
Keizers- en koningszilver 
 Datering Omschrijving 

 

1614 Peter Maertens; 1614. 
Afm. 77x71 mm. 

 

1615 Peeter Maertens; 1615. 
Afm. 73x55 mm. 

 

1616 Peter Maertens; Kyser; 1616. 
Afm. 97x70 mm. 
Bijzonderheden: 
Geboren omstreeks 1580, overleden op 1664-01-13. Hij 
was pachter van de pachthoeve van Heerenbeek van 1608 
tot 1652. Zijn zoon Jan en daarna zijn kleinzoon Rutger 
volgen hem op. 

 

1619 Koningsvogel met bijbehorende ketting met op de 
achterzijde de gegraveerde tekst: 
‘Desen vogel hort toe de schvtterie van S Ioris tot Straten’. 
Half plat, gekroond, Vleugels tegen het lijf gegraveerd, 
aan de snavel hangt een voetboogje. Kroon, oog, halsband 
en poten verguld. 
Afm. 140x178 mm 
Bijzonderheden: 
Meesterteken drie lelies in hartvorm, Aert van Muers 
(1607-1635) uit ’s-Hertogenbosch., jaarletter K is 1619 en 
1620, stadsteken is de Boschboom. 

 

1645 Jan Dielis Smits Anno Domini 1645 
Afm. 78x60 mm 
Bijzonderheden: 
Oorspronkelijk was dit schild een platte ring met een 
voetboog in de opening. Door slijtage helaas moeten 
versterken met een dicht plaatje achter de ring waardoor 
oorspronkelijk karakter grotendeels verloren is gegaan. 
Alleen de tekst is nog authentiek. 

 

1653 Goijaert Eijmberts; Anno 1653 
Gegraveerd schild met de afbeelding van twee 
ingespannen paarden met ploeg. 
Afm. 125x97 mm. 

 

1728 Arian Bressers; Coninck van S. Ioris Gielde tot Orschodt; 
Anno 1728 
Gegraveerd schild met afbeelding van voetboog.  
Afm. 102x82 mm. 
Bijzonderheden: 
Hoewel niet expliciet vermeld wordt dat het om Sint Joris 
Straten gaat en Jolles rond de jaren dertig zijn twijfels 
had, is het vrijwel zeker dat dit schild wel degelijk van 
Strraten is. Het wordt namelijk al op een overzicht van 
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rond 1795 genoemd als bezit van ons gilde. 

 

1751 Cornelus Luca Coppens Coninck; Maria van de Ven 
Coningin van S. Ioris Gildt tot Straten 1751 
Gegraveerd schild met afbeelding van haas, hond en jager.  
Afm. 138x108 mm. 
Bijzonderheden: 
Cornelus was een zoon uit het tweede huwelijk van zijn 
vader Lucas en werd vermoedelijk tussen 1678 en 1683 
geboren en schoot dus nog op hoge leeftijd koning. 
Cornelus trouwde op 1705-05-10 met Maria van de Ven 
uit Son. Ze kregen 10 kinderen, waarvan er minstens  4 
jong overleden, woonden in Straten en betaalden in 1738 
belasting voor 3 volwassenen, 2 koeien en een paard. Zijn 
vader en halfbroer waren molenaar op de Stratense 
molen. Meesterteken AR onder kroon, Rutgerus Antonius 
Raaben (1712-1752) uit ’s-Hertogenbosch. 

 

1757 Regier van Bollerborgh; Coninck en Maria Smits; 
Coningin van St. Ioris Gildt tot Stratum; anno 1757 
Gegraveerd schild met afbeelding van ingespannen paard 
met ploeg, boer met zweep in de hand, boerin op de 
voorgrond en landschap met boerderij op de achtergrond. 
Afm. 160x122 mm. 
Bijzonderheden: 
Dit schild staat vol met schrijffouten. De goede man heette 
geen Regier, maar Rogier of Rogerius en ook geen van 
Bollerborgh, maar van Kollenborgh. Hij was ook geen 
koning van Sint Joris Stratum onder Eindhoven, maar van 
Sint Joris Straten onder Oirschot. Het jaartal op het schild 
is zelfs onjuist of door de jaren is de oorspronkelijke 
gravering verminkt. Uit een overzicht van onze 
koningsschilden van rond 1795, hetgeen is opgenomen in 
de verzameling van Petrus Norbertus Panken (1819-
1904), wordt dit schild gedateerd op 1757. Hij stamt uit de 
familie van onze keizer Peter Maertens. 

 

1764 Jan Louwerens van Kollenborgh Coningh; en Maria 
Nicolaas Meewes Koningin; van St. Ioris Gilden tot 
Straaten anno 1764 
Gegraveerd schild met afbeelding van ingespannen paard 
met ploeg, boer met een zweep in de hand, boerin op de 
voorgrond en landschap met boerderij op de achtergrond. 
Afm. 155x126 mm 
Bijzonderheden: 
Dit schild heeft opvallend veel overeenkomsten met dat 
van Regier van Bollerborgh uit 1757. Jan is familie van 
onze keizer Peter Maertens. 

 

1774 Hendrick Adriaen van Boxtel Koninck; en Cornelia 
Mattys van Overbeek Koninginne; van St. Ioris Gilde tot 
Straten; anno 1774. 
Gegraveerd schild met portret van de koning. 
Afm. 132x102 mm. 
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1783 Jan Louwerens van Kollenborch Coning; en Maria 
Nicolaas Meewes Koningin; van St. Ioris Gilt tot Straaten; 
anno 1783. 
Gegraveerd schild met afbeelding van ingespannen paard 
met ploeg, Boer achter de ploeg en op de achtergrond een 
landschap.  
Afm. 161x121 mm. 
Bijzonderheden: 
Was ook koning in 1764. 

 

1801 Joseph Willem Bullens Kooning en; Hendrin Dirk de Wert 
sijn huysvrouw; Kooningin van St. Joris Gilden tot 
Straaten; De koonings voogel afgeschooten; twee prijse in 
het jaar; 1801 op het Meule’end. 
Gegraveerd schild met afbeelding van ingespannen paard 
met ploeg,  
boer achter de ploeg met zweep in de hand, boerin op de 
voorgrond en landschap met boerderij op de achtergrond. 
Afm. 160x128 mm. 
Bijzonderheden: 
Wordt nog als koning op de ledenlijst van 1812 genoemd. 

 

1805 Arnoldus Huyskens Koning geschoten; in St. Joris Gilde; 
te Oirschot in 1805. 
Gegraveerd schild met afbeelding van ingespannen paard 
met ploeg en boer met zweep, schild versierd met 
parelrand. 
Afm. 163x115 mm. 
Bijzonderheden: 
Geboren op 1755-02-19, overleden op 1838-08-27. Dit is 
geen koning van Sint Joris Straten, maar van Sint Joris 
Oirschot dorp. Op zijn schild wordt niet expliciet vermeld 
dat hij van Sint Joris Straten is en op de ledenlijst van 
1812 komt hij niet voor. Dit schild is op 1950-05-18 voor 
een bedrag van NLG 20,50 samen met het schild uit 1824 
vanuit Den Haag in ons bezit gekomen. 

 

1809 Peter Joseph van Woensel; Koning St. Joris tot; Straaten  
de koningsvogel afgeschoten in het jaar 1809. 
Gegraveerd schild met afbeelding van Sint Joris en de 
draak, op de  
achtergrond de kerk met een huisje, schild versierd met 
parelrand. 
Afm. 170x132 mm 
Bijzonderheden: 
Gedoopt op 1796-04-22, getrouwd op 1831-05-15, 
overleden op 1868-08-13. Hier is iets heel merkwaardigs 
aan de hand. Hij is pas 13 jaar oud als hij koning schiet 
en op de ledenlijst van 1812 wordt hij al niet meer als 
koning of als lid genoemd. Zijn vader is in 1812 deken. 
Heeft hij tijdens zijn koningschap het gilde verlaten en 
heeft de oud-koning uit 1801, Joseph Bullens, zijn plaats 
ingenomen? De familie van Woensel woonde in een huis 
genaamd de Achterste bocht, aan de Papketel op de hoek 
met de Lekstraat die parallel liep met de Lopensestraat. 
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1810 Johannis Snellaars; Koning van St. Joris in Oirschot 1810. 
Gegraveerd schild met afbeelding van kroon en voetboog, 
schild versierd met parelrand. 
Afm. 120x95 mm. 
Bijzonderheden: 
Dit is geen koning van Sint Joris Straten, maar van Sint 
Joris Oirschot dorp. Op de ledenlijst van 1812 van Sint 
Joris dorp wordt hij als koning vermeld.  

 1824 Cornelis Verhoeven Koning van St. Joris Gilde te Oirschot 
1824 
Bijzonderheden: 
 Dit schild is op 1950-05-18 vanuit Den Haag voor een 
bedrag van NLG 20,50 samen met het schild uit 1805 in 
ons bezit gekomen. Het is helaas tussen 1950 en 1975 
verloren gegaan. Het is waarschijnlijk ook niet van Sint 
Joris Straten, maar van Sint Joris dorp. 

 

1828 Jan Gijsb: van de Schoot; Koning van St. Joris Gild in 
Straten te Oirschot 1828. 
Gegraveerd schild versierd met parelrand en afbeelding 
van voetboog. 
Afm. 160x120 mm 
Bijzonderheden: 
Meesterteken AvD, jaarletter E is 1839. 

 

1843-06-03 Leonard Huiskens Koning der St. Joris Gilde tot Straten 
onder Oirschot en zijne Moeder Koningin den 3 juni 1843. 
Bijzonderheden: 
Geboren op 1805-09-18, overleden op 1889-01-03. Is nooit 
getrouwd geweest. Was mede-eigenaar van de Stratense 
molen en gemeenteraadslid. Rond 1853 was hij betrokken 
bij de wederopbouw van het Sint Antoniuskapelletje in 
Straten. Hij was oomzegger van Arnoldus Huijskens, die in 
1805 koning was van Sint Joris dorp.  
Dit schild is helaas tussen 1950 en 1975 verloren gegaan. 

 

1851 Ik Francis Erven, schoot nu Koning; En nam den troon 
mijns vaders in; Ook werd hierdoor bij mijn Krooning; 
Marie van Woensel Koningin; Te Straten in Sint Joris 
Gild; Ik schenk daaraan dit als min schild; Straten onder 
Oirschot 1851. 
Gegraveerd schild versierd met parelrand en afbeelding 
van een kroon met voetboog. 
Afm. 137x100 mm. 
Bijzonderheden: 
Het versje op dit schild roept allerlei vragen op. Het 
suggereert dat de vader van Francis vóór hem koning 
was. In dat geval zou er tussen 1843 en 1851 nog een keer 
koning zijn geschoten. Dat lijkt me onwaarschijnlijk. Het 
zou echter wel kunnen dat vader Erven tussen 1828 en 
1843 koning is geweest. We gaan nog even door met 
speculeren. Francis Erven is in 1830 geboren en was in 
1851 niet ge-trouwd. Hij overlijdt ongehuwd in 1868. 
Marie van Woensel overlijdt eveneens ongehuwd in 1909. 
Ze was een achternicht van Francis. Was zij de vriendin 
van Francis in 1851 en heeft de liefde tot niets geleid? 
Francis heeft ook nog een broer gehad met dezelfde naam, 
maar die is slechts 9 jaar oud geworden. Keurmerk ’s 
Hertogenbosch, jaarletter V is 1855. 
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1858 Leonardus Huyskens; Koning; bij het St. Joris Gilde; te 
Straten onder Oirschot; 
en zijne moeder; Koningin; oud 82 jaren in het; volle 
genot hare zinsvermogens; in 1858; St. Joris bid voor ons. 
Gegraveerd schild met twee in elkaar lopende harten, op 
het linkse hart een gegraveerde kruisboog en handboog en 
op het rechtse hart twee pijlen. 
Afm. 103x134 mm. 
Bijzonderheden: 
Was ook in 1843 koning. Meesterteken I B, Joseph Willem 
Bockmeulen (1837-1868) uit ’s-Hertogenbosch, jaarletter 
Z is 1859. 

 

1862 Jasper van Overdijk Koning; en zijn zuster Helena 
Koningin; van St. Joris Gilde te Straten onder Oirschot in 
1862. 
Gegraveerd schild gedeeltelijk versierd met parelrand en 
openslaand gordijn. Afbeelding 2 ingespannen paarden 
met ploeg en boer met pijp. Onderaan Sint Joris met de 
draak en ‘St Joris bid voor ons’. 
Afm. 164x128 mm. 

 

1867 Carel van der Schoot Koning; en zijne vrouw Maria 
Koningin; van St. Joris Gilde te Straten onder Oirschot 
1867. 
Gegraveerd schild versierd met parelrand en afbeelding 
van schutsboom met vallende vogel en 2 schutters. 
Onderaan Sint Joris met de draak en ‘St. Joris bid voor 
ons’. 
Afm. 184x128 mm. 

 

1873 Gerardus der Kinderen Koning; van St. Joris Gilde en 
hoogste prijs te Straten onder Oirschot 1873. 
Gegraveerd schild versierd met parelrand en afbeelding 
van ingespannen paard met ploeg en schutsboom met 
vogel en schutter. 
Afm. 190x146 mm. 

 

1880 Gerardus der Kinderen; dubbelden Koning; St. Joris Gilde 
te Strate onder Oirschot 1880. 
Gegraveerd schild met afbeelding van ingespannen paard 
met ploeg. 
Afm. 166x116 mm. 

 

1888 Peter van Haaren Koning; van St. Joris Gilde te Straten 
onder Oorschot 1888. 
Gegraveerd schild met afbeelding van ingespannen paard 
met ploeg. 
Afm. 164x116 mm. 
Bijzonderheden: 
Geboren op 1850-10-01, Gildebroeder in 1871, overleden 
op 1935-10-17. Schonk in 1921 5 gulden vanwege 50-jarig 
lidmaatschap. Hij was niet getrouwd. Meesterteken VI. 
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1893 Antonie Kerkhofs; Koning van St. Joris Gilde te Straaten 
onder Oirschot in 1893; en mijne vrouw Gerdiena Wolfs 
Koningin. 
Gegraveerd schild versierd met parelrand en afbeelding 
van molen en huis. Afm. 165x114 mm. 
Bijzonderheden: 
Koopt op 25 september 1893 de Stratense molen aan de 
Bestseweg op de grens met Best van de erfgenamen van de 
bouwer van deze molen, Joseph van Esch, voor een 
bedrag van NLG 4.710. Hij blijft eigenaar tot 1904. 
Meesterteken R B, Reinier Johannis de Bruijn. 

 1910 G. Schepers 
Bijzonderheden: 
Vermoedelijk afkomstig uit Best. Uit de bewaard gebleven 
ledenlijsten zien we een wisseling van de dekens in 1910. 
Dit gebeurde in het jaar van het koningschieten. Vandaar 
de datering van dit schild op 1910. Uit de wisseling van de 
dekens in 1910 en 1914 kunnen we ook concluderen dat er 
in 1902 en 1906 koning is geschoten. 

 

1914-06-03 H. van der Hamsvoort 
Bijzonderheden: 
Heeft vermoedelijk nooit een schild geschonken. Hij nam 
de koningstitel over van G. Schepers, waarvan ook geen 
schild in ons bezit is. Deze informatie komt uit de 
Meijerijse Courant van 3 juni 1914. 

 1918 NN 
Bijzonderheden: 
In het kasboek van 1920 worden in dat jaar koningsprijzen 
aangeschaft. Tegelijkertijd zien we een wisseling van een 
deken in 1918 en treedt er in 1926 een deken af, die 
normaliter in 1918 aangesteld was. Dit zouden 
aanwijzingen kunnen zijn dat er of in 1918 of 1919 koning 
werd geschoten. Het koningschieten kan best een jaar 
uitgesteld zijn vanwege de oorlog. Het kan ook zijn dat De 
verschieting om de koningsprijzen in 1920 een jaar 
uitgesteld is vanwege de Spaanse griepepidemie in 1919. 
Helaas vinden we daar verder geen enkele aantekening 
van. 

 

1922 L. v. Doremalen Koning; St. Joris Gilde Straten Oirschot 
1922; Koningin C.E. Swinkels. 
Gegraveerd schild versierd met parelrand en afbeelding 
van twee klompenmakers. 
Afm. 165x112 mm. 
Bijzonderheden: 
Geboren op 1878-01-09, gildebroeder in 1911, overleden 
op 1942-09-04. 

 

1926 Petrus v. Roy Koning; van St. Joris Gilde te Straten onder 
Oirschot 1926. 
Gegraveerd schild met afbeelding van ingespannen paard 
met ploeg en boer met zweep in de hand. 
Afm. 165x115 mm. 
Bijzonderheden: 
Geboren op 1900-08-16, gildebroeder in 1922, 
uitgetreden in 1938. Aan dit koningschieten namen 17 
gildebroeders deel. In 1933 aanwezig bij het 35-jarig 
ambtsjubileum van Koningin Wilhelmina op de Dam in 
Amsterdam. 
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1930 Petrus Hems Koning; van St. Joris Gilde Straten Oirschot 
1930. 
Gegraveerd schild met ingespannen os voor hoogkar. 
Afm. 165x116 mm. 
Bijzonderheden: 
Geboren in 1861, Gildebroeder in 1920, overleden in 
1939-07-08. Piet was niet getrouwd. Als koning aanwezig 
bij het 35-jarig ambtsjubileum van Koningin Wilhelmina 
op de Dam in Amsterdam in 1933. 

 

1934 Petrus Hems Koning; van St. Joris Gilde Straten Oirschot 
1934. 
Gegraveerd schild met afbeelding van schutsboom met 
vogel en schutters. 
Afm. 169x120 mm. 
Bijzonderheden: 
Meesterteken AVS, A. van der Sluis (1929-1943) uit ’s-
Hertogenbosch. 

 

1938-06-13 Johannes v. Loon Koning; en Wilhelmina v. Dooren 
Koningin; Van St. Joris Gilde Straten Oirschot 13-6-38. 
Gegraveerd schild met afbeelding van Sint Joris en de 
draak in cirkel. 
Afm. 158x105 mm. 
Bijzonderheden: 
Geboren op 1893-10-19, gildebroeder in 1937, overleden 
op 1976-04-09. In 1938 viel Pinksteren op 5 juni en de 13e 
dus op maandag in de week na Pinksteren. Vanaf nu vindt 
in elk geval het koningschieten voortaan op deze dag 
plaats. Meesterteken J4P, J.L. Pennings uit ’s-
Hertogenbosch. 

 

1942-06-01 Gilde St. Joris 1-6-42; J. v. Loon; Oirschot. 
Gegraveerd schild met afbeelding van Sint Joris en de 
draak. 
Afm. 105x84 mm. 
Bijzonderheden: 
Meesterteken A1L, A.J.C. Kalberg (1924-1967) uit ’s-
Hertogenbosch. 

 

1946-06-17 Joannes van der Hamsvoort Koning; en zijn vrouw 
Hendrina Gerdina van Beers Koningin; van St. Joris Gilde 
te Straten gem. Oirschot 17 juni 1946. 
Gegraveerd schild met afbeelding van ingespannen paard 
met ploeg en boer. Op de achtergrond een gedeelte van 
een schutsboom. 
Afm. 174x135 mm. 
Bijzonderheden: 
Geboren op 1897-04-17, gildebroeder in 1922, overleden 
op 1965-03-27. Meesterteken J4P, J.L.L. Pennings uit ’s-
Hertogenbosch, jaarletter N is 1948. 

 

1950-06-05 O.L. Vrouw v/d H. Eik; Johannes van Loon Koning; 
Wilhelmina van Dooren Koningin; Van St. Joris Gilde 
Straten Oirschot 5-6-1950. 
Eenvoudig gegraveerd schild met bovenaan een 
afbeelding van O.L. Vrouw van de H. Eik. 
Afm. 165x115 mm. 
Bijzonderheden: 
Was ook koning in 1938 en 1942. 
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1954-06-14 Jos Verouden Koning; Gilde St. Joris 1954-Oirschot-1958. 
Gegraveerd schild met in het midden een afbeelding van 
een tuinder, die broeikassen openzet. 
Afm. 150x110 mm. 
Bijzonderheden: 
Geboren op 1928-07-31, gildebroeder in 1953, overleden 
op 2008-04-30. Leider van de volksdansgroep van 1973 
tot 1992. Op 1993-04-29 koninklijk onderscheiden. Jos of 
Sjef, zoals wij hem noemden trouwde op 1961-01-04 met 
Bap van der Hamsvoort. Zijn vrouw Bap wordt hierdoor 
niet op zijn schilden genoemd. Meesterteken MFS, Stol NV 
Medaillefabriek uit Culemborg (1956-1960). 

 

1958-06-02 Koning Gilde St. Joris; Jos Verouden; Oirschot 1958-
1962. 
Gegraveerd schild met afbeelding van een tuinder met 
kruiwagen en kassen. 
Afm. 150x126 mm. 
Bijzonderheden: 
Meesterteken J2A, Andriessen uit Helmond, jaarletter O is 
1974. 

 

1962-06-18 A. v/d Vondervoort; v. Oers; Koning 1962-1966; St. Joris 
Oirschot. 
Gedreven schild met opgelegde letters en afbeelding van 
varkenskooi met zeug en biggen.  
Afm. 150x108 mm. 
Bijzonderheden: 
Geboren op 1926-02-16, gildebroeder in 1951, overleden 
tijdens hartoperatie op 1982-08-05. Zowel Janus als zijn 
vrouw Anneke hebben zich zeer verdienstelijk voor het 
gilde gemaakt. Het huidige gildeterrein werd door Anneke 
in 2001 onder zeer gunstige condities aan het gilde 
verkocht. Een plaquette aan de ingang houdt de 
herinnering aan Janus in leven. Meesterteken TW1, W.A. 
Thielen (1939-?) uit Oirschot.  

 

1966-06-06 F. de Bresser Koning; Gilde St. Joris; Oirschot 1966. 
Gedreven schild met kroon en gegraveerde letters met 
afbeelding van een ridder met kruisboog, die een kruik 
melk van een plateau afschiet. 
Afm. 166x109 mm. 
Bijzonderheden: 
Geboren op 1927-08-03, gildebroeder op 1962-06-26, 
opgezegd per 1993-01-01. Tafereel op schild verwijst naar 
beroep als melkventer. Hoewel Frans in 1956 getroud is 
met Annie Dieker heeft hij ervoor gekozen de naam van 
zijn koningin niet op het schild te vermelden. Meesterteken 
TW1, W.A. Thielen (1939-?) uit Oirschot. 

 

1970-05-25 Th.A. Bressers; Koning Gilde St. Joris; Oirschot; 1970-
1974. 
Gedreven schild met kroon en opgelegde letters met 
afbeelding van centrale Rabobank in Eindhoven en 
Oirschotse kerktoren. 
Afm. 170x123 mm. 
Bijzonderheden: 
Geboren op 1929-05-02, gildebroeder op 1962-06-26. 
Theo was de grote stimulator voor de kostumering in 
1973. Tegelijkertijd richtte hij een tamboerskorps, 
vendelgroep en volksdansgroep op. Door zijn initiatief 
vonden veel optredens van het gilde plaats. Hij werkte bij 
de Centrale Rabobank in Eindhoven. Meesterteken J2A, 
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Andriessen uit Helmond. 

 

1970-05-25 Koningin; C.M.J. Bressers; Mattheeuwse; 1970 1978; 
Oirschot.  
Afm. 110x88 mm. 
Bijzonderheden: 
Theo Bressers en zijn vrouw Toos schonken in 1974 een 
apart koninginneschild met bijbehorende ketting. Het is 
een gedreven schild met afbeelding van Sint Joris en de 
draak. De opvolgers van deze koningin hebben geen 
gevolg gegeven aan dit initiatief en hebben dit schild ook 
niet meer gedragen. Meesterteken J2A, Andriessen uit 
Helmond. 

 

1974-06-10 Koning; Th.A. Bressers; Gilde St. Joris; 1974-1978; 
Oirschot. 
Gedreven schild met kroon en gedreven letters met 
afbeelding van Sint Joris en de draak. 
Afm. 175x120 mm. 
Bijzonderheden: 
Meesterteken J2A, Andriessen uit Helmond. 

 

1978-05-22 1978-1982; Koning; Harrie Smits; Gilde St. Joris; 
Oirschot; Koningin; Annie Smits v. Kollenburg. 
Twee in elkaar lopende harten met kroon, opgelegde 
letters en opgelegde afbeelding van 3 biggen, het wapen 
van Oirschot en onderaan Sint Joris met de draak. 
Afm. 180x180 mm 
Bijzonderheden: 
Geboren op 1933-08-10, gildebroeder op 1965-07-25, 
overleden door hartaanval op 2003-11-30. Meesterteken 
J2A, Andriessen uit Helmond 

 

1980-05-10 Medaillon 
Gilde Sint Joris Oirschot, anno  1542. 
Enkele parelrand (buitenste) met opgelegd opschrift. 
Opliggend plat reliëfbeeldje van Sint Joris met de draak. 
Afm. Diameter 95 mm. 
Bijzonderheden: 
geschonken door van Kessel Veevoerders B.V. ter 
gelegenheid van de heropening van hun verbouwde 
bedrijf. Het medaillon is aan de ketting met de 
koningsvogel bevestigd. Meesterteken J2A, Andriessen uit 
Helmond. 

 

1982-06-07 Koning Harrie Smits; Koningin Annie Smits-v. 
Kollenburg; Sint Joris Gilde Oirschot; 1982-1986. 
Tekst gegraveerd. Schild met opgelegde rand met 
afbeelding van bladeren van een lindenboom. In het midden 
boven een opgelegde kroon. In het midden onder een 
opgelegde afbeelding van Sint Joris met de draak. Links op 
het schild een opgelegde afbeelding van een kruisboog en 
een schutsboom (wip) en rechts een opgelegde afbeelding 
van een handboog en een blazoen. 
Afm. 170x138 mm. 
Bijzonderheden: 
Harrie Smits is in 1982 ook Koning van de 
handboogvereniging Sint Antonius Doelen te Oirschot. 
Zijn vrouw overleed op 1985-05-01. Deze datum is met 
toestemming van de gilde-overheid later op het schild 
aangebracht. Meesterteken J2A, Andriessen uit Helmond. 



 Datering Omschrijving 

 

1986-05-26 Als Koning ben ik gebroken  
En toch nog Keizer geschoten 
1986 H. Smits Sint Joris Gilde Oirschot. 
Gedreven papegaai met opengeslagen vleugels, waarin 
onderaan 2  
kleinere vogels en gedreven opschrift.  
Bijzonderheden: 
Opschrift verwijst naar het overlijden van zijn vrouw 
tijdens zijn koningschap. Keizer Harrie overleed 
plotseling op 2003-11-30. Het gilde verloor in hem een 
groot keizer. Het keizersschild werd op 23 april 1987 in de 
hal van het gemeentehuis aan het gilde aangeboden. 
Kosten van het schild met ketting NLG 4.275, die van de 
receptie en foto’s NLG 939. Ontvangen bijdragen van 
sponsoren en de keizer NLG 4.750, waaronder NLG 1.000 
van de keizer. Tekort wordt door onze keizer aangevuld. 
Vervaardigd door Nol Coopmans, Eindhoven. 

 

1986-05-26 St. Joris; Koning Hein v. Hout; Koningin G. v. Hout-
Spanjers; 1986-1990. 
Schild in de vorm van een gildetrom met opgelegde 
afbeelding van danspaar, kroon, kruisboog en een 
melkkan. Aan de bovenkant op het schild twee opgelegde 
tromstokken. Jaartal is opgelegd en de rest van de tekst is 
gegraveerd. 
Afm. 160x115 mm. 
Bijzonderheden: 
Geboren op 1938-09-11, gildebroeder op 1968-02-21, 
overleden op 2010-10-30. Van 1973 tot 1986 tamboer. 
Van 1973 tot 2000 lid van de volksdansgroep. Hein was 
melkventer. Het schild werd tegelijk met het keizersteken 
op 23 april 1987 in de hal van het gemeentehuis 
aangeboden. Op 24 mei van dat jaar wint hij de eerste 
prijs voor het mooiste koningsschild tijdens de kringdag in 
Hilvarenbeek. Het juryrapport luidt; ‘vanwege de 
gedurfde eigentijdse vormgeving, originaliteit en 
technische uitvoering.’ Meesterteken PM, Piet Spanjers 
(1974-2005) uit Sint-Oedenrode. 

 

1990-06-11 Gilde St. Joris Oirschot; Koning Hein v. Hout; Koningin 
G. v. Hout-Spanjers; 1990-1994 
Op het schild zijn houtnerven gegraveerd (van Hout) en in 
het midden is een uil opgelegd. Rondom een opgelegd 
gestileerd symbool met de letters h, j en 2. Op de h is een 
kroontje geplaatst. 
Afm. 145x112 mm. 
Bijzonderheden: 
Uil is het symbool van de wijsheid en verwijst naar zijn 
baan als conciërge op een basisschool. De gestileerde 
letters stellen voor Hein, Joris en voor de tweede keer 
koning. Meesterteken PM, Piet Spanjers (1974-2005) uit 
Sint-Oedenrode. 

 

1994-05-30 Koning Martien van Loon; 1994-1998; Gilde Sint-Joris 
Oirschot. 
Schild in de vorm van de letter J met op de punt van de J 
een staande gedreven Sint Joris met de draak en rechts op 
de J een gedreven kruisboogschutter. 
Afm. 155x115 mm. 
Bijzonderheden: 
Geboren op 1969-08-17, gildebroeder op 1985-08-17. Als 
jeugdlid was hij van 1979 tot 1981 vendelier en in 1982 
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nar. Van 2003 tot 2009 was hij schrijver. Martien is niet 
getrouwd, zijn moeder was koningin. Meesterteken LvdS, 
Leo van de Sangen (1980-heden) uit Best. 

 

1998-06-08 Koning Henk van Loon 1998-2002; Koningin Greet v. 
Loon-v.d. Schoot; Gilde St. Joris Oirschot. 
Schild met gedreven staande Sint Joris, bankwerker en 
kruisboog. Op de kruisboog gegraveerde tekst 
‘Boogmaker 1961’. 
Afm. 145x122 mm. 
Bijzonderheden: 
Geboren op 1943-02-14, gildebroeder op 1961-05-11. 
Vanaf 1961 gerenomeerd kruisboogmaker en succesvol 
kruisboogschutter en daardoor tot ver in Noord-Brabant 
bekend. Actief betrokken bij de kostumering van het gilde 
in 1973. Lid van de volksdansgroep van 1973 tot 2000. 
Vorige koning is zijn zoon. Meesterteken LvdS, Leo van 
der Sangen (1980-heden) uit Best. 

 

2002-06-23 Gilde Sint-Joris Oirschot; Koning Toine van Hout; 
Koningin Mariëlle v.d. Moosdijk; 2002; 2006. 
Schild met gedreven Sint Joris en de draak en een 
kruisboog, opgelegd gegraveerd wapen van Oirschot na de 
gemeentelijke herindeling en banderol opgelegd. Tekst is 
gegraveerd. 
Afm. 150x107 mm. 
Bijzonderheden: 
Geboren op 1974-02-25. gildebroeder op 1990-03-22. 
Wegens overlijden van gildebroeder Toon Habraken op 
2002-05-25 moest koningschieten verzet worden van 
2002-05-27 naar zondag 2002-06-23. Zoon van de 
schrijver van dit boek. Meesterteken LvdS, Leo van der 
Sangen (1980-heden) uit Best. 

 

2006-06-11 ‘One for all, all for one’; Jeanne, Sjef, Joris, Hans; Sjef 
Vingerhoeds; Koning; St. Joris; 2006-2010 
Het schild is met een opgelegd bronzen Sint Joriskruis in 
vieren verdeeld. De Engelstalige spreuk verwijst naar de 
bevrijding in 1944 door de geallieerden. Het was ook de 
lijfspreuk van zijn vader. Tussen deze spreuk is een 
gegraveerde kruisboog aangebracht. Linksboven staat zijn 
gegraveerd huis, het opgelegde gegraveerde 
gemeentewapen en aambeeld, dat verwijst naar zijn 
beroep als metaalbewerker. Rechtsboven staan twee 
gegraveerde trouwringen en twee opgelegde olifanten, die 
verwijzen naar zijn geadopteerde zonen uit Thailand. 
Linksonder staat een gegraveerde en opgelegde Sint Joris 
en rechtsonder de gegraveerde en opgelegde parochiekerk. 
Afm. 165x135 mm. 
Bijzonderheden: 
Geboren op 1953-04-10, gildebroeder op 1998-09-08. 
Was knecht van 2003 tot 2006. Zijn vrouw gaf er de 
voorkeur aan zich niet actief als koningin in te zetten. Het 
schild is vervaardigd door R. Broers, Oirschot.  
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2010-05-31 Sint Joris Gilde Oirschot; Koning Rien van Ruremonde; 
Koningin Hanneke van Ruremonde; 2010-2014 
De vorm van het schild is een R, die verwijst naar zijn 
naam Rien, Ruremonde, relatie en rex (koning). Naam van 
het gilde is uit het schild gezaagd, overige tekst is 
gegraveerd. Linksboven een opgelegde kroon. 
Rechtsboven Europa (opgelegd). Linksonder een 
opgelegde Sint Joris en rechtsonder een opge-legd 
laurierblad en een gegoten takje zoethout. Europa, het 
laurierblad en het zoethout verwijzen naar zijn vele reizen 
in Europa als vertegenwoordiger van snoepgoed. 
Afm. 140x120 mm. 
 
Bijzonderheden: 
Geboren op 1955-08-28, gildebroeder op 2003-07-14. 
Tamboer van 2008 tot 2010. Schrijver 2009 tot heden. 
Vervaardigd door Wilma Vreven-van Hout uit 
Middelbeers. 

 


