
HERBERG- en HERBERGIERNAMEN IN SINT-MICHIELSGESTEL

1559 Genoemde Peter zoon wijlen Lambert Henricks verklaart gezien te hebben dat in de 
weimaand anno 1559 in de avond Antonis en Goijaert voor een herberg in Gestel stonden, 
genoemd den Engel, met elk een bloot zwaard in hun handen en zoals de deponent 
veronderstelde ze daarmee aan het spelen waren en dat hij deponent met Jan Hermans die 
ongeveer een roede van hem was verwijderd, zelf heeft gezien dat ze hun zwaarden hadden
uitgetrokken en daarmee speelden.

1560 Voor ons is vandaag op 26 juni van dit jaar 1560 namiddag om 4 uur voor mij 
Adriaen Lonis van Heeze als secretaris van Gestel in de openbare herberg van Peter 
Jan Schuermans alhier te Gestel nabij de kerk genoemd de Ploeg, een openbare 
verkoop gehouden en heeft Marieken een bod uitgebracht van de rente en de
achterstand ervan en de kosten van recht, te weten 2 gulden 9 en een halve stuiver met nog 
de kosten van vandaag zelf en heeft beloofd binnen 14 dagen te betalen, of in mindering te 
brengen op de huur.

1563 Wij Henrick Willems van Beeck en Peter Schuermans, schepenen verklaren 
dat voor ons is verschenen Gerard Joosten van de Venne, Henrick Jan Claes, Seger 
Jacops van Grueninghen en Lenaert Jan Glavimans als aangestelde voogden volgens
de schepenbrief van Gestel over de minderjarige dochter van wijlen Joosten 
Joostens en diens vrouw Dircxken dochter van Willem Jacops van Grueninghen, en
verkopen aan Aernt Gijsbert Heesters een herberg genoemd de Vier Heijmskinderen met 
een brouwinstallatie, schuur, koehuis, tuin en hopland gelegen te Gestel ter plaatse 
genoemd Nijew Herlaer, b.p. Joosten Claessen, de erfgenamen van Marijke Leppers, een 
gemeenschappelijke pad daar, een gemeenschappelijke straat.

1565 Jan Willems van Beeck verklaart gezien te hebben dat op afgelopen St. Jans Baptist-
dag hier onder Gestel zoals hij denkt, voor de herberg de Engel staande tegenover de 
kapel van Den Dungen, waar de *schutten*(gildebroeders) toen hun teerdag hielden, hij 
een zekere Peter Antonis heeft gezien die in zijn hand een lang bloot zwaard had en een 
opsteker in zijn andere hand met welk zwaard hij genoemde Jan Henricks op zijn lijf sloeg 
en houwde voordat deze Jan zich kon verweren omdat Jan door andere personen werd 
vastgehouden en toen Jan loskwam heeft hij deponent gezien dat Jan genoemde Peter 
Anthonis met een knevelstok stak en nadat er was gestoken zag hij deponent genoemde 
Peter ter aarde vallen.

1697 178.244 Resoluties Raad van State (178.244)
73 Missive van ontvanger Guilliam van der Helst op het verzoek van Caspar Adriaans van
der Kamme wonende te Sint Michielsgestel om in zijn brouwerij staande bij de huising ‘de
Drij Swaenties’ bier te mogen brouwen waarna de ontvanger meldt, na informatie te 
hebben ingewonnen, dat de suppliant in het scheiden van de boedel van zijn ouders te beurt
is gevallen het genoemde huis ‘de Drij Swaenties’ alwaar lange jaren herberg is gehouden
en dat dicht bij genoemde herberg is staande een zekere brouwerij die aan de broers en 
zusters van de suppliant is ten deel gevallen maar naderhand door de suppliant in koop is 
verkregen en de suppliant woont er ook dichtbij en aan de brouwerij heeft hij geen repa-
raties durven laten uitvoeren zolang hij daartoe geen permissie had.



1736 In de akte van aanbesteding van de afbraak van kasteel Oud herlaar , die plaats had 
op 20 Aug. 1736 in de herberg ,,In de Witte Swaan" tot Nieu Herlaer, ten huyse van de 
weduwe Johanna van der Reijt, worden alle afmetingen: lang, breed, hoog, binnen- en 
buitenwerks, aangegeven, mét de materialen.

1803 Herberg bij Caat in de Bus

Ouden Nachtegaal, herbergier J. Schellekens
Nieuwen Nachtegaal, herbergier W. Verhagen
De Driehoefijzers in Halder
De Rode Leeuw Halder (1857) (herbergier Frans Jannes)

HERBERGIERNAMEN

1544 ca Henrick zoon wijlen Jan Claes, teulman oud ca. 65 jaar inwoner alhier,
daartoe opgeroepoen heeft zoals hiervoor onder ede het volgende
verklaard. De genoemde maaltijd werd meer dan 50 jaar geleden gegeven
en hij heeft die ook genoten gehad omdat hij ook inwoner van Gestel was
en daar een herberg hield en deze maaltijden ook had aangenomen voor
een periode van samen 11 jaar, welke maaltijd voor twee derde door de
pastioor werd betaald en voor een derde door de rector van de genoemde
kapel. Hij heeft die maaltijden toen aangeboden in de porties etc. zoals

1560 Daarna is de uitwinning nog verjaard geweest en was het bezit openbaar in 
Den Bosch geveild door Jan Hoze en door Cornelis Jan Alaerts als vorster te Gestel 
en is het bezit na openbare veilingen verkocht op 13 maart 1560 namiddags 
omstreeks 4 uur door ons als schepenen en Adriaen Lonis van Heeze als 
secretaris van Gestel in een openbare herberg ten huize van genoemde secretaris 
tegenover de kerk daar

1560 Voor ons is vandaag op 26 juni van dit jaar 1560 namiddag om 4 uur voor mij 
Adriaen Lonis van Heeze als secretaris van Gestel in de openbare herberg van 
Peter Jan Schuermans alhier te Gestel nabij de kerk genoemd de Ploeg, een 
openbare verkoop gehouden en heeft Marieken een bod uitgebracht van de rente en
de achterstand ervan en de kosten van recht, te weten 2 gulden 9 en een halve 
stuiver met nog de kosten van vandaag zelf en heeft beloofd binnen 14 dagen te 
betalen, of in mindering brengen op de huur.

1563 Gerard zoon wijlen Joost Gerits en verkoopt aan Willem zoon wijlen Henrick 
Sprincen een woonhuis, herberg, brouwhuis, brouwinstallatie en toebehoren gelegen te 
Gestel op Nieuw Herlaer, b.p. de gemeenschappelijke straat.

1617 in de herberg van Jan Claessen Smit hebben

1631 Goort Willem Cuijpers herbergier



1640 Verder verklaren Gijsbert, Peter Daemen, Peter Ariens en Hendrick nog 
eensgezind dat zij daarna op 10 augustus met ander gezelschap hadden zitten 
drinken te huize van Jacob Jorissen herbergier aan het Heeselaer en dat toen 
ook genoemde Handrick Geraerts bij hen kwam die ze toen o.a. hebben gevraagd 
waar hij de  tiende van de Vogelsanck had gelaten, welk perceel hij in gebruik had.

1643 Geurt Simons herbergier bij de lindeboom

1644 Aerden Henrick Franssen herbergier

1658 Wij, Jan Janssen Broeren en Wouter Jacobs van Beeck, schepenen, Verklaren 
dat voor ons is verschenen Hendrick Cornelis van den Oort, inwoner van St. 
Michielsgestel, oud ca. 40 jaar heeft op verzoek van Andries Meussen als requirant 
verklaard dat hij deponent op de laatste april j.l. ten huize van Gerard Janssen 
van de Loo, herbergier alhier, is geweest en gezien en gehoord heeft dat 
Hendrick willems als vorster met deze Andries enige woorden heeft gehad,

1658 Dirck zoon Joorden Dircks oud ca. 58 jaar en heeft verklaard op verzoek van 
de gemeente St. Michielsgestel dat wijlen zijn vader met name Joorden Dircks 
ongeveer 48 jaar terug in een bepaald huis heeft gewoond, staande aan de 
Dungense Cant aan 't Cort Grinsel, binnen St. Michielsgestel en daar 9 jaar lang 
heeft gewoond, gebrouwen en getapt en als openbare herberg heeft gebruikt

1686 Willemke weduwe van Thonis Willems van Geffen herbergierster

1689 - 1698
-Jan Hendricks van der Linden (heeft een herberg)
 -Jan Thijssen, herbergier aan de Beeckant
-Peter Dirck Schuurmans (heeft een herberg)
-Gijsbert Spierincks heeft een openbare herberg aan de Stockhoek
-Govert van de Ven (vorster) heeft een openbare herberg
-Maria weduwe van Wijnant de Vries heeft een openbare herberg
-Hendrick van Zelant heeft een openbare herberg aan de Plaats

1699 – 1703
-Dirck Jan Aerts heeft een herberg t.o. de windmolen van Herlaer
-weduwe Anthonij Burggraef heeft een herberg
-Aelbert van der Cammen, herbergier aan den Dungense Cant
-Jan Adriaans van der Cammen herbergier te St. Michielsgestel
-weduwe Jacobus de Bloijs herbergierster te St. Michielsgestel
-Gijsbert Spierincks herbergier
-Hendrick van der Steen herbergier
-Govert Timmermans herbergier
-Govert van de Ven (vorster) heeft een openbare herberg
-Hendrick Willem Meeus Venroij herbergier
-Hendrick van Zelant heeft een openbare herberg aan de Plaats

1703 – 1708
-Aelbert van der Cammen herbergier
-Gerard Corsten van Casteren herbergier te Gemonde



-Frans Peter Haarwassers herbergier
-Jan Hoefnagels herbergier
-Gijsbert Spierincks herbergier
-Jan Janssen de Weerdt herbergier

1706 – 1710
-Adriaan Brocx herbergier
-Jan Martens Ondersteijn herbergier op de Pettelaarse hoeve
-Gijsbert Spierincks heeft een openbare herberg aan de Stockhoek
-Aelbert Paulussen van Sprange herbergier aan de Dungense Cant

1723 - 1726
-weduwe van Adriaan Brocx heeft een herberg
-Merten van den Heuvel heeft een herberg
-Lambert Verstegen heeft een openbare herberg

1749 in de herberg van Cornelis Soetens namiddags om 2 uur.

.
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