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TEN GELEIDE 
Wanneer dan het eerste nummer van 

,,De Gildetrom" van de pers komt, ge
loof ik, dat hiermede een lang verbeide 
wens van velen onzer in vervulling gaat 
en kan m.i. aan het bestuur van de 
Kring Het Kwartier van Oirschot 
van Noord-Brabantse Schuttersgilden 

.-initiatief, wat zij in deze hebben ge-] 
slechts hulde worden gebracht voor het' 
nomen. 

Voorlopig is hel de bedoeling, dat 
dit blad ieder kwartaal uit zal komen 
en het belangrijkste nieuw^s zal bevat
ten omtrent al datgene, wat er in de 
kom.ende weken staat te gebeuren, niet 
alleen in eigen kring, doch ook de be
land, Peelland, Kempenland en het 
langrijkste gebeurtenissen uit Maas-
Land van Cuyk. 

Daarbij ligt het zeker in de bedoe
ling, ook contact te onderhouden met 
de Gelderse en Limburgse schutters
gilden en niel te vergeten, onze gilde-
broeders van o\'er de grenzen. Ook 
zullen deze kolommen worden open
gesteld om de uitslagen van de be
langrijkste gildefeesten weer te geven, 
artikelen vnn de hand van erkende auto
riteiten op gildegebied te publiceren, de 
nodige aandacht te schenken aan het 
heden en verleden van jubilwrende gil
den, terwijl een vragenrubriek ten dien
ste van onze lezers zal staan. 

i e JAARGANG N o . 1 

Het bestuur van onze kring ver
trouwt er op, dat alle aangesloten gil
den, zonder uitzondering, hun mede
werking zullen willen verlenen, opdat 
iedere gildebroeder m ons gewest het 
blad in handen zal kunnen krijgen. 

Alleen wanneer allen meedoen, is het 
welslagen verzekerd. Het blad word* 
gedrukt op kunstdrukpapier met de be
doeling om te worden bewaard en in
gebonden, opdat iedere gildebroeder in 
de loop der tijden zal kunnen beschik
ken over een schat van belangrijke ge
gevens aangaande het gildewezen. 

Op deze plaats moge ik mijn op
rechte dank uitspreken aan Jhr. Mr. 
fö. A. van Rijckevorsel, voorzitter der 
Pederatie van Noord-Brabantse Schut
tersgilden, de Heer J, van de Mortel, 
vice-voorzitter van genoemde federa
tie en voorzitter van de Kring Maas
land, en vooral niet te vergeten, onze 
voorzitter, de Heer Willem Luyten te 
Hoge Mierde, voor hunne, niet genoeg 
te waarderen, bijdragen. 

Grote medewerking u'erd ondervon
den van Lucas van Hoek, die wij be
reid vonden het kopje van ons blad te 
ontwerpen en verdere medewerking 
Lieloofdc voor de toekomst. Wanneer 
ik dan vermeld, dat het bestuurslid 
van onze kring, de Heer M. A. 
Adriaansen, Hoofdman van het gilde 
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v,jiiiL iviciuiinu:^ te vjuiiit; , iieL dumill is- ' 
t ra t ieve gedeelte van deze ui tgave voor 
zijn rekening zal nemen en dat gilde-
broeder M. C. van de Ven , eigenaar 
van de drukkerij ,,De H o o p " te Ti l 
burg, voor het typografische gedeelte 
zal zorgen, dan geloof ik met recht te 
mogen aannemen, da t ,,De Gi ldet rom" 
een goede toekomst tegemoet gaat, 

Waarde Gildebroeders! 
W e l k een goede gedachte, welk een 

uitstekend plan, is het van uw Bestuur 
geweest het initiatief te nemen tot het 
dcen verschijnen van een periodieke 
Gildebode, dragende de opwekkende 
naam van ,,de Gildetrom" ten behoeve 
van de Gilden van de Kring: Kwartier 
van Oirschot. 

Het is een goede zaak, die ten volle 
ieders steun verdient, steun door lec
tuur, door abonnementen en door contri
butiebetaling. Laat ieder Gildebroeder 
medewerken dit pogen te doen slagen 
en hel voortbestaan van ,,de Gildetrom" 
te verzekeren. Evenals de Gildetrom 
niet wordt geslagen met een enkele 
slag, doch met een lange reeks van 
opvclgende slagen, zo behoort ook de 
periodieke Gildetrom van de Kring van 
Oirschot zijn krachtig en toch vrolijk 
geluid geregeld te doen horen. 

Het is iets nieuws m het Gildewezen. 
Hoewel oude caerten en reglementen 
er ook bestaan, zo zijn deze vrijwel alle 
met de hand geschreven en zijn ge
drukte Gildestukken vrijwel onbekend. 
Alleen de uitnodigingen tot de X V l e -
eeuwse Landjuwelen werden wel eens 
gedrukt en zo kent men ook de ge
drukte gedenkboeken in latere tijden. 

Doch periodieken ui tgaande van de 
Gilden hebben voor zover bekend, 
nimmer bestaan. 

He t Kringbestuur heeft hierbij niet 
de beschikking gehad over een oude 
traditie of over een ondervinding van 
lange jaren, waardoor alles in vaste 
banen kan geleid worden. Des te meer 
verdient het toejuiching en warme 
hulde, dat uw Bestuur deze uitgave 
heeft aangedurfd. Daarom behoort ook 
ieder die zich abonneert , abonné te 
blijven en al degenen die door het 
schrilven en inzenden van artikelen de 

wanneer ai tnans de genomen moeite 
en toewijding beloond worden door een 
enthousiaste ontvangst , en de ,,De 
Gildetrom" zal blijven roffelen voor 
God, Koningin en Vade r l and . 

C. A. B. A. M. S C H A D E . 

Moergestel , 1 October 1954. 

Redactie zouden kunnen steunen, be
horen dan ook zeker hun hulp te ver
lenen. 

Moge de toewijding en ambitie der 
Gildebroeders, die in de loop der jaren 
en ook m het jongste verleden, zoveel 
buitengewoon schone resultaten hebben 
weten te verwezenlijken, ,,de Gilde
trom" tot een succes maken. 

Ook de Gildebroeders van buiten de 
Kring van Oirschot wensen U van 
harte succes toe. Wel l icht zullen zij uw 
voorbeeld volgen. Het zal dan zijn met 
een dankbaar hart en vol waard.ering 
voor uw edel streven, dat dankbaar
heid, waarder ing, succes eii ook toe
juiching verdient. 

De Gildetrom tromme diep en luid! 
R. A. V A N R Y C K E V O R S E L . 



n Nieuw Maandblad 

Inderdaad Gildebroeders en -zusters, 
hier voor U ligt het eerste nummer \ a n 
een nieuw maandblad en wel een blad, 
speciaal voor U, leden van de Gilden 
uit het Kwartier Oirschot. 

Ik mag dus zeggen, het eerste num
mer \ a n , ,Ons blad". 

Dit blad wil er toe bijdragen, dat de 
onderlinge vr iendschapsbanden tussen 
de verschillende Gilden in onze kring 
zo mogelijk nog steviger zullen worden, 
dan ze voorheen al waren. 

Zeker , de verhoudingen zijn uitste
kend en ontelbaar zijn de persoonlijke 
vriendschappen, die juist door het 
Gildewezen zijn ontstaan. 

Hoe beter men echter op de hoogte 
is van het wel en wee der mede-Gilde-
brceders en -zusters, hoe hechter deze 
banden zullen worden en hoe meer het 
hele kwartier zal groeien tot één grote 
familie, waarin alle hef en leed wordt 
gedeeld. 

Dat met dit maandblad het gestelde 
doel zal mogen worden bereikt is mijn 
innigste wens en derhalve wil ik tot U 

) allen het verzoek richten, dat gi| elk 
i op U w manier Uw medewerking tot het 

welslagen zult willen verlenen, door 

I 

Uw \c l le belcingslellmg te tonen en 
mogelijk ook door daadwerkelijk mede 
te werken. 

Dank breng ik van deze plaats aan 
de initiatiefnemers en de ,,werkers op 
de achtergrond", die de uitgave van 
dit eerste nummer mogelijk maakten. 

Ik hoop dat op hun werk Gods zegen 
moge rusten. 

W . L U Y T E N , 
Voorzi t ter Kring Oirschot 
Fed. Brab. Schuttersgilden. 

De Gildetrom 
Het is een goede gedachte het Gilde-

blad dat gaat verschijnen in de Kring 
Oirschot. te noemen ,,De Gildetrom". 

De Gildetrom immers is door de 
eeuwen heen het attribuut geweest, 
v.'aarmede de Gildebroeders bijeen wer
den geroepen. 

Bij huwelijk of overlijden, als de 
vcgel moest worden geschoten of een 
vergadering gehouden, kortom bij iedere 
zich voordoende gelegenheid, waarbij 
de Gildebroeders moesten worden ver
wittigd, uitgenodigd of opgeroepen, 
moest de tamboer al trommelend alle 
Gildebroeders zijn boodschap gaan 
vertellen. He t merkwaardige bij die 
boodschappen was, dat hij dan niet de 
kortste weg mocht kiezen om zich van 
zijn taak te kwijten. W o o n d e b.v. de 
Hoofdman geheel links m 't dorp, de 
Koning uiterst rechts, de oudste deken 
weer links en een jongere Gildebroeder 
midden in 't dorp, dan kon het gebeu
ren dat hij deze laatste al wel 20 .x 
al trommelend was gepasseerd, voor hij 
hem zijn nieuws mocht vertellen, want 
dit moest strikt geschieden volgens 
rang en ouderdom. 

Zoa ls bekend was de tamboer geen 
Gildebroeder, O p de dag van teren 
werd de trom verpacht aan de meest 
biedende en wel voor één jaar. Hij, die 
de trom pachtte, had dan tot plicht niet 
alleen steeds met de Gilde op te trek
ken, doch ook alle werkzaamheden te 
verrichten als hierboven beschreven. 
Hij ontving dan meestal van al degenen, 
wie hij een boodschap bracht, een 
fooitje en zo kon het pachten van de 
trom vaak voordelig zijn voor de 
pachter. Z o was het o.a. een taak van 
de tamboer om bij overlijden tesamen 
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met de Gildeknecht het lijk op de baar 
te zetten. Ook voor deze daad ontving 
hl) betaling. 

Een aardig artikel lees ik o.a. in de 
Caert van St. Antonius W a a l r e . Het 
jaaital is vri) onbekend. 

Aitikel 21. 

Bi) ontstaan van brand, oproer, of als 
de klok of trom alarm slaat, zullen alle 
leden der Gilde gehouden zijn zich 
dadelijk te begeven naar die plaats, 
waar hunnen bijstand wordt verlangd 
hetzi) bi) dag of bi) nacht. 

Verslag Gildefeest 
gegeven door de Gilde St. Joris te 
Diessen op 22 en 23 Mei 1954. 

O p Za te rdag 22 Mei vertrok om 4 
uui vanuit het Gildehuis St. Joris, bege
leid door het Gilde St. Sebastiaan en 
de Fanfare uit Diessen, het feestvierend 
Gilde St. Jons uit, om de Edelachtbare 
Heer Burgemeester en daarna de Zeer -
Eerwaarde Heer Pastoor en Kapelaan 
af te halen voor de opening \a i i het 
leesten, de kermis en de bomen los te 
schieten. N a een korte optocht door de 
oemeente, waarbij werd getrokken 
langs het Liefdegesticht, kv/am men op 
het feestterrein. Hier sprak Burgemees
ter P . J. Wi jnhoven het openingswoord 
en feliciteerde het feestvierende Gilde 
St. Jons, Deze rede werd door de 
hoofdman van St. Joris, de Heer J A. 
C. Timmermans, beantwoord door dank 
te brengen aan geestelijke en wereld
lijke overheid voor deze opening. Daar 
na werden de bomen door de Burge
meester los gescholen en konden de 
schietwedstri)den en de kermis be
ginnen. 

Z o n d a g 23 Mei . Om kwart voor tien 
trok het Gilde St. Joris, begeleid door 
het Knngbestuur , Gilde St, Sebastiaan 
en andere Gilden naar de Kerk, om de 
H, MiG bi) te v,'onep, die werd opge
dragen voor de levenden en overleden 
Gildebroeders, Onder de H, Mis hield 
de Z E ,H . Pastoor een uiteenzetting 
van de plichten van de Gilden vroeger 
en ook nog heden. Onde r de H. Mis 
weiden de v a a n d n g s opgesteld om 
onder de opheffing het vaandel te 
doen strijken als Gildegroet aan het 

GIJ ziet het, Gildebroeders, de (jilde- ' ^ 
tr^ ^ speelde steeds een zeer belang
rijke loi A.ls gij er een bezit weest er 
dan zumig op. V »bt gij er geen, laat er 
dan een bouwen, doch koopt geen 
muziektrom of dieptrom. Deze twee 
attributen, zonder twijfel gemakkelijker 
bespeelbaar dan de Gildetrom, horen 
m onze Gilden niet thuis, . 

Kring Oirschot \ a n harte succes met \^ 
uw Gildetrom. L^ 

J V A N D E M O R T E L , P 
Vice-Voorz . van de Federatie 
van Brabantse schuttersgilden. L̂  

Kring Oirschot 
Allerheiligste, hetgeen op de gelovigen 
diepe indruk maakte. 

Na de H. Mis werd de stoet buiten 
opgesteld en gingen de Floofdman en 
Koning van St. Jons de Z E. Heer 
Pastoor en Kapelaan en de Edel-
achtbaie Heer Burgemeester afhalen 
m de Kerk. Zodra dezen buiten waren, 
werd dcor de vaandrig van St, Joris ,-,:. 
boven hunne hoofden het vaandel ge
zwaaid als eed aan God, Vorst in en 
Vade i l and , Daa rna werd met stille trom . [ 
ver t ickken (wegens de Zondagswe t 
mocht de trom haar stem niet laten 
horen) naar het oude Gemeentehuis, l 
daar het nieuwe nog niet was afgewerkt Jl; 
en werd opnieuw de vaandelgroet ge
bracht voor de overheden en genodig
den. Daarna ontving de Burgemeester 
het feestvierend Gilde en de andere 
genodigden als Knngbestuur , Ere-
comité en Feestcommissie enz. De Bur
gemeester heette hen allen welkom in 
Diessen en sprak een rede uit over de 
Gilde-gebruiken van vroeger en thans 
en sloot zijne rede met de hoop, dat dit 
Gildefeest zou mogen slagen en ieder 
een goede herinnering uit Diessen zou 
mogen mede nemen, Hfij bracht daarop 
een dronk uit. 

De Heer J. A. C. Timmermans, hoofd
man St. Joris, dankte de Burgemeester 
voor zijn vriendelijke woorden en n e p 
allen een welkom toe. Daarna werd 'I 
nog enige tijd genoeglijk doorgebracht 1 
op het gemeentehuis, [ 

Om 1 uur kwamen de Gilden van de * 
Kring Oirschot binnen getrokken en | 
kon men direct beginnen met het op- f 
stellen van de stoet. Men was wegens : 



de Zondagswe t qedwongen alle muziek 
ia tc ' Tten tot na een uur Het opstellen 

had een qoed \e r loop en na n prachtige 
en koite rondgang door Diessen kwam 
men op het feesterrein aan Hier werd 
direct begonnen met het optrekken van 
tamboers koningen vaandrigs en 
hoofdheden 

Dit gebeurde onder leiding van het 
Knnqbestuur en slaagde uitstekend 
Daarna sprak de Edelachtbare Heer 
Burgemeester P J Wi jnhoven het 
openingswoord en gaf daarna het 
woord aan de HooqEdelGes t renge 
Heer Ir C J "van Meel Lid van de 
T w e e d e Kamer der S ta ten-Generaa l 
die een boeiende rede hield over het 
Gi ldeuezen m Diessen en daarbuiten 
De hoofdman \ a n St Joris dankte de 
beide sprekers en allen die hadden 
medegewerkt aan het welslagen van dit 
Gildefeest He t Wilhe lmus door de 
Fanfare gespeeld werd door het 
publiek mede gezongen Daarna werd 
een extra nummer gegeven dooi de 
Standaardri jder J op 't Hoog Moer
gestel dat aller bewondering had 

Vervolgens werd de \endelgroet qe-

Uitslagen van de wedstrijden 
Be' te oide optocht St Sebastiaan 

Hilvarenbeek 
Schconsie geheel optocht St Sebas 

t aan en Baibara Moergestel 

Schoonste N a r H Sacramentsgilde 
Hulsel 

Schoonste opgetuigd s tandaardpaard 
m optocht St Joris Moergestel 

Schoonste Gi lde-Vaandel St Dioni-
sius Tilburg 

Ouds te Gildevaandel St Cathar ina 
Moergestel 

Ouds te S tandaardvaandel St Sebas
tiaan Hilvarenbeek 

Schoonste S tandaardvaandel St Se
bastiaan Lage Mierde 

Ouds te Papegaay St Joris Hooge-
loon 

Schoonste Papegaay St Maur i ts 
Goirle 

Schoonste Koninqsschilc. St Sebas
tiaan Hoogeloon 

Ouds te Koningsschild St Sebas 
tiaan Hilvarenbeek 

Ouds te perkament St Joris Hooqe-
Mierde 

Dracht voor t i re comité tvonmqen 
Hoofdheden en \ e i d e r e genodigden 
hetgeen een mooie demonstratie was 

Hierna kon worden begonnen met 
diverse wedstrijden maar jammer Vvaren 
deze juist begonnen of een onweers 
bui kwam als spelbreker optreden het
geen \eel van het programma uit elkaai 
sloeg Dank zij het werk van het ijxerige 
comité kon toch nog alles worden afge-
w erkt al moest het dan ook veel werk 
verzetten Hierbij zij ook nog een woord 
\ a n oprechte dank gebracht aan de 
Vcorz'cter \ a n Kring Oirschot de Heer 
W 1 uyten alsmede de Heren Schade 
en AdjLiaansen voor hun hulp 

Om goed 7 uur konden de prijzen 
worden uitgereikt door Burgemeester 
Wijnho'i en Zeker zullen op dit feest 
ook u e l fouten zijn gemaakt doch het 
uitvoerend comité heeft eer van haar 
werk en dat het feest goed was verlopen 
kon men zien aan de goede stemming, 
die er heerste op het feestterrein en m 
geheel Diessen 

De waarnemend Secretaris 
van de Kring Oirschot 
W P V A N GILS 

op het Gildefeest te Diessen 
Oudote trom St Barbara Oirschot 
Gilde met mee ' te Gildebroeders 

St Joris Middelbeers 

Schoonste Patroonheilige St Sebas
tiaan en Barbara Moergestel 

Ouds te Gildebroeder W Swaanen 
Lage-Mierde 

Pers Vendelen Klasse A Louwers 
St Seb Oirschot 

Pers Vendelen Klasse B F v d 
W o u w St Seb Moergestel 

P e r , Vendelen Kla ' se C C Tim-
meimans St Seb Hilvarenbeek 

Groepsvendelen 1ste St Seb en 
Barbara Moergestel 

Groepsvendelen 2de H Sacraments
gilde Hulsel 

Groepsvendelen 3de St Sebastiaan 
Hilvarenbeek 

Tromslaan oude tiom 1ste St Se 
bastiaan Oirschot 

Tromslaan oude trom 2de St Bar
bara Oirschot 

Tromslaan oude trom 3de St W i l -
librord, W m t e l r e 
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I romsiaart KT. trom: Cit. öeDJistiaan, 
Hilvarenbeek. 

Trommelen en roffelen oude trom 
voor boven de 40 jaar St. Sebastiaan, 
Oirschot. 

2de prijs St. Sebastiaan, Hoogeloon. 
Standaardri jden Individueel: 
1ste pr. St. Joris, Moergestel . 
2de pr. St. Sebastiaan, Lage-Mierde. 
3de pr. St. Joris, Hooge-Mierde . 
Pers, prijzen Handboogdoel : 
1. M. Bressers, Weste lbeers . 
2. A. Vromans . Goirle. 
3. A. V. Gorp, Goirle. 
4. J. B. V. Gestel, Goirle. 
Korpsprijzen op doel handboog: 1ste 

St. Sebastiaan, Goirle. 

Koningskruis handboog op doel: 
H. V. Erven. 
Kampioen op de handboog: 
A. Vromans , Goirle. 
Korps Kruisboog op doel: St. Joris. 

Tilburg. 
Kampioen Kruisboog op doel: 
A. de Brouwer, Tilburg. 
Koningskruis: C. Bruurs, Lage-Mier

de. 
Korpsprijzen handboog op wip: 
1ste pr. St. Sebastiaan, Lage-Mierde. 
2de pr. St. Sebastiaan, Diessen. 

jSdè""pi-r'öf.""b'ëbastfaaT en Barbara, 
Moergestel . 

Kampioen Handboog op wip: 
H. Lammers, Moergestel . 
Koningskruis Handboog op wip: 
J. J. J. Peeters, Diessen. 
Kampioen Kruisboog op wip: 
F . V. d. Pol, Moergestel . 
Korps Kruisboog op wip: 
1. St. Joris, Moergestel . 
2. St. Joris, Moergestel . 
3. St. Barbara, Oirschot. 
4. St. Sebastiaan, Oirschot. 
5. St. Joris, Middelbeers. 
Koningskruis: J. v. Nunen , Oirschot. 
Personele prijzen Kruisboog op doel: 
1. A. de Brouwer, Tilburg. 
2. M. Rombouls, Tilburg. 
Corps Geweer: 
1. St. Mauri t ius, Goirle. 
2. St. Lambertus, Vessem. 
3. St. Dionisius, Tilburg. 
Kening: L. Scholte, Goirle, 
Kampioen: L. Scliolte, Goirle. 
Personeel: 
1. J. Luytcn, Vessem. 
2. J. van Aken, Vessem. 
3. Liebregts, Vessem. 
4. J. fduybers, Vessem. 

Jaarvergadering 

A G E N D A : 

* 
Deze vergadering is verplicht 

voor afgevaardigden van 

de aangesloten gilden 

op vastgestelde boete van f 2.50 

van 

op 

in 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10 

het Kwartier van Oirschot, Bond van Schuttersgilden 

Zaterdag 23 October 1954, namiddags om 4 uur, 

Café Timmermans te Diessen. 

Opening door de Voorzitter 

Notulen der vorige vergadering 

Jaarverslag en Kasverslag van de Penningmeester 

Inning der contributie (f4..—) 

Loting waar de Kringdag 1956 gehouden wordt 1 

Bestuursverkiezing. Aan de beurt van aftreden 

zijn W. Kolsters e n j . v Loon, beiden herkiesbaar 

Vaststellen datum Kringdag 1955 te Wintelre 

Uitgave Gildeblaadje voor de Gildeleden 

Mededelingen 

Rondvraag en Sluiting 

Bestuur van de Kring, Het Kwartier van Oirschot 



Over ,,den doctor" een enkel woord 
te mogen schrijven op deze plaats, in 
het eigen blad van de schuttersgilden 
die hem zo na aan het hart liggen, waa r 
van de huidige bloei, het opgeruimde 
gilde-leven van vandaag, voor zo'n 
ruime mate aan hem te danken is, is 
een eer en een bizonder genoegen. 

Deze regelen komen laat, v.'ant on
getwijfeld, waarde lezer, hebt ge m de 
vorige dagen over de jarige doctor ge
lezen m krant of weekblad. Vaard iger 
pennen dan de mijne, geleerder en be
kwamer geesten hebben zijn lof verkon
digd. M a a r al waren er boekdelen vol 
geschreven, stof tot prijzen en danken 
olijft er maar genoeg. 

Het was een voortreffelijke gedachte 
van de redactie, het eerste nummer van 
,,De Gildetrom" te doen verschijnen op 
de verjaardag van Dr. de Brouwer. 
Technische moeilijkheden hebben de 
officiële verschijningsdatum en de dag 
waarop ,,De Gildetrom" zich inderdaad 
ver tonen zal, van elkaar gescheiden, 
maar de symbolische kracht van deze 
datum-keuze blijft. 

Mgr. Dr. P. C. de Brouwer 
werd tachtig jaar 

f-fet is een gebaar van erkenteli)l<hcid 
en trouw van de gilden aan ..den Doc
tor". De feestvierende Mgr . de Brouwer 
is de gilden ook trouw gebleven. Immers 
alleen het défilé der gilden is door hem 
als openbare viering van zijn tachtigste 
verjaardag aanvaard geworden. En dit 
IS, voor wie den doctor goed kent, geen 
kleinigheid: in het openbaar gevierd 
willen worden. (Inmiddels heeft deze 
grote manifestatie te Hilvarenbeek 
plaats gevonden en het is een datum 
geworden in de geschiedenis ^'an de 
Brabantse gilden. 

M a a r dit aanvaarden van de open
baarheid die hem eigenlijk tegensteekt. 
is typisch voor onzen doctor. Z o draagt 
hij af en toe zijn paars , zo zijn ridder
orden, zo zijn wetenschappelijke titels, 
niet of nooit om zichzelf. maar uit ge
hoorzaamheid aan de taak die hem ge
steld werd, door anderen, door zichzelf. 
W a n t in zijn noeste arbeid op velerlei 
terrein heeft hij nooit het detail ver
geten; hij heeft altijd de nuchterheid 
bewaard die nodig is om het belang van 
het onderdeel te kunnen zien. Ongetwij
feld IS hij de man van de grote, brede 
visie, maar hij is ook de evenwichtige. 

die het niet bi) de ^'isie laat Hij 
is de bij uitstek conseguente persoon
lijkheid. Men heeft den doctor geprezen 
als paedagoog, als de ijverende Priester, 
als de geleerde, als de emancipator, als 
spreker. 

Deze veelzijdigheid is ten dele een 
gevolg van de loop der geschiedenis, 
van factoren buiten hem. maar voor een 
groot deel is die veelzijdigheid het ge
volg van zijn consequentie in het ideaal. 
He t is nodig, dacht P . C., dat er aan 
de jongens van het Gymnasium, en later 
het Lyceum, iets gedaan wordt, ook 
buiien de lesuren en hij liet ze 
, , N O S ' .stichten. En was elke vergade
ring de leider, die de jongens nooit één 
seconde liet merken dat hij leidde: de 
jonge voorzitter immers leidde de ver
gadering . . . Er moest iets gebeuren met 



de universiteitsstudenten, de Brabantse, 
m hun vacanties: hij het ze het Brabants 
Studentengilde van Onze Lieve V r o u w 
stichten. 

Het werk aan de gilden kent ge van 
dichterbij. Hij zag het belang van deze 
bij uitstek Katholieke groepering in Bra
bant en hij was erbij, met hart en zie) 
en daadkracht . 

Als ik hierboven het ijverende Pries
terschap als ccii apart aspect van ,,den 
doctor" stelde, dan was dat natuurlijk 
Als hij geleerd is geworden, dan was dat 
fout. W a n t hij is helemaal de Priester. 

^blj'TienT'lJelfohsequentie van zijn pries
terschap; als hij organisator is gewor
den, dan ook; als hij paedagoog was, 
dan ook; als li'j emancipator was en 
enthousiast spreker en schrijver, dan 
óók, dan óók, dan óók! God heeft ons 
in hem op de juiste tijd een figuur ge
schonken, een zcon van het eenvoudige 
Brabantse land, die groot is geworden 
in vele dingen, maar vooral groot is in 
zijn consequente eenvoud. Mogen wij 
hem nog vele jaren behouden, onze 
grote raadsman. 

L U C . V A N H O E K 

öRukkeRi] 
uitqeveRi] s. p loop 1 » 

m. c. vATi öe ven & zonen 

hooQvensestRaakt i63, teL 25444, tilBURq 

specialiteit in alle sooRten gilöeóRukweRkeni 

]ck hepstel 

JteóiawiciUe aan QlCdeAcdatten 

£eaeutt(^ aaii fK&nlng^óAcfiiCdeti 

JliedaiiEeó. enz. 

Ringbaan Oost 62 

Telefoon 22437 

JOS.HEEREN, TILBURG 
Erkend Goud en Zilverreparatie-inrichting 




