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KERSTMIS 1955 2e JAARGANG No. 4 

Ronö öe 
keRStstal 
Onder de werkelijke feesten is er wel geen één, dat 

20 aantrekkelijk is als het Kerstfeest. Geen één, dat, 
althans in de laatste eeuw, m onze kerken zo veel onge-
wone tuigage teweegbrengt. Geen één dat zo sprekend 
en zo nadrukkelijk voor ogen wil stellen de gebeurtenis 
die dan wordt herdacht 

Terwijl anders er naar wordt gestreefd om binnen 
de gewijde gebouwen niets dan kunstzinnige voorwer-
pen en meubels toe te laten, wordt in de Kersttijd voor 
de volksfantasie in de Kerststal de deur wijd open gezet 
En men ziet er herderkens en driekoningen verschijnen 
en schapen en kamelen van een dusdanige makelij, dat 
men ze anders zou weren. De kerk geeft dan precies 
hetzelfde te zien als de huiskamer. Alleen zijn in het 
kerkgebouw de afmetingen groter: het geheel zou anders 
in de ruim.te wegzinken. Overigens wordt gewoonlijk 
nog opzettelijk de aandacht naar de kerststal getrokken 
door vele, vaak veelkleurige lichtjes. 

Waarom is deze onbeteugelde vrijheid en losheid met 
het Kerstfeest mogelijk? Waarom wordt die dan geduld? 
Door zeer velen verlangd, geëischt? 

De verklaring daarvan kan alleen geven de feitelijk-
heid, dat het hier gaat om een klein armoedig, hulpeloos 
kindeke, dat bij al zijn vereenzaamde geboorte toch het 
heil aan de wereld brengt, het enige heil. En de mensen 
voelen van zelf de waarheid die het oude liedje zo 
simpel, maar zo verrukkelijk verkondigt: 

,,Hoe cleinder Kind, hoe groter God!" 
De door alle tijden heen tobbende en zwoegende, 

daarbij nu ook jachtende, voortjagende en voortgejaagde 



mensen komen in de Kerstnacht althans 
even tot rust en alhcht tot enige zelfbe-
zinning. En uit die zelfbezinning wordt 
noodzakehjk geboren: een zekere mate 
van zelfbesef. 

Het zelfbesef nu dwingt iedereen, 
hoe ijdel en hoogmoedig hij zich anders 
ook moge aanstellen, tot het gevoel van 
kleinheid, van nietigheid, tot ootmoed 
dus. Iedereen weet in die schone ogen-
blikken, dat hij voor een Christelijk 
leven de steun nodig heeft van een 
hogere Macht, van God. 

Nu is die Kerstnacht juist daarom zo 
aantrekkelijk, omdat hij ons de nabij-
heid van die God zo duidelijk, zo tast-
baar voor ogen stelt. Juist omdat God 
volledig mens is geworden en daarmee 
afgedaald tot het peil van dezelfde 
menselijkheid die van ons allen is, met 
de zwakheid en hulpeloosheid waarmee 
iedere sterveling zijn gang door het 
leven begint, juist daarom heeft de. 

Kerstnacht zo sterke zuigkracht. Zelfs 
degenen, die hard en ruig door de 
daagse dag plegen te gaan, worden met 
Kerstmis stemmig en kinderlijk. 

Voor deze wonderbare afdeling van 
God. voor deze daarmee verbonden 
verheffing van de geringe mens zijn 
alle lotgenoten gevoelig. 

Daarvandaan de drang naar de 
kribbe, niet alleen van de argeloze klei-
nen, doch ook van dezulken, die de 
dwarrelende wereld hebben leren ken-
nen. 

Rond de Kerststal vindt men de hele 
Christenheid geschaard. Daar staan 
ook aangetreden onze Gildebroeders, 
allemaal. In de overtuiging, dat zij, ge-
tekend met het Christelijk merk, dicht 
bij hun Hoofdman behoren te zijn. 

Brabantse Schutters. Zalig Kerstmis! 
Hilvarenbeek. 

Dr. P. C. DE BROUWER. 

DE S C H U T T E R S G I L D E N 
Bi) gelegenheid van het dit jaar te 

Eindhoven gehouden Landjuweel is 
een voornaam boekwerkje verschenen, 
waarin een aantal vooraanstaande per-
sonen ieder voor zich hun mening heb-
ben weergegeven over het een of ander 
onderwerp, het Gildewezen rakende. 
Het voor mij belangrijkste onderwerp 
was dat waarbij kennelijk de vraag 
werd gesteld of de Schuttersgilden in 
onze tijd nog reden van bestaan heb-
ben. 

Dit boek, fraai uitgegeven, door uit-
stekende foto's verlucht, is een kost-
baar bezit en toch mis ik een absoluut 
concreet antwoord op de hiervoor ge-
stelde vraag. Alle schrijvers zijn vol lof 
over de Gilden. Men heeft er respect 
voor, doch men komt niet tot de onomi-
wonden conclusie dat de Gilden moeten 
voortbestaan. 

Behalve Dr. P. C. de Brouwer 

schreef geen enkele pur sang Gilde-
broeder een artikel en dat vind ik jam-
mer. 

Laat ik dan in ,.de Trom" mijn per-
soonlijke mening weergeven. Vóór 
alles rijst dan de vraag: wanneer en 
V aarcm werden de Schuttersgilden op-
gericht. 

Sint Joris en Sint Sebastiaan. De 
kruis- en handboogschutters waren de 
verdedigers van stad en land. Met vele 
privilegiën werden zij overladen, zo-
wel wereldlijke als kerkelijke. 

Behalve dat zij beschermers en ver-
dedigers waren, waren zij zeer sterk 
kerkelijk georiënteerd. Bij alle belang-
rijke wereldlijke en kerkelijke gelegen-
heden waren zij de ordebewaarders. 
Traden zij officiël op, hadden zij de 
ereplaatsen. Bij plechtige inkomsten 
vormden de schutters de ere-escorten, 
21] streken de vaan tot inhuldiging van 
de Hertog, zij gingen in de processiëli 
en speelden op de rustplaatsen toneel 
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om het landvolk bezig te houden. Bij 
privilegie verkregen zij het recht de kle-
deren van de edelen te dragen, alsook 
het recht om de standaard te voeren. Zi] 
bezaten eigen kapellen met eigen alta-
] en en 20 werd o.a. door de Paus van 
Rome bevestigd dat aan een bezoek aan 
de kapel van Sint Sebastiaan te Brugge 
aflaten u^aren verbonden. 

Alle andere Gilden waren Kerkelijke 
Gilden, deels opgericht als de gewa-
pende bewaking van de Kerk en haar 
eigendommen, anderdeels tot hulpver-
lening b.v. bij rampen of pest, doch alle 
met het doel de doden te begraven. Ook 
deze Gilden bezaten in de kerken eigen 
altaren. Enkelen hadden zelfs het recht 
zelf de geestelijke aan te wijzen voor 
het uitoefenen van de Godsdienst-
plechtigheden aan het eigen altaar. 

Deze Gilden hadden het recht vende-
lend de kerk binnen te treden. Is het 
recht van den vogel te schieten oor-
spronkelijk van Sint Joris en Sint Se-
bastiaan, daar gingen de kerkelijke 
Gilden later ook over tot dit mooie 
oude gebruik. In de oudste papieren le-
zen wij dan ook dat de kerkdijken op 
de vogel schoten als gepast vermaak. 

Zo langzamerhand komen wij na 
deze voorgeschiedenis tot beantwoor-
ding van de in bovengemeld boek ge-
stelde vraag. 

Door de eeuwen heen hebben de 
Schuttersgilden zich weten te handha-
ven, dit is algemeen bekend. Dit is te 
merkwaardiger omdat hun voornaam-
ste doel het beschermen van altaar en 
haard met het wapen in de hand, hun is 
ontvallen; evenwel hun gebruiken en 
gewoonten, het handhaven der verkre-
gen privilegiën, lag zó diep verankerd 
in de broeders, die elkander opvolgden 
van vader op zoon, waren oorzaak dat 
men niet losliet aan het oude bezit. Men 
bleef de feestdagen van de Schutshei-
ligen vieren met een H. Mis waarna 
teren. Men handhaafde het schieten 
op de vogel, het standaardrijden, het 
vendelen voor geestelijke en wereld-
lijke autoriteiten. Men komt vendelend 
het kerkgebouw binnen. 

Tesaam met deze vele gebruiken 
door de eeuwen heen van vader op 
zoon tot ons gebracht, zijn de schatten 
aan zilver, standaards, vanen, trommen. 

Jan van de Morce], \RC- \ iK) ' / i r e r \ . in dt I cdLr.itiL. voor-

zitter van de K n n g Maasland en t amboer van het Gi lde 

St. Cathrien te Vugh t ; s tuwende kracht in het gildeleven 

en schrijver van dit artikel. 

pieken, gildebekers, enz., cultuurbezit-
tingen van de allerhoogste waarden, 
bewaard en gehanteerd door mannen, 
die zich op de dag van vandaag waar-
achtig Gildebroeder gevoelen. Gilde-
-'Oelen aan de Kerk en het aloude Ge-
loo*̂  omdat zij weten, op hun eigen 
vijze, eer te mogen betuigen aan de 
Allerhoogste (met het vendel). Omdat 
zij weten alleen dan een goed Gilde-
broeder te kunnen zijn als zij hun Ge-
loof eerlijk belijden (of zoals het voor-
heen heette, dat zij waren zonder smet 
of blaam). 

Thans, zonder het wapen in de hand, 
w'llen zij door hun gedrag toch de be-
schermers en verdedigers zijn van God, 
Koningin en Vaderland. 

Alleen daarom reeds hebben de 
Schuttersgilden niet alleen recht van 
bestaan, neen zij moeten voortbestaan, 
juist nu in deze tijd van vervlakking, 
afgescheiden nog van het feit dat het 
verdwijnen van de Gilden een ontzag-
lijk cultureel verlies voor ons mooie 
ïkabant zou betekenen. 

JAN VAN DE MORTEL. 
Vice-Voorz. van de Federatie 
van Brabantse Schuttersgilden. 



Jaarvergadering 
van de Kring het Kwartier van 
Oirschot, der Federatie van 
Noord-Brabantse Schutters Gilden 
op 15 October 1955 te Wmtelre, 

Deze Jaarvergadering w elke tradi-
tioneel belegd wordt m de plaats waar 
ook de Kringdag gehouden is werd ge-
opend door de Voorzitter met de Chris-
teli)ke groet en een gebed voor die 
Gildebroeders u elke m het afgelopen 
\ ercnigingsiaar ons zijn ontvallen 

De Voorzitter wijst er voorts op dat 
het overlijden van een Gildebroeder 
aan het Knngbestuur moet worden be-
richt hetgeen m de regel vergeten 
wordt 

Vervolgens leest de Secretaris de 
notulen voor alsmede jaar- en kasver-
slag De Voorzitter wijst twee Gilde-
broeders aan welke het kasboek con-
troleerden en in orde bevonden 

Vervolgens komt de Federatievoor-
zitter, Jhr van Rijckevorssel binnen 
welke met applaus wordt begroet en 
plaats neemt aan de Bestuurstafel In-
tussen IS aan aanvang gemaakt met het 
betalen der contributie ( ƒ 4 — per 
Gilde) en de abonnementen op de Gil-
detrom 

Smt Joris, Tilburg, moet tien gulden 
betalen wegens het niet deelnemen aan 
de Kringdag De Heer Jacobs betoogt 
dat dit niet mogelijk is vanwege een 
trad'tionele verplichting Hi| uenst een 
piincipiele uitspraak 

De Heer Swmkels (St Odulphus 
Best) wijst dit pertinent af Er zullen 
altijd Gilden blijven die op een een-
maal vastgestelde Krmgdag verhinderd 
zijn en als men daarmede rekening 
moet houden dan komt men Zondage,n 
m het jaar te kort De Vergadering 
\erklaart zich hiermede accoord en de 
Heer Jacobs legt zich hierbij onmiddel-
lijk neer 

Vervolgens deelt de Voorzitter mede 
dat het Knngbestuur besloten heeft 
emge adviseurs te benoemen specia 
listen w elke op hun bepaald terrein 
het Knngbestuur van voorlichting 
moeten dienen en tevens op hun terrein 
een controlerende taak hebben 

De Heer W . A Rijnen Moergestel 

is bereid deze functie op zich te nemen 
voor het vendelen 

\ oor het standaardlijden stelt op 
voorstel van de Voorzitter, de Heer 
Diiks uit Lage Mierde zich beschik-
b i a r 

Voor het trommen wordt uit de ver-
gadering de Heer Wouters uit Hilva-
i''nbeek naai voien gebracht Daar 
deze niet ter vergadering aanwezig is, 
zal contact met hem worden opgeno-
men 

Vervolgens ontspint zich een uitge-
bieide discussie over het al of niet me-
dedingen van niet-Gildebroeders naai 
ae pi Ijzen op Gildedagen 

Het IS bekend dat verschillende Gil-
den om beter voor de dag te komen 
tan^boers van de plaatselijke Harmonie 
of zelfs een complete drumband mede-
brengen anderen lenen een standaard-
iijdcr bij de Landelijke Ruiters Dit kan 
de bedoeling niet zijn Hoewel deze 
heden kunnen worden getolereerd ter 
cplni^tering van het Gilde m de op-
tocht zo IS het ontoelaatbaar dat deze 
mededingen naar de prijzen m de wed-
biriiden De Vergadering is het hier-
mede m grote lijnen eens De hoofdlie-
öen moeten trachten tamboers en 
itandaardruiters in eigen kring te vin-
den en op te leiden ook de jeugd on-
der achttien jaar kan naar de prijzen 
'aededingen mits zij zijn ingeschreven 
als adspirant-Gildelid en redehjker-
\ ijze \ an ben mag worden verv/acht 
dat ZIJ bij hun achttiende jaar hun in-
trede als volwaardige Gildebroeder bij 
hun Gilde zullen doen 

Jonkheer \ Rijckevorssel voegt hier-
aan toe dat de adspirant-leden vroegei 
pupillen heetten Hij ziet hen thans als 
leerling-tamboer leerlmg-vaandrig of 
leerling-standaaidrijdei als zodanig 
V. el degelijk behoiend tot het Gilde Ge-
leende krachten vallen hier dus als van-
zelf buiten 

De Heer v Erve (St Sebast'aan en 
St Barbara Moeigestel) bepleit een 
registratie m het \ oorjaar v, aarbij de 
Gilden welke het komend seizoen aan 
Gildeteesten deel willen nemen hun 
personeel dienen op te geven en zich 
daar \ erder ook aan hebben te houden 
zodat knoeierijen niet kunnen voorko-
men De Heer \ d Sande (St Odul-
phus Best) acht dit niet waterdicht en 
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moeilijk uitvoerbaar Hij ziet deze aan-
gelegenheid liever m goed vertrouwen 
opgelost en stelt de hoofdman aan-
sprakelijk. Mocht het toch blijken dat 
„Valse Gildebroeders" aanwezig zijn 
geweest dan zou dit de daaropvolgende 
jaarvergadering openlijk aan de kaak 
worden gesteld. De Heer Jacobs acht 
het standpunt van de Heer van Erve 
te ideaal om het doel te bereiken, 
doch verklaart zich met hem accoord. 
Nogmaals betoogt de Heer van de 
Sande dat het onderlinge vertrouwen 
moet zegevieren en dat alle controle 
uit den boze is. 

Vervolgens komt ter sprake een e\ en-
tuele adviseur-controleui voor het 
schieten. Deze blijkt meer dan nodig, 
gezien de ervaringen vooral met het 
geweer. 

De Heer Swmkels deelt mede dat op 
het Landjuweel te Eindhoven gescho 
ten IS met jachtgeweren met Brenneke 
kogels. Dit is zonder meer een schan-
daal en moet tot elke prij'; m de toe-
komst worden voorkomen 

Hier ligt de taak weggelegd voor de 
adviseur-controleur van het Kringbe 
stuur, waarvoor wordt voorgesteld de 
Heer van Berkel te Tilburg, welke deze 
functie accepteert 

Daarna komt het volgende seizoen 
1956 ter sprake St Odulphus Best 
opent met de Krmdag op 27 Mei 

Moergestel (St. Sebastiaan en St 
Barbara) mag een vrij Gildefeest orga-
niseren op 24 Juni, daar het toegezegd 
vri] Gildefeest m 1955 werd uitgesteld, 
vanwege het samenvallen met het vnje 
Gildefeest te Lage-Mierde (St. Sebas 
tiaan) ter ere van het 40-)arig Hoofd-
manschap \ an Helmus Swaanen i H 
Augustus) 

Hoogeloon (St. Sebastiaan) vraagt 
eventueel om een vrij Gildefeest m 
1957; St. Joris (Tilburg) vraagt bij 
monde van de Heer Jacobs naar de mo-
gelijkheid om in 1957 m Tilburg een 
Landjuweel te organiseren. Jonkheer 
van Rijckevorssel deelt mede dat eerst 
de Kring Maasland aan de beurt is en 
dat er alleen een mogelijkheid bestaat 
wanneer deze Kring deze beurt niet be-
nut en ook alle andere vier Kringen, 
Oirschot inbegrepen, er mede accoord 
gaan 

Daarna komt de Bestuursverkiezing: 
aan de beurt van aftreden zijn de Voor-
zitter W . Luyten en W P. van Gils. 
Beiden woiden bij acclamatie herkozen. 
De Voorzitter belooft zijn uiterste best 
te doen, ondanks zijn grijzer wordende 
haren. Ook de Heer van Gils dankt 
voor het in hem gestelde vertrouwen. 

Dan komt het Gildeblad ,,De Gilde-
trom" ter tafel. Hoewel dit blad nog 
m zijn kinderschoenen staat en thans 
het derde nummer ter tafel ligt, zijn 
lang met alle Gildebroeders uit de 
lering geabonneerd. De ideale situatie 
zou zijn dat het abonnement gekoppeld 
zou kunnen worden aan het lidmaat-
schap van het Gilde, met inachtneming 
dat de mogelijkheid bestaat dat er m 
verschillende huishoudens meerdere 
Gildebroeders kunnen zijn, waarvoor 
een abonnement voldoende is Ver-
schillende afgevaardigden verklaren 
zich voor deze maatregel, doch er zijn 
er ook die hier niets van willen weten 
De Voorzitter licht toe dat het blad 
slechts 15 cent per nummer kost, doch 
dat dat berekend is op een abonnement 
voor practisch alle Gildebroeders in de 
Kring, welk aantal meer dan duizend 
bedraagt. Nu op basis van vrijwillig-

]ck hepstel 

Jleótautatie aan QiCdeAcdatten 

£eaeüng^ aan Jianing^&chiiden, medaiCieAetc. 

Erkend Goud- en 

Zilverreparatie-inrichting J (_) ^ . El. E E R E I N 

Ringbaan Oost 62 - Telefoon 22437 - TILBURG 



held het aantal met hoger is dan bijna 
vijfhonderd terviijl bovendien de druk-
kosten papier en Jonen intussen ^ ee 
gestegen zijn kan het niet uitbhjven 
dat de prijs m de toekomst hoger zal 
worden 

De Heer Kosters (St Barbara Ois-
teruijk) pleit voor een lijfblad verbon-
den aan het lidmaatschap De kosten 
2i]n zo laag dat iedere Gildebroeder 
deze best kan opbrengen Ook de Hee^ 
van Er\ e (St Sebastiaan en St Bar-
bara Moergestel) siuit zich hierbij aan 
Hij haalt het voorbeeld van de Boeren 
bond aan waar ledei lid ook het blad 
•automatisch thuis krijgt en dit inbegre-
pen IS m de contributie Hij ziet het blad 
als een belangrijke \ersterking \ an de 
onderlinge band en noodzakeliikheid 
voor ledere Gildeman op de hooqte te 
blijven 

Ook de Heer \ d Ven (St Dyoni-
sius Tilburg) doet een duit m het zakje 
als diukker van de Gildetrom geeft 
hij een korte toelichting over de moei 
lijkheden v elke dergelijke uitgaven 
aankleven en pleit \ ooi een zo qroot 
mogelijk aantal abonnementen opdat 

de Gildetrom m leven zou kunnen 
blijven 

Een andere stem uit de vergadering 
sprak over subsidie \ an Federatie en 
Krmg Gezien de gezichten der ver-
schillende Bestuurderen was hier niet 
\ eel van te verv. achten Na opgewon-
den discussies V aarbij nog verschillen-
de sprekers het v. oord voerden hamer-
de de Voorzitter dit punt af met de 
mededeling dat nog een jaar geprobeerd 
Zcil worden op basis \ an vrijwilligheui 

de Gildetrom te laten verschijnen 
lukt dat niet dan moet het blad of ver-
plichtend worden gesteld of verdwij-
nen Een andere keuze zal er niet zijn 

Dan komt de rondvraag De Heer 
Huiaevoort (Dyonisius Tilburg) 
klaagt over het feit dat de prijzen van 
het Landjuw eel nog steeds niet ontvan 
gen zijn De Vooizittei zegt toe hiei 
naar te informeren op de eerstvolgend" 
vergadering van de Federatie Dezelfde 
spreker heeft bezw aar tegen drumbands 
m de optocht zij horen bij het Gilde-
wezen niet thuis Jhr van Rijckevors-
sel antwoordt dat hij niet direct anti is 
hij denkt aan de attractie voor het pu-
bliek en V anzelf daardoor de belangstel 
Img voor de Gilden 

De Heer Swmkels neemt het voor de 
voetboog op St Odulphus Best is een 
der weinige Gilden die dit wapen nog 
hanteert en het gaat hen niet zozeer om 
prijzen te verdienen dan wel om de ge-
legenheid te kunnen hebben om te 
schieten Verschillende malen is er 
voor hen geen boom beschikbaar en 
spreker betreurt het dubbel dat op de 
Kringdag te Diessen w el een boom 
voor hen was opgericht maar dat zii 
onmogelijk konden komen (met de hier 
op staande boete van tien gulden kun-
nen de kosten van de speciaal gezette 
boom moeilijk gedekt worden' Red ) 

Jhr van Rijckevorssel stelt voor een 
commissie voor de bogen te benoemen 
waarin vastgesteld wordt de eisen van 
ieder wapen en de mogelijkheden om te 
schieten (schutsbomen plantsoenen) 

De Heer Smits (Oirschot) begint 
nog eens over het schieten met twee 
Â apens op een Gildedag Een Gilde uit 
Moergestel zou zich hieraan schuldig 
gemaakt hebben Volgens mededeling 
van de Heer Jac v d Wouv blijkt dit 
op een misverstand te berusten Voorts 
stelt spieker voor prijzen uit te loven 
voor de schoonste Konmgm en de oud-
ste voetboog etc Men acht dit moeilijk 
uit te zoeken 

De Heer Liebregts uit Vessem vraagt 
of ergens het gewicht van de vaan is 
voorgeschreven Vendehers die een 
klem licht vaantje zv. aaien zijn onher-
loepelijk m het voordeel De Heer Rij-
nen adviseur bij het Krmgbestuur zegt 
dat er qeen reglement hiervoor in de 
Krmg bestaat De Heer van Erve meent 
bij de Federatie wel en wel variërende 
van 5 tot 7}/^ pond De Voorzittei zal 
zien hier achter te komen De Heei 
Jacobs Tilburg verwijst naar een rap-
port van de Federatie aan de Culturele 
Raad te Eindhoven inzake het be-
staansrecht der Gilden 

De Heei v an der Velden uit Wmtelre 
IS 63 jaar Gildehd doch kan dit niet 
bewijzen daar vroeger deze zaken nie( 
werden bijgehouden Zou de Vergade 
ring zonder bewijzen hem als oudste 
Gildebroeder met 63 dienstjaren willen 
aanvaarden' De Secretaris stelt voor v 
d Velden op erevvoord zijn 63-jarig lid-
maatschap toe te ke men De vergade-
ring gaat hiermede accoord 

De Heer Kosters Hoofdman van het 
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Gilde St. Barbara te Oisterwijk, vraagt 
of er een bepaalde tijdsduur bestaat 
voor het individueel- en groepsvende-
len. Hij acht het noodzakelijk dat deze 
tijden tevoren bekend worden gemaakt 
en ook dat alle deelnemers deze tijd uit-
vendelen. De Heer Rijnen zal deze aan-
gelegenheid nader bezien. 

De Heer van Nunen (Oirschot) 
vraagt of een afschrift of foto-copie van 
perkamenten, welke in een museum be-
rusten, ook mede kunnen dingen op de 
Tentoonstelling van Gilde Zilver en 
oude perkamenten. Deze vraag wordt 
ontkennend beantwoord. 

De Heer van Erve (Moergestel) 
heeft ten onrechte een zilveren schild 
ontvangen voor de beste standaardrij-
der in de optocht te Moergestel in 1953. 
Dank zij de Heer van Gils (Diessen) 
kon worden vastgesteld dat dit schild 
toekwam aan St. Sebastiaan Oisterwijk. 

Vervolgens uit spreker zijn misnoe-
gen over het Landjuweel, aan de show 
is te veel aandacht besteed en aan de 
wedstrijden veel te weinig. De wedstrij-
den begonnen veel te laat en zo kon het 
gebeuren dat 's avonds om 6.30 uur nog 
27 groepen moesten vendelen, dat er 
18 van naar huis gingen zonder geven-
deld te hebben lag voor de hand. Het-
zelfde geschiedde bij het trommen, ter-
wijl de controle bij de schutsbomen 
uitgesproken onvoldoende was. 

Een zegsman van het Gilde St. Joris 
te Hooge Mierde vraagt hoe het staat 
met de perkamenten, welke hij aan de 
Heer Schroeders heeft gegeven om te 
ontcijferen. De Voorzitter belooft bij de 
Heer Schroeders hiernaar te zullen in-
formeren. 

De Heer Smits (Oirschot) vindt ook 
dat bij vele Gildefeesten de nadruk te 
veel wordt gelegd op de optocht en dat 
er bij de wedstrijden dikwijls vele te-
kortkomingen te constateren vallen. 
Als de optocht voorbij is hebben zij ie 
niet meer nodig. 

De heer v. d. Sanden (Best) zegt dat 
men tegen de gecostumeerde Gildebroe-
ders aankijkt alsof het piassen zijn. Dit 
gezegde lokt terecht algemene veront-
waardiging uit. 

Na nog verschillende vragen van 
minder belang te hebben beantwoord, 
sluit de Voorzitter de vergadering met 
de Christelijke groet. 

VERSLAG VAN DE 

Jaarvergadering 
van de Kring „Het Kwartier van 

Oirschot" te Diessen op 

Zondag 23 October 1955. 

Aanwezig de Voorzitter, de Secreta-
ris J. van Loon, de Heer Schade, de 
Heer van Gils, de Heer Kolsters en de 
Heer Adriaanse, benevens de twee 
nieuw benoemde adviseurs, de Heer 
W . A. Rijnen te Moergestel (vendelen) 
en de Heer W . J. Dirks, Lage-Mierde 
(standaard rijden). 

De Voorzitter opent de vergadering 
met de Christelijke groet en heet de 
twee nieuw benoemde adviseurs wel-
kom. Vervolgens wordt besproken hoe 
de Heren Rijnen en Dirks het best kun-
nen komen aan de benodigde gegevens 
op het gebied van vendelen en stand-
aardrijden. Besloten wordt door de 
Heer van de Ven een kaart met ant-
woord-kaart te laten drukken en deze 
aan alle Gilden toe te zenden. 

Over het reglement standaard-rijden 
bestaan nog uiteenlopende meningen. 
De ondervoorzitter zal een exemplaar 
aan de Heer Dirks zenden en na ac-
coordbevinding dit doen afdrukken in 
,,de Gildetrom", 

Ook voor het trommen wordt een ad-
viseur voorgesteld. De Voorzitter zal 
de Heer G. van Eijndhoven vragen of 
deze hier iets voor voelt, t.z.t. zal dan 
aan deze adviseur door alle Gilden een 
kaart moeten worden ingezonden met 
gegevens omtrent de tamboers en de 
gebruikte trommen. Voorts wordt be-
sloten om de muziek-trom op wedstrij-
den niet meer toe te laten, behalve on-
der de zestien jaar, waarvoor dan spe-
ciale prijzen moeten worden gegeven. 
Tevens wordt besloten dat de schilden 
welke op Gildefeesten worden uitge-
loofd beslist van zilver moeten zijn. Me-
talen schilden zijn dus niet toegestaan 
evenals medailles welke in het Gilde-
wezen niet thuis horen. 

Sprekende over de Kringdag te Best 
in 1956 stelt de Heer Dirks voor om uit 
economisch oogpunt verschillende 
Gilden te laten combineren voor het 
vervoer per bus. Met de Kringvergade-
ring te Wintelre hadden Hoge- en 
Lage-Mierde ook tezamen een bus 



genomen. Spreker beveelt dit ook aan 
voor de Kringdag 1956. 

De Voorzitter heeft in 1954 op het 
Gildefeest te Hoge-Mierde een Belgisch 
Gildekruis gevonden. De Ondervoor-
zitter neemt dit in ontvangst en zai 
trachten uit te vinden u^elke Belgische 
Gildebroeder dit kruis heeft verloren. 

Voorts wordt nog voorgesteld een 
Schietcommissie te benoemen. De Heer 
van Berkel te Tilburg was reeds voor 
het geweer benoemd tijdens de Kring-
vergadering. 

De Heer J. van Loon wordt thans be-
noemd voor de bogen. Ook voor het 
schieten zal een kaart naar alle Gilden 
v/orden gezonden, teneinde een over-
zicht te krijgen van de verschillende 
v.'apens, de namen van de Koningen en 
hun leeftijden, alsmede opgave over het 
feit hoe dikwijls koning wordt gescho-
ten. 

Hierna volgt de rondvraag, waarn^i 
de Voorzitter de vergadering sluit met 
de Christelijke groet. 

UITSLAG GILDEFEESTEN 

LAGE MIERDE. 

1. Beste orde in de optocht: St. Jan, 
Soerendonk. 

2. Schoonste geheel in de optocht: 
St. Willibrord, Vlierden. 

3. Standaardrijden: Ie pr. St. Jan, 
Soerendonk; 2e pr. Smt Willibrord, 
Vlierden; 3e pr. Sint Joris. Hooge 
Mierde. 

4. Groepsvendelen: Ie pr. St. Se-
bastiaan en St. Barbara, Moergestel 
213/^ p.; 2e pr. St. Jan, Soerendonk, 21 
p.; 3e pr. Sacramentsgilde. Hulsel, 21 p. 

5. Individueel \'endelen. 
Klasse A: Th. Aarts (24J/2 p.), St. 

Jan, Soerendonk. 
Klasse B: Ie pr. G. Wijnands (21J/^), 

Waalwijk; 2e pr. F. v. d. Wouw (21 
p.). Moergestel St. Sebastiaan en Bar-
bara. 

Klasse C: Ie pr. E. Smolders, Waalre 
St Willibrord (23>^ p.); 2e pr. J. 
Roest, Hulsel, Sacramentsgilde (223/2 
p.); 3e pr. J. Feyen, St. Jan, Soeren-
donk (203^ p.). 

6. Trommen. 
Dieptrom: Ie pr. H. Leyten, St. Joris, 

Hapert; 2e pr. Sj. Jansen, St. Sebas-
tiaan, Oirschot. 

Kleine trom: Ie pr. J. Stokmans, St. 
Maitinus, Waalre; 2e pr. A. Aarts, St 
Jan, Soerendonk. 

Junioren: Ie pr. Schilders, St. Joris, 
Hapert; 2e pr. Jopie v. d. Weyden, St. 
Martmus, Waalre. 

7. Beste Nar: Sacramentsgilde, 
Hulsel, G. V. d. Heyden. 

8. Schoonste uitbeelding Patroon-
heilige: St. Sebastiaan en Barbara, 
Moergestel. 

9. Verstkomend gilde: St. Willi-
brord, Vlierden. 

10. Oudste gildebroeder: Antoon 
Aarts, Waalre, 87 jaar. 

11. Schoonste Standaardvaandel: 
St. Willibrordus, Vlierden. 

12. Schoonste koningsschild: S(. 
Sebastiaan, Hilvarenbeek. 

13. Oudste Perkamenten: St. Joris, 
Hooge Mierde. 

Uitslag schietwedstrijden: 
T. Handboog wip: Korpsprijs Ie St. 

Sebastiaan en Barbara, Moergestel; 2e 
St. Sebastiaan, Diessen, Koningskruis: 
H. Lauwers, Moergestel; Kampioen: B. 
Persoons, Moergestel. 

IL Pers. pr.: Ie B. Dirkx, Diessen: 
2e A. Mechielsen, Moergestel; 3e W . 
V. Haren, Diessen; 4e M, Nouwens, 
Diessen; 5e Peters, Diessen. 

Handboog doel: Ie W . v. Haren 
Diessen; 2e Peters, Diessen; 3e M. 
Nouwens, Diessen. 

Kruisboog Wip. 
Korpsprijs: Ie St. Joris, Moergestel; 

2e O. L. Vr. Broederschap, Oirschot. 
Koningskruis: M. v. d. Wouw, S»-. 

Joris, Moergestel. 
Kampioen: H. v. Nunen, Oirschot. 

O. L. Vr. Boodschap. 
Pers. prijzen: Ie H. Louwers, Oir-

schot; 2e A. Adams, Hooge Mierde; 
3e A. S.-hellekens, Oirschot; 4. J. Wil-
lems, Hooge Mierde; 5e P. Hoeven, 
Moergestel. 

Geweer Wip. 
Korpsprijzen: Crispijn, Waalwijk: 

Lambertus, Vessem. 
Koningskruis: H. Mulders, Waal-

wijk. 
Kampioen: W . v. d. Broek. Waal-

wijk. 
Pers. prijzen: Ie Jac. v. d. Heyden 

Vessem; 2e M. v. Riet, Vessem; 3e A, 
Klessens, Wintelre; 4e H. Mulders, 
Waalwijk; 5e P. Liebregts, Vessem. 



Kruisboog doel 
Korpsprijs Ie St Ambrosius Lage 

Mierde 
Konmgskru'S W Fiers L Mierde 
Kampioen C Biuurs L Mierde 
Pers piijzen l e A v Oirschot Lage 

Mierde, 2e C Bruurs Lage Mierde 
3e W Fiers, Lage Mierde 

2 Gouden Jubilarissen 
BIJ SINT SEBASTIAAN TE 

DIESSEN 

Op 13 October was het een belang-
rijke dag \oor Smt Sebastiaan te Dies-
sen De Gildebroeders H Dirks en A 
H van Gils vierden hun Gouden Jubi-
leum als t iouue Gildebroeders van 
Smt Sebastiaan 

s Avonds om zes uur vulde zich de 
Gildekamer ,,Klessens , waar het Gilde 
reeds 52 jaar thuis is, met de beide fees-
telingen Gildebroeders en Gildezus-
ters van Smt Sebastiaan en het andere 
Diessense Gilde Sint Joris Ook de Z E 
Heer Pastooi en Kapelaan kwamen hun 
geluku ensen aanbieden benevens eni-
ge Bestuursleden van de Kring het 
kwartier van Oirschot der Federatie 
van Noord-Brabantse Schutters Gil-
den 

Tegen zeven uur naderde de Fanfare 
Smt Willibrordus voorafgegaan door 
Burgemeester Wijnhoven en Wethou-
der Roozen Nadat een klinkende sere-
nade gebracht was die de mistige 
avond belangrijk opvrolijkte trad de 
Burgemeester naar voren en sprak als 
volgt 

,,Zeer geachte Gouden Jubilarissen 
Omreden de Voorzitter van de fan-

fare verhinderd is hier het w oord te 
voeren \ alt mij de eer te beurt de gou-
den jubilarissen toe te spreken. 

Ons fanfaregezelschap had kennis ge-
nomen van het feit dat U beiden van-
Gjag gehuldigd zoudt worden vanwege 
uw 50-jarig lidmaatschap van het Gilde 
St Sebastiaan 

Mogelijk dat dit feit alleen geen re-
den zou zijn geweest tot deze muzikale 
hulde ware het niet dat een ander feit 
hier inmiddels nog is bijgekomen dac 
ik U zo aanstonds zal mededelen en 
hetwelk voor mij aanleiding is geweest 
de fanfare bij elkaar te trommelen en 
U beiden te komen feliciteren 

Vijftig jaren zijt gij geachte Jubila-
rissen trouv. e en voorbeeldige leden 
qeueest van het schone Gilde St Se-
bastiaan 

Dank ZIJ uw plichtsbetrachting hebt 
gi] ei toe medegev. erkt het Gilde m 
stand te houden 

En het is goed dat het gildev. ezen m 
stand blijft Het heeft naast het instand-
houden van een eeuw enoude traditie —• 
en het gilde heeft recht om trots te zijn 
op deze traditie — nog steeds een ac-
tueel aspect Nog steeds vinden wij de 
Gilden bereid hun hoge idealen in te 
zetten voor de goede zaak 

Het kan misschien vooral voor de 
jongeren wel zijn nut hebben m t kort 
de geschiedenis van de Gilden te ver-
tellen 

Zoals velen van de aanwezigen wel 
bekend zal zijn stamt het gildewezen 
uit de middeleeuwen De verschillende 
beroepen zoals smeden timmerlieden, 
imkers enz hadden ieder hun eigen 
Gilde en ook de schutters hadden hun 
gilde 

Oorspronkelijk waren de schutters-
gilden zuiver kerkelijke verenigingen, 
welke opgericht waren als bewapende 
bewaking van de kerk en haar eigen-
dommen Al jaren is gelukkig deze taak 
voorbij doch de schuttersgilden hand-
haven tradities en het is schoon en goed 
dat deze tiadities gehandhaafd blijven 
W^ant een mens die tradities handhaaft 
IS over het algemeen een goed mens En 
daarom heeft het gildewezen mijn volle 
sympathie 

GIJ geachte Jubilarissen, zijt, of-
schoon verschillend van mentaliteit en 
temperament, ook beiden 'n goed mens. 
r3e een wat stiller van aard dan de an-
der De een zoekt op de gildeavonden 
zijn vermaak met kaarten feitelijk oor-
spronkelijk het enige vermaak van de 
Gildebroeders Buiten de gildekamer is 
hl! een hartstochtelijk jager, mogelijk 
nog onder invloed van het oude stro-
per sbloed Wanneer hij 'n stuk wild 
onder schot krijgt, zou 'k niet graag 
haas willen zi)n 

De ander steeds jong van hart en 
geest maakt graag nog 'n dansje en 
doet daarbi] ondanks zijn acht kruisjes 
die hij reeds achter de rug heeft, voor 
de longcren niet onder 

Bart is ondanks zijn hoge leeftijd nog 



zeer vitaal en arbeidzaam als een jonge 
kerel, hetgeen hem in de omstandig-
heden waarin hij momenteel verkeert, 
goed van pas komt. 

Maar Bart en Janus, hoe verschil-
lend ook van aard, zijn beiden één in 
't zelfde doel, de tradities van het Gil-
de hoog te houden, steeds bezield met 
dezelfde liefde en met grote toewijding 
en ijver om het gilde te geven al het 
goede en al de glorie die ook uw voor-
gangers aan het gilde gegeven hebben. 

Daarvoor zijn wij U beiden dankbaar 
|i ^ en brengen wij U gaarne op deze voor 
pA-' U zo gedenkwaardige dag deze muzi-

kale hulde en feliciteren U van harte 
met uw gouden feest, daaraan de wens 
toevoegend dat U nog vele jaren een 

, ijverig lid zult kunnen blijven van de 
WM- Ü dierbare Gilde St. Sebastiaan. 

Ik maakte zo juist gewag van nog 
een ander feit welk er hoofdzakelijk toe 
geleid heeft U deze muzikale hulde te 

^ , brengen. 
Jt'̂  En nu spreek ik hier als burgemees-
ï'Z ter en hoofd van deze gemeente. 
5(»' Uw beider verdiensten voor het 
'fi''- • gildewezen, geachte jubilarissen, waar-

bij gevoegd de persoonlijke verdiensten 
van een Uwer op verenigingsgebied, 
heb ik ter kennis gebracht van onze 
geëerbiedigde Vorstin, Koningin Julia-
na, en 't heeft Hare Majesteit behaagd 
LI een Koninklijke onderscheiding toe 
te kennen, en U beiden te verlenen de 
eremedaille verbonden aan de Orde 
van Oranje-Nassau. Ik zal U de tekst 
van het Koninklijk Besluit voorlezen. 

Het is de eerste keer in de geschiede-
nis van Diessen, dat een dergelijke Ko-
ninklijke onderscheiding aan een Dies-
senaar is verleend en ik moge U en ook 
het Gilde St. Sebastiaan, hiermede wel 
van harte feliciteren, daarbij de wens 
uitsprekende, dat het U gegeven moge 
zijn deze onderscheiding nog een leng-
<-e van jaren in goede gezondheid te 
kunnen dragen tot voldoening van U 
zelf en tot heil en vreugde van het Gil-
de St. Sebastiaan met hun fiere schare 
Gildebroeders, allen bezield met het 
ideaal: te dienen God, Koningin en Va-
derland. Zo zij het. 

Met zeer groot genoegen zal ik U 
beiden thans de Kon. Eremedaille op-
spelden." 

Burgemeester Wijnhoven decoreert de beide jubilarissen 
tijdens het spelen van het Wilhelmus. Rechts op de foto 
de ZeerEerw. Heer Pastoor van der Linden. 

Daarna speldde de Burgemeester 
onder het spelen van het ,,Wilhelmus" 
de Jubilarissen de decoraties op. 

Dan spreekt Willem Luijten, voor-
zitter van de Kring. 

Hij staat verwonderd over de uit-
nemende geest bij Sint Sebastiaan en 
Sint Joris en dankt de jubilarissen voor 
alles wat zij gedurende die vijftig jaren 
\ oor het Gilde hebben gedaan. 

De Hoofdman van Dijk huldigt op 
zijn beurt de feestelingen, dankt hen 
voor de aangeboden koffietafel en 
hoopt over tien jaar op het diamanten 
feest in dezelfde feeststemming bijeen 
te zijn. 

Dan neemt de Koning, de Heer J. J. 
J. Peeters, het woord en dankt van ach-
ter de tapkast op de hem eigen bekende 
wijze op de eerste plaats God die de 
jubilarissen vijftig vruchtbare jaren 
gildeleven heeft willen schenken. Ver-
volgens dankt spreker H. M. de Konin-
gin voor deze twee eerste onderschei-
dingen welke ooit in Diessen werden 
verleend, de Burgemeester voor al zijn 
moeite en ieder die bijgedragen heeft 
voor het welslagen van deze feestelijke 
bijeenkomst, waarbij vooral de Kamer-
beheerder niet mag worden vergeten. 

Dan wordt de rij van sprekers beslo-
ten door de jonge hoofdman van Sint 
Joris, de Heer J. Timmermans. Hij 
spreekt namens de jongeren wanneer 
hij zegt een voorbeeld te kunnen nemen 
aan de gehoorzaamheid, de bereidwil-
ligheid en de goede trouw, gilde-eigen-
schappen welke de jubilarissen ten vol-
le blijken te bezitten. Voor het in stand 
houden van de tradities kunnen de jon-
geren zich geen beter voorbeeld wen-
sen. Hij verheugt zich over de goede 
samenwerking tussen de beide gilden 
en biedt vervolgens de gedecoreerden 

L , 



ieder een pijp aan met oprechte wens 
dat ZIJ hier nog lang uit zullen mogen 
roken 

Thans volgt een weivoorziene koffie-
tafel waarbij onder leidmg van de bur-
gemeester, uit volle borst het feestlied 
gezongen werd 

Het feest werd besloten met een ge-
zellig samenzijn waarbij de dochtertjes 
van de kastelein met een geestige sa-
menspraak kwamen en de dochter van 
Wethouder Roozen op verdienstelijke 
Viijze de lof van Diessen zong 

Smt Sebastiaan en zijn gouden jubi-
larissen kunnen met voldoening terug-
zien op een uitermate geslaagde feest-
avond V. elke onder leiding stond van 
de Secretaris de Heer van Gils en wel-
ke met een verlengd sluitingsuur en een 
fiartelijk dankwoord van de Burge-
meester werd gehonoreerd 

GILDE SINT DIONYSIUS TE 

TILBURG 290 JAAR. 

Daar op de oorspronkelijke datum — 
9 October — de zaal van het Gildehuis 
Hotel de Lindeboom ' niet beschikbaar 
was moest de viering van de jaarlijkse 
Dionysius-dag verschoven worden tot 
Dinsdag 18 October j 1 

Traditiegetrouw werd begonnen met 
een H Mis m de parochiekerk van het 
Heike \A aarbij pi m 25 gildebroedeis 
aanw ezig waren 

Na afloop schaarden de aanwezigen 
zich rond een goed voorziene koffie-
tafel welke na een kort gebed door de 
gildemoeder, alle eer werd aangedaan 

Onder het genot van een goede dronk 
bleef men nog geruime tijd bijeen om 
zich daarna 's middags opnieuw te ver-
zamelen onder de schutsboom 

Ofschoon de regen bij stromen neer-
Mei, waren na afloop allen zeer voldaan 
m het bijzonder onze oudste gildebroe-
der de Heer Th Schilders welke zich 
n.et een volle serie het recht verzeker-
de het komende laar het wisselschild 
op de borst te dragen 

Tot slot stond een Cabaret-Bal-
A\ ond op het programma De voorzit-
tei van het feestcomité de heer Jos \ 
Es, opende met een gloedvolle rede 
deze avond en bracht dank aan de qulle 
gevers die zoveel tot het welslagen \an 
deze dag hadden bijgedragen 

In een bont programma brachten 

Fiidy van Maurik John Hermans en 
Willy de Geest de lachspieren danig 
m beweging en onder leiding van het 
orkest van Kees van Gestel gingen me-
nigmaal de beentjes van de vloer 

Het was een lange —̂  \ an 8 uur 
s ochtends tot 2 uur s nachts — doch 

onvergetelijke dag het aloude St Dio-
nvsius-gilde waardig 

M C VAN DE V E N 

DE SINT BIJ DE GILDE-

BROEDERS VAN ST. DYONISIUS. 

Op hun schietterrem aan de Hilva-
renbeekseweg hielden de gildebroeders 
een surpriseverschieting die bijzonder 
goed is geslaagd, vooral dank zij een 
bezoek van St Nicolaas met zijn 
knecht 

Begrijpelijk had de H Man wel het 
een en ander op te merken op de vol-
wassenen doch voor de kinderen was 
hl] de goedheid zelve 

Na een geanimeerde strijd was de 
uitslag als volgt 1 A v d Poel, 2 M 
V Nieuwburg, 3 C v Gils, 4 J Segers, 
5 A Leijten, 6 P Tuerlings 7 Zwarte 
Piet, 8 Th Schildeis 9 M v d Ven, 
10 Jos Heeren, 11 C v Huygevoort; 
12 C Rosen, 13 Z v Oirschot 14 P 
Kennis, 15 St Nicolaas 

LANDJUWEEL 1955 
Prijzen, uitsluitend voor Gilden en 
Schutterijen buiten Brabant, 

naar welke mededingen die uit Neder-
lands Limbuig België en West-Duits 
land 

Op alle zilveren schilden is de St 
Jorisbeeltenis aangebracht 

Voor de Brabantse schilden is een af-
zonderlijke serie prijsschilden waar-
naar de Gilden buiten Brabant niet 
mededingen 

Schoonste geheel in de optocht 
(buiten Brabant) 

Ie prijs (groot zilveren scmld ge-
schonken door Intern Bouwcompagnie 
van Heesewijk, Best) St Sebastiaan, 
Wespelaar (België) 

2e prijs (zilveren schild) St Nico-
laas Meyel (Limburg) 

3e prijs I kleiner zilveren schild) St 
Sebastiaan Koningswinter (Dtslnd ) 

Mooiste zilver buiten Brabant is niet 
op tentoonstelling Gilde-attnbuten ge-
bracht en dus niet beoordeeld 



Verstkomende Schutterij uit Gelder-
land: 1ste prijs niet toegekend. 

Verstkomende Schutterij uit Nederl. 
Limburg: beiden Ie pr. (kleiner zilv. 
schild): St. Nicolaas, Meyel en St. 
Willibrord, Meyel, beiden uit Ned. 

Verstkomende Schutterij uit België: 
Ie pr. (kleiner zilveren schild): St. Se-
bastiaan, Wespelaar (B.). 

Verstkomende Schutterij uit West-
Duitsland: Ie pr. (kleiner zilv. schild). 
St. Sebastiaan, Köningswinter (Gilde). 

Gildedansen voor gilden buiten Bra-
bant: Aan de Belgische Gilden is op 
andere wijze tegemoet gekomen. 
Blinde prijzen. 

Deze worden toegekend voor afzon-
derlijke prestaties, waaronder o.a. val-
len exercitie, klaroen- of fluitkorpsen, 
trommelen enz. 

Ie prijs (groot zilveren schild): St. 
Nicolaas, Meyel, voor Groepstrommen 
en Marcheren. 

2e prijs (kleiner zilveren schild): St. 
Willibrord, Meyel, voor Marcheren. 

3e prijs (kleiner zilveren schild): St. 
Sebastiaan, Köningswinter, voor Mar-
cheren en Ordelijkst geheel. 
Uitslagen Herdenkings- en Prijs-
schilden voor de Gilden der 
N.B. Federatie. 

Alle schilden zijn — op een enkele 
uitzondering na — voorzien van de 
beeltenis van St. Joris. 

A. Herdenkingsschilden (zilver) 
met opschrift: 
Aan het gilde 
met dank v. Brabantse Gilden." 
Aan de 10 Eindhovense Gilden, 
welke tezamen het Landjuweel 
organiseerden en niet naar de 
wedstrijden op 26 Juni a.s. mede-
dingen. 

Deze schilden zijn aangeboden door 
verschillende schenkers. 

Totaal zijn 10 herdenkingsschilden 
aangeboden. 

B. Prijsschilden. 
De zilveren schilden, welke als 4e, 

5e, 6e prijs enz. staan vermeld zijn even 
groot als de 3e prijs schilden. 

1. Oorspronkelijkst geheel (in de 
optocht): 

Ie prijs (groot zilveren schild, ge-
schonken door Mgr. Mutsaers, Bisschop 
van s-Hertogenbosch): H. Bloed, Box-
meer. 

2e prijs (zilveren schild): O. L. Vr., 
Aarle-Rixtel. 

3e prijs (kleiner zilveren schild) St. 
Jan, Leende-Strijp. 

2. Schoonste en fraaiste geheel in 
de optocht. 

Ie prijs (Groot zilveren schild, ge-
schonken door het Gemeentebestuur 
V. Eindhoven): St. Barbara, Oisterwijk. 

2e prijs (zilveren schild, geschonken 
door Jhr. Mr. R. A. van Rijckevorsse', 
Voorz. N.B. Federatie, Berlicum: St. 
Anna, Nederwetten. 

3. Bestgaand en ordelijkste gilde 
niet gecostumeerd. 

Ie prijs (groot zilveren schild, ge-
schonken door Mgr. Heezemans, De-
ken van Eindhoven): St. Catharina, 
Helmond. 

2e prijs (zilveren schild): St. Joris, 
Budel. 

3e prijs (kleiner zilveren schild) :St. 
Joris, Asten. 

4. Bestgaand en ordelijkste gilde 
gecostumeerd. 

Ie prijs (groot zilveren schild, ge-
schonken door Mevr. M. Boon-van 
Kol, Eindhoven): St. Willibrord, Vlier-
den. 
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Vele soorten slaghoed]es, buskruit, kogels, diverse maten wipvogels, versnellers, kogelvormen, 
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Frans Kosters. Ouderling van het Gilde St. Barbara te 
Oisterwijk, 86 jaar oud en 66 jaar gildebroeder. Begiftigd 
door H. M. de Koningin met de ere-niedaille verbonden 
aan de Orde van Oranje Nassau. 

2e prijs (zilveren schild): O. L. Vr.. 
Aarle-Rixtel. 

5. Schoonst uitgebeelde patroon-
heilige in de optocht. 

Ie prijs (groot zilveren schild, ge-
schonken door C. A. B. A. M. Schade, 
ondervoorz. Kw. v. Oirschot, Moer-
gestel): St Barbara, Oisterwijk. 

2e prijs (zilveren schild): St. Catha-
rina en Barbara, Leende. 

6. Vervallen. 
7. Gilde met de meeste gildebroe-

ders m de optocht. 
Ie prijs (zilveren schild): St. Anto-

nius en St. Sebastiaan, Beugen. 
8. Mooiste geheel Standaard Ruiter 

en paard. 
Ie prijs (groot zilveren schild, ge-

schonken door Dagblad Oost-Brabant 
te Eindhoven): St. Barbara, Oisterwijk. 

2e prijs (zilveren schild, geschonken 
door Jan Nienhuis, Eindhoven): O. L. 
Vr , Elshout. 

9. Beste standaardruiter, beoor-
deeld in optocht en op wedstrijd. 

Ie prijs (zilveren legpenning, ge-
schonken door Z. K. Hoogheid Prins 
Bernhard der Nederlanden): St. Joris, 
Moergestel. 

2e prijs (zilveren schild, geschonken 
door P. v. Luyt, Eindhoven): O. L. Vr., 
7 Weeën, Lierop. 

3e prijs (kleiner zilveren schild): St. 
Jan, Leende-Strijp. 

4e prijs (kleiner zilveren schild: H. 
Kruis, Gerwen. 

10. Oudste in de optocht meelopen-
de gildebroeder (met stuk van over-
tuiging). 

Ie pr. (kleiner zilveren schdd): Wil-
lem Eijkholt, in Mei 1955 86 jaar ge-
worden (aantekening van welk Gilde 
is in het ongerede geraakt). 

11. Vervallen. 
12. Oorspronkelijkst gildecostuum 

(d.w.z. dat de oude geest ademt). 
Ie prijs (kleiner zilveren schild): St. 

Nicolaas, Haps. 
13. Schoonste verzameling gilde-

zilver. 
Ie prijs (zilveren legpenning van 

Hare Majesteit Juliana Koningin der 
Nederlanden): St. Antonius, Sambeek. 

2e prijs (zilveren schild): St. Catha-
rina, Herpt. 

14. Mooiste en best onderhouden 
verzameling Koningszilver. 

Ie prijs (groot zilveren Ereschild, ge-
schonken door het Ridderlijke Gilde 
van St. Sebastiaan te Eindhoven: St. 
Nicolaas, Haps. 

2e prijs (zilveren schild): St. Agatha 
Heeze. 

15. Schoonste Juweel. 
Ie prijs (groot zilveren schild, ge-

schonken door Jhr. Mr. C. van Rijcke-
vorssel, Nijmegen): St. Barbara, Vught 
voor 1 juweel en 2 torentjes. 

2e prijs (zilveren schild): St. Anto-
nius, Nuland. 

16. Mooiste verzameling Gilde-
eigendommen. 

Ie prijs (zilveren schild, aangeboden 
door H. K. Hoogheid Prinses Wilhel-
mma der Nederlanden): St. Catharina-
gilde, Vught. 

Nota. Naar deze prijs dongen alle 
Brabantse Gilden mee, ook de Eindho-
vense, zulks ingevolge speciale wens 
van H. K. Hoogheid. 

Alle voor deze speciale wedstrijd in 
aanmerking komende voorwerpen 



moesten op de tentoonstelling aanwe-
zig zijn, terwijl, ten behoeve der jury. 
een lijst moest worden bijgevoegd, 
waarop alle voorwerpen waren ver-
meld. Van Gilden, die geen lijst hadden 
bijgevoegd, werden de eigendommen 
door de jury niet beoordeeld. 

17. Oudste Koningsschild. 
Ie prijs (zilveren schild); St. Joris, 

Reusel. 
2e prijs (kleiner zilveren schild): St. 

Willibrord, Esch. 
18. Mooiste Koningsschild na 1945. 
Ie prijs (zilveren schild, geschonken 

door fa. P. van der Velden. Eindho-
ven): St. Jan, Leende-Strijp, 

2e prijs (kleiner zilveren schild): St. 
Agatha, Heeze. 

19. Vervallen, 
20. Origineelste gildevaandel. 
Ie prijs (zilveren schild); St. Anto-

nius, Mierlo-Hout. 
2e prijs (klein zilveren schild): St. 

Nieolaas, Valkenswaard. 
21. Mooiste gildevaandel. 
Ie prijs (zilveren schild): St. Dyoni-

sius, Tilburg. 
2e prijs (kleiner zilveren schild): St. 

Sebastiaan, Boxtel. 
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3e prijs (kleiner zilveren schild); St. 
Catharina, Herpt. 

22. Oudste Standaardvaandel. 
Ie prijs (zilveren schild); St. Joris. 

Udenhout. 
2e prijs (kleiner zilveren schild); H. 

Kruis, 'Gerwen. 
23. Mooiste Standaardvaandel. 
Ie prijs (zilveren schild): St. Sebas-

tiaan, Oisterwijk. 
2e prijs (kleiner zilveren schild); St. 

Joris, Haaren. 
24. Oudste Perkament. 
Ie prijs (zilv. schild); St. Antonius, 

Sambeek. 
25. Best verzorgde notulen. 
Ie prijs (zilv. schild, geschonken 

door N.V. van Pierre, Dir. Jan Kes-
sels, Eindhoven: St. Margaretha, Aarle-
Rixtel. 

26. Oudste papagaai. 
Ie prijs (kleiner zilv. schild): St. Jo-

ris, Hapert. 
27. Oudste gildetrom. 
Ie prijs (kleiner zilv. schild): St. An-

tonius-Sebastiaan, Beugen. 
28. Mooist bewerkte gildetrom. 
Ie prijs (zilv. schild): St. Anna, Ne-

derwetten. 
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29 Personeel-vendelen Klasse A 
Ie pii]s (groot zilv schild geschon-

ken door prof J de Q u a y Commissan-, 
det- Konmqm m N Br ) W Mar tens 
St Antonius-Sebast iaan Beugen 

2e pn)s (zilv schdd geschonken door 
L de Rooij-Cyrath) F Louw er*; St 
Sebast iaan Oirschot 

30 Personeel-vendelen Klasse B 
Ie prijs (groot zdv schdd geschon-

ken door L H V d Kamp Eindhoven) 
H Bax St Jan Leende-Strijp 

2e piijs (kleiner zilv schild ge-
schonken door Heemk Kring Kempen-
land Eindhoven) G Wi jnan t s St 
Wil l ibrord W a a l r e 

3e prijs (kleiner zilv schild) M 
Klomp St Wi l l ib rord Vl ierden 

31 Personeel-vendelen Klasse C 
Ie prijs (zilv schild geschonken doo ' 

Kringbestuur Kempenland) A Aar t s 
St Jansgilde Soeiendonk 

2e piijs (kleiner zilv schild) J Roes 
H Sacramentsgi lde Heesch 

3e pr (kleiner zilv schild) W V e r -
duyn St Jan Leende-Strijp 

4e pr (kleiner zilv schild) G v d 
Broek St M a r t m u s W a a l r e 

5e pr (kleiner zilv schild) W \ a n 
Meijl St Ca thar ina-Barbara Leende 

6e pr (kleiner zilv schild) G W e e -
n"n St Antonius-St Nicolaas Groe-
ningen 

32 Vendelen Junioren t/m 16 jaa"* 
Ie pr (kleiner zilv schild geschon-

ken door Jhr M r J T h Smits van 
Oven van Eckar t E indhoven) W de 
Bakker St Sebast iaan Oisterwijk 

2e pr (kleiner zilv schild) Adams 
•van St Hube i tus Berkel-Enschot 

Eervolle vermelding voor H v Ber 
kei St Barbara Vugh t 

33 Groepsvendelen voor 4 t m G 
personen 

Ie pr (groot zilv schild, geschonken 
door de Emdh Nuts spaa rbank Dir 
H Volkers) St Ca thar ina-Barbara 
Leende 

2e pr (klemei zilv schild geschon-
ken door M H H Latour, E indhoven) 
St Huber tus Berkel-Enschot 

3e pr (kleiner zilv schild) St Anto 
nius-Sebast iaan Beugen 

34 Groepsvendelen door meer dan 
6 personen 

Ie pr (groot zih schild, geschonken 
door het Emdhovens Dagblad (eiqen 

ontwerp) St Jan Soerendonk (m lof) 
2e pr (zilv schild geschonken door 

Metaa l comp Brabant Eindhoven) 
H Saciamentsgi lde Hulsel 

35 Mooist zich presenterende ven-
delgroep (dus eventueel met Koning 
Hoofdman en tambours) 

l e p r (zilv schild) St Jan Leende-
Strijp 

2e pi (kleiner zilv schild) St Hu-
bertus Berkel-Enschot 

Nota Deze pnjs v/erd gelijktijdig 
beoordeeld bij het groepsvendelen van 
elke gioep 

36 Roffelen en marsslaan gilde-
trom (Elke t rommelaar u erd op rof-
felen en marsslaan beoordeeld) 

Ie prijs (zilv schild) A \ Bokho-
ven St Antonius Terheijden 

2e pr (kleiner zilv schild) V e r -
\ o o r t H Bloed Boxmeer 

3e pr (idem) A Melsen St An to -
nius Sambeek 

4e pr (idem) Ant Aar ts Soeren-
donk 

37 Roffelen en marsslaan dieptrom 
en muziektrom (Elke trommelaar werd 
op roffelen en marsslaan beoordeeld) 

Ie pr (zilv schild) A Jacobs St 
Dyonisius Ti lburg (met veel lof) 

2e pr (kleiner zilv schild) Ant 
Aar ts St Jan Soerendonk (met lof) 

3e pr (idem) Jan Peeters St Cae-
cilia Ve ldhoven 

4e pr (idem) A v Bokhoven St 
Antonius Terheijden 

Eervolle vermelding \ o o r A de Kok 
St Ca tha ima Herp t 

38 Roffelen en marss laan Junioren 
t/m 16 jaar op gildetrom dieptrom of 
muziektiom naai keuze (Elke t romme-
laar werd op roffelen en marsslaan 
beoordeeld) 

Ie pr (zilv schild) v d Palen St 
Jan Leende-Strijp 

2e pr (kleiner zilv schik ') J Sar 
valski St Sebast iaan Oisterwijk 

3e pr (kleiner zilv schild) J Rooy-
mans St Jan Soerendonk 

39 Groepst rommen met 3 t/m 5 
tambours (Trommen mochten gemengd 
zijn d w z gilde- en andere t rommen) 

Ie pr (zilv schild) St Ba iba ra 
Oisterwijk 

2e pr (kleiner zilv schild) St Hu 
bertus Berkel 
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Eervoile \ermeldmg St Jan Leen 
de-Stri]p 

40 Groepstrommen met 6 en mee 
tambours (Tiommen mochten ge-
mengd zijn d w z gilde- en andere 
trommen) 

Ie pr (zilv schild) O L Vrouu 
Aarle-Rixtel 

2e pr (kleiner ziH schild) St Cae-
cilia Veldhoven 

41 Vervallen 
Nota De prijzen werden toegekend 

V piijstitels naar het oordeel der jury 
42 Gaaischieten Federatiekoning 

Gew eer 
l e p r (ziK konmgskruis Federatie-

konmg hoofdgaai) v d Linden Gel-
drop 

2e pr (kleiner ziK schild zijd-vo-
gels) A de Kat St Cath Heijt 

3e pr (idem) Ras St Hub Berkel 
4e pr (idem) \ Stiphout St Ants 

Sambeek 
5e pr (idem) Nieuv.buig St Dyoni-

sius, Tilburg 
Nota Op deze schutsboom was een 

vijftand aangebracht De hoogste gaai 
was de hoofdgaai 

43 Gaaischieten Federatiekoning 
Kruisbooq 

Ie pr (zilv konmgskruis Fedeiatie-
konmg) A Schellekens O L Vrouw. 
Oirschot 

44 Korps Gevi eer 
l e p r (groot zilv schild geschonken 

door H I P Boon Dir Stadsautobus-
dienst, Eindhoven) Sta Cath , Herpt 

2e Dr (zilv schild) St Antonius 
Waalwijk 

3e pr (kleiner zilv schild) St An-
tonius, Terheijden 

4e pr (idem) St Ant , Waalwijk 
5e pr (idem) St Hubertus Berkel 
6e pi (idem) St Ambr WaaKvijk 
7e pr (idem) St Ambr , Waalw ijk 
8e pr (idem) O L Vr , Elshout 
45 Korps Kruisboog 

Ie pr (zilv schild) O L Vrouw, 
Oirschot 

2e pr (kleiner ziK schild) St Se-
bastiaan Oirschot 

3e pr (idem) St Barb Oirschot 
45a Korps Handboog 
Ie pr (zilv schild) St Sebastiaar 

en St Barbara Moergestel 
2e pr (kleiner zilv schild) St Se-

bastiaan Haaren 
3e pi (idem) St Sebast Haaren 
46 Kampioen Gew eer 
l e p r (zilv schild) Jo v Nunen St 

Joris Udenhout 
Konmq Handboog P de Jong St 

Ants /Sebastiaan Haaren (zilv schddj 
47 Kampioen Kruisboog 
Ie pr (zilv schild) P Schellen O 

L Vrouw Ouschot 
48 Kampioen Handboog 
Ie pr (zilv schild) C Pertoons, St 

Sebastiaan en St Barbara Moergestel 
49 Peisoneelprijzen Kruisboog 
l e p r (ƒ10—) J v Nunen St Bar-

bara Ouschot 
2e pr (ƒ7 50) A Schellekens O L 

Vrouu Oirschot 
3e pr (ƒ5—) F v d Loo St Bar-

bara Oirschot 
50 Personeelpnjzen Handboog 
Ie pr (ƒ 10—) P de Jong St An-

tonius St Sebastiaan, Haaren 
2e pr (ƒ7 50) C Persoons St Se-

bastiaan en St Barbara Moergestel 
3e pr (ƒ5—) A v d Wiel St 

Antonius St Sebastiaan, Haaren 
Ook voor extra-aanbiedmgen zijn 

geldprijzen verschoten 

Het Praesidium van het Land-
juweel 1955 

A J A van Abbe Voorzitter 
C J Paaymans Ondervoorzitter 
Jos H J Schroeders Secr -Pennmgm 

Het Uitvoerend Comité 
K Vermeeien Voorzitter 
Math V d Voort, Secretaris 

Redactie en Uitgever van „de Gildetrom", 

w^ensen alle gildebroeders 
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