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lfl (le rComeentegids van Genert' (uitgave apri.t 19?6), ls een
beknopte beschrijving opgenonen, van e1k der bescherrode no-
nrnenten uit onze geneente. 0p pagina T woïdt geschïeven
over de St. Ant oniuskapel in de Deel, ríe1ke beheerd wordt
door de schut van St.Aatonius en St.Sebastianus. Als bljzon-
derheid van deze kapel veïmeLdt men, dat op kermisnaandag, de
"gruune" schut, alvorens zij optrekt naar het koningschieten
eeïst volgens oud gebruik het kapelleke in de Deel aandoet,
on daar een trsiLverstuck" te offeren. Over de oud.erdon van
de kapel verrneldt nen dat ze rraar alle lrê aïs chi jnli jkheid ge-
bouwd is in de 18e eeuw. Tot zover d_e geneentegids.
Eet in het gilde-archief beïaard gebleven "Leggerboek van
St. A:rtonius en St.Sebastianus Gil-dê, begonnen net den 21
january 181 2rr, kan ons, net name over de bour,r van de kapel
nog een heleboel meer vertelfen. Want r4ranneer nen er de in
dlt 'Leggerboekr opgenornen jaarrekeningen op nas1aa.t, dan
ontnoet nen regelnatig ultgaven die betrekking hebben op het
onderhoud van het St.Antoniushuis in de Deel. Zo is er eentuitgaafr aan Martinus Hoogstraten (i" fA:f) voo? een nieuïe
dorpel ad fl,0,90. In datzelfde jaar heeft roen kennelijk ook
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het toen nog strooien dak gerepareerd, r^rant Albeït ll'lickeÏs

rrad het Gildé voor strooi, banden en roeden 60 centen in re-
kenins Eebracht, terwijl een zekeÏe Joannes Rooi'akkers - 

. 
(de

;i;;;;" ?) fr'.2.2o áan de kapel rverdiend had'" rn totaal
zouden de ondeïhoudskosten van de kape] in het iaar 1815 oP:

iáp"" t"t fI.4,95, want de lijst 
- 
van ,uitgaven verneldt ook

"áá-á" 
á"r.o"ten áie Henricus Gi3"u""s (vader van de l-atere

uáï..f Au"t Gijsbeïs naakte, .too" ,h"t "verwen van St'Tunnis"
en het maken van glazen.(ad tI.1 ,25) '

le t""t""t?lte;Ït di-e bet:-ekkingl,fa.nrreeï nen de uitgaven van 1840 en 1841 ,

r..tt"r, oo thet St.Antoniushuis in de Deelt , op een rijtje
,lï, 

-àr""""t *"" t crÈ. de conclusj-e kornen dat het hel-e kapel-
ietje, zoafs net er'nu staat' Sebouwd weÍd in het jaartl841 '
óoi<" uit de lijst van inkonsten b1ljkt dat er in dat iaar
i"t" li:uo"o"ïs aan de hand is geïeest net de kapel' want er

blijkt dat jaar naar riui=t 12 gulden en 'l?t cent geofferd
;;;;;" !"tá""t, terwijl 1n andere jaren de offerblok nauwe-

r. jr<s-meèr dan een gulden bleek te bevati'en' 
I

V,lai nu die bijzondere uitgaven waren ?r t

;" ;;J àpíarrenae uilgaaf is die voor naar 11efst ?725

"i"""".-zo" 
áe kapel vóór ie4t lenen wanden gehad hebben?

l. fri""n. opgenonàn J-ijst geeft alle uitgaven met betrekking
lot a" gI:ottáige restauratle, welke in 1841 werd uitgevoerd'

aan 1ïenrlcus v.d.Heuvel te Lieshout toor 2725 stenen' ""'24'72+

"o"" 
fr"t aanvoeren en lessen van 12 rnudden kalk' ' ' ''''''''13'95

rrn Siton Lely voor het netselÏÍerk'''''' "16'85
aan Henricus van Dijk voor planken. " 7'BB

ártt f,o"i" van l'li jk voor het dekken van de toren' leien
en leinagels' ...'"'9125

aan Wed.llenr.v.Zeeland" voor 6 poiden spiikers' ""' 0'96

aan Jacobus Wittebol voor spijkers " ' 1 
'11

aan l{enr.Swinkels op de Donk voor 19 vorstpannen en

40 plavuizen. .. 3,66
aan Ilubertus van Zee}and voor het dekken van de kape}" "' 2'5O

\,Ianneer nen deze ultgaven optelt, dan 
, 
korot men tot een totaaf

;;;;";s" en schrljvá 8t guiden en 8à cent' l'iannee:: men daar

d;; ";; bijtelt de 1,Ó5 die de kapitein van het Gilde be-

lu"la f.áa "u" tracta.ties bij het aanvoeren der stenen voor
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thet hulsker, dan komt rnen tot de conclusie, dat men in d.e

vorige eeuw nog in staat was, een thans tot beschermd nonu-
nent verklaard gebouwtje af te leveren voor nog ninder dan
honderd gulden.

Onderhoud na 1 841 .
Ook na de restauratiewerkzaanheden van 1841 , blijft rnen i-n
de jaarïekeningen van het Gilde natuurlijk regelnatig uit-
gaven tegenkonên, dle hêt onderhoud van de kapel in de Deef
betïeffen. Zo werkt in 1442 Si-non Lely voor 45 centen, een
halve dag aan de offerstok, tenÍij1 de deken van het Gilde,
zekere Arnoldus Verhoeven, voor 'l ,90 een ir.ieuw slot levert. fn
1844 krijgt het interieur van de kapel een gïondige beurt;
Petrus van Berckel bïengt voor o.a. het schild.êïen van het
altaar en het herschilderen van het Antoniusbeel-d fL. 10,14+
in rekening. Een inteïessante ui-tgaaf is verder die voor een
nieuwe klok op de St. Ant oniuskapel, welke in l850 werd opgehan-
gen (kosten inclusief vervpeï: 12,2O).
In 1851 bracht Ilenricus Gijsbers voor "letters zetten aan de
kape1" f1.1 ,1O iíl ïekening. In de loop van d.e vorige eeuw
zijn vexder nog opvalfende uitgaven geweest in '1864 ten be-
hoeve van een "ripperacie" aan de kapel, tên bedïage van
fI.22,O4, in 1885 weïd. een grondige onderhoudsbeurt uitge-
voerd dooï zekere P.v.Ornmerenr 'Ííaaïvan gedetailleerde gege-
vens ontbreken; in 1885 ontvlng een 1id van de "schilders"-
farnilie Gijsbers voor verf en verfloon fL.3ar45t in 1494
waren er opnieuw diverse onkosten aan de kapel, zekere Jeurgens
ontving in dat jaar voor werkl-oon en het schilderen van , het
St. Àntonlusbe eLd fL.13,2a.
Uj-t deze opsomning van onderhoud spos ten uit de vorige eeuw,
kan men opmkan dat ook in die tijd het onderhoud van een
nonumentje voorweïp was van voortdurende zorg.

Waskaarsen voor de katel 
"0p 8 februari 1861 overleed de Eerw. heer Theodorus Mickers,

pastoor te Gerwen. Theodoïus Mickeïs was geboortig van
Genert, en zoals uit zijn laatste wilsbeschikki,ng blljkt was
hij zijn geboortedorp en ook de 'rgruun schutÍ niet vergeten,
want bij testamentaire besctdkking legateerde hij aan het
St. Antonj-ushuis je in de Deel, vijf halve Nederlandse ponden
waskaarsen, waarmede hij zijn stichting aan de Kerk van
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Genert (t.w. "de Mickers-hoevefi aan de Doonheide),
neerd.ere verplichtingen bezwaarde (1 ).

onder

De ouderd-om van de kalel,
Zoals uit het voorgaande is gebleken, Ilrag men aanneroen, dat
het kapelletje haar huidige vorn heeft gekregen in het jaar
'1841 . De stichting van deze kapel is echten van veel- en veel
lrroegere datum. Afgaande op het feit dat men in 1841 stenen
en pLavuizen aankocht voor d.e bouw, lijkt de vexondersteL-
Iing, dat het gebou$tje voord.ien een erg eenvoudig bouÏtse1
geweest moet zijn, te rechtvaardigen. Een eenvoudig bouwsel
net een strooien dak, net lemen wanden en een lemen vloer.
Toch blijkt vaak dat met name rrde heilige huiskesrr, ook a1
zijn ze rLog zo si'npel van bouw, eeuwen en eeuden oud kuanen
zijn. Ook net de kapel van ile g?uun schut in de Deel noet
dit het geval zijn. Bij bestudering van de kadasteïplans van
1872 kan men constateren dat het rrhuiskerr voor de restaura-
tie van 1841 op dezelfde plaats stond als thans, terwijl er
weinig verschil ger^reest kan zijn 1n de afnetingen van de ka-
pel van voor en van na 1841.
De (voorlopig) oudste vermeldlng van dit lheilige-huÍ skerr ,
werd aangetroffen in een Genertse schepenakte, diê gedateerd
!/as op 1 februarl 1564 Q).In het desbetreffende schepen-
protokol wordt geschreven van: rrsekere erven gelegen tot
Gemert aenden Deelsen Soon aent heylegen huvsken". Met het
toponien "den Deelsen Boon'r wordt waarschijnlijk bedoeld een
draaiboon; nen kont in de protokollen d.an ook nrel eens tegen
dat eï erven getransporteerd worden welke geleqen zijn in de
Deel ontrent "den dreiboon" (f ). Uit combinalie van een aan-
ta1 gegevens bfijkt dat deze rrDeeLse Boonrr stond nabij d.e

plaats waar d.e Beverdijk uitkwam in de leel (4)" Het is n€t
name dit laatste gegeven dat de gedachte rechtyaardj-gt e€n
oudste veÍnelding gevonden te hebben van het Sint Tumlska-
pel,leke ln de Deel. Ook uit de 18e eeur,r zijn er nog een paax
vernel-dingen in de schepenprotokoflen. Zo verkochten de kin-
deïen van Andrles van Berlo op t0 januari 1756 een huizinge
rnet den hof, gelegen l-angs de St.Althonis Capelle ln de Deel,
aan Petrus Penninx (f). oot in 1712 is er sprake van de veï-
koop van een huls "in de Deel aen het Capelreten. (6).

Conclusi-e,
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Jver d.e ouderd.om van de Sint Trmnlskapel kan nen twee dingen
opmerken: t) tet tuiaise gebouwtie dateert uit 1841 , en
b) de stichting van deze kapel dateert van vóór I februari 1564.

BRoNl,EÍ: (1) Oxtract uit de

overgenonea uit
Schêpenp!otokol'

id-
iil.
id.
id.

(2)
(r)
(4 )
(:)
(6)

Ad Otten.

uiierste vilsbeschikking van ile EeIrí . Ílh.I4ickers 'het tLeggexboek van het GilAet voornoend'
CeÉert R1O? folio 196.

R99 folio 21 (dd.1?-1-1502)
R102 dd.9-S- 1529 eí 12-1-15tO
R]45 dd.lo-1-1'156
Rl2? folio 89

Stamboom Strij bos van voo r 16OO

II!EI!II9:
Wat je roeestaf het eerst afvraagt bij een genealogie is: liÍaar

kont de naan vandaan? lían-neer we kaarten van Genert bekiiken
dan vinden we ten noord.-westen van Handel het gehucht Stri'i-
bosch. De fanillenaan noet dus wef aan dit gehucht ontleend
zijn, wat uit het onderstaande ook bLiikt. Degene die inter-
esáe hebben voor de genealogle Strijbosch en er graag wat
mêêr van willen eten' kunnèn altijd inlichtj-ngen verkrijgen
bij Drs. J.P.M. Strijbosch, Phillps de Goedestraat 17 te
' s-Hertogenbosch of bii onderges chrevene.

DE EERSTE STRIJSOSCH !

Wanneer we het oorkondenboek van Geroert openslaan, vinden we

een akte waarin Eeinric Helnrics soen van der Heze het goet

'rTen Boetrt verpacht aan Goeswijn Arnds ,Snieders soen. Eet
goet is j-n leen van tle Duitse Orde (1). U zurt zich afvragên
wat dít net de genealogie Strijbosch te maken hèeft' lnder-
daad, het zal- U vreend ln de oren klinken, ltanneer U verneent
dat dit de grootvad.er ls van de eerst zíc]rr zel-f noemende

Strijbosch. Viá ae schepenprotocolfen van Gemert en de Bos-

sche protocollen is dit te bewijzen.VooÏ nadere gegevens ver-
wijs ii naaï de Nederlandse l,eeuw (Z).
Il Henrick van de:r Eeze, geboren ontïent 1325 en overl' v'

15 j1nlí 1579, ïíat bfi-jkt ult de Bossche protocollen (J)'


