1722 grond bij Nieuw Herlaar bij
de Molensluis, overleden na 7 april 1725,36
trouwt te Gestel op 10 februari 1692 met
Adriana Everardus /Ariaantje Evert Willems
de Bever37, dochter van Evert Willems de
Bever en Merijke, overleden. na 12 augustus 1716.
Peter is zeker schoonzoon van Evert Willems de Bever, zoals blijkt uit de protocollen
van de Schepenbank Gestel.38
Uit dit huwelijk 10 kinderen, waaronder Hendrik van der Cammen/Kammen, volgt IIIa.
IIb. Albertus Adrianus/Aalbert,/Aelbert) van der
Cammen, gedoopt te Gestel op 12 september 1674, overleden (minstens 59 jaar oud)
tussen 5 juni 1734 en 18 februari 1737,
ondertrouwt (resp. 22 en 19 jaar oud) voor
de Schepenbank te Gestel op 4 mei 1697
met Helena/ Hillegonda Everardus de Bever,
gedoopt te Gemonde op 23 augustus 1677,
overleden (minstens 41 jaar oud) na 30
augustus 1718 (doop dochter Pitronella te

Gestel), zie verder kwartierstaat nr. 2 en 3.
Uit dit huwelijk 7 kinderen, waaronder Evert/
Everardus, koning en keizer van het Gilde,
volgt IIIb.
IIIa. Hendrik Peters van der Cammen/Kammen,
gedoopt te Gestel op 25 oktober 1702,
trouwt op 10 juni 1736 voor de Schepenbank van Gestel met Margaretha van der
Reijdt/Rijdt, vermoedelijk geboren na 1709
(trouwjaar van haar ouders), dochter van
Francis Andriesse van der Rijd en Maria
Jansse van den Bogaart. Hendrik en Margaretha zijn overleden na 28 oktober 1744
(doop zoon Joannes te Gestel).
Uit dit huwelijk vijf kinderen, waaronder
Francis, volgt IVa
IIIb. Evert/Everardus van der Cammen, gedoopt
te op 5 maart 1707, brouwer, schepen in
1743-1744 en armmeester in 1738, overleden (64 jaar oud) te Gestel, begraven te
Den Dungen op 26 november 1771, zie verder kwartierstaat nr. 1. Alleen Franciscus uit
zijn tweede huwelijk met Adriana Francisci
Snelders kreeg naar alle waarschijnlijkheid
mannelijk nageslacht, volgt IVb.
IVa. Francis Hendrik van der Kammen, geboren
ca. 1747 (volgens zijn overlijdensakte was
hij toen 91 jaar oud, maar als hij dezelfde is
als de Francois van der Kamme te Gestel,
die bij de Volkstelling van 1810 opgaf geboren te zijn in 1745, zou hij mogelijk twee
jaar eerder geboren zijn. Hij is overleden te
Gestel op 22 juli 1838. Hij trouwt voor 1786
(doop zoon Gerardus Antonius te Gestel)
met Johanna Gerardus den Otter, geboren
te Gestel, dochter van Gerardus den Otter
en Catharina Smulders, overleden te Gestel
op 12 juni 1833, o.a. aangegeven door
haar zoon Gerardus Antonius, kuiper. Ze
was toen 87 jaar, dus ze zal ca. 1747 zijn
geboren. Uit dit huwelijk slechts een zoon
gevonden: Gerardus Antonius, volgt Va.
IVb. Franciscus van der Cammen/Kammen,
zoon van Evert van der Cammen en Adriana
Francisci Snelders, gedoopt te Gestel op
1 februari 1743, getuigen: Rev. Dominus
Joannes van der Kammen (priester) en
Adriana Patri Rovers. Waarschijnlijk is hij
de Franciscus van der Cammen die op 13
maart te Vught getuige was van de doop
van Petronella, dochter van (zijn zoon?)
Everardus van de Kamme en Goverdina van
Houtem/Houtum. Als deze veronderstelling
klopt, zou Everardus vernoemd zijn naar zijn
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grootvader, gildekeizer Evert van der Cammen. Everardus en Goverdina trouwden te
Gestel op 19 mei 1782. Zij woonde daar
toen, maar was geboren te Sint-Oedenrode.
Haar ouders waren Peter van Houtem en
Adriana van der Heijden. Goverdina overleed waarschijnlijk te Vught op16 september
1814.
Uit dit huwelijk zes kinderen, waarvan twee
zoons Johannes, de oudste geboren in
1790 en jong overleden, de jongste geboren
in 1796 en ongehuwd overleden te Vught op
12 december 1857.
Va. Gerardus Antonius/Gerard/Geert van der
Kammen, kuiper te Gestel in 1816-1853 (en
waarschijnlijk zijn hele werkzame leven), gedoopt te Gestel op 17 februari 1786, overleden te Gestel op 17 februari 1870, trouwt te
Gestel op 12 mei 1816 met Anna Maria van
de Westelaken, dochter van Antonie Joannis
van de Westelaken en Maria Catharina van
Zeeland, gedoopt te Gestel op 7 september
1793, overleden te Gestel op 7 september
1873.
Gerardus Antonius/Gerard/Geert was in
1813 de enige Van der Kammen met die
naam in Gestel en omstreken. Daarom moet
hij wel de koning van 1813 zijn. Hij was toen

net of bijna 27 jaar oud.
Uit dit huwelijk acht kinderen, waarvan drie
jongens: Franciscus, Hendrikus en Marinus.
Hendrikus stierf jong in 1836, Marinus stierf
ongehuwd in 1882 en alleen Franciscus
trouwde van de jongens, volgt VIa.
VIa. Franciscus van der Kammen, geboren te
Gestel op 30 januari 1819, kuiper te Gestel
in 1853, later - na 1857 -landbouwer te
Esch, overleden te Esch op 21 maart 1899,
trouwt op 7 mei 1853 te Esch (hij had voldaan aan de verplichtingen ten aanzien van
de Nationale Militie) met Maria Hendrina
van Erp, dochter van Johannes van Erp en
Barbara van der Bruggen, geboren te Vught
op 4 april 1823, ze woonde in 1853 te Esch,
overleden te Esch op 24 maart 1872.
Uit dit huwelijk 8 kinderen, waarvan vier
zoons: Gerardus, jong overleden te Esch in
1864, Joannes Petrus, ongehuwd overleden
te Esch in 1922, Gerardus Cornelis, ongehuwd overleden te Esch in 1942 en Hendrikus, ongehuwd overleden na 1942. Deze
laatste heeft het overlijden van zijn twee
laatste broers aangegeven. Hij woonde op 7
januari 1942 nog te Esch, ongehuwd en 83
jaar oud. Hiermee stierf de tak van koning
Gerard van der Kammen in mannelijke lijn
dus uit.
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Deze zoektocht is mogelijk geworden door de hulp van
Jef van Veldhoven, die veel stukken fotografeerde en voor
mij bij elkaar zocht, Jan Toirkens die regesten maakte van
veel akten uit de notariële en rechterlijke archieven van
Sint-Michielsgestel, onder andere geplaatst op www.vpnd.
nl (zonder zijn werk had dit artikel nooit in betrekkelijk korte tijd geschreven kunnen worden) en Nico van Hengstum,
die zijn bestanden met Gestelse namen, onder andere van
het Gilde St. Antonius en St. Barbara, beschikbaar stelde.
BHIC, toegang 5121 Schepenbank Sint-Michielsgestel
1538-1810 (voortaan aangehaald als Schepenbank Gestel), inv. nrs D 16 t/m D19.
Idem, inv. nr. D 125.
BHIC, toegang 5122, Schepenbank Schijndel 1530-1810,
protocol van akten, 1685-1808, inv. nr. 144.
Alle personen zijn Rooms-Katholiek, Sint Michielsgestel
wordt afgekort tot Gestel.
Hij als weduwnaar van Jenneke Leendert Meulenbroeck
Op 28 januari 1659 verklaart hij ca. 37 jaar te zijn, Schepenbank Gestel, inv. 49, akte 131, fol. 93.
Samen met die van Goijaert Sijmons die ook een ketel
van 12 ton had, waren dat de twee grootste in Gestel (er
waren toen zes brouwers in Gestel), Schepenbank Gestel,
inv. 48, akte 213, fol. 143 vs d.d. 21 juni 1656.
Dat blijkt bijvoorbeeld in 1673, Schepenbank Gestel, inv.
54, akte 146, fol 266 e.v., speciaal 267 vs.
Op de eerste datum komt hij voor het laatst voor in het
Schepenboek van Gestel en op de tweede datum wordt
zijn vrouw aangeduid als “Perijntie, weduwe van Adriaen
Jaspers van de Camme”, Schepenbank Gestel, inv. nr. 60,
akten 101, fol. 120 en 141, fol. 161 vs.
Ze worden dan echtpaar genoemd in Schepenbank Gestel, inv. 51, akte 119, fol. 92 vs.
Schepenbank Gestel, inv. nr. 60, akte 141, fol. 161 vs.
Idem, inv. 49, akte 63, fol. 43 vs.
Idem, inv. 48, akte 11, fol. 7 vs.
Idem, inv. 49, akte 78, fol. 52.
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28
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30
31
32
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Idem, inv. 50, akte 141, fol. 91.
Idem, inv. 56, akte 007 d.d. 18 april 1675.
Idem, inv. 56 akte 125, fol. 176 vs en inv. 58, akte 035, fol.
31 vs.
Idem, inv. 51, akte 119, fol. 92 vs.
Notarisprotocollen Sint-Michielsgestel van Jan van den
Heuvel, Inv. 10, fol 63.
Zij zijn gezin nr. 1479 in de DTB klapper Gemonde. Er is
een gat in het doopboek van Gemonde van 1648-1674,
waardoor hun aantal kinderen niet nauwkeurig te bepalen
valt.
Schepenbank Schijndel, protocol van akten, toegang
5122, inv. 144.
Schepenbank Gestel, inv. 50, akte 34, fol. 19 vs.
Idem, inv. 50, akte 13, fol. 10.
Idem, inv. 51, akte 96, fol 77 d.d. 2 juni 1663.
Eerste datum: Schepenbank Gestel, inv. 51, akte 38,
fol.29.
Schepenbank Gestel, inv. nr. 58, akte 118, fol. 99 vs d.d.
10 april 1680.
Idem, inv.055, akte 84, fol. 115 vs.
Idem, inv. 58, akte 14, fol. 17 vs d.d. 5 maart 1678 en akte
70, fol.59 vs d.d. 17 april 1679.
Idem, inv. 56, akte 68, fol. 111 d.d. 2 maart 1676.
Idem, inv. 55, akte 75, fol. 103 vs d.d. 18 november 1674.
Idem, inv. 56, akte 116, fol. 167, d.d. 25 oktober 1676.
Idem, inv. 47, akte 120, fol. 86 vs.
Idem, inv. 50, akte 45, fol. 26, d.d. 6 oktober 1659.
Idem, inv. 55, akte 083, fol. 115 d.d. 6 december 1674.
Idem, inv. 62, akte 216, fol. 196 vs.
De twee schoonzusters Adriana de Bever, de vrouw van
Peter en Helena/Hillegonda de Bever, de vrouw van
Aelbert zijn geen directe familie van elkaar. Mogelijk is
Helena’s overgrootvader Hendrick Everts de Bever ook de
overgrootvader van Adriana.
Idem, inv.42 nr. 160, fol. 184 r.

Handtekeningen van bruidegom Gerardus Antonius van der Kammen, zijn vader Francis en zijn schoonvader Antonie
van de Westelaken onder de trouwakte van 1816. Het valt op dat Gerard beter kon schrijven dan de andere twee. Zijn
bruid kon niet schrijven.
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‘Aan den schutsboom in den Stokhoek’
nieuw licht op de historie van het gilde St. Anthonius en St. Barbara
Jef van Veldhoven, Arie van Erp en Thijs Braam

Zonder schutsboom geen schuttersgilde. De
schutsboom is voor elk schuttersgilde het onmisbare middelpunt voor oefeningen en wedstrijden.
Het is de plek waar de gildebroeders strijden om
het koningschap en waar met het ‘vrijen van de
schutsboom’ boze geesten worden verdreven.
In verband met het 400-jarig bestaan van Sint
Anthonius en Sint Barbara ging Jef van Veldhoven op onderzoek uit en reconstrueerde hij aan
de hand van documenten de locaties van de
schutsbomen in Sint-Michielsgestel. Een zoektocht die ook andere saillante gegevens naar
boven bracht die tezamen bijdragen aan een
scherper beeld van het gildewezen in Sint-Michielsgestel en de context waarin de gildebroeders actief waren.

ger Graaf van den Bergh, vrijheer tot Hedel en
Bautersum, heer tot St. Stephansweerd, Spalbeck, Autherlaar, St. Michielsgestel, enz. verleende in 1614 het gilde een nieuwe Caerte (“de
katechismus voor het gilde”), omdat de vorige
verloren was gegaan in de troebele tijden en
inlandse oorlogen

Uitsnede uit de kaart van 1769 van J.F. de Weijer, waarop
hij nauwkeurig de plaats van de schutsboom heeft aangeduid. Net boven de schutsboom loopt de huidige Ruwenbergstraat, links van de schutsboom loopt de huidige
Kapelbergstraat.

Op deze tekening uit 1759 van J. Janson van de
Plaats, het huidige Petrus Dondersplein, is rechts
van de kerk, schijnbaar midden op de weg, een
paal te zien, die doet denken aan een schutsboom. In zijn “Kroniek van St. Michielsgestel”
schrijft Siem Jongmans in 1963 bij deze prent:
“Dorpsplein ca 1760 met dorpskerk en school
met schoolhuis (links), de dorpslinde (midden)
en rechts daarvan de schutsboom van het gilde”.
Tot nu toe zijn van die schutsboom echter geen
vermeldingen van gevonden in de archieven.
Het oudste harde bewijs over de plaats van de
schutsboom in het dorp Sint-Michielsgestel vinden we in 1769. Op de oudst bekende landkaart
van Gestel, gemaakt door J.F. de Weijer (een
landmeter uit Boxtel) staat een schutsboom
ingetekend bij de Stokhoek. Deze kaart werd
opgemaakt in opdracht van de Raad en Rekenkamer van de Heer van St.-Michiels Gestel, Oud
en Nieuw Herlaar en Geemonde. Zijn voorgan-
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Die schutsboom is naar alle waarschijnlijkheid
gebruikt bij oefeningen en wedstrijden door de
beide Gestelse gilden die Sint-Michielsgestel
toentertijd rijk was: het gilde St. Anthonius en St.
Barbara en het gilde St. Catharina en St. Joris.
In het Brabants Historisch Informatie Centrum
(BHIC) worden verschillende documenten bewaard, waarin verwijzingen te vinden zijn naar
den Schutsboom aan de Stokhoek. De schutsboom was blijkbaar geografisch gezien een
bruikbaar markeringspunt. Het gaat om teksten
in respectievelijk het Cijnsboek van de Hertog
van Brabant van 1750 – 1810 en het Maatboek
uit 1792. Dit Maatboek was de voorloper van het
Kadaster en hierin is van circa 3.000 Gestelsche
percelen grond beschreven wie toen de eigenaar
was.
In de ligger van 1777 (BHIC 5039 89) komen we
de Schutsboom twee keer tegen:
“Adriaan Clerx No: Ux fol. 22
N.E.
3L 25R nieuwe erve te Ruimel bij de
Schutsboom

Den Hoogwelgeb: Heer Jacob Christoffel Otto
Graave van Bijland (eigenaar van Casteele den
Grooten Ruwenberg) fol. 332
N.E. 146 1L teulland aan den Schutsboom”
In het cijnsboek van de Hertog 1750-1810 (BHIC
9 244 fol 75) treffen we deze vermelding aan:
“Andries van de Ven, bij erfenis 27 juni 1810
De 2 kinderen van Adriaan Janse van de Ven
De wed. met 3 kinderen van Adriaan Martens
Groenendaal
Huijbert Leermakers
Uijt een stuk teulland groot omtrent een Lop: gelegen onder Michiels Gestel aan de Stokhoek, bij
de schutsboom, d’eene sijde en eene eijnde aan
de wed. Peter van den Brand, d’ander sijde aan
Adriaan van der Cammen, t’ander eijnde aan de
gemeene straat”
En in het maatboek van 1792 (BHIC 5184 1103)
staan de volgende vermeldingen:
Mb nr Art nr Eigenaar
Omschrijving
perceel
2098 306
Piet Simon Land aan de
Spierings
Schutsboom genaamt de Jonker,
4L 40R, nieuw erf
bij voorschreven
land in 1802 ingenomen
2099 487
Andries van Land bij de
de Ven
Schutsboom in
de Jonker, 25R
2100 80
Johanna
Land aan de
van der
Schutsboom geDonk vrouw naamt de Jonker,
van Geert
1L 7R
den Otter
2101 24
Erfgen.
Land aan de
Adriaan
Schutsboom, 36
Corn. De
R
Bever
2102/ 18
Margaretha Land genaamt
42R
Brox
het Hemelrijk bij
2103
de Schutsboom,
5L
Waar stond die schutsboom precies?
Door verschillende kaarten met elkaar te vergelijken, kunnen we de plaats van de schutsboom
precies bepalen.
Plaats van de oudst bekende schutsboom,
ingetekend op verschillende kaarten.
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De oudst bekende schutsboom, vermeld op de
kaart van de Weijer in 1769, stond op de hoek
Ruwenbergstraat/Kapelbergstraat. De Kapelbergstraat is overigens pas in het begin van de
20e eeuw aangelegd. De weg van de Stokhoek
naar de Ruimel, die op de kaart van de Weijer
rechts van de schutsboom loopt is nu een laan
op de Ruwenberg.

Nu, zomer 2012, is de plek waar de oudst
bekende schutsboom stond een tee, een afslagplaats voor golfers, op conferentieoord de Ruwenberg. Interessant detail: hier viert het gilde
zijn 400-jarig bestaan. Rechts op deze foto een
kijkje door de laan, die vroeger de weg van de
Stokhoek naar Ruimel was. Op de achtergrond
in het midden het huidige café Shooters, op de
hoek van de Ruwenbergstraat en de Duifhuisstraat. Links op de foto de afslagplaats.
Een nieuwe schutslocatie in de Stokhoek
De (gemeenschappelijke) schutsboom op wat
nu de hoek Ruwenbergstraat/Kapelbergstraat is,
werd tussen 1792 en 1832 verlaten door de gildebroeders van de beide Gestelse gildes. Bewijs
hiervoor vinden we in het Kadaster van 1832. In
het sectiedeel Stokhoek wordt melding gemaakt
van <BEGIN CITAAT>De Stokhoek C752 art
421: gemeente Sint-Michielsgestel, de schutterij
van St. Antonius en Sint Catharina den opstand.
<EINDE CITAAT> Ofwel, de gemeente bezat de
grond van perceel C752 en de Schutterijen van
St. Antonius en Catharina waren eigenaar van
wat er opstond. In 1832 was dit perceel een dennenbos, aldus de vermelding in het kadaster.
Onderstaande kaart toont de plaats van het
nieuwe gildeterrein, perceel C752 dat zich
halverwege de huidige Gildestraat bevindt. Zo
is meteen duidelijk dat deze straataanduiding
historisch verantwoord is en ooit inderdaad de
plaats was waar het Gestelse gildeleven zich
voltrok.
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In 1839 betaald : Aan H. van de Westelaken
voor twee tonnen bier ƒ18,00 (een ton circa 160
liter)

Kosten aan de schutsboom
De kasboeken geven ook inzicht in de kosten
van de schutsboomplaats
Betaald in 1845: Aan wed. A. Smulders voor
geleverd plantsoen aan den schutsboom in den
Stokhoek aan maste planten van 6700 à 45 cent
het honderd, waar de helft strekt voor Sint-Antonius en de andere helft voor Sint-Catharina.
“In 1863: Voor den schutsboom in 1863 voor den
eiken boom ƒ 7,=, voor Jan van den Biggelaar
voor werkloon ƒ 6,95, aan Jan van der Meijden ƒ
3,30, aan verfloon ƒ 3,20, voor het gaan zien en
halen van den gehelen schutsboom en het stellen daarop verteerd en vracht te samen ƒ 9,45.”

Tussen 1792 en 1832 verhuisden de gildes naar een terrein aan de Gildestraat. Op de foto het voormalige gildeterrein in 2012, gezien vanuit de Stokhoekstraat.

Samenwerking
Een interessant licht op het gildewezen levert
ook bestudering van de kasboeken van het
Sint Antoniusgilde uit 1845, 1863 en 1935. Uit
deze kasboeken komt naar voren dat de beide
Gestelse gildes nauw samenwerkten. Niets wijst
op animositeit tussen de gildes. De productie
en verkoop van bomen die groeiden op het
gildeterrein (‘houtopstand’) was een lucratieve
inkomstenbron voor de gildes. In zijn boek de
“De Schuttersgilden en Schutterijen van NoordBrabant” beschrijft A.J. Jolles alle gildes. Over
het gilde St. Antonius en St. Barbara schrijft hij
onder andere dat de verkoop van de bomen op
het perceel aan de Gildestraat ƒ 70,00 bedraagt.

Het gildeterrein had een oppervlakte van
1.900m2. Ook kochten de gildes samen de
schutsboom. Met de inkomsten financierden de
gildes de teerdagen. Bier kochten de gildes zelf
in bij de plaatselijke brouwers, zo blijkt uit het
kasboek.

Het kasboek van 1935 geeft ook een inkijkje in
de kosten van de schutsboom:
“Koopsom en onkosten schutsboom ƒ 68,70.”
Aankoop van perceel
In 1876 vindt een opvallende transactie plaats.
De gemeente, op dat moment eigenaar van
het gildeterrein, verkoopt perceel C 752 aan de
gildes Sint Anthonius en Sint Catharina. De reden van de verkoop is niet te achterhalen, maar
aannemelijk is dat de gemeente door middel van
grondverkoop haar financiële positie wilde versterken. Het aankoopbedrag dat de gildes voor
het perceel hebben neergeteld is onbekend en
niet te herleiden uit de beschikbare documenten.

Uit de kadastrale legger van 1867 blijkt dat de gemeente
van perceel C752 ook de grond in de Gildestraat verkocht aan de gildes.

Vriendendienst
Uit het onderzoek naar de historie van de
schutsbomen komt als rode draad naar voren
het gezamenlijk optrekken van gilde Sint Antho-

nius en Sint Barbara en gilde Sint Catharina en
Sint Joris. Beide gildes maken niet alleen gebruik van dezelfde schutsboom. Ook bewijzen ze
elkaar op andere fronten vriendendiensten. De
jaren voor de Tweede Wereldoorlog dooft bij het
gilde Sint Catharina en Sint Joris langzaam maar
zeker het licht en lijdt het gilde een ‘slapend’ bestaan. In 1935 verkoopt het gilde haar deel van
het gildeterrein voor een opvallend laag bedrag
van ƒ 40 aan het collega-gilde Sint Anthonius en
Sint Barbara. Met recht kan hierbij gesproken
worden van een vriendendienst.
“Heden den 19-11-1935 verschenen voor mij J.P.
Leeman. Notaris te St. Michielsgestel :
Het Zedelijk lichaam “Boogschuttergilde van
Sint Catharina en Sint Joris”gevestigd te St.
Michielsgestel, voor haar treedt als gemachtigd
vertegenwoordiger op kandidaat notaris A.L.M.
Kriellaars en deze verklaart te hebben verkocht
en in eigendom over te dragen aan het Zedelijk
lichaam Boogschuttergilde van Sint Anthonius
en van Sint Barbara gevestigd te Sint-Michielsgestel de andere helft in een perceelterrein te
Sint-Michielsgestel sectie C nr 752 groot negentien aren, zulks voor een koopprijs van Fl. 40,==
welken koopprijs is voldaan waarvoor alhier
kwitantie zodat koper thans den helen eigendom
bezit.” (bron: BHIC 537 2161/41 Hypotheekbewaarder 1935)
Oorlogsjaren: gemeente vordert grond
Het jaar 1942 brengt een nieuwe wending: de
gemeente Sint-Michielsgestel vordert een deel
van het perceel. In verband met woningnood
heeft de gemeente grond nodig voor de plaatsing van ‘een aantal keten’. Voor de huur van de
grond ontvangt het gilde dertig gulden per jaar
van de gemeente.
“1942 De burgemeester der gemeente St. Michiels Gestel: Op grond van artikel 3 der achtste
verordening van den Rijkscommissaris voor het
bezette Nederlandse gebied, betreffende bijzondere maatregelen op administratief rechtelijk
gebied, waarnemende de taak van den Raad.
Gezien zijn besluit d.d. 1 juli 1942 waarbij,
tengevolge van in deze gemeente heersende
woningnood, is overgegaan tot de aanschaffing
van een aantal keten.
Overwegende, dat derhalve de beschikking moet
worden verkregen over een perceel grond, teneinde daarop deze keten te plaatsen.
Gelet op art. 167 der Gemeentewet;
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BESLUIT :
Van het gilde St. Antonius en Barbara, alhier, te
huren een perceel grond, gelegen in den Stokhoek, kadastraal bekend gemeente Sint Michiels
Gestel, Sectie C, nummer 752, tegen een huurprijs van dertig gulden per jaar onder voorwaarden.” (bron: BHIC 5136 61 Gemeentebestuur)
Verkoop aan gemeente
Uit de geraadpleegde documenten komt naast
de samenwerking met Sint Joris en Sint Catharina nog een ander saillant feit naar voren.
Tot de eerste helft van de jaren vijftig was Sint
Anthonius en Sint Barbara een boogschuttersgilde. Daarna heeft een nieuwe discipline zijn
intrede gedaan: geweerschieten. In 1954 besloot
het gilde het gildeterrein te verkopen aan de
gemeente. In het kasboek van het gilde staat :
“In 1954 werd er door de gemeente St. Michielsgestel een gedeelte van de grond genaamd de
Schutsboom in de Stokhoek onteigend . Toen
heeft het bestuur besloten het hele stuk te verkopen aan de gemeente daar het toch renteloos
lag. Het welk werd aanvaard en waarvoor is betaald de som van f 1065,05, waarvan is gestort
op het spaarbankboekje F 700 voor het andere
deel is een geweer en munitie gekocht.”
Bij de verkoop van de grond in 1954 werd het
bestuur van het gilde (de overheid) gevormd
door:
• hoofdman: Lambertus van Berkel, melkventer
wonende te St. Michielsgestel
• koning: Hendrikus van den Besselaar,
landbouwer wonende te St. Michielsgestel
• vaandrig: Johannes Spierings, slager wonende
te St. Michielsgestel
• schutsknecht: Adrianus Rutten, werkman
wonende te Vught
• oude deken: Franciscus van de Pol,
kolenhandel te St. Michielsgestel
• oude deken: Lambertus Rutten, werkman
wonende te Vught
• oude deken: Cornelis van den Besselaar,
werkman wonende te St. Michielsgestel
• jonge deken: Cornelis Kluytman, werkman
wonende te Vught
• jonge deken: Gerardus van Grinsven, werkman
wonende te St. Michielsgestel
(bron: BHIC 537 2652/30 Hypotheekbewaarder
1954: Heden 23-12-1954 verschenen voor mij
A.J.P. Leemans, notaris te Sint Michielsgestel
o.a.)
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Op zoek naar nieuwe schutsboom
Uit het bronnenonderzoek blijkt dat het gilde
al ruim voor de verkoop van het gildeterrein in
1955 aan de gemeente doende was een locatie
voor een nieuwe schutsboom te vinden. Wellicht was de schutsboom in de Stokhoek na de
plaatsing van noodwoningen niet langer operationeel. Eind 1948 gaat een verzoek uit aan de
gemeente om een ‘schietboom’ op Ruimel te
mogen richten. Maar dit verzoek, ondertekend
door hoofdman Frans Rijken, wordt afgewezen
vanwege bezwaarschriften van het toenmalige
Instituut voor Doven. Gewezen wordt op veiligheidsrisico’s voor omwonenden bij het schieten
met lood. In september 1952 gaat een nieuwe
aanvraag uit van hoofdman Lambertus van Berkel voor het oprichten van een schutsboom aan
de Heistraat, op de hoek van de huidige Eikenlaan en Esscheweg.

De nieuwe schutsboom in park De Kleine Ruwenberg
werd in 1984 officieel ingebruik genomen. Na de toespraak van hoofdman Henk Eijkemans was wethouder
Wim Kapteijns, als vertegenwoordiger van het wereldlijk
gezag, een van de eersten die een schot loste. Het geweer is bevestigd op een standaard. Daardoor kan het zo
weinig uitwijken, dat de schutter onmogelijk langs de kogelvanger kan schieten. Die kogelvanger wordt boven in
de schutsboom gehesen.

Tegenover de molen op de Genenberg zou de nieuwe
schutsboom komen in 1974. Op deze tekening is de preciese plaats aangegeven en het vrije schootsveld aangegeven. Het verhaal gaat dat het gilde op vrijdagavond de
boom alvast op de plaats van bestemming had gelegd.
Toen de gildebroeders op zaterdag tergukwamen om de
boom op te richten, was hij in stukken gezaagd. Het gilde
zag er van af om de boom daar te plaatsen en begon een
nieuwe zoektocht.

In 1953 wordt op de hoek van de Esscheweg en de
Eikenlaan een nieuwe schutsboom opgericht.

Dit verzoek wordt wel gehonoreerd en op 26
augustus 1953 is de verlening van de hinderwetvergunning een feit. Niet te achterhalen
is tot welk jaar deze schutsboom in gebruik is
geweest. Wel is duidelijk dat het gilde behoefte
heeft aan een nieuwe locatie voor haar schutsboom.
In 1973 vraagt de toenmalige hoofdman Henk
Eijkemans een vergunning aan voor de oprichting van twee schutsbomen op de Genenberg;
een schutsboom voor flobertgeweer en een
schutsboog voor handboog. De gemeente verleent deze vergunning op 17 april 1974. Omdat
de bewoners in de omgeving op de Genenberg
ondanks de verleende vergunning hun misnoegen lieten blijken met de komst van het gilde is
toen door het gilde afgezien van het plaatsen
van de schutsbomen.

Tussen 1974 en 1984 heeft Sint Anthonius en
Sint Barbara een aantal jaren zonder schutsboom moeten overbruggen en is er geschoten
bij het zustergilde in Gemonde. Zo wordt duidelijk uit de uitgave “De heerlijkheid Herlaar” van
oktober 2004, geschreven door Henk Eikemans
“…….. Na meerdere jaren, zonder schutsboom
kreeg het gilde een prachtige plaats aangewezen op het landgoed “De Kleine Ruwenberg”,
maar er moest een schutsboom geplaatst
worden met kogelvanger. Een kostbare zaak.
Met steun van het gemeentebestuur, de beschermheer en andere milde gevers kon de
nieuwe schutsboom in 1984 in gebruik worden
genomen.”
Anno 2012 kan Sint Anthonius en Sint Barbara
met een gerust gemoed haar 400-jarig jubileum
vieren. Met een schutsboom in een gerevitaliseerde parkachtige omgeving, die de verbinding
tussen traditie en toekomst op treffende wijze
symboliseert.

De in 1992 door de gildebroeders eigenhandig gebouwde
schuilhut in het park de Kleine Ruwenberg, pal aan de
Dommel, een schilderachtige locatie. Links van de schuilhut is met moeite tussen de bomen de schutsboom te ontwaren. Sinds de ingebruikname is de oorspronkelijke kogelvanger vervangen door twee nieuwe exemplaren, die
neergelaten worden als er niet geschoten wordt.
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Het verhaal is soms mooier dan de foto

De vaandrig kent de fotografe en de fotografe kent de
vaandrig, maar geen van beide weet dat.

Thijs Braam

In de tachtiger jaren bij Gerard Gersjes, vaandrig van het gilde St. Anthonius en St. Barbara,
zaken met Italië. Zodoende kreeg hij uit dat verre
land brieven, waar niemand iets van snapte.
Wonderlijk genoeg gingen de zaken desondanks
toch goed en de brieven bleven komen. Een
van zijn werkneemsters, Bea, besloot daarop
om Italiaans te gaan leren, zodat ze de brieven
kon ontcijferen. En wie Italiaans gaat leren, gaat
natuurlijk op een gegeven moment naar Italië.
Daar maakte Bea kennis met Aïda, de vrouw die
de zakenbrieven naar Gerard Gersjes stuurde.
Zij konden het goed met elkaar vinden en daarom besloot Aïda, toen ze jaren later met haar
Zuid-Amerikaanse vriendin een reis door Europa
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maakte, om Bea met een bezoek te vereren. Ze
wist dat die in Sint-Michielsgestel woonde én
dat ze een rode auto had. Aïda en haar vriendin
namen haar intrek bij Boer Goossens in Den
Dungen en ging in Gestel op zoek.
Na twee dagen zoeken gaf ze de moed op. Toen
ze weer terug in Italië was, stuurde ze aan Bea
enkele foto’s, die ze gemaakt had. Het bewijs,
dat ze in Gestel geweest was en ze schreef er
nog bij dat er toen een “optocht“ was.
Omdat ze Bea’s adres niet wist, stuurde Aïda die
foto’s naar Gerard Gersjes! Niet wetende dat hij
de man is die in vol ornaat op een foto staat. En
Gerard lijkt de aandacht van die zuidelijke schonen wel interessant te vinden, zonder te weten
dat een van hen eigenlijk een goede bekende is.

