Drossard, baljuw, maire, burgemeester en schout te
Gemert van 1807-1820:

Frangois de Kesschietre Yan Havre
Peter van den Elsen
Het eerste hoofd van de gemeente Gemert in het pas gevormde Koninkrijk
der Nederlanden in 1813 luisterde naar de kleurrijke naam 'De Kesschietre
van Havre'. Over de uitspraak van de naam doen in Gemert allerlei versies
de ronde. Ad Otten veronderstelde dat het uitgesproken moest worden als
'De Kesjettere', terwijl een aantal andere heemknoesten, zoals Gerard van
Lankveld pleegt te zeggen, dachten dat de naam uitgesproken moest worden
als 'De Kes-schietere. Met behulp van de etymologie van de naam kan dit
raadsel opgelost worden. Frangois de Kesschietre van Havre was een telg
uit een geslacht van kooplieden, dat in de 17de en 18de eeuw furore maakte
in Antwerpen, Brugge en Amsterdam. De familienaam de Kesschietre van
Havre is ontstaan uit de verbinding van de Antwerpse familie 'Van Havre'
en de Brugger familie 'De Kesschietre'. De familienaam De Kesschietre
werd ook wel als de Caersgieter en de Kaesgieter geschreven. Op zijn
Gemerts gezegd is De Kesschietre dus een 'kèès-chieter'.r

Over de familiegeschiedenis van FranEois kunnen we nog iets uitgebreider
zijn. Zowel de Van Havre's als De Kesschietre's waren zeer aaru\enlijke
kooplieden die handel dreven met Spanje en met de Spaanse bezittingen
Cadiz en Puerto St. Maria.2
De twee achternamen werden samengevoegd door het huwelijk van Maria
Catharina Jacobs en Pieter Frans de Kesschietre de jonge.
Maria Catharina Jacobs was een dochter van Anna Clara van Havre en
Caspar Jacobs. Ze groeide op in Antwerpen. Pieter Frans de Kesschietre de
jonge is de stamvader van het geslacht De Kesschietre van Havre. Hij werd
geboren te Brugge als zoon van Pieter de Kesschietre, poorter van Yperen
en schepen van Brugge, die in 1688 Theresia de Clercq huwde.
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De relatie tussen de Van Havre's en de Kesschietre's werd via de
schoonfamilie De clercq gelegd. Pieter de Kesschietre's echtgenote,
Theresia, was namelijk een zuster van Anna Maria de Clercq die was
getrouwd met Frans van Havre. Op deze wijze raken de Van Havre's en De
Kesschietre's met elkaar verstrengeld, want Frans van Havre was een neef

van Maria Catharina Jacobs.
Frans van Havre vestigde zich als koopman in Amsterdam en vond in zijn
zwager Pieter de Kesschietre de oude een handelscompagnon. Samen
dreven zij handel, ondermeer met de oom en een broer van Frans van
Havre die zich beiden in het Zuidspaanse cadiz hadden gevestigd. pieter
Frans de Kesschietre de jonge leerde zijn aanstaande echtgenote kennen
toen hij bij oom Frans van Havre in Amsterdam het koopmansvak leerde.
Pieter de Kesschietre huwde op 4 juni 1704 te Amsterdam met voornoemde
Maria catharina Jacobs. Pieter werd ook wel Pedro Francisco genoemd en
hij is het die als eerste de naam De Kesschietre van Havre hanteerde.
Pieter was koopman en bankier in Amsterdam, waar hij een pand voor
46.000 gulden kocht op de Herengracht. Met deze enorme som geld had hij
waarschijnlijk ook de halve dorpskom van Gemert kunnen kopen. zijn zoon
caspar Franciscus de Kesschietre van Havre werd op 25 september 1706 te
Amsterdam geboren. Hij trouwde met Anna Dirven-Vingbooms en via
Tongeren vestigde hij zich in Boxmeer. Het echtpaar had twee zonen,
waarvan Jean Baptiste Charles Frangois de Kesschietre van Havre de vader
is van de Gemertse baljuw. Jean werd in Tongeren gedoopt op 12 april
1739 en begraven te Boxmeer op 15 juli 1797. Hij trouwde met de
Rotterdamse cornelia Magdalena Kaats, die op 29 januarí 1781 in Boxmeer
werd begraven. Op 31 oktober lieten Jean en Cornelia hun huwelijksvoorwaarden maken. Ze kregen vijf kinderen, waaronder Frangois, die in
Gemert de hoogste politieke functie zou bekleden en casparus, die dezelfde
functie bekleedde in de gemeente Boxmeer.

Relaties van Frangois
Franqois Hendrik Antoon Joannes de Kesschietre van Havre werd op 16
december l77I in Boxmeer gedoopt. Hij ging in dienst en kreeg in 1795 te
Utrecht zijn paspoort als korporaal.
Hij huwde op 22 augustus 1808 met de zes doopnamen tellende Maria
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Agnes Judith Cornelia Paulina Theresia Verheijen, dochter van Mr. Johan
Arnold Verheijen en Anna Maria van Dalem. Zii was geboren te Boxmeer
in 1777 en overleed te Velp bij Grave op 14 november 1821. Over deze
Verheijens nog iets meer. Haar vader, Mr. Johan A. Th. J. Verheijen, was
baljuw van Boxmeer. Maria's broer, Antonius Josephus Joannes Henricus
Verheijen, dus de zwageÍ van Frangois de Kesschietre van Havre, was
ambtman van het Land van Cuyck en de stad Grave en drossaard van
Boxmeer. In 1807 werd hij assessor bij de van Gemert geboortige landdrost
van Brabant Pieter de la Court. Hij was verder ondermeer met een korte
onderbreking van 1815 tot 1833 lid van de Tweede Kamer.3

In 1807 werd FranEois de Kesschietre van Havre drossaard van Gemert en
hij vestigde zich op het Binderseind, maar daarover zodadelijk meer. In
Gemert werden drie kinderen geboren:
1. Maria Cornelia Clara Petronella de Kesschietre van Havre, geboren op 9
september 1809. Ze overleed op 20 juni 1815.
2. Charles Francois Antoine Hubert de Kesschietre van Havre, geboren op
20 december 1812. Bij de doop traden de Duits Ordenspriester Robijns en
Domicella Petronella Aerdts weduwe van Theodorus Antonius Borret op als
plaatsvervangend doopgetuigen voor respectievelijk het Tweede Kamerlid
Antonius Verheyen en Catharina de Kesschietre van Havre.
3. Cornelia Anna Maria Huberta de Kesschietre van Havre, geboren 19 mei
1815 en overleden te Boxmeer 29 december 1852. Zri was gehuwd met Mr.
Joannes Baptista Hengst, lid van de Eerste Kamer, burgemeester van
Boxmeer, ridder enz.

De leden uit de familie De Kesschietre van Havre bekleedden in het begin
van de 19de eeuw belangrijke politieke functies. Zoals gezegd was de broer
van FranEois, Casparus Franciscus Maria Petrus de Kesschietre van Havre.
Hij was advocaat en burgemeester van Boxmeer in 1811.Htj huwde met
Francisca Anthonetta Ursula Portmans, die eerder gehuwd was met Josephus Franciscus van de Mortel.
Uit dit eerste huwelijk van Francisca werd Mr. J.B.H. van de Mortel
geboren, hij was o.a. lid van de Provinciale en Gedeputeerde Staten van
Noord-Brabant en lid van de Tweede Kamer (1834-1841).
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Gevreesd door het Gemertse crapuul
Frangois de Kesschietre van Havre volgde in 1807 drossaard Ecrevisse op,
nadat het drostambt enige tijd gevaceerd had.a waarschijnlijk nam hij zijn
intrek bij Domicella Petronella Aerdts, de weduwe van Theodorus Antonius
Borret, die in het Binderseind een statig pand bewoonde op de plek waar nu
klooster Nazareth staat. Frangois was kennelijk een begaafd politicus
hetgeen mag blijken uit het gegeven dat hij de vele staatshervormingen uit
die jaren met glans wist te doorstaan en zijn functie als gemeentehoofd van
Gemert veilig wist te stellen. Behalve de vele staatshervormingen had hij
ook nog eens af te rekenen met de Gemertse bevolking. In het artikel
'Hupse mannen en zemelknopers' van J. van Gils wordt Frangois beschreven als iemand met een zeer goed en loffelijk karakter.s onder de rubriek
bekwaamheid staat te lezen: Zeer knap en met de gemeente bekend; heeft
als Bailluw vooral in eene gemeente die wegens het slechte caracter der
ingezetenen bekend is, voortreffelijke diensten bewezen; wordt algemeen
geacht en bemind en door de kwaaddoenders gevreest.'
Behalve dat Frangois hoofd was van de gemeente Gemert was hij van 1814
tot 1823 lid van de Provinciale Staten in Noord-Brabant.
op 17 januari 1820 werd Frangois benoemd tot districtsschout van Boxmeer. In Gemert werd hij opgevolgd door Hendrik Rietman.ó Kort daarop
verhuisde Frangois de Kesschietre van Havre met zijn gezin naar Velp bij
Grave. Gemerts eerste burgemeester overleed in Cuyck op 8 mei 1828.
NOTEN:

1

2
3
4
5
6

ook in het negentiende eeuwse Gemert zorgde de naam de Kesschietre van
Havre voor de nodige problemen. In de boeken komen we de naam ondermeer
tegen als 'de Kesschutze van Haere' en kortweg als 'Kisschieter'.
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