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Dank aan de Gilden. 
Alle schone ervaringen blijven in de 

herinnering leven. 

En het terugdenken daaraan brengt 
telkens een vernieuwde beleving van 
genot en blijheid. 

Aan mijn tachtigste verjaardag, die 
ik in stilte had willen zien voorbijgaan, 
hebben de Schuttersgilden van de Kring 
Oirschot in massale opkomst, in vereni-
ging met de repraesentanten uit de an-
dere kringen, juist een markant accent 
willen geven. En het is tevens voor de 
Schutters zelf geworden een vertoning 
van tucht en zwier en eendracht. Een 
schone ervaring voor U, Schutters; en 
ook voor mij. Stellig zullen wij, gij en 
ik, deze gloriedag in onze herinnering 
bewaren als iets van genot en blijheid. 

Voor mij is het een plicht en tegelijk 
een genoegen U met weids gebaar te 
bedanken, nog eens, schriftelijk, liever: 
in drukletters. 

Zeer erkentelijk ben ik de Redactie 
van ,,De Gildetrom", dat ze mij daar-
toe de gelegenheid heeft gegeven. 

Dankend en met gildegroet 

P. C. DE BROUWER. 

FEESTPARADE 
der Brabantse Gilden ter gelegenheid 
van de 80ste verjaardag van 
Mgr. Dr. P. C. de Brouwer. 

Op 17 October 1954 was Hilvaren-
beek getuige van een indrukwekkende 
plechtigheid. 

De Gilden van Brabant, aangesloten 
bi) de Noord-Brabantse Federatie, wil-
den ,,hun Doctor" eren, de man, die 
zoveel deed en nog doet voor de op-
gang van ons geliefd gewest. 

Van heinde en verre hadden de Gil-
den hun deputaties gestuurd. Zij kwa-
men uit alle Kringen der Federatie: 
Maasland, Land van Cuyk, Peelland, 
Kempenland en Kwartier van Oirschot. 
Laatstgenoemde Kring, binnen welks 
grondgebied Hilvarenbeek ligt, leverde 
het leeuwenaandeel, want uit deze 
kring waren de Gilden volledig opge-
komen. 

In een der voorafgaande vergade-
ringen van het Federatiebestuur was, 
omdat de tijd noopte, nader gesproken 
over de wijze, waarop de deelname aan 
de Parade zou worden georganiseerd. 
Men heeft toen een keuze moeten ma-
ken uit de vele mogelijkheden en de 
Doctor wilde niet, dat de Gilden finan-
cieel te zwaar belast zouden worden 
door grote reiskosten. Zo dacht men 
Peelland te doen vertegenwoordigen 
door zijn koningen en zilverdragers. 
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devanen, Land van Cuyk door een ge-
mengde groep, Kempenland door 
Zwaaivendeliers en Ku'artier van Oir-
schot door zijn gilden in eigen gilde-
formatie. Deze gedachte werd aanvaard 
en de Kringbestuurders voor Kwartier 
van Oirschot nodigden de Federatie-
secretaris uit om met hen en in hun op-
dracht de feestelijkheid nader uit te 
werken. 

Ongeveer 900 Gildebroeders namen 
deel aan de Parade. Stipt op tijd trok 
de stoet het Marktplein op, waar Gees-
telijke en Wereldlijke autoriteiten, na-
dien aangevuld met de Federatie- en 
Kringbestuurderen, vóór het Gemeen-
tehuis de erewacht betrokken rondom, 
de figuur van de jarige Doctor. Het 
deed hem zichtbaar goed de fleurige 
stoet gade te kunnen slaan. Hij was 
ontroerd en achtte zich te veel eer aan-
gedaan, maar toch was hij blij aan de 
Gilden van Brabant, en alleen ook aan 
hen. te hebben toegestaan hem te hul-
digen mèt zijn vrienden en represen-
tanten van de Hilvarenbeekse gemeen-
schap. 

De Parade was één en al kleur en 
zwier; er lag ernst en vastberadenheid 
op veler gezicht, maar na het gebeuren 
klonk lach en luim van de zich één voe-
lende gildebroeders. Zij dronken op de 
gezondheid van de Doctor, die niet wil-
de hebben dat zij Hilvarenbeek verlie-
ten zonder een dronk op zijn welzijn. 

De Voorzitter der Federatie, Jhr. Mr. 
R. A. van Rijckevorsel, heeft schoon 
gesproken. In welgekozen woorden 
gewaagde hij van de liefde van de 

i Gildebroeders voor ,,'t eigen land" en 
van hun erkentelijke dank jegens de 
Doctor. De idealen die hij vóór ons uit 
draagt als een fanaal, moeten door ons 
behouden blijven. 

Als herinnering aan deze schone dag 
bood hij namens de Gildebroeders een 
glas-in-lood-raam aan, voorstellende 
St. Joris met de Draak. 

De Burgemeester overhandigde de 
Doctor de eerste legpenning van het 

*' Dr. de Brouwerfonds, welke penning in 
de toekomst zal worden aangeboden 
aan inwoners van Hilvarenbeek en 
daarbuiten, die zich op uitzonderlijke 
wijze verdienstelijk hebben gemaakt 

V\:ïux"" cttr'Tcj-idüïTnTSfer-x^uiitraT-:—i it-L—was 
Burgemeester Meuwese aan te zien, dat 
het hem goed deed de Doctor te kun-
nen huldigen. 

Het dankwoord van de Doctor was 
hem uit 't hart gegrepen. Ondanks zijn 
hoge leeftijd weet hij bezieling te leg-
gen in zijn woord. En nadat hij ons 
een rijk klankbeeld had gegeven van 
de op hem aanstormende indrukken, L 
die zijn gave ziel openlegden, beluis-
terde men de stem van zijn hart, recht 
op de man af, op God gericht en op-
recht: ,,Ik heb maar één grote wens: 
Hier in Beek te mogen sterven en dan 
begraven te worden als een eenvoudige 
Beekse jongen in de schaduw van de 
oude toren". 

Gildebroeders, die dag betekende 
iets. Die heeft ons goed gedaan, maar 
niet alleen ons, maar allen, die Brabant 
liefhebben. 

Wij mochten de eer genieten de 
Doctor te huldigen. Dat voorrecht heb-
ben wij gewaardeerd; wij zijn er erg 
dankbaar voor jegens allen, die dit 
mogelijk maakten. En de oudjes, die de 
Doctor buiten gelukwensten, legden in 
die begroeting namens ons heel hun 
dank, heel hun hart. 

Gildebroeders, de Federatie dankt U 
allen oprecht voor de medewerking, die ' 
U zo spontaan heeft willen verlenen. 

Rest nog te melden, dat wij het ge-
luk hebben een kleurenfilmpje van plm. 
10 minuten te bezitten, waarop een en 
ander voor de verre toekomst is vast-
gelegd. Het is een document van grote 
waarde en het zal nog vaak de Docter 
voor ons laten ,,leven'. 

Eindhoven, Maart 1955. 

JOS. H. J. SCHROEDERS. 

De Papegaai. 
De zilveren papegaai, ons allen be-

kend, heeft door de eeuwen heen een I 
belangrijke rol gespeeld bij de schut- I 
tersgilden. I 

W a t is de papegaai en waartoe dient 
dit fraai en vaak kostbaar stuk zilver? 

Persoonlijk heb ik geruime tijd in het 
onzekere verkeerd omtrent oorsprong 
en functie van deze vogel, niettegen-
staande het feit, dat deze steeds door de 



de konmgsschilden 

Dat ik in de war geraakte met mijn 
gedachten was niet zo onbegrijpelijk 
als ge weet dat het mij bekend was, 
dat m het Museum „het Louvre' te 
Parijs een prachtig schilderij hangt van 
de hand van de Nederlandse schilder 
van der Helst, voorstellende een 
schuttersgilde St Sebastiaan", waar^ 
bij naast de schutters zijn afgebeeld de 
prijzen behaald op een schietspel aller-
eerst een prachtig collier, waaraan een 
vei guide papegaai, verder fraaie ge-
ciseleerde bierpullen en andere prijzen 

Het verbaasde mij wel, dat als inder-
daad de gaai gebezigd werd als prijs 
bij de vele te houden schietspelen, dat 
dan vrijwel ieder gilde een papegaai 
bezat en nimmer meer Daar klopte dus 
iets met 

Lang heeft de onzekerheid omtrent 
de werkelijke betekenisvan de papegaai 
n e t behoeven te duren Nu weet ik 
zeker, dat ieder gilde dat er op het 
een of ander moment toe overging om 
de vogel te gaan schieten teneinde 
zich daardoor een koning te verwerven, 
zelf een papegaai liet maken Men 
schoot op de papegaai en de papegaai 
zou ook het bewijs van waardighem 
zijn waarmede de koning zou worden 
bekleed 

Meerdere malen kwam ik later iri 
oude rekeningen de uitgaafpost tegen 
meldende dat men een papegaai liet 
maken Zo las ik o a bij St Sebas-
tiaan Brugge 

H50 Ten desen jaere is den gou-
den papegav ghemaeckt, den wekken 
weeght 19 Engelschen en een ons a 20 
grooten de Engelsche, den robijn dier-
der mstaet kost 8 cionen (De robijn 
diende als oog) 

In 1656 lees ik dan Vogel afge-
schoten door d Heer Pieter Ruysse-
naere en wiert hem den gouden gaay 
van sijne majesteit selfs, den voor-
schreven Ruyssenaere met groote eere 
aen sijnen hals gehangen " 

De papegaai is dus het werkelijke 
koningsteken De daarbij behorende 
zilveren schilden zijn naai mijn menmg 
eerst op veel latere datum m het leven 
geroepen. 

nmgsgaai m onze streken het meest 
bekend als de half platte gekroonde 
vogel waaronder zeer fraaie en zeer 
oude exemplaren kennen wij nog an-
dere zilveren vogels 

Het eerste type 's een fraai bewerk-
te volle zilveren vogel meest met uit-
s^'aande vleugels dewelke bevestigd 
was of nog is op een korte staf (Deze 
volle vogel niet te verwarren met de 
volle vogel, die inderdaad de plaats in-
neemt als onze hierboven beschreven 
koningspapegaai) 

Ik ken een reproductie van een 
schilderij, hangende m het stadhuis t ' 
Hoogstraten (België), waarop is afge-
beeld de feestehike intocht van het 
plaatselijke St Jorisgilde na terug-
komst van een schietspel (Landjuweel) 
waai aan het had deelgenomen Ge-
flankeerd door de tamboer rijdt fier te 
paard de Koning van het gilde omhan-
gen met een prachtige krans van zil-
verplaten (keten of ook wel breuken 
genaamd) Niet zichtbaar is of aan die 
keten een vogel hangt, doch wel houdt 
de Koning m zijn rechterhand een kor-
te m de kleuren van het gilde geverfde 
staf waarop rust een zilveren vogel 
Een dergelijke staf zou dus eveneens 
een attribuut zijn behorende bij de 
koninklijke waardigheid 

Tot slot kennen wij nog de keizers-
vogels Bekend mag woiden geacht, 
dat in menige oude gildecaert staat be-
schreven dat hij die 3 x achtereen de 
vogel afschiet keizer wordt en daar-
door eigenaar wordt van al het ko-
nmgszilver Dit zilver kon door het 
gilde worden teruggekocht door aan 
de keizer 3 zilveren vogels aan te bie-
den welke vogels hij tot zijn dood zou 
mogen dragen 

Deze vogels kennen wij nog bij di-
verse gilden m alle grootten en maten 
doch allen volkomen plat (zo goedkoop 
mogelijk) 

Ziezo en dit is dan alles wat ik weet 
van de papegaai Ik hoop er U waarde 
lezende gildebroeder genoegen mede 
te hebben gedaan dooi mijn eenvou-
dige wetenschap aan uu blad ,De 
Gildetrom ' toe te vertrouwen 

JAN VAN DE MORTEL, 
Voorz. Ki'ng Maasland 



Aan de Schuttersgilden der 

De Stichting Landjuweel Eindhoven 
heeft de grote eer Uw Gilde hiermede 
uit te nodigen tot het deelnemen aan 
het Landjuweel 1955, dat m Eindhoven 
zal worden gehouden op Zaterdag 25 
en Zondag 26 Juni a s 

W I J willen U vriendelijk verzoeken 
deze data voor ons te reserveren 

Uw deelname zullen wij op zeer hoge 
prijs stellen, omdat dit Landjuweel 
mede door Uw aanwezigheid kan uit-
groeien tot een grootse manifestatie 
der Brabantse Federatie van Schutters-
gilden 

Het zal naar onze mening ook voor 
U een prachtig feest kunnen worden 
n ant ei is — naast de altijd boeiende 
en interessante wedstrijden waarvoor 
ca 140 zilveren schilden beschikbaar 
komen — nog zoveel moois te zien en 
mede te maken, dat U naar wij hopen 
later zult kunnen getuigen Dit was 
een machtig mooi Landjuweel ' 

Gaarne willen wij U reeds omtrent 
enkele programmapunten van dit Land-
juv. eel nader inlichten 

Allereerst krijgen we op Zaterdag 
25 Juni de ontvangst door de Gemeen-
telijke Autoriteiten van 2 of 3 hoofd-
lieden waaronder de Koningen van elk 
Gilde Opvoering van een Gildespel 
(ca 150 medewerkenden) geschreven 
door Jan Naaykens uit Hilvarenbeek 
regie Leo Derijks Openluchtfilm en 
Cineac 

s Zondags massale intocht van alle 
Gilden aangesloten bij de Noord-Bra-
bantse Federatie van Schutteisgilden 
Daarnaast een beperkt aantal Gelder-
se Limburgse Belgische en Duitse Gil-
den en eventueel een Zwitserse "ver-
tegenwoordiger 

(Voor de niet-Brabantse Gilden ko-
men aparte prijzen) 

Plechtige Gildenmis m de St Catha-
imakerk op te dragen door de Zeer-
Eerw Efeer J Hezemans Deken dei 
stad 

Korte mars \ an ca 15 minuten naar 
het feestteirem 

) w ü Êir Hl IN j j Jti u V üïs 
Noord-Brabantse Federatie. 

Defile massale opmats Gildewed-
strijden 2e Opvoering van het Gilde-
spel in aanwezigheid van Zijne Hoogw 
Excellentie Mgr W Mutsaerts Bis-
schop van 's-Hertogenbosch van de 
Commissaris der Konmgm de Hoog-
edelgestrenge Heer Prof J de Quay en 
andere hoqe autoriteiten Eventueel 
Brabantse koffietafel Rei- en volks-
dansen openluchtfilm, Cineac Ten-
toonstellingen Tevens zullen bij ge-
legenheid van het Landjuweel enige 
vermakelijkheids-attracties geplaats< 
worden Hierbij is o a gedacht aan een 
circus enz enz Er zal vertier zijn op 
allerlei gebied doch bovenal zal het 
Landjuweel moeten staan op hoog cul-
tuieel peil 

De belangstelling voor de Gilden is 
groeiende Steeds meer vooraanstaan-
de personen speciaal in Brabant gaan 
zich voor het Gildewezen interesseren 
Hieruit vloeit voort, dat men steeds 
meer op de morele en financiële steun 
van deze belangstellenden (mcl. de 
Overheid) mag gaan rekenen 

Daarom mogen wi) U nogmaals ten 
zeerste aansporen ook in Uw eigen 
belang om dit landjuweel 1955 door 
Uw aanwezigheid op te luisteren 
Daardoor zult U mede een schoner 
aanzicht aan het geheel geven en aan 
de Autoriteiten en het publiek tonen 
dat de Gilden een machtig geheel vor-
men dat een on\ ergetelijke mdruk na-
laat als ZIJ gezamenlijk naar buiten 
optreden 

Wij hebben gemeend de plechtige 
Ontvangst door de Autoriteiten op Za-
terdagnamiddag (ca 3 uur) te moeten 
stellen teneinde de Zondagmiddag 
enigszins te ontlasten Misschien zul-
len enkelen dit een bezwaar vinden, 
maar uij doen een beroep op U om 
toch Uw Koning en enige Hoofdlieden 
af te vaardigen Dezen kunnen dan na 
de ontvangst de premiere van het 
Openluchtspel meemaken met al dege-
nen die bij de voorbereiding en orga-
nisatie van het Landjuweel 1955 een 
taak hebben en s Zondags het spel niet 
kunnen bijwonen 



doelt het ont'-taan de betekenis en de 
groei der Schutiersgilden nader tot het 
volk te brengen 

JOS H J SCHROEDERS, 
Secr -Penningmeester 

KRINGNIEUWS 
V E R S L A G 
van de Jaarvergadering van de Krmg 
„Het Kwartier van Oirschot" van de 
Federatie van Brabantse Schutters' 
qilden, gehouden op 23 October 1954 
in bet Gildehuis van St. Jons te Diessen. 

Voorz W Lui|ten Hoge Mierde 
Secr J van Loon Oirschot 

De Voorzitter opent de veigadering 
met de Christelijke groet heet alle 
gildebroeders v,'elkom speciaal de he-
ren Schroeders en Koenen resp Secre-
taris der Fedeiatie en Voorzitter Gilde-
raad van Kimg Kempenland 

Door de Secretaris woiden de notu-
len der vorige vergadering voorge-
lezen, die worden goedgekeurd, nadat 
door dhr van Nunen is opgemerkt, dat 
het misverstand inzake de uitreiking 
van een schild op het Gildenfeest te 
Hulsel IS opgehelderd en thans alles m 
orde IS 

Het jaaiverslag, alsook het kasver-
slag konden de goedkeuring der ver-
gadering wegdragen nadat door de 
E A Heer van den Buig Burgemeester 
van Lage-Mierde en de heer Adams 
uit Hooge-Mierde een onderzoek was 
ingesteld en dezen de verantwoording 
in orde bevonden hadden 

Een Bestuursvoorstel tot verhoging 
der contributie tot ƒ4 — per jaar per 
aangesloten gilde werd door de verga-
dering zonder hoofdelijke stemming 
aanvaard 

De Voorzitter las een schrijven voor 
van het Gilde St Joris te HiKarenbeek 
waarin verzocht w ordt wederom te 
kunnen toetreden tot de Krmg Na een 
toelichting hierop door de Voorzitter 
met een vriendelijk verzoek niet meer 
te spreken over het vooigevallene dat 
aanleiding was tot uittreding uit de 
Kring wordt de terugkeer van St Joris 
goedgekeuid 

de heei Schroeders aanleiding tot het 
houden \ an een pittige redevoering 
over de broederschapszin onder de 
gildebroedeis Spreker wees er op dat 
c'e broederschap hoog moest v. orden 
gehouden m onze gilden Eensgezmd-
iieid en samenwerking zijn de onmis-
bare factoren voor onze gilden, willen 
ri] •' O" koiTien dat een scheuring plaats 
heeft, zoals weleer toen de bloei der 
gilden door gemis daaraan is gestuit en 
het gildewezen bergafwaarts is gegaan 
Hij deed een hartstochtelijk beroep op 
alle gildebroeders dit goed te onthou-
den en daarnaar te handelen Dan kan 
he*̂  "<et anders aldus spreker of de 
gilden die thans weder m het teken 
der belangstelling staan gaan een 
schone toekomst tegemoet 

De heren Schroeders en Koenen wa-
ren blijkbaar nog met een ander doel 
ter vergadering gekomen n 1 tot het 
verkrijgen van medewerking voor een 
te houden demonstratie bij gelegen-
heid van de bevrijdings-herdenkings 
feesten te Tilburg Door afgevaardig-
den uit Hulsel en Moergestel werd di-
rect spontane medewerking toegezegd 

BIJ de loting waar m 1956 de Kring-
dag zal worden gehouden kwam uit 
cle vergadering een voorstel van St 
Sebastiaan en Barbara te Moergestel 
om voor 3 achtereenvolgende jaren te 
loten tussen de 3 plaatsen waar nog 
nimmer een Kringdag werd gehouden 
Volgens de gehouden loting krijgt Best 
deze m 1956, Hilvarenbeek in 1957 en 
Oisterwijk m 1958 

Het volgende agendapunt is de be-
stuursverkiezing Aan de beurt van af-
treden zijn de heren W Kolsters en 
J \ an Loon Beiden werden bij accla-
matie hierkozen Wijl de heei Kolster^ 
niet aanwezig is zal hem door het Be-
stuur worden geviaagd of hij zijn her-
benoeming aanneemt 

De Kringdag, volgend jaar m VVm-
telre te houden, wordt met goedkeuring 
der vergadering vastgesteld op 8 Mei 
1955 

Het eerste exemplaar van het gilde-
blad voor onze Kring, ,De Gildetrom' 
ligt in een oplage van 1000 exemplaren 
ter bestuurstafel Ter inleiding gaf de 
heer Schade uit Moergestel een uiteen-



^eCTiify "OliiTTtniL i i c t ïlXir Cll ITcL^iTj'c'l Vdïl 
deze uitgave terwijl de secretarissen 
werden uitgenodigd enige exemplaren 
ter verspreiding (en lezing door de 
giMebroeders) mede te nemen tenein-
de zoveel mogelijk abonnementen te 
veiknjgen De prijs van 15 cent per 
nummer is zo laag dat deze geen be-
letsel kan zijn In dit ons eigen kring-
blad zal zoveel mogelijk alles worden 
opgenomen wat de gildebroeders m 
onze Krmg behoren te weten De heer 
Schade vroeg daartoe de volle mede-
werking van alle gilden 

Vervolgens uerden behandeld de 
aanvragen van St Sebastiaan uit Lage-
Mierde en St Sebastiaan en Barbara 
uit Moergestel tot het houden van een 
gildefeest m 1955 Dhr Schade tracht 
aan te tonen dat 3 of 4 gildefeesten per 
jaar niet te veel is doch de meningen 
daaromtrent blijken nogal sterk uiteen 
te lopen In de zomer zijn de Zondagen 
voor velen toch al bezet en de jongeren 
krijgt nien niet zo dikwijls mee Na 
enige discussie inzake het voor en te-
gen van vrije gildefeesten krijgen de 
twee aanvragende gilden toestemming 
tot het houden van een vrij gildefeest 

BIJ de rondvraag vraagt de heer van 
Erve uit IVloergestel waar het ontwerp 
blijft van een pijlenkoker waarover 
]hr van Rijckevorsel Voorzitter der 
Federaiie m de vorige Krmgvergade-
iing spiak De heer van Erve w/ordt 
aangeiaden zich hieromtrent m verbin-
ding te stellen met de heer Jhr van 
Rijckevorsel 

In verband met de nieuwe Zondags-
wet waardoor ook de gilden worden 
getroffen en de komende wijziging 
daarop zegt de heer Adriaansen uit 
Goirle toe terzake contact te zullen op-
nemen met de heei Dr W de Kort 
Lid der Tweede Kamer, te Goirle, ten-
einde te verkrijgen dat ook ten aan-
zien van de historische gebruiken der 
gilden de nodige ontheffingen zullen 
Vv orden vastgelegd 

Een vraag van de heer Smits uit Oir-
schot inzake het schieten met twee wa-
pens zal met het Federatiebestuur wor-
den besproken 

De heer Adams uit Hoge-Mierde 
drmqt er op aan de leveranciers van 

•si^TjTnaeirmeTrup'cinienien m jaiy s voui-
hct keuren van het zilver 

De afgevaardigde van St Joris uit 
Tilburg vmdt het geen pas geven dat 
tijdens de openingsrede op een gilde-
feest de kermisvermakehjkheden door-
gang vinden hetgeen zeer storend is 
De vergadering betuigt hiermede zijn 
instemming 

De afgevaardigde van St Dionysius 
uit Tilburg vraagt mdien mogelijk, 
maatregelen te nemen tegen prijsop-
drijving voor consumptie-artikelen tij-
dens gildedagen De Voorzitter geeft 
in overweging met betrekking tot deze 
aangelegenheid de regelmgscommissies 
bij gildedagen de zorg daarvoor op te 
dragen 

De heei van Roermund Hoofdman 
van het Gilde St Joris te Hilvaren-
beek zegt een woord van dank aan 
BeStUur en afgevaardigden voor het 
vertrouwen m het St Jons-Gilde ge-
steld HIJ spreekt de hoop uit dat dit 
gilde m de toekomst kan tonen dit ver-
tiouwen waardig te zijn 

Na dank gebracht te hebben aan de 
aanwezigen voor hun opkomst en de 
vlotte gang van zaken tijdens de ver 
gadenng wordt deze door de Voor-
zitter gesloten met de Christelijke groet 

J VAN LOON Secretaris 

Bestuursvergadering op 27 Februari 
1955 in Café Timmermans te Diessen 

De Voorzitter de heer Luijten open-
de de vergadering met de Christelijke 
groet heette allen welkom maar het 
enige teleurstelling blijken omdat de 
heren Smulders en Adriaansen niet wa-
ren verschenen 

Er was een schrijven binnengekomen 
van het Gilde ,,St Sebastiaan te 
Goirle om het lidmaatschap op te zeg-
gen volgens het schrijven door om-
standigheden van misschien tijdelijke 
aard 

Er werd besloten om dit Gilde als 
rustend lid te beschouwen zolang tot 
de omstandigheden zich hebben gewij-
zigd 

Het voornaamste doel dezer bijeen-
komst was eigenlijk het vaststellen van 



Kring. 
Deze worden dan met algemeen 

goedvinden vastgesteld als volgt: 
Vrij Gildefeest in Lage-Mierde op 

24 Juli, in Moergestel St. Sebastiaan en 
St. Barbara op 14 en 15 Aug. De Kring-
dag in Wintelré is al eerder vastge-
steld op 8 Mei 1955. 

Groot Landjuweel door de gezamen-
lijke Gilden van Eindhoven op 26 Juni 
in Tongelre. 

Het met 2 wapens schieten op de 
wedstrijden is besproken op de Fede-
ratievergadering in Eindhoven, 

De Heer van de Mortel, waarvan 
toch wel geacht mag worden, dat hij 
iets afweet van het Gildewezen, zeide 
dat niet mag worden geschoten met 2 
wapens, tenzij 'n Gilde 2 wapens voert. 
Er zijn n.l. enige Gilden die 2 Bescherm-
heiligen hebben en ook van ouds 2 wa-
pens voeren, er is echter maar één Ko-
ning en dezelfde persoon mag altijd 
maar met één wapen schieten. 

Door het bestuur wordt besloten dit 
zo te handhaven in onze Kring. 

Er komt nog een voorstel om bij de 
wedstrijd voor Vendelen een aparte 
groep te formeren van vendeliers boven 
de 40 jaar. 

Dit wordt goedgevonden en de se-
cretaris krijgt opdracht om het Gilde 
in Wintelré op de hoogte te stellen, 
zodat daar rekening mee kan worden 
gehouden op de Kringdag. 

De secretaris zal zich ook in verbin-
ding stellen met Haaren, Best en Goirle. 

Voorts is besloten dat op gildefees-
ten de oudste gildebroeder niet in leef-
tijd wordt gerekend, doch in jaren van 
lidmaatschap. Hiertoe bewijs meebren-
gen of de hoofdman kan ter plaatse 
voor hem instaan. 

Niets meer aan de orde zijnde sluit 
de Voorzitter de vergadering met de 
gebruikelijke groet. 

J. VAN LOON, secretaris. 

Het Gilde St. Barbara te Oisterwijk. 
Dit schone gilde, dat sedert enige 

jaren geleden deel uitmaakte van de 
Kring Maasland en sedertdien bij ons 
is gekomen, hebben wij geruime tijd op 
onze Gildefeesten gemist. 

vveten, dat dit voortvarende gilde één 
der eersten was, die meer dan bijzon-
dere aandacht schonk aan costumering 
van de voornaamste functionarissen en 
het medevoeren van bijzondere groe-
pen; des te treuriger was het dan ook, 
dat door brand in het clubhuis Kleyn 
Speyk, de overgrote meerderheid aan 
costumes en attributen verloren ging; 
hieronder bevonden zich vele zeer oude 
en onvervangbare gildczaken, zoals de 
Moedervaan, de staf van De Hoofd-
man en enige zeer oude fraaie gilde-
trommen. 

Men heeft echter niet stil gezeten en 
onder de bezielende leiding van Hoofd-
man Jos, Kosters werden door de over-
heid plannen beraamd, welke door onze 
artistieke medewerker Lucas van Hoek 
met bijzonder veel succes zijn uitge-
werkt en in het kort daarop neerkomen, 
dat het 'Gilde St, Barbara op Koningin-
nedag van dit jaar als herrezen in een 
schitterende uitrusting zich weer in het 
openbaar zal vertonen, terwijl nu reeds 
gezegd kan worden dat onze Kring bij 
gelegenheid van het a,s. Landjuweel 
zeer zeker trots op dit fraaie gilde zal 
kunnen zijn. 

Onze redactie van ,,De Gildetrom" 
verheugt zich mede in de komende suc-
cessen en wenst Overheid en Gilde-
broeders van St. Barbara, Oisterwijk, 
van harte een glorievolle terugkeer in 
de gelederen van Onze Kring, waar 
wij hen te lang hebben moeten missen. 

Gilde St. Sebastiaan en Barbara, 
Moergestel. 

Deze gilden, die oorspronkelijk één 
waren onder het Gilde St. Sebastiaan 
zijn jaren geleden ieder hun eigen weg 
gegaan. Met de jaren verflauwden ook 
de tegenstellingen, welke in deze gilden 
ten opzichte van elkaar leefden, en zo 
kon het gebeuren, dat na langdurige 
onderhandelingen in het najaar van 
1954 het gilde St. Barbara weer naar 
het Moedergilde terugkeerde, waarbij 
de naam veranderd werd in ,,Gilde St. 
Sebastiaan en Barbara", 

Teneinde deze verbroedering waar-
dig te vieren heeft de overheid besloten 
een groot vrij Gildefeest te organiseren 
op 13, 14 en 15 Augustus 1955, waar-



voor" bereids ' ïoèstëmmmg" van' "Kél 
Knngbestuur is verkregen Wij wensen 
het gilde St Sebastiaan en Barbara, 
wat m de Gildenwereld reeds een klin-
kende naam veroverd heeft, van harte 
het allerbeste. 

Gewerengilde „ST. MAURITIUS" 

Op Maandag 10 Januari kwamen de 
Gildebroeders m het Gildehuis bij el-
kaar om het gebruikeliike bier te con-
sumeren dat traditioneel op verloren 
Maandag wordt geboden Tevens werd 
de jaarvergadering gehouden 

Hoofdman H Adriaansen opende 
deze vergadering met gebed en sprak 
zijn Nieuwjaarswensen uit tot de Gilde-
broeders en hun huisgenoten Deken 
C. V. d Berg dankte de hoofdman voor 
zijn gewaardeerde woorden en wenste 

•s 

KALENDER KRING 
KWARTIER V A N OIRSCHOT. 

8 Mei. Kringdag St Willibrordus-
Gilde te Wintelre 

25 en 26 Juni Landjuweel van de Fe-
deiatie van de Noord-Brabantse 
Schuttersgilde te Eindhoven 

23 en 24 Juli Vrij Gildefeest van Gilde 
, St Sebastiaan ' te Lage Mierde 

13, 14 en 15 Augustus. Vrij Gildefeest 
van Gilde ,,St Sebastiaan en Bar-
bara te Moergestel 

KALENDER BUITEN ONZE 
KRING OIRSCHOT. 

17 April Nationaal schietconcouis 
Gilde ,,St. Mauritius ' te Goirle 

1 Mei Gilde ,,St Martmus" te Gennep, 
grote Gildeoptocht ter gelegenheid 

•hé'rri' en zijn' é'cfttge'flt)té"^étiëfk'èfig 'eeir 
gelukkig 1955 namens alle gildebroe-
ders. Achtereenvolgens werden de no-
tulen der vorige vergadering, jaarver-
slag over het jaar 1954, dat zeer gun-
stig was geweest kasverslag, dat min-
der gunstig was, bestuursverkiezmg, 
doch de hoofdman adviseerde deken 
C. v d Berg als wei kende deken te 
handhaven, hetwelk de mening van 
alle leden was, omdat het in goede han-
den is; hem werd verzocht deze func-
tie voorlopig te blijven vervullen, 
waartoe hij zich dan ook bereid ver-
klaarde, tot welzijn van het gilde 

Na nog enkele punten van interne 
aard te hebben besproken en het goede 
bier gedronken te hebben, sluit de 
hoofdman deze gezellige vergadering 
met gebed 

Deken C v d BERG 

van de opening der nieuwe Maas-
brug Deelname van alle kringen \ an 
de Noord-Brabantse Federatie van 
Schuttersgilden de Gelderse Fede-
ratie en Schutterijen uit Noord- en 
Midden-Limburg Eveneens enkele 
buitenlandse Gilden 

6 en 7 Mei Nationaal Schietconcours 
,,St Joris' en St Sebastiaan" te 
Enschot 

8 Mei Kringdag Kempenland ,,St 
Catharien te Son 

15 Mei Kringdag Land \an Cuyk St 
Nicolaasgilde, Haps 

22 en 23 Mei Gildefeest ,,St Antonius 
en St Catharien te Aalst (Kempen-
land) \anwege 350-jarig bestaan 

30 Mei ,,St Sebastiaan ' te Ouden-
bosch, vrij Gildefeest, \anviege 
325-jarig bestaan 
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de Nooid Brabantse Schutters-Gilde 
te Eindhoven 

26 Juni Gildefeest St Sebastiaan 
te Wespelaer (Belg Brab ) 

31 Juli Vrij Gildefeest Gilde St Se 
bastiaan te Zichem bi) Scherpenheu 
vel (Belg Biab ) 

14 en 15 Augustus Groot verbroede-
rmgsfeest te Westmalle (België) 

GILDEN ÏN DIENST VAN DE 

MISSIE 

Door de gezamenlijke gilden van 
Moergestel m n St Sebastiaan en 
Barbara St Joris en St Cathrien 
werden schietv. edstrijden georgani^ 
seerd ten bate van de Eerw Pater Leo 
Op t Hoog S M A bij zijn vertrek naai 
de missie aan de Goudkust van Afrika 

Dank zij gedegen onderlinge samen' 
werking der gildebioeders o m bij het 
inzamelen van prijzen kon aan het 
emde van de wedstrijden aan Pater Op 
t Hoog een bedrag van ƒ 951 81 ter 
hand worden gesteld 

Een voorbeeld tei navolging met al-
leen doch tevens een bewijs wat door 
een broederlijke samenwerking \an 
plaatselijke gilden bereikbaar is 

Alle Gilden worden verzocht het be-
langrijkste nieuws over Gildefeesten, 
Bestuurswijzigingen, Familieberichten 
van Gildebroeders m te zenden aan de 
Redactie van „De Gildetrom", De 
Hoogc Braaken te Moergestel. 

kampen 
28 Aug Vrij Gildefeest St Cathanna 

en Barbaia te Vught 
Datum nog onbekend Vrij Gildefeest te 

Schoten (bij Antwerpen) 
Datum nog onbekend Groot Landju-

weel van de 40 Kempische Gilden 
aangesloten bij de Hoge Gildenraad 
der Kempen te Brecht (België) 

, Gildebroeder 
T begraven. 

Vrijdag 4 Maart 1955 uerd het gil-

delid G Stokkermans van het gilde St 

Mauritius te Goirle door zijn mede-

gildebroeders naar zijn laatste rust-

plaats gedragen Nadat m de parochie-

kerk van St Jan de H Mis van Re 

quiem was opgedragen droegen de 

gildebroeders hem naai het kerk-

hof vaar de absoute u erd \ er 

richt Na de plechtigheid tiaden de 

\endelier en hoofdman M A P 

Adriaansen naar voren waar door 

hen met vendelen de laatste groet werd 

gebracht waarna men het vendel op 

de kist deponeerde Hierna sprak de 

Hoofdman een koit afscheidswoord en 

loste als eerbetoon een drietal saluut 

schoten waarmede deze korte maar in-

drukwekkende plechtigheid w erd be-

sloten 
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DezomreTi van Kienx—g^:\wun3trrr,—V-ET^ 
dragen de afbeelding van de patroon-
heihge. Smt Sebastiaan, Smt Joris of 
Smt Barbara , m een medaillon midden 
op het dundoek M a a r het mooiste is het 
vendel, wanneer het door kundige han-
den gezwaaid wordt; dan scharen zich 
de gildeleden m een kring, de trom rof-
felt, en de vendelier vangt aan. 

, , 0 , dat ritueel van die vendelzwaai-
ers", zei Doctor de Brouwer m Hil-
varenbeek, toen daar het schouwspel 
voorbij was van het gezamenlijk en een-
parig vendelen der vele vendehers. En 
hij gaf het materiaal voor het acrosti-
chon van het Vende l . 

V dat is Vrede . 

E dat IS Eendracht . 

N dat IS Noblesse. 

D dat IS Discilplme. 

E dat IS Eer. 

L dat IS Lach en Leven. 

E n hij wees op het Kruis der waa r -
heid, dat vele vendels siert Alle trom-
nen roffelden tegelijk, als om deze 
woorden te benadrukken. 

keRkelijke kunst 

1. a. veRBunt 
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D E V E N D E L I E R 

De vendelier met zijn vendel is de 
trots en het s ieraad van ieder Gilde Of 
het Gilde nu alleen uittrekt door de 
dorpse s t raa t of vele Gilden gezamen-
lijk bij een landjuweel of andere samen-
komst, altijd blijft he^ oog geboeid door 
het fiere \ ende l ; sommige zijn oud en 
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