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BARONIE

Gildefeest bij het Kloveniersgilde Sint Antonius Abt
te Terheijden

MARKIEZAAT

Goud en zilversmederij

Sniederslaan 17a, 5531 EG Bladel
Telefoon (0497) 38 79 36

Het adres voor het
vervaardigen en ontwerpen
van al uw gildezilver

Wij maken alle uniformen op maat naar ons of
Uw eigen ontwerp in eigen atelier.
Bij ons zit U ook goed voor bijwerkingen van uniformen.
Bij ons verkrijgbaar: alle toebehoren o.a. extra lange
gildekousen. (tot ver over de knie)
Maak vrijblijvend een afspraak,
wij komen zonder verplichtingen.
KleermAKerij Belien
Kerkstraat 20
3930 Hamont (België)(in Budel net over de grens)
Tel. vanuit NL. 00-3211/44 52 58

Mgr. Völkerstraat 33, 5171 JM Kaatsheuvel NL
Tel.: (0416) 27 22 54, b.g.g. 27 65 48 - 27 70 72
Internationaal Tel.: 0031 (416) 27 22 54

LEVENSBOOM

EDELSMEDERIJ
NOL COOPMANS V.O.F.
GESLAGEN SCHOONHEID

ATELIER VOOR HET LATEN ONTWERPEN EN
VERVAARDIGEN VAN AL UW EXCLUSIEF
HANDVERVAARDIGD GILDEZILVER

GIET- SMEEDWERKEN
IJZEREN
RAMEN

EXCLUSIEVE INRIJPOORTEN

VOORDEURPANEEL

Wij zijn tevens leverancier van:
 Antieke trapspijlen
 Gietijzeren muurankers
 losse onderdelen voor poorten en hekken
(hekpunten, granaatappels, ringen, krullen, ect.)

DOCUMENTATIE OP AANVRAAG

GERSJES GIETIJZEREN RAMEN B.V.
Berkdijk 13A, 5271 SR St.-Michelsgestel, Tel. (073) 551 34 71
Fax (073) 551 69 68. Open: Ma. t/m Vrij.: 9.00-17.00 uur. Za. op afspraak.
Voor inrijpoorten uitsluitend op afspraak.
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Breestraat 47, St. Anthonis Tel. (0485) 38 33 66
GRAVEREN - DRIJVEN - CISELEREN - GIETEN
5632 PG Eindhoven, Kruburg 1a,
Tel.: (040) 241 85 86, Fax: (040) 241 20 78

Blinkt uit in vakmanschap

TER INLEIDING
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Onlangs viel de opmerking, dat veel berichten in De Gildetrom beginnen
met één en hetzelfde woordje: ’Op’. Daarop volgt dan een datum, en die
wisselt dan gelukkig wel steeds. Is dat iets om even bij stil te staan? Waarom
niet, je kunt toch overal wel even bij stilstaan? Dat houdt toch niet echt op?
Even stilstaan wil immers nog niet zeggen, dat de (op)tocht gestopt is?
Die opmerking maakt ons ervan bewust, dat we in de loop van een jaar veel
stapjes zetten, misschien wel elke dag van het jaar. Het noteren van de datum
bij die stapjes is in feite het schrijven van geschiedenis. Dat doen wij blijkbaar
consequent en uitvoerig, met de bijbehorende achtergrondverhalen en foto’s.
Zo te zien schrijven wij geschiedenis. Leuk voor later, als wetenschappers
zich willen oriënteren op ons, op wat wij nu doen en wie wij nu zijn.
Het toeval - als dat bestaat - wil, dat cultuurwetenschappers onlangs begonnen zijn met een historisch onderzoek naar het verleden van onze gildes. Hoe
oud zijn die gildes, wie waren de leden, wat deden die naast het lidmaatschap
van hun gilde? Zulke vragen zijn belangrijk, als je iets meer te weten wilt
komen van de geschiedenis, van wat er achter elkaar gebeurd is en wat het
verband is tussen de gebeurtenissen. Als je zo’n onderzoek goed uitvoert en
goed beschrijft, dan kun je ’doctor’ worden. Als je tenminste doctorandus
bent. En anders ben je een onmisbare bron, die met financiële steun van het
provinciebestuur bestudeerd moet worden.
Genoeg stilgestaan bij deze losse opmerking, die misschien niet eens bedoeld
was voor diepzinnige bespiegelingen over de waarde van geschiedvorsing.
Wij zijn architekt, arts, burgemeester, directeur, huismoeder of -vader, metselaar, notaris, timmerman of zakenman/vrouw (in alfabetische volgorde) én
lid van een gilde. En voor de meesten van ons geldt, dat we inwoners zijn van
het noordelijk deel van het voormalige hertogdom Brabant, dat door toedoen van een bij historici en politici ongetwijfeld bekend groepje mensen
’Noord-Brabant’ is gaan heten. Zo’n naam verklaart de geschiedenis van ons
stukje wereld en met die naam zijn wij vertrouwd en daarmee hebben wij
veel van onze organisaties getooid, al denken wij er niet altijd bij na, dat het
grootste stuk van dat historische Brabant in een ander land ligt. Toch is dat
een feit en het toeval - als dat bestaat - wil, dat het hedendaagse provinciebestuur de historisch gegroeide eigen naam (en identiteit?) ... toch maar niet
heeft afgeschaft.
Met ingang van de nieuwe jaargang zal het Euro-tijdperk beginnen. Penningmeesters en administrateurs zullen er weer een karweitje bij hebben, ook
de onze. Onze beurzen en onze taal zullen er wel aan wennen, maar het
meervoud van ’de guld’ zal voorlopig nog niet ’de gulden’ worden.
Met ingang van het nieuwe jaar zal ook de personele ’bezetting’ van uw
tijdschrift er weer iets anders uit gaan zien. Adri Boot geeft het correspondentschap voor de Kring Baronie en Markiezaat over aan Jac. Dekkers,
Jacques Govers keert terug in de hoofdredactie en Ton de Brouwer volgt als
afgevaardigde van de NBFS ons aller Rein Haase op. En op termijn zal ook
de nijvere Lau Huijbers een opvolger moeten krijgen.
Ondertussen gaat het gildeleven in (Noord-)Brabant ’gewoon’ door en zullen er dus nog wel wat zinnetjes beginnen met ’op’.
Op naar 2002!
Ad Dams
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Medewerkers aan dit nummer
W. Adams, A. Antonis, J. Bax, G. Brekel, H. v. Breugel, H. v.d. Broek,
B. van Bussel, H. v.d. Eikhof, J. Geelen, J. van Gils, H. Gooren, J. Hakkens,
R. van Hal, W. Hamers, Th. van Hattum, S.C. Huijbregts, M. Hulsen,
A. Jacobs, F. Jansen (foto’s), J. Klerks, L. Konings, J. Lennarts (foto),
C. Peijs, G. van Pelt, H. de Rooij, M. v.d. Sande, J. Schakenraad, H. van
Schalkwijk, T. Smits, J. Verheijen , Verschuur, E. Vincent, R. Vogels, A. v.d.
Voort, Vorstenbosch, F. Vriens, R. Weijtmans, v.d. Wiel, van Zutphen

Reportage
Hoofdliedendag 2001 in teken van website en onderzoek

FEDERATIEVOORZITTER ZOEKT
SPONSORS OM ACTIVITEITEN TE
VERGROTEN
Zaterdag 13 oktober kwamen maar liefst 425 gildeleden naar de hoofdliedendag.
Een absoluut record. De zaal in het provinciehuis barstte haast uit haar voegen.
Federatievoorzitter Tom van der Weijden stond in zijn jaarrede onder meer stil
bij de minpunten van het jongste Landjuweel, het aantrekken van sponsors om
activiteiten te bekostigen en riep op tot verantwoord beheer van waardevolle
gilde-attributen en documenten.
door Kees van der Bruggen

De hoofdliedendag 2001 stond echter
vooral in het teken van de website (www.
schuttersgilden.nl) en het wetenschappelijk onderzoek naar de oorsprong van
de Noordbrabantse schuttersgilden door
de Katholieke Universiteit Brabant
(KUB) uit Tilburg. Voorts een novum:
de traditionele jaarrede van federatievoorzitter mr. Tom van der Weijden werd
dit jaar opgevrolijkt door verschillende
open doekjes (applaus).
Gildeheren als deelnemers
Volgens goed gebruik begon de jaarlijkse
’bezinningsdag’
voor
hoofdlieden,
bestuurders en ’veelbelovende gildebroeders en -zusters’ met een gildemis in de
Sint Jan. Dit jaar was het Kwartier van
Oirschot aan de beurt om de plechtigheden op te luisteren en de keuze was
gevallen op het heropgerichte gilde Sint
Barbara - Sint Joris uit Boxtel. Mede
door de inzet van dit gilde en de koren
van de Sint Petrus- en Maria Reginaparochie werd het een feestelijke en sfeervolle eucharistieviering, waarin mgr. drs.
A.L.M. Hurkmans voorging met pastor
V. Blom als concelebrant. De Bossche
bisschop stond in zijn homilie stil bij de

functie van gilden, die van oudsher de
taak hebben te beschutten. „Gilden
moeten het altaar mee veilig stellen. Wij
geloven dat het goed is dit te geloven.
Deze waarden mag u beschermen en in
het hart opnemen. Laat dit zien door op
zondag naar de kerk te gaan”. Onder zijn
gehoor in de kathedrale basiliek en later
ook in het provinciehuis bevond zich een
aantal gildeheren. Als deelnemers aan de
hoofdliedendag. Een signaal dat er van
die zijde meer interesse voor de achtergronden en de beweegredenen van de
schuttersgilden bestaat.
Tolerantie uitdragen
Commissaris van de Koningin, mr.
Frank Houben, had aanvankelijk een te
drukke agenda om de hoofdliedendag bij
te wonen. Desalniettemin vond hij gelegenheid om een deel van het programma, zowel in de Sint Jan als in het
provinciehuis, bij te wonen. Vooral zijn
komst naar het provinciehuis was van
belang, want hier kon hij de website,
www.schuttersgilden.nl, officieel in
gebruik stellen. Voor het zover was, kreeg
federatievoorzitter mr. Tom van der
Weijden alle gelegenheid in zijn jaar-
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Veel belangstelling voor het zilverwerk van Noud Peters in de grote hal van het provinciehuis

Van derWeijden: „Wil de federatie aan andere
dingen geld besteden, moeten we sponsors hebben”
rede uiteenlopende zaken aan de orde
stellen. Opvallend dit jaar was de bijval
die hij door middel van applaus uit de
mudvolle zaal Bois le Duc (425 deelnemers in plaats van de geplande 350)
kreeg. Drie keer volgde een zogenaamde
open doekje. De eerste keer ontving hij
bijval met zijn opmerkingen over de
actuele situatie in de wereld. „Als gilden
hebben wij meer dan ooit de plicht onze
geest van broederschap, van tolerantie en
van openstaan voor anderen uit te stralen
en uit te dragen. Wij hebben een binding
aan de kerk, maar beoordelen anderen
niet op geloof en levensovertuiging.
Laten we zo bijdragen aan de groei van
het besef dat de mensheid alleen in vrede
toekomst heeft”.
Noordbrabantse Federatie
De tweede keer kreeg hij de handen op
elkaar bij het uitdelen van een pluim aan
het gilde uit Boxtel, met koor en celebrant, die samen met velen zorgden voor
’een indrukwekkende eucharistieviering’. Het derde applaus betrof de discussie rondom het voorstel de naam van
de provincie Noord-Brabant te veranderen in Brabant. Nadrukkelijk stelde Van
der Weijden: „Ik heet u allen van harte
welkom op de jaarlijkse hoofdliedendag
van de Noordbrabantse Federatie van
Schuttersgilden”.
Het landjuweel 2001
Het Landjuweel 2001 in Helmond is,
volgens de federatievoorzitter, niet helemaal zo gelopen, zoals het gelopen zou
moeten hebben. „Afgezien van het weer
was zondag 17 juni, de hoogtijdag, een
dag waarop heel veel dingen goed gingen. Natuurlijk gingen er ook dingen
mis”. Hij noemde de tentoonstelling en
het gebrek aan discipline bij gildebroeders. Gereserveerde plaatsen voor de
gasten (sponsors) bij de eucharistieviering werden zonder pardon ingepikt
door gildeleden. Bij de erewijn en de
daarop volgende maaltijden zaten bijna
170 mensen meer aan tafel dan waarop

Drie bestuursleden van de federatie geven een
toelichting aan de pers over de website en het
grote onderzoek van de Katholieke Universiteit
Brabant.Ton de Brouwer, Jack Goudsmits en
Tom van der Weijden (v.l.n.r.)

Met een druk op de bekende knop stelt Commissaris van de Koningin mr. Frank Houben
de website in gebruik
gerekend was. „Het is hoe dan ook een
gildelid onwaardig zich zo te gedragen”,
aldus de federatievoorzitter.
Hij noemde het een goede vondst de
herinneringsschilden gedurende de
optocht uit te reiken. Een ander idee,
opgedaan tijdens het federatietoernooi
vendelen, enz. in Haaren, verdient in zijn
ogen eveneens navolging. Daar werden
de wedstrijden geopend met het hijsen
van de federatievlag, begeleid door een
bazuin. „Eenvoudig, doch plechtig”.
Waardevolle gilde-attributen
Hij vroeg ook aandacht voor waardevolle
gilde-attributen en hoe daarmee omgegaan moet worden. Hij riep op tot een
verantwoord beheer van oude documenten, caerten en kostbaarheden. „Het is
begrijpelijk dat gilden hier trots op zijn

en dat naar buiten willen tonen. Toch zit
er een maar aan. Sommige waardevolle
zaken gaan in waarde achteruit indien zij
regelmatig aan weer en wind worden
blootgesteld.Wij hebben de plicht om op
verantwoorde wijze met de herinneringen en de rijkdommen van het verleden
om te gaan. Soms kan het dan ook beter
zijn om dit soort attributen over te dragen naar een professioneel archief dan
om het te gebruiken om de kans op het
winnen van wedstrijdzilver te vergroten
door ermee te pronken”.
Huishoudboekje
Ook bracht Van der Weijden het huishoudboekje van de federatie ter sprake.
Hij heeft de indruk dat bij veel gildebroeders de gedachte leeft dat het federatiebestuur beschikt over financiële middelen, die zij naar eigen goeddunken kan
uitgeven aan door dat bestuur bepaalde
gildedoeleinden. Dat is niet waar. De
enige bron van inkomsten is de provinciale subsidie, die gebonden is. Deze subsidie wordt gebruikt voor de bedrijfsvoering van de federatie, voor doelreserveringen en voor een calamiteitenfonds
van kringgildedagen. „Wil de federatie
voor andere dingen geld besteden, dan
zullen andere subsidiegevers of sponsors
moeten worden gezocht. En gevonden”,
aldus Van der Weijden. Hij ziet ook
mogelijkheden om een activiteit te realiseren door een bijdrage aan de deelnemers te vragen, zoals dat nu al het geval
is met de hoofdliedendag.
Website
Vervolgens gaf mevrouw Jette JanssenBeij van de Katholieke Universiteit Brabant een toelichting op het wetenschappelijk onderzoek naar de oorsprong van
de gilden. Een onderdeel hiervan vormt
de website, zodat belangstellenden het
onderzoek kunnen volgen en ook met de
wetenschappers op het internet kunnen
communiceren. Daarna was het de beurt
aan mr. Frank Houben om de website
officieel in werking te stellen. Meer over
het onderzoek en de website elders in
deze editie van De Gildetrom.
■

De ambachtenmarkt trekt altijd veel belangstelling bij gildebroeders.

Onderscheiden
Tijdens de hoofdliedendag 2001 werden
door federatievoorzitter Tom van der
Weijden twee bijzondere NBFS-onderscheidingen uitgereikt.

Reinier Haase
R. (Reinier) Haase (72) uit Eindhoven
kreeg het Zilveren NBFS-Medaillon met
hieraan verbonden het predikaat ’Opperdeken van de NBFS’. Dit is de hoogste onderscheiding binnen de Brabantse schuttersgildewereld. Haase was van 1987 tot begin dit
jaar federatiesecretaris. Uit zijn handen
rolde vanaf 1987 onder meer het bekende
jaarlijkse Vademecum. Hij is sinds 1974
actief lid en thans ook koning van het gilde
Sint Catharina Tongelre. Daarnaast vervulde hij sinds 1994 de functie van secretaris voor Regio III van de Europese Gemeenschap van Historische Schuttersgilden
(EGS). Vanuit die kant werd Reinier Haase
ook geëerd in het Brabantse provinciehuis.
Uit handen van penningmeester Louis Litjens van deze Europese organisatie ontving
hij het Gouden EGS-Kruis van Verdiensten.

JanVerheijen
P.J.G. (Jan)Verheijen (62) uit Someren werd
onderscheiden met het Zilveren Schild voor
Bijzondere Algemene Verdiensten. Hij is
sinds 1967 lid van het Sint Lambertusgilde
en vervulde bestuurs- en leidinggevende
functies binnen gildekring Peelland en de
NBFS. Zo was hij van 1975 tot 2000 dekenschrijver van het Somerense gilde. In 1978
werd hij kringcommandant van Peelland en
in 1982 volgde zijn benoeming tot secretaris
van deze kring. Verheijen was voorzitter en
mede-oprichter van diverse plaatselijke verenigingen en spande zich in voor onder
meer het Anjerfonds, de Hartstichting en
het Koningin Wilhelminafonds. In 2000
werd Verheijen reeds benoemd tot Lid in de
Orde van Oranje Nassau.
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Onderzoek wordt nieuw
ijkpunt

INTERVIEW
Jette Janssen-Beij onderzoekt oorsprong gilden:

EINDRESULTAAT WORDT AAN
BREED PUBLIEK GEPRESENTEERD
De Katholieke Universiteit Brabant is gestart met grootschalig onderzoek naar
de oorsprong van schuttersgilden. Louter gegevens verzamelen is niet het
belangrijkste. Het eindresultaat moet aan een breed publiek gepresenteerd worden. Zo staan een boek, lezingen en een reizende expositie op de rol. De onlangs
in gebruik genomen website (www.schuttersgilden.nl) is ook onderdeel van het
project.
door Kees van der Bruggen

Bijna een jaar wordt aan de Katholieke
Universiteit Brabant onder begeleiding
van hoogleraar Arnoud-Jan Bijsterveld
onderzoek gedaan naar de functie en
samenstelling van de Noord Brabantse
schuttersgilden vanaf 1600 tot nu. Drs.
mevrouw Jette Janssen-Beij voert het
onderzoek uit en hoopt hierop te promoveren. Zij heeft zich in korte tijd ingelezen en ingeleefd in de geschiedenis van
de schuttersgilden en in wat die schuttersgilden al sinds de Middeleeuwen
beweegt en levend houdt.
Wie waren gildelid?
Met haar onderzoek houdt zij zich onder
meer bezig met de hoofdvragen: wie
waren in de loop der geschiedenis lid van
de gilden? Bestond er een familietraditie? Wat waren de functies van de schuttersgilden en hoe brachten ze die tot
uitdrukking? Wat is hun betekenis voor
de lokale samenleving? Hoe gaven gildebroeders hun identiteit vorm? Het gaat
hierbij meer om de historische ontwikkeling van de gilden dan om de geschiede-

nis van hun oorsprong, die meestal in
andere onderzoeken worden belicht. Het
onderzoek dat ruim drie ton kost, wordt
betaald door de provincie. Er staat een
termijn van vier jaar voor. Op 1 december 2004 moet het zijn afgerond.
Inventarisatie
Mevrouw Janssen is begonnen met een
inventarisatie van alle gilden die ooit in
Brabant bestaan hebben. Daarbij zijn
lijsten geraadpleegd uit 1809 en 1825 en
de boeken van Jolles en Van Autenboer.
De volgende stap was een enquête onder
de bestaande gilden. De responce was
groot, maar nog niet honderd procent.
Janssen: „Ik hoop dat iedereen meedoet,
want dat maakt de eerste aanzet compleet. Voorts is dit van belang voor het
boek dat aan het eind van het onderzoek
verschijnt. Dat moet een nieuw standaardwerk worden”.
Tien gemeenten
Mede aan de hand van de uitkomsten
van de enquête worden tien gemeenten
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Historica Jette Janssen-Beij: „Medewerking van gilden is onontbeerlijk om onderzoek tot succes te
maken”

Het onderzoek naar de ’Oorsprong van de
schuttersgilden’ moet, volgens de wetenschappers van de KUB, een nieuw ijkpunt
worden. Een belangrijk hulpmiddel daarbij is de enquête die verstuurd is naar alle
Noordbrabantse schuttersgilden. Hierin
worden enkele eenvoudige vragen gesteld
over de aanwezigheid van archieven en gildezilver, noodzakelijk om het onderzoek te
kunnen doen. Inmiddels heeft 70% van de
gilden gereageerd. Een mooie score, maar
niet voldoende. De vragenformulieren van
de resterende dertig procent (circa 65 gilden) worden met spanning tegemoet
gezien. De enquête is een historisch ijkpunt; wordt inderdaad de score van 100%
bereikt, wordt de enquête voor toekomstig
onderzoek net zo belangrijk als het onderzoek van Jolles uit de jaren dertig en het
naslagwerk van Eugeen van Autenboer uit
de begin jaren negentig. Van de uitkomsten van het onderzoek wordt onder meer
een boek uitgebracht en welk gilde zou
daarin nou willen ontbreken!
Over de resultaten en de voortgang van
het onderzoek kan ondertussen de speciale website van en voor de Noordbrabantse Federatie van Schuttersgilden
(NBFS) worden geraadpleegd: www.
schuttersgilden.nl.
geselecteerd, waarvan Janssen de gilden
nauwkeurig in kaart gaat brengen. Het
zal om zo’n vijfentwintig gilden gaan.
Deze gilden worden als het ware onder
een vergrootglas gelegd. Uit welke
gemeenten zij afkomstig zijn, is nog niet
bekend. Vast staat dat in ieder geval de
gilden uit de gemeente Eindhoven worden onderzocht. Janssen: „Wij prikken
dus niet één gilde, maar een gemeente.
Beschikt of kent een gemeente verschillende gilden dan komen al die gilden
onder de loep. Reglementen, archiefstukken, koningszilver, gegevens uit
bevolkingsregisters en parochies, vormen
dan belangrijke bronnen. Deze waardevolle documenten en attributen moeten
ons wegwijs maken naar de identiteit van
de Noordbrabantse schuttersgilden”.
Brabants Erfhuis
De speciale leerstoel ’Cultuur in Brabant’ die de promotor van Janssen, professor Arnoud-Jan Bijsterveld, bekleedt,
moet leiden tot samenwerking tussen
verschillende culturele organisaties in de
provincie.
Hierbij moet gedacht worden aan Brabants Heem en de heemkundeverenigingen, de stichting Brabantse Regionale
Geschiedbeoefening (BRG), de Historische Vereniging Brabant (HVB), Brabant-Collectie, het Noordbrabants
Museum en de gilden uiteraard. Uiteindelijk moeten die onderdak vinden in
een Brabants Erfhuis.
■

Reportage

Kort

Vöcklabruck 2003 werpt
schaduw vooruit

KONINGEN
SCHIETEN OP
AUERHAHN
Het veertiende Europees Schutterstreffen (EST) wordt over twee jaar in
het OostenrijkseVöcklabruck gehouden. Eind augustus presenteerde de
organisatie aldaar de eerste plannen. De schutterskoningen uit
Europa moeten op de houten zgn.
Auerhahn (boshaan) schieten.
door Kees van der Bruggen

Het vraagt nog enkele jaren naar 2003.
Maar de gastheer van het Europees
Schutterstreffen heeft in het laatste
weekend van augustus de trend gezet. In
het Oostenrijkse Vöcklabruck wordt een
internationaal schutters- en gildefeest
gehouden, waarbij de menselijke maat
overheerst. Vöcklabruck in Oostenrijk
(80 kilometer van de grens met het
Duitse Passau). Wie had daarvan ooit
gehoord? Toch trokken ruim honderdvijftig afgevaardigden van de Europese
Gemeenschap der Historische Schuttersgilden (EGS) naar het dal aan de
Attersee om het relaas van Matthias Kirchgatterer, de voorzitter van het organisatiecomité, te beluisteren.
Kritiek gepareerd
Al spoedig bleek dat Kirchgatterer zijn
zaakjes voorlopig goed voor elkaar heeft.
Kritische opmerkingen van afgevaardigden uit bijvoorbeeld Duitsland, werden
door hem gepareerd. Overigens op een
correcte manier. Daarnaast duidde hij
erop dat het Europees Koningschieten in
2003 een Oostenrijkse aangelegenheid
is. In een emotionele speech tot de plenaire vergadering zei hij: „Onze organisatie laat zich niet leiden door vastgeroeste draaiboeken.Wij zoeken een menselijke maat voor het feest.Voor vrienden,
vriendinnen van de schuttersgilden,
schutterijen en Schützenbruderschaften
uit heel Europa”. Kirchgatterer deed een
beroep op het vertrouwen van de plenaire vergadering van de EGS en vroeg
om morele steun.
Overnachtingen
Het onderbrengen van de tienduizenden
deelnemers kan wellicht een probleem
worden. Immers, het plaatsje zelf beschikt
over weinig hotelaccommodatie. Daarom

Matthias Kirchgatterer, voorzitter van het organisatiecomité, met de veelkleurige Auerhahn
is een toeristenbureau ingeschakeld die
dit onderdeel coördineert. Hier moeten
de boekingen voor overnachtingen worden aangevraagd. Dit bureau heeft al
claims gelegd op hotels en pensions tot
in een straal van zestig kilometer. Voorts
komt er een gelegenheidscamping voor
2500 staanplaatsen en wordt een dringend beroep gedaan op boerderijen in de
omgeving om slaapplaatsen aan te bieden. Voor dit alles is een eigen waarderings- en klassificatiesysteem gemaakt,
zodat er voor elke beurs een keuzemogelijkheid is. Ook zijn er meerdaagse arrangementen met toeristische trips. Informatie hierover via: www.europa-schuetzentreffen.com.
Stadion wordt middelpunt
Het grootste deel van het EST speelt
zich af in en rond het plaatselijk stadion
(voorzien van kunstgras). De nabijgelegen sporthal en tennishal wordt bij
het feestterrein betrokken. Daarnaast
komen nog twee tot drie enorme tenten
met in totaal genoeg capaciteit om in de
middag- en avonduren ruim vijfentwintigduizend mensen plezierig te vermaken. Verder komen er de nodige eet- en
drinktenten, alsmede kermisattracties.
De optocht op zondag, die start en eindigt in het stadion, beslaat 4,5 km. Nog
meer cijfers passeerden in Oostenrijk de
revue: men verwacht dat de deelnemers
zich verplaatsen in 285 touringcars, 120
kleinere busjes en ook nog eens 2000
personenwagens.
Voorlopig programma
Het (voorlopig) programma ziet er als
volgt uit. Donderdag 28 augustus 18.00
uur bedevaart (te voet) naar Maria
Schöndorf. Aansluitend culturele avond.
Vrijdagavond vlaggenparade en grote
feestavond. Zaterdagmorgen en -middag
Europees Koningschieten, demonstraties vendelen, etc. groot muziekkapellenconcours. Half zeven: Kroningsmis van
de nieuwe Europa Koning, aansluitend
Koningsbal. Zondag 31 augustus ’s morgens H.Mis in de openlucht. Vanaf half
twaalf vijf uur durende optocht met aansluitend afsluiting veertiende EST.
■

● In 2002 wordt de contributie aan de
EGS verhoogd van euro 1,50 naar
euro 2,00 per vereniging per jaar
(meer dan 3 verenigingen in federatie;
minimaal 50 euro per federatie).
● De nieuwe secretaris voor Regio III,
Ton Banning uit Didam, is benoemd
tot Commandeur in de Orde van de
Heilige Sebastiaan in Europa.
● De e.v. plenaire vergadering wordt
gehouden op 5 en 6 april 2002 in Poznan (Polen).
● De najaarsvergadering vindt op 23 en
24 augustus plaats in het Belgische
Alden Biesen.
● Plannen zijn in de maak om de EGS
in brede vorm aan het Europees Parlement in Straatsburg of Brussel te
presenteren.
● In de tweede helft van 2002 komt er
een bijeenkomst van de jeugdcommissie. Eerder vond een soortgelijk treffen
van jeugdvendeliers plaats in Erkelenz
(D).
● Het negende Belgische Nationale
Koningsvogelschieten vindt plaats
op 6 oktober 2002 te Eupen. Info:
www.euregio.net/jannes-eupen.
● Informatie over het 14e Europees
Schutterstreffen in 2003 in Vöcklabruck is te vinden op de website: www.
europa-schuetzentreffen.com.
● Reinier Haase (oud-secretaris EGSRegioIII) is op de hoofdliedendag van
13 oktober 2001 onderscheiden met
het Gouden EGS-Kruis van Verdiensten. De penningmeester van de EGS,
Louis Litjens, speldde de versierselen
op.
● Het ligt in de bedoeling dat het Europees Schutterstreffen 2006 in de provincie Noord-Brabant (NL) wordt
georganiseerd.
● Het koningsschild van de Europa
Koning is gerestaureerd en van een
nieuwe draagketen voorzien. De kosten bedragen meer dan tienduizend
gulden.
■
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Europa koning Harry Ketels met de vernieuwde koningsketen

Bijsterveld: „Feit is dat het kleurrijke
schouwspel en de aankleding van de gilden
erg belangrijk worden gevonden”

Achtergrond
Schuttersgilden door de wetenschappelijke bril van professor
dr. Arnoud-Jan Bijsterveld:

TRADITIE EN VERNIEUWING GAAN
MOEITELOOS HAND IN HAND
Voor de schuttersgilden dient zich een nieuwe taak aan: status en aanzien moeten niet zozeer liggen in het nog nauwkeuriger naleven van oude en nieuwe
regels, maar in de creativiteit waarmee gilden de echte gildewaarden een nieuwe
vorm weten te geven. Traditie en vernieuwing kunnen daarbij moeiteloos hand
in hand gaan.
door Kees van der Bruggen

Dat vindt Arnoud-Jan Bijsterveld, hoogleraar aan de Katholieke Universiteit
Brabant (KUB). Hij sprak op de hoofdliedendag van 13 oktober in het provinciehuis in ’s-Hertogenbosch. Zijn spreekbeurt had als thema: De Noord-Brabantse schuttersgilden tussen traditie en
vernieuwing. Hiermee gaf hij tevens achtergrondinformatie over het grootscheepse onderzoek naar de ’Oorsprong
van de Brabantse gilden’, waarop historica drs. Jette Janssen-Beij van de KUB
over enkele jaren hoopt te promoveren.
Bijsterveld is haar begeleider.
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Absoluut niet statisch
Veelvormig en dynamisch en absoluut
niet eenvormig en statisch, dat is kenmerkend voor het verleden en het heden
van de schuttersgilden, meent dr. Bijsterveld. „Vaak staart men zich blind op
de ouderdom van een gilde of op de oudste kaart. In mijn ogen gaat het daar
eigenlijk niet om. Het oudste gilde is niet
per definitie het interessantste. Het oud„HET OUDSTE GILDE IS NIET HET
INTERESSANTSTE”

ste gildereglement is niet per se het meest
inspirerende. Wél inspirerend voor de
dag van vandaag is de creativiteit waarmee gildebroeders en -zusters in het
verre en meer nabije verleden een vorm
hebben gevonden om bepaalde waarden
in gemeenschapsverband te beleven en
uit te dragen. Belangrijk zijn niet zozeer
kleding en uitdossing, of de vraag of de
traditie nu wel of geen standaardrijder
voorschrijft, maar wel de vraag hoe men
de oude gilde-idealen opnieuw invulling
kan geven”, aldus Bijsterveld.
Twee benen op de grond
De professor vindt dat een gilde dat met
twee benen in het heden wil staan en een
afspiegeling van de samenleving wil zijn,
verandering toe moet laten. „De ontwikkeling stilzetten is geen optie, want dan
zie je jezelf los van de hedendaagse werkelijkheid. Streven naar herstel van zogenaamde tradities is een vorm van achteruitkijken die leidt tot folklorisering en
verlies van veelkleurigheid”, bemerkt
„HERSTEL VAN ZOGENAAMDE TRADITIES LEIDT TOT FOLKLORISERING”

Bijsterveld. Hij vindt dat schuttersgilden
de verscheidenheid van het verleden niet
moeten inruilen voor traditionalisering
en eenvormigheid. „Gilden waren verschillend in het verleden en zouden dat
ook in de toekomst moeten zijn”.
Ontwikkeling identiteit
Bijsterveld schetst een beeld hoe de gilden zich de laatste vijftig jaar hebben
ontwikkeld. „Sinds de Tweede Wereldoorlog is sterk gehamerd op herstel van
tradities als een middel om de verloren
status van de gilden te herwinnen.
Publieke optredens van de gilden moesten steeds plechtiger en beter georganiseerd worden. De identiteit van schuttersgilden werd in de loop van de
geschiedenis vooral bepaald door hun
streven naar continuïteit, gemeenschapszin en sociale verantwoordelijkheid, het
koesteren van het katholieke geloof, en
het handhaven van de autonomie van
gilde en dorp”. Voorts constateert Bijsterveld dat bij de invulling van het verenigingsleven als belangrijke elementen
naar voren komen: de zorg voor de leden
bij ziekte en dood, sport en competitie
(gildewedstrijden), ontspanning en vermaak en het geven van kleur aan het
dorpsleven wanneer de gilde viert.
Imitatie-tradities
De hoogleraar signaleert dat er de laatste
jaren in veel schuttersgilden veel aandacht is uitgegaan naar het herstel van
zogenaamd oude tradities. Het uiterlijke
aspect was daarbij erg belangrijk en veel
gilden werden en worden dan ook voorzien van nieuwe elementen, zoals standaardrijders,
het
groepsvendelen,
bazuinblazers, nieuwe gildekledij, enzovoort. Dit gaat meestal onder het mom
van herstel. Bijsterveld: „In feite is hier
sprake van imitatie van tradities van

andere gilden of van wat wel wordt aangeduid als ’het uitvinden van tradities’.
Dit klinkt als een diskwalificatie, maar zo
is het niet bedoeld. Feit is dat het kleurrijke schouwspel en de aankleding van de
schuttersgilden erg belangrijk worden
gevonden en dat hieraan dus veel aandacht wordt besteed”.
Nieuwe taak
Zijns inziens zijn schuttersgilden toe aan
een nieuwe taak: status en aanzien liggen
niet meer zozeer in het nog nauwkeuriger naleven van oude en nieuwe regels,
maar wel in de creativiteit waarmee gilden de echte gildewaarden een nieuwe
vorm weten te geven.
„ECHTE GILDEWAARDEN EEN
NIEUWE VORM GEVEN”
Hij pleit voor een nieuw elan. Volgens
hem moet het in deze tijd niet gaan om
de mooie buitenkant van de gilden, maar
om de vraag: wat is de functie. Waar
staan de gilden voor en welke waarden
vertegenwoordigen ze? Hij is van mening

dat het voor de gilden van belang is na te
denken over de eigen geschiedenis, identiteit en functies. Daarbij tekent hij direct
aan dat hij onder de gilden zeker geen
crisis constateert of voorspelt. „Maar
schuttersgilden zijn op grond van hun
veelzijdige en dynamische geschiedenis
meer dan een kleurrijk ornament of een
folkloristisch schouwspel. Het bloeiende
gildeleven in de provincie Noord-Brabant hoort een exponent en afspiegeling
te zijn van wat er leeft en dus te streven
naar sociale en culturele veelkleurigheid
en dynamiek”.
Netwerksamenleving
Volgens Bijsterveld vragen de gemeenschappen waarin de Brabanders leven
om ’netwerken’ van mensen die elkaar
tot steun zijn en elkaar een thuis bieden.
Nog altijd scoort Brabant heel goed als
het gaat om de samenhang en organisatiegraad van mensen. „Onze ’netwerksamenleving’ heeft bewezen een goede
voedingsbodem te zijn voor sociaal, economisch en sportief succes. Als geen
ander zijn de gilden, als vaandeldragers
van het Brabantse verenigingsleven, in

Professor dr. Arnoud-Jan Bijsterveld, hoogleraar ’Cultuur in Brabant’ aan de Katholieke Universiteit Brabant te Tilburg: „Traditie en vernieuwing staan elkaar niet in de weg. Ze versterken elkaar”

„ALS VAANDELDRAGERS VAN
BRABANT SAMENLEVING
VERSTERKEN”
staat die netwerkstructuur en de door
oude en nieuwe Brabanders ervaren
samenhang te versterken. Oog hebben
voor de toekomst en werken aan die sociale cohesie kan mijns inziens probleemloos samengaan met gevoel voor tradities. Sterker nog: kennis van het verleden
biedt hiervoor inspiratie”, aldus de Tilburgse hoogleraar.
■

Piekperioden voor
schuttersgilden
Tussen de Noordbrabantse gilden bestaan
onderling sterke verschillen. Enerzijds
door het tijdstip waarop ze ontstonden,
anderzijds in functie en doelstelling.
Professor dr. A.J. Bijsterveld schetst
opmerkelijke pieken aan de hand van de
oprichtingsjaren. „De oudste, veertiendeen vijftiende-eeuwse gilden waren vooral
religieuze broederschappen, die nog niet
schoten, zoals onder meer blijkt uit hun
patroonheiligen, veelal Onze-Lieve Vrouw
of de parochiepatroon, zoals Sint Willibrordus. Er zijn 26 vijftiende-eeuwse
schuttersgilden. De zestiende eeuw is een
eeuw die wordt gekenmerkt door economische bloei in de eerste helft, en politieke
en godsdienstige ontwrichting in de
tweede helft. Uit die eeuw stammen 73
gilden, met een duidelijke piek tussen
1525 en 1550. Relatief de meeste gilden
werden opgericht in de zeventiende eeuw,
namelijk 122, waarvan het merendeel in
de eerste decennia. Toen, ten tijde van het
Twaalfjarig Bestand en de Contrareformatie, gingen veel oudere broederschappen schieten. In de achttiende eeuw worden vooral in het eerste en derde kwart van
die eeuw zo’n zeventig nieuwe gilden
gevormd. Net als in de zeventiende eeuw
kunnen deze pieken waarschijnlijk in verband worden gebracht met perioden van
vrede dan wel politieke onrust en met
perioden van economische vooruitgang.
De pieken van 1809 en 1925 zijn te verklaren doordat er uit die jaren lijsten zijn
waarop veel gilden voor de allereerste keer
worden genoemd. Ofschoon de negentiende eeuw geldt als een eeuw van achteruitgang voor de gilden, kwamen er toch 25
bij. De twintigste eeuw is dan de eeuw van
heroprichting en heropleving van gilden
die lange tijd, soms zelfs honderden jaren,
een slapend bestaan hadden geleid: er verschenen 32 nieuwe gilden, waarvan elf
voor het eerst”.
Behalve de ruim tweehonderd schuttersgilden die vandaag de dag zijn aangesloten
bij de Noordbrabantse Federatie van
Schuttersgilden (NBFS), hebben er tussen 1600 en 2000 nog eens zo’n 250 gilden bestaan. Die zijn slapende of opgeheven.
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FEDERATIE-NIEUWS
Telefoonnummer federatiesecretaris
In het vademecum op pagina IN/02 staat helaas een verkeerd
telefoonnummer vermeld. Het juiste telefoonnummer van de
federatiesecretaris is: 040-2842212.
Website www.schuttersgilden.nl
Alle wijzigingen, aanvullingen etc. betreffende de website
dienen te worden aangemeld bij de federatiesecretaris die de
inhoudelijke coördinatie heeft.

geen lid van de redactie of een ’vaste medewerker’ is. Uit het
juryrapport citeerde hij de werkwijze en de diverse selecties,
die de jury gebracht hadden tot uiteindelijk één unanieme
voordracht: het artikel over de Esdonkse kapel van de hand
van Gemertenaar Peter Lathouwers.
Nu is Peter geen vaste bezoeker van de kringvergaderingen,
maar het was die van Gemert gelukt, hem mee te tronen
zonder iets over de werkelijke redenen te laten merken. Hij
was dan ook blij verrast, al had de plotselinge aanwezigheid
van zijn echtgenote en beide zoons misschien toch al een
vermoeden doen rijzen.
In elk geval heeft hij de prijs volledig verdiend. De drummer
ernaast kan nog even oefenen ...

Richtlijnen landjuweel
Het federatiebestuur wacht alle goede en misschien ook minder goede bemerkingen door de diverse technische commissies over het laatste landjuweel te Helmond graag af om
daarna, na een evaluatie, te komen tot richtlijnen voor het
organiseren van een landjuweel. Met richtlijnen zal een dergelijk in al zijn facetten groots opgezet gildefeest nog soepeler
kunnen verlopen.
Interfederatief overleg
EGS-Jeugdcommissie
Tijdens het onlangs gehouden Interfederatief overleg is afgesproken, dat onderzocht zal worden of een EGS-jeugdcommissie bestaansrecht heeft. Gedacht wordt aan een vertegenwoordiging van twee jeugdige personen (leeftijd tot 30 jaar)
per federatie. Via de Kringen zal worden nagegaan of daarvoor gegadigden zijn.
Procedure ten aanzien van voordrachten in de orde
van Sint Sebastiaan
Afgesproken is, dat aanvragen voor een onderscheiding voor
deze orde altijd dienen te worden aangevraagd, vergezeld van
een advies van het eigen federatiebestuur. De regiosecretaris
wordt altijd in kennis gesteld van de aanvrage en het advies.
Een uitzondering geldt in het geval het Presidium eigenmachtig een voordracht doet.
Landjuweel Zevenaar 2 juni 2002
De federatiebesturen en dus ook het bestuur van de NBFS
stimuleren graag de deelname aan dit landjuweel in 2002 om
daarmee de onderlinge federatieband wat te verstevigen en
gilden tevens kennis te laten maken van gildegewoonten en
gildegebruiken in een andere federatie.

INGEZONDEN
JAN MESPRIJS 2000
IN PEELLAND
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In Het Wapen van Someren klonk op 6 oktober tromgeroffel.
Ergens was een drummer aan het opwarmen of oefenen. Zijn
werkstuk klonk duidelijk hoorbaar door in de zaal ernaast
waar Kring Peelland de najaarsvergadering hield.
Precies op het moment dat voorzitter Sijbers een pauze aankondigde, betrad een delegatie van Stichting De Gildetrom
de zaal. Bestuurslid - en voor deze keer ’aanvoerder’ - Henk
Luiten kreeg het woord, gaf een kort overzicht van het ontstaan en de bedoelingen van het tijdschrift De Gildetrom en
liet doorschemeren, dat de Jan Mesprijs 2000 door een speciale jury toegekend was aan een gildelid uit Peelland.
De drummer had steun gekregen van een toetsenist, toen
Henk Luiten verklaard had, dat deze prijs elk jaar toegekend
wordt aan de schrijver van een artikel in dit tijdschrift, die

DANKWOORD
LAURENTIEN EN
CONSTANTIJN
Geachte redactie. Beste jeugdvendeliers uit Noord-Brabant,
De vele goede wensen en enthousiaste reacties hebben de
huwelijksdagen voor ons onvergetelijk gemaakt. Heel veel
dank voor toesturen van ’De Gildetrom’ als aandenken van
een zo feestelijk onderdeel van 19 mei! Wij zijn blij te horen
dat de vijftig jeugdvendeliers hebben genoten! Veel dank voor
de kleurrijke bijdrage!
Met vriendelijke groeten,
w.g.
Prinses Laurentien, Prins Constantijn.

■

AFVAARDIGING EINDHOVENSE GILDEN NAAR
BAYEUX NORMANDIË
In het weekend van vrijdag 14 september tot en met maandag 17 september is er een afvaardiging van de Eindhovense
gilden onder leiding van Albert Roxs naar Bayeux geweest.
De groep was samengesteld uit een groep enthousiaste gildebroeders- en zusters van het Sint Jorisgilde Stratum, Sint
Catharinagilde Strijp, Sint Catharinagilde Woensel.
Samen met de gids en tolk Thomas Schouten gingen ze op
weg, een leuk weekend tegemoet.
Bayeux
Op 6 juni 1944 waren de geallieerden op de kust van Normandië geland. De volgende dag viel Bayeux. Deze eerst
bevrijde stad van Frankrijk werd, zonder slag of stoot door de
Duitsers ontruimd. Sindsdien is Bayeux het teken van de
bevrijding en gaan er ieder jaar verschillende afvaardigingen
uit Eindhoven naar Bayeux om het bevrijdingsvuur te halen.
Een leuk wetenswaardigheidje is misschien wel, dat de bevrijdingsfakkel in Bayeux dezelfde is als de fakkel in Eindhoven.
Vrijdag 14 september
Tijdens de heenreis werd een film vertoond van ’De langste
dag’, samen met wat uitleg van Albert Roxs en Thomas
Schouten werden de gildebroeders- en zusters klaargestoomd
voor hetgeen wat komen zou.
Ondertussen was er koers gezet naar Caen waar zij een
bezoek brachten aan de Pegasusbridge.
Een stalen brug over de Orne, waar de dag vóór D-day drie
gliders, zweefvliegtuigen voor troepenvervoer, met Engelsen
landden om de opmars van de geallieerden over deze zeearm
veilig te stellen.
’s Avonds in het hotel aangekomen, waar 20 jaar geleden ook
al een groep gildebroeders had gelogeerd, werden de kamers
verdeeld en werd er gegeten. Het eten was er heerlijk en er
was, laten we zeggen, voldoende te drinken aanwezig.
Na het eten was er de gelegenheid om het dorpje nog even te
verkennen. Een dorpje met een geweldig mooie kerk (Cathédrale Notre-Dame).
Zaterdag 15 september
Na een korte nachtrust was iedereen klaar voor het ontbijt en
zoals ieder Frans ontbijt was er niet veel meer dan stokbrood
met jam, maar dankzij een tip van Tiny van Erven had iedereen zo zijn eigen beleg mee genomen zoals, leverworst, kaas,
worstjes, ja, zelfs de pindakaas was aanwezig.
Na het ontbijt was het tijd voor de demonstratie vendelen en
koningschieten. Met een beetje hulp van een van de gildebroeders wist de burgermeester van Bayeux, dhr. Patric
Gomont, er in te slagen koning te schieten.
Toen de plichtplegingen voorbij waren ging het hele gilde op
weg naar de raadszaal van het stadhuis voor de officiële ontvangst. Daar waren voor het eerst alle leden van de afvaardiging uit Eindhoven bij elkaar (wielrenners en hardlopers die
het bevrijdingsvuur naar Eindhoven zouden brengen en een
afvaardiging van leerlingen van enkele middelbare scholen in
Eindhoven en natuurlijk de gilden).
Als herinnering voor dit bezoek aan Bayeux kreeg de burgemeester van Bayeux een door Piet van den Heuvel gemaakte
oorkonde en de heer Brokken van het Franse bevrijdingscomité kreeg een paar echte Nederlandse klompen aangeboden. Ook een beeldje van Hertog Hendrik werd door Albert
namens het gilde overhandigd.
In de middag na de lunch werd met de bus een bezoek
gebracht aan de Normandische kust.

Een route bekend als de battleroute werd begonnen in het
plaatsje Longues Sur Mer (Overlord L’Assaut) gelegen aan
de z.g. Goldbeach waar enkele bunkers bewaard waren
gebleven. Als je daar eens rondkijkt en door de bunkers loopt
dan gaat er wel het een en ander door je heen.
Het volgende strand op de route was Omahabeach, overigens
de namen van de stranden zijn voortgekomen uit de codenamen die de geallieerden hadden voor de stranden, als eerbetoon aan de bevrijders hebben de bewoners deze namen
aangehouden.
Hier bij Omahabeach was wel het meest aangrijpende op
heel de route. Het plaatsje Colleville sur Mer met zijn 70 ha
groot Amerikaans kerkhof. Onder het aanzien van zoveel
kruisen werd de groep toch wel erg stil...
Duizenden namen van jonge mensen stonden op de witmarmeren gedenkplaten uitgebeiteld.
Van het kerkhof weer in de bus op weg naar Pointe du Hoc
(Vierville sur Mer), een groot maanlandschap. Hier kreeg je
een goed idee wat voor inpact de bommen gehad moeten
hebben.
Op de terugweg naar Bayeux kwam je door een prachtig heuvellandschap. Het leek wel of de tijd hier had stilgestaan. Ook
werd het mooie dorpje Arromanches aangedaan waar een
kunstmatige haven was aangelegd door de Duitsers, die later
ook dienst deed als haven voor de Amerikanen. De haven was
gevormd door pontons in het water te laten zinken om zo
golfbrekers te vormen. Een gedeelte van die pontons lagen er
nu nog.
’s Avonds waren we uitgenodigd voor het diner-dansant, een
avondvullend diner waar het de bedoeling was dat er gedanst
werd.
Helaas, deze avond was voor het gilde geen geslaagde avond.
Na 100 francs betaald te hebben voor het eten bleek dat niet
meer te zijn dan een vette eendenpoot met wat eromheen en
een stukje appeltaart na.
Maar goed, een eendenpoot en wat flessen wijn verder, want
die smaakte wel, werd de avond verder doorgebracht in een
mooie kleine auberge. Zo tegen half twee kwam er voor de
meeste een eind aan deze avond.
Zondag 16 september
Ook vandaag was weer iedereen present voor het ontbijt.
Daarna werd was er een voettocht naar het oorlogsmuseum
van Bayeux. Alles wat hier achtergebleven is staat hier tentoongesteld, het is alsof alles nog ongebruikt, is zo mooi. Als
eerste werd er een film gedraaid waarna de groep rondgeleid
werd door Thomas en Albert.
Na de lunch werd er koers gezet naar Saint Mère Eglise voor
de bekende kerk waar een parachutist anderhalve dag aan de
toren heeft gehangen. Die parachutist is inmiddels vervangen
door een pop, maar je kunt je voorstellen dat deze man het
niet makkelijk heeft gehad. Ook hier stond een mooi oorlogsmuseum dat met heel de groep bezocht is. Het museum
was eigenlijk gericht op de 82e en de 101e Airbornedivisie,
een grote glider vormde het middelpunt van de tentoonstelling.
Via ’Dead Man Corner’ reed de bus terug naar huis, want er
stond nog een officieel gebeuren te wachten.
Het bevrijdingsvuur waar heel dit weekend om ging, moest
ontstoken worden. Hieraan voorafgaand gingen alle groepen
uit Eindhoven samen in een lange optocht achter de plaatselijke brandweerfanfare aan.
Via Boulevard d’Eindhoven op naar het Monument de la
Liberation. Na drie dagen mooi weer moest het net nu gaan
regenen. Na verschillende toespraken en een vendelgroet
wist iedereen niet hoe snel ze weg moesten komen en een
droge plek moesten vinden. Die plek was de brandweerkazerne waar voor iedereen nog een drankje klaarstond.
In het centrum volgde een grandioze avond. De barjuffrouw
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had al regelmatig gewaarschuwd dat de bar om een uur dicht
zou gaan dus na het gezamenlijk aftellen van de laatste seconden ging het slot op de tap.
Rond drie uur lag iedereen weer terug in zijn bed en konden
ze genieten van een welverdiende nachtrust.
Maandag 17 september
Tijdens deze laatste maaltijd in ons hotel werd het personeel
nog even bedankt voor de goede zorgen. Daarna werd de bus
ingeladen om weer richting Nederland te kunnen gaan.
Onderweg werd er nog aangelegd in het prachtige plaatsje
Honfleur, dat al door menig schilder is vastgelegd.
Na een terrasje gepikt te hebben en de prachtige houten kerk
bezichtigd te hebben gingen we naar het laatste stuk van de
reis. Via een geweldig grote brug, de Pont de Normandië,
waar zelfs de bus er moeite had om overheen te komen. Via
Rouen naar Abbeville, en een korte stop voor een lunch, verder naar Lille.
Het was nu behoorlijk gaan regenen en terwijl de films gekeken werden was er toch een meelijdende gedachte bij de wielrenners die het vuur naar Eindhoven moesten brengen, want
hoe dichter we bij huis kwamen des te slechter het weer werd.
Over de Belgische grens nog eens aangelegd bij het Van der
Valkrestaurant in Nazareth voor de laatste stop en om precies
negen uur in de avond stopte de bus voor het gildegebouw
aan de rondweg.
Deze reis heeft veel indruk op iedereen gemaakt, als je alle
kerkhoven hebt bezocht dan kun je niet anders dan respect
tonen voor wat de geallieerden voor ons gedaan hebben.
We hebben een leuke leerzame tijd achter de rug met dit
gelegenheidsgilde en ik wil iedereen bedanken die heeft bijgedragen aan de goede afloop en de inhoud van dit verslag.
Rik Plugers, Sint Catharinagilde Woensel
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EURO´S EN
MACHTIGINGEN
In het rondschrijven aan de gilden is een storende fout geslopen. Het collectieve abonnement kost geen Euro 6,50, maar
Euro 6,25. Voor het postabonnement wordt een bedrag
gevraagd van Euro 8,50. In de beide gevallen is dat maar een
geringe prijsverhoging ten opzichte van het in 1993, acht jaar
geleden dus, vastgestelde bedrag. Als bedacht wordt, dat
intussen de omvang is uitgebreid tot 36 pagina´s standaard
en de omslag in full-color wordt gedrukt, dan is deze verhoging werkelijk niet té hoog en doet de prijs-kwaliteitsverhouding zeker geen geweld aan. Door zelfwerkzaamheid en
bezuinigingen is de abonnementsprijs over 8 jaren gelijk kunnen blijven.
De vergoeding voor de administratieve verwerking van de
abonnementsgelden van Euro 3, als tenminste geen machtiging is afgegeven, is nodig om de extrakosten te dekken én
ook om de werkzaamheden van de administrateur te beperken. Dat laatste mag ook! Uitbesteding van deze werkzaamheden kost immers een veelvoud hiervan, omdat er veel
nazoekwerk aan verbonden is, zoals wanneer niet het toegezonden acceptgiroformulier wordt gebruikt en/of door een
ander dan de abonnee wordt betaald. Elk jaar betaalt ongeveer de helft van het aantal abonnees later dan in de voorwaarden is bepaald en op dit moment, meer dan 7 maanden
na de toezending van de acceptgiro, moeten nog 12 gilden en
20 postabonnees nog betalen. Het nagaan en het klaarmaken
en verzenden van de herinnering kost extra moeite. Daarom
wordt begrip voor het besluit gevraagd. Alle werk voor het
blad is nog steeds vrijwilligerswerk!
Tijdige betaling, maar meer nog het afgeven van een machtiging, is een kleine moeite en geeft allen die aan het blad werken meer plezier in het werk. Gildebroederschap is solidariteit!

PAGINA VOOR DE GILDEJEUGD
boog isZanledeunkeenrik ben 13 jaar oud. en Sint Catharina in
Roy: Krun is
Roy van der
Antonius Abt

Hallo. Ik be
t gilde Sint
al vijf jaar bij he
ar keer eeste
Ik zit ongeveer
Ik ben al een pa kruisboog).
og
bo
uis
kr
en
boules
an met de
Nistelrode.
edstrijden (jeu de b ik voor de eerste keer meegedaorden.
w
n
aa
ee
m
k
oo
he
jaar
e gew
Ik doe
de boules, vorig
s al meteen vierd
leuker is.
geworden met jeu Dat was wel leuk want ik wa r ik blijf er bij dat kruisboog ee rode
aa
tw
ie.
m
uine band met
wintercompetit mboer. Dat is ook wel leuk,
ta
judo heb ik de br
Ook ben ik nog yís zijn judo en scouting. Bij
Mijn verdere hobb
slippen.
Dooie!
Groetjes,
Verslag J
ROY !
Op 27 decem eugddag Sint A
m
be
in Loon op Zan r 2000 werd er een jeug brosius Loon op
ting. Om 11 uud. En natuurlijk was er oo ddag gehouden bij gilde Sin Zand
chocomel. Daa r waren we allemaal aanwk dit jaar weer een eindejaatAmbrosius
eerst ons ge rna hielden de trainers ee ezig. We kregen eerst ee rsverschien
br
Daarna, om on uikelijke competitierondje n kort welkomstwoordje. kop warme
uur later bego geveer 12 uur, kregen we van 10 pijlen op een gew We schoten
worden gesch nnen we met de spelletj broodjes met rookworst. oon blazoen.
es
O
or
ballonnen kapo en, 3 kleine plankjes die w : een houten plank die omngeveer een
kapotschieten.tschieten en als laatste me kapot moesten schieten, ver moest
w
ochten we ze
Nadat we wee
lfgebouwde s ipschieten,
neeuwpoppen
r een kop war
w
m
at
e
ch
w
oc
e gingen doen
Roy van der Zanden (13)
: een sneeuw omel hadden gekregen moc
schieten.
ht
ballengevecht
houden of nog en we zelf kiezen
Na een heftig
een paar pijlt
s
ne
1
eu
0
w
ba
20
jes
llengevecht w
een groepsfoto
ndelen
aa
r
bi
Wereldrecord ve rdag 30 juni 2001.
ge
jn
no
a
men. Tenslott
iedereen aan m
foto die vorig
Ik heb
te
r.
za
jaa
e
e,
ee
9
kr
od
de
n
ee
elr
be
ed
g
idd
,
Ik
ie
ja
wer
M
dereen nog een
Babette Danke ar was genomen.
o v.d. Wijgert.
cum op
snoepzak en de d er nog
rs, 15 jaar
Hallo ik ben Wykt wereldrecord vendelen in Berli . Ik
groepsilly
he
W
n
a
aa
op
meegedaan
papa Dré en
et
m
)
en
lad
am
kb
S
ee
in de Brug (w zoon,
5 mei 2001.
:
ant gestaan. En
heb ook in de kr et papa en opa. Je kon lezen record
m
heb ik gestaan en mee gedaan aan het wereld
bb
vader en opa he
bij het gilden.
ele
vend
e woensdagavond eliers gedaan.
elk
nd
fe
oe
ge
ik
vend
Dat heb
we met zeventien
swijk.
huis. Dat hebben Sint Willibrordusgilde uit Hee
t
he
n
va
lid
n
be
Ik
van de Wijgert.
Groetjes Wyko

Jeugdkonin

Ik ben Jan va g Jan uit Dinth
n
e
ben 10 jaar en den Elzen en ben lid van r
Maasland en ben lid vanaf 1997 en ik het Sint-Barbaragilde in
D
nieuwe koning de Hoge Schuts vind ik alben tamboer. De gildedagen inther. Ik
ti
w
jd
or
dt
m
oo
ge
i;
s
oo
ch
k de teerdag van Kring
eerste keer in
oten is altijd
w
geschoten. Ik de geschiedenis van het een mooie dag. Dit jaar w aarbij een
gi
as
had het geluk lde dat er ook een Jeugdk voor de
oning werd
da
t
ik
de
vo
schot naar be
ge
nenden schoot, l met het twintigste
ben. Ik zal he
en dit jaar Je
t
ook een Jeugdk leuk vinden als ze op de ugdkoning
kringdagen
oning zouden
Groetjes,
schieten.
Jan van den E
lzen.

121

Jan van den Elzen (10)

NIEUWS UIT DE KRING
Kwartier van Oirschot
Jan Klessens nieuwe koning in Wintelre
Op 10 september 2001, de
maandag na het feest van O.L.
Vrouw geboorte, viel de eer en
het geluk te beurt aan Jan Klessens om zich voor drie jaar
koning van het gilde van O.L.
Vrouw en de H. Willibrordus te
Wintelre te mogen noemen. Blij
en trots nam Jan Klessens de
felicitaties van zijn medegildebroeders en gildezusters en
andere aanwezigen in ontvangst.
Hij stak het niet onder stoelen
of banken: „Koning worden van
de guld, dat had hij in zijn leven
De felicitaties van tante Mien
nog één keer willen worden”.
Bij het 97e schot was het voor Jan, eens een geducht schutter,
niet moeilijk meer om de klaar gelegde vogel naar beneden te
halen. Jan (59) nam voor de tweede keer deel aan het koningschieten. Nu het op de boerderij niet zo druk meer is heeft hij
er alle tijd voor. Sinds 1966 is hij lid van het gilde. Hij begon
als tamboer in de tijd dat er nog drumbands voor het Wintelrese gilde liepen.

het gilde gedaan heeft. Zo is Piet acht jaar deken en 10 jaar
hoofdman van het gilde geweest.
Pauselijke onderscheiding voor hoofdman Goirle
Geheel onverwacht heeft tijdens de statiedag van Sint Joris
Goirle hoofdman Leo de Brouwer een Pauselijke onderscheiding mogen ontvangen. Tijdens de Eucharistieviering, die
speciaal voor deze gelegenheid werd voorgegaan door beide
Soirees pastores, kreeg Leo de onderscheiding ’Pro Ecclesia
et Pontifice’ opgespeld. Deze onderscheiding viel hem ten
deel voor zijn vele werk als voorzitter van de NCB afdeling
Goirle. Daarnaast heeft Leo vele jaren in het bestuur gezeten
van de NCB kring Tilburg en was hij vele jaren actief in
diverse commissies binnen de NCB en de ZLTO. Ook is Leo
precies 30 jaar lid van het gilde, waarvan vier jaar als koning
en de laatste twintig jaar als hoofdman. Het was echter niet
alleen de staat van dienst, die bij deze toekenning telde, maar
vooral de manier waarop hij deze functies uitoefende roepen
respect en waardering op.

Huldiging gildemoeder
Op 10 september was Piet Snor,
ook wel ooit Piet v.d. Ven
genoemd, 40 jaar lid van het
gilde O.L. Vrouw en de H. Willibrordus te Wintelre. Hij kreeg
daarvoor de kringonderscheiding opgespeld. Ook To Spanjers werd in de bloemetjes gezet
bij haar afscheid als gildemoeder. Namens het gilde werd
haar door haar opvolgster,
Mandy Wilting-Klessens, een
sieraad omgehangen. Mandy
zet nu weer een familietraditie
De gaande en komende gildevoort, want haar moeder, Mien
moeder bekijken het hangertje,
Klessens-Olislagers, was jarenhet afscheidscadeau van het
lang gildemoeder. Mien Klesgilde
sens op haar beurt nam het destijds over van Pietje Wilting-van
Beers, de oma van de man van Mandy, Wilbert Wilting.
65 Jaar gildebroeder
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De 94-jarige Piet Brock voor
het beeld van Sint Joris

Tijdens de statiedag van het
Goirlese Sint Jorisgilde op 25
augustus 2001, werd gildebroeder Piet Brock (94) gehuldigd.
Hij was op de dag af 65 jaar gildebroeder. ’s Morgens werd
hieraan tijdens de Eucharistieviering, voorgegaan door pastor
Jansen, al de nodige aandacht
besteed. Daarna werd dit in het
gildehuis nog eens overgedaan
en kreeg Piet een kringoorkonde
aangeboden door het kringbestuur. Hoofdman Leo de Brouwer bedankte hem voor zijn vele
werk dat hij in het bestuur voor

Uit respect en waardering
Piet mag zich koning noemen
Op 22 september 2001 is Piet
Smolders in een spannende
wedstrijd de nieuwe koning van
het H. Sacramentsgilde uit Hulsel geworden. Er werd door
twaalf gildebroeders op de houten vogel geschoten. Piet Smolders haalde in het 266e schot
het laatste stukje hout naar
beneden. Piet mag zich de
komende drie jaar koning noemen en de vogel op zijn borst
dragen.
Piet Smolders
Brabantse titel in tweede instantie naar Hulsel
Op 16 september 2001 werd
het Federatietoernooi vendelen,
trommelen, bazuinblazen en
standaardrijden bij Sint Joris in
Haaren gehouden. Het weer
viel niet tegen en het toernooi
werd goed bezocht. Jammer was
het dat er van de 50 standaardruiters in Noord-Brabant
er maar elf zich hadden opgegeven voor dit toernooi. Van deze
elf deelnemers kwamen er maar
vijf in Haaren opdagen. Ondanks
dat werd er voor de titel gestreden. In eerste instantie ging het Adri de Bruin
kampioenschap naar M. Winters uit Soerendonk met 159,5 punten en de tweede plaats

was voor Adri de Bruin uit Hulsel met 158,5 punten. Door
oplettendheid van de zeer sportieve M. Winters kwam uit dat
er op zijn scorelijst een telfout was gemaakt van twee punten.
Alles werd netjes rechtgezet door de commissie standaardrijden en zo werd het kampioensschild alsnog uitgereikt aan
Adri de Bruin van het H. Sacramentsgilde uit Hulsel, die
daarmee zijn tweede Brabantse titel behaalde. Hopelijk
komen er volgend jaar meer standaardruiters opdagen voor
het Federatietoernooi, dat dan in Oirschot wordt gehouden.
Ketelaars besteekt Moergestelse gilden
Omdat de familie Ketelaars, Horloger-Juwelier in Moergestel, 125 jaar bestond (en volgens sommige gegevens zouden ze al 200 jaar in dit vakgebied actief zijn) zochten Harry
en Netty Ketelaars naar een leuk idee om Harry’s vakmanschap te verbinden met iets tastbaars, met een culturele
waarde voor en de verbondenheid van de familie met de
gemeente Moergestel. Zij dachten toen aan de drie gilden,
die Moergestel rijk is met hun tradities en hun eeuwenlange
culturele verbondenheid met Moergestel. De histories van de
gilden gaan ver terug, Sint Joris (1545), Sint Catharina
(1477), Sint Sebastiaan en Barbara (1433). De gedachten
van Harry en Netty gingen uit naar een schild voor elk gilde
en om zijn meesterteken nog meer uitstraling te geven wilde
Harry dit verbinden met het millenniumteken, dat speciaal
voor het jaar 2000 is ontworpen en werd afgeslagen in dat
jaar. De schilden met een formaat van 11x13 centimeter met
daarop ingegraveerd het winkelpand van de familie Ketelaars
en de tekst ’de tijd vliet, maar dit gilde en ons zilver niet’.

Behoud van een cutureel erfgoed
Nederlands gildekampioenschap
Op 30 september 2001 organiseerde de Broederschap van
O.L. Vrouwe te Oirschot het Nederlands gildekampioenschap hand- en kruisboogschieten op wip. Het kampioenschap is door de vele gekostumeerde gildebroeders en zeker
niet te vergeten de aanwezige gildezusters een kleurrijke en
verbroederlijke verschieting geworden. Het goede weer
zorgde voor hoge uitslagen in alle klassen. Na twee schietronden van 15 pijlen bleek handschutter John van Gompel

De Nederlandse gildekampioenen hand- en kruisboogschieten

van Sint Ambrosius Loon op Zand de beste. Hij stond met
28 van de 30 te behalen treffers aan de top van het klassement. In de viertallen handboog op wip behaalde Sint Antonius en Sint Sebastiaan uit Haaren de titel. Bij het kruisboogschieten op wip werd er in drie klassen: ere, eerste en tweede
klasse gestreden. Na een spannend en verassend slot werden
de volgende gildekampioenen bekend: Jan Huybers van Sint
Joris Stratum in de ereklasse, Ton van Doormaal van Sint
Joris Diessen in de eerste klasse en Riky Polman van het H.
Kruis gilde uit Gerwen in de tweede klasse. Het O.L. Vrouwe
gilde uit Zeelst behaalde de Nederlands gildetitel bij de viertallen. In 2002 worden de wedstrijden op 29 september
gehouden.

Kempenland
Eerste dienst diaken Wilchard Cooijmans op
Zesgehuchten
Op zaterdag 29 september is pastor Wilchard Cooijmans in
de Sint Janskathedraal in Den Bosch tot gehuwd permanent
diaken gewijd. Hij is sinds 1 januari 2000 pastoraal werker in
Geldrop en bewoont samen met zijn vrouw Liesbet en kinderen Tessa en Marga de pastorie op Zesgehuchten. Als diaken mag Wilchard een aantal priestertaken uitvoeren, zoals
het begeleiden en verzorgen van huwelijken, dopen en uitvaarten.
Op zondag 30 september assisteert Wilchard voor het eerst
als diaken tijdens de plechtige eucharistieviering op Zesgehuchten. Uiteraard is het gilde uitgenodigd om deze plechtigheid op te luisteren.Om 9.50 uur wachten beschermheer
en 15 gildebroeders en -zusters op de koning, die zoals
gewoonlijk net op het nippertje arriveert. De deftigheid laat
nu eenmaal op zich wachten. Helaas moeten zowel de hoofdman vanwege andere verplichtingen, als de familie Vrijburg
vanwege een familiereünie, verstek laten gaan. Zodoende
draagt penningmeester Jan Klomp de hoofdmansketen en is
er slechts één tamboer, Herman Voetman en één vendelier,
Dirk-Jan Doensen (die bovendien ook nog als koorlid moet
optreden). Om 10.00 uur precies schrijdt het gilde de prachtig versierde kerk binnen die goed bezet, maar niet vol is. De
dienst wordt geleid door pastoor Spooren, geassisteerd door
de diakens Wilchard Cooijmans en Jan van Groezen. De
gezangen worden verzorgd door kinderkoor en gemengd
koor. In zijn preek licht Wilchard toe waarom hij gekozen
heeft voor het thema: ’In het hart van de Kerk wil ik de Liefde
zijn’, een uitspraak van de H.Theresia van Lisieux, voor wie
de familie Cooijmans grote verering koestert. Na de sfeervolle dienst legt vaandrig Harrie de Greef op het kerkplein de
Eed van Trouw aan het geestelijk gezag voor de nieuwe diaken af. En Dirk-Jan Doensen brengt de vendelhulde.
Aansluitend begeleidt het gilde het gezin Cooijmans naar het
gemeenschapshuis ’Zesgehuchten’ waar de receptie gehouden wordt. Deze ontvangst wordt tegen één uur afgesloten
met een aubade door muziekkorps Euphonia.
Kermisprinses-schieten in Bladel
Op 25 augustus, zaterdag voor de kermis, kwamen de trouwe
bezoekers en deelnemers van het kermisprinsesschieten rond
half vier bijeen op Schuttersoord.
De hitte nodigde niet uit tot grote activiteit, maar tegen vier
uur trok een bonte stoet driemaal rond de schutsboom om
de kleurloze vogel vrij te maken.Voorop drie tamboers, een
vendelier, een hoofdman, de koning, de dekens, allen in het
warme gildekostuum, zeven deelneemsters en daarachter de
supporters.
Na het offeren op de trom begon de strijd waarbij enkele
deelneemsters zorgden voor rondvliegende brokken gips (dat
waren de enige echte schutters) en de anderen nogal vaak
misten. Uit die paar echte schutters moest dan ook wel de
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kermisprinses komen, was de mening van de toeschouwers.
En jawel, in de zesde ronde gebeurde dat dan ook. Rika van
den Boomen ging op de juiste plaats onder de boom staan en
schoot met een prachtig schot de laatste brok gips naar beneden.Vijftien maal was er raak geschoten, vierentwintig maal
gemist. Felicitaties volgden, telefoontjes naar familieleden
gepleegd, woorden en bloemen van de hoofdman, het wisselboogje en een vendelhulde door de vendelier. Daarna
werd er in de open lucht nog gezellig nagepraat bij een hapje
en een drankje.

Bewondering voor het wisselboogje
Wim van Rijssel nieuwe koning Sint Catharinagilde
Son en Breugel
Op zaterdag 11 augustus vond het traditionele koningschieten plaats bij het Sint Catharinagilde Son en Breugel. Na een
H.Mis, opgedragen door em. pastoor Martien Hurkmans
onder het thema ’Trouw Beheerd’ vond de hernieuwing
plaats van de Eed van Trouw aan de kerkelijke en wereldlijke
overheid met aansluitend een vendeldemonstratie. Daarna
werd afgemarcheerd naar het gildeterrein op Zonhove voor
een gezamenlijk lunch. Om 13.00 uur begon het schieten.
Pastoor Hurkmans, loco-burgemeester Nell van Dolo en
regerend koning Marinus van Dinther losten de eerste schoten en toen begon een spannende en sportieve strijd. Van de
32 leden waren er 31 aanwezig. De 4 recent aangenomen
nieuwe leden mochten helaas nog niet meeschieten, maar de
overige 27 waren allen gebrand op het koningschap en gaven
elkaar geen duimbreed toe.
Voor de tweekamp plaatsten zich uiteindelijk Marinus van
Wijk en wederom Wim van Rijssel, die reeds voor de derde
keer in de laatste 4 jaar de finale wist te halen. En deze keer
succesvol, want met het 137e schot haalde hij het laatste
stukje van de vogel naar beneden. Wim, geboren en getogen
op Bokt op Son en Breugel, woont thans in Geldrop, lid en
tamboer sinds 1985, stamt uit een echte gildefamilie. Zijn
vader was vroeger een bekwaam vendelier. Onder de schutsboom werd hij uitgebreid gehuldigd en kreeg het koningsvest
omgehangen. Toen het schieten was afgelopen begon het
feest pas goed. De kinderen van de gildebroeders waren hen
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Wim van Rijssel, nieuwe koning van het Sint Catharinagilde

echter al voor geweest bij de barbecue. Ze hadden de koteletten reeds op, zodat de gildebroeders zich tevreden moesten
stellen met de voor de kinderen bestemde knakworstjes (je
kunt ook niet alles hebben!).
De meesten hebben er echter geen of weinig nadeel van
gehad, want er werd nog lang en gezellig verbroederd. De
gildebroeders met hun gezinnen kunnen terugzien op een
bijzonder gezellige dag.
Jubilea Sint Jan Baptist Duizel
Op de jaarvergadering van dinsdag 30 januari legde Martien
Cox om gezondheidsredenen
zijn functie van vaandrig van het
Duizelse gilde neer, na deze 25
jaar vervuld te hebben. Voor zijn
verdienste voor het gilde kreeg
hij de gilde-onderscheiding
’Voor Speciale Verdiensten’, een
onderscheiding die slechts weinigen ten deel valt. De hoofdman van het gilde speldde de
ex-vaandrig de bijbehorende
versierselen op en prees hem
voor het vele wat hij voor het Ere-vaandrig Martien Cox
gilde deed, niet alleen als vaandrig, maar ook anderszins. Tevens werd hem de titel ex-vaandrig verleend.
Drie leden van Sint Jan Baptist uit Duizel ontvingen bij gelegenheid van de viering van Sint Jan op 16 juni een onderscheiding vanwege hun 25-jarig lidmaatschap. Het zijn gildezuster Sepha Donkers, gildebroeder Huub Donkers, seizoensdeken van 1978 tot 1979 en gildebroeder Tiny Nijssen,
seizoensdeken van 1991 tot 1993. Allen zijn lid sinds 2 maart
1976.

V.l.n.r. Huub Donkers, Sepha Donkers en Tiny Nijssen
Adriaan Rijken koning Sint Jan Baptist Duizel
Op kermiszaterdag 28 juli werd
Adriaan Rijken koning. Het was
spannend tot het laatste
moment. Na 134 schoten werd
hij de 42e koning van Sint Jan
Baptist. Althans voor zover
bekend, want Wim Schellens
staat als eerste bekend in 1698.
Aangezien het gilde zeker
bestaat sinds 1615 zullen er
ongetwijfeld meer koningen zijn
geweest. Het is wel bekend, dat
de Fransen bij een overval in
1672 het dorp Duizel platbrandden, waarbij alle geldbe- Koning Adriaan Rijken
zittingen en archieven verloren
gingen. En daarmee waarschijnlijk ook de namen van de
voorgaande koningen. Hoofdman Jacobus Rooskens liet in

1721 een nieuw gildeboek aanleggen, dat tot op heden
bewaard is gebleven. Adriaan Rijken is de derde gildekoning
uit de familie: de eerste was Peter in 1852, de tweede was
Watherus in 1971. Deze was een oom van de nieuwe koning.
Jubilaris bij Martinus Waalre
Rond de patroonsdag 11 november is het sowieso een hele
drukte bij het Sint Martinusgilde in Waalre. Dit jaar was de
organisatie van het Sint Maartensvuur weer in hun handen.
Dit vindt elk jaar plaats op de zaterdagavond vóór de
patroonsdag. Weliswaar was het fris, maar in elk geval droog
en dus sloten zich weer zo’n 1000 kinderen en volwassenen
aan bij de stoet die na de sfeervolle viering naar het evenemententerrein trok. Achter de gilden uit Waalre en Dommelen betekende dat een heel fraaie stoet met lampionnen en
allerlei andere lichtjes. Bij het enorme vuur werd er na de
uitbeelding van de legende van Martinus en de bedelaar en
enkele demonstraties 600 eierkoeken uitgedeeld aan de kinderen.

zich een serieuze gildebroeder getoond die het gilde steeds
met doordachte raad en gulle daad ter zijde heeft gestaan,
ook al had hij het druk met zijn eigen bouwbedrijf. Drie keer
(helaas niet opeenvolgend) liet hij de koningsvogel eervol
sneven en ook nu mag hij zich tooien met het koningszilver.
Daarbij nog sinds deze dag met het Zilveren Speld van het
Sint Martinusgilde Waalre, dat hem door de hoofdman opgespeld werd.
Driemaal koning en toch (g)een keizer
Iedere drie jaar probeert hij opnieuw koning te worden. En
iedere keer zijn er spelbrekers die hem van het koningschap
afhouden. Maar de aanhouder wint uiteindelijk toch. Het is
Rein Haase nu al voor de derde keer gelukt om koning te
worden van het Sint Catharinagilde Tongelre. Maar geen keizer! Die titel gaat naar de Sint Kristoffel Kolveniers uit Merksem (B) die voor de derde keer de titel Koning der Koningen
binnenhaalden.

Rein Haase voor de derde maal koning van het Sint Catharinagilde
Gildezuster deelt eierkoeken uit bij het Sint Maartensvuur
Na de plechtige gildemis op zondag voor de beide Waalrese
gilden begon de teerdag met de traditionele erwtensoep in
De Doelen. Hoofdman Tony Vaessen had de leden, hun meegekomen verwanten en de aanwezige gildevrienden veel te
melden in zijn jaarrede. Zoveel zelfs, dat Geert Hermsen een
deel van zijn verrassing al gehoord had, toen hij uiteindelijk
de kans kreeg om namens de gildevrienden een bedrag van
ƒ 10.000,- aan te bieden voor een nieuw hoofdvaandel. Dat
zal goed van pas komen bij de Kringgildedag Kempenland,
die in Waalre gehouden zal worden op 8 en 9 juni 2002 met
een uitgebreid omlijstend programma met muziek en kanongebulder en een nostalgische kermis. Namens het gilde
dankte de hoofdman de gildevrienden voor dit gulle gebaar
en riep vervolgens koning Harrie van Breugel en zijn echtgenote Illia naar het spreekgestoelte.
Harrie van Breugel is vanaf zijn 8e jaar betrokken bij het gilde
en heeft sindsdien zowat alle functies bekleed. De reglementen laten niet toe, dat iemand vóór zijn 18e jaar lid wordt en
bij Harrie is dat nu 25 jaar geleden. In die tijd heeft Harrie

Harrie van Breugel onderscheiden met Zilveren Speld

HOERA ! We hebben weer een koning!
Op maandag 3 september kwamen we weer bijeen voor de
hoogtijdag van ons gilde, het koningschieten. Pluvius leek
ons gilde goed gezind, het was droog en af toe scheen de zon
door de kleurrijke ramen van onze Stadskerk Sint Cathrien
tijdens de gildemis bij gelegenheid van ons koningschieten.
Pastor Frans Wijnen c.s.sp. had zijn teksten, gebeden en overwegingen geheel op deze dag afgestemd. Frans bedankt daarvoor. Ook tijdens de ontvangst na de mis in onze gildekamer
in het Stadspaviljoen leek alles nog goed; tot aan het vrijen
van de boom in het Stadswandelpark door Frans Wijnen als
vertegenwoordiger van de geestelijke overheid. Of hij raak
schoot weet ik niet meer; maar ook door de andere missers,
39 in totaal, kwamen er kennelijk zoveel gaten in het zwerk
dat Pluvius ruimschoots zijn hemelwater over ons kon uit
storten. Maar eer het zover was had Theo, onze aftredende
koning, alle gelegenheid om zijn koningsschild aan te bieden.
Dat Theo alles over de geschiedenis van ons gilde weet, is
iedereen bekend, het bleek ook uit zijn koningsschild. Als in
een stripverhaal vertelt zijn schild ons waar het gilde sinds
zijn herleving in 1954 koninggeschoten heeft tot op de dag
van gisteren. Ook zijn eerste koningsschild van 1982 had een
historische afbeelding. In dat jaar bood ons gilde bij gelegenheid van het 750 jaar bestaan van de stad Eindhoven de jubilerende stad een bronzen beeld aan voorstellende de gildetamboer. Dit beeld siert het kerkplein van onze stadskerk.
Theo was toen de grote initiatiefnemer.
Nadat Theo zijn koningsschap neergelegd had door het afleggen van de koningshaam en deze samen met het koningszilver onder de boom gehangen had, ten teken dat het koningschap open stond, na het driemaal trekken om de schutsboom en het vrijen daarvan kon het schieten een aanvang
nemen. Naar gelang de schoten elkaar opvolgden, tijdens de
eerste ronde schoten alle gezworen gildebroeders die daartoe
in staat waren en de ronden daarna door alleen die gildebroeders die het koningsschap ambieerden, toch nog een
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twintigtal, werd ook de regen steeds meer spelbreker. Meerdere malen moest het vizier van de kruisboog schoongeblazen worden om de koningsvogel te kunnen zien. Deze werd
door de regen als maar taaier en weigerde ook maar enige
krimp te geven ook al vlogen de brokken gips de gildebroeders en gasten om de oren door de vele rake schoten die de
vogel moest incasseren. Tot het 64ste rake en meesterschot
van Jo.
Toen was het hem genoeg en vielen de laatste brokken als een
regen naar beneden op een beduusd omhoog starende Jo
Cleven op dat moment onze nieuwe koning. Jo is sinds 1978
lid van ons gilde en dit is voor hem de eerste maal, ondanks
verwoede pogingen eerder, dat hij er in slaagde zich tot
koning te schieten.
Tijdens de huldiging van onze nieuwe koning had er nog een
vlagincident plaats dat god zij dank goed afliep. Tijdens het
overzwaaien met het vaandel moest de waarnemend vaandrig uitwijken voor de schutsboom waardoor hij de macht
over het vaandel verloor en met de piek Lyd de Haan, de
echtgenote van Jos czn. een gevoelige klap toediende. Bij de
hernieuwde vaandelgroet ging het beter; maar onze vaandrig
heeft het er erg moeilijk mee gehad. Onze hoogtijdag werd
zoals altijd afgesloten met de inhuldiging van onze nieuwe
koning Jo en een goed verzorgd koningsdiner. En Theo had
weer voor een keurige menukaart gezorgd met daarop een
stukje geschiedenis van ons gilde; het koningschieten op
woensdag 10 juli 1901 met krantadvertentie.

Leonardusgilde Beek en Donk kampioen geworden bij het
groepstrommen klasse A van de Noordbrabantse Federatie
van schuttersgilden. Dat gebeurde tijdens de federatiewedstrijden in september in Haaren. De tamboers André van
Nunen, Geert-Jan van Rixtel (Bzn), Geert-Jan van
Rixtel(Frzn) en Mark van Rixtel hebben hiermee een unieke
prestatie neergezet die in het verleden nog niet is voorgekomen. De bekroning van hun enthousiaste inzet en het regelmatig oefenen in samenwerking met de vendelgroep.
Het prachtige juryrapport met hoofdzakelijk negens voor de
diverse onderdelen is het bewijs dat deze tamboers over een
uitstekend ritmegevoel beschikken met een goede basis. Die
gelegd werd bij de Beek en Donkse harmonie O en U.

De Beek en Donkse tamboers kampioen

Will van der Linden, schietmeester, feliciteert de verbaasde koning
Jo Cleve

Peelland
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Bourgondisch schietfestijn in Lierop
In het kader van Someren 700 organiseerden de beide gilden
Sint Antonius Abt en Onze Lieve Vrouwe van de Zeven
Weeën in samenwerking met fanfare Sint Willibrordus op
zondag 9 september een Bourgondisch schietfestijn.
Een paar honderd bezoekers trotseerden de herfstachtige
omstandigheden om aan de wedstrijden deel te nemen,
zomaar een praatje te maken of de deelnemers aan te moedigen. De deelnemers op het schietterrein de Roovere kregen
een programma voorgeschoteld dat vooral gericht was op
richten. Aad van Bussel was met 96 punten de behendigste
in het geweer-, kruisboog, handboogschieten en vogelwerpen. Hij verdiende met deze overwinning een reis voor twee
personen naar Parijs. De dagkoning met als eretitel ’Koning
van Someren 700’ werd Teun Slob. Bij het 118e schot haalde
hij de vogel naar beneden. Winnaar van de wedstrijden voor
de jeugd werd Frans Bastiaanse. Hij kwam in het bezit van
een echte bokaal die werd uitgereikt door Hertog Jan II van
Brabant.
Beek en Donkse tamboers kampioen
Voor de zesde keer in successie zijn de tamboers van het Sint

Deken-schrijver wordt koning
Op kermismaandag 10 september werd er door dertien gildebroeders van het gilde Sint
Leonardus Beek en Donk
gestreden om de titel ’Gildekoning 2001-2002’. Dit vond
plaats op de schutsboom aan de
Goorloop. Op waardige wijze
werd oud-koning Cor de
Koning onttroond van zijn
koningszilver. Voorzitter Jan
Huijbers bedankte hem voor
zijn activiteiten in het koningsjaar. Daarna las hij het reglement voor dat speciaal is opge- De nieuwe koning Jan Rovers
maakt voor de deelnemers aan
het koningschieten. De rijk met bloemen versierde koningsvogel, gemaakt door de oud-koning, werd op de schutsboom
geplaatst. Na het ’vrijen’ van de boom werd het eerste schot
gelost door gildepastor Theo van Rossum. Het tweede schot
was van burgemeester van Beers. Er brak onder de deelnemers een spannende strijd aan. Pas na het 93e schot plofte
het resterende deel van de vogel neer. Jan Rovers mocht zich
vanaf dat moment koning noemen. De deken-schrijver van
het gilde was kort daarvoor ook al gehuldigd in verband met
zijn 25-jarig lidmaatschap.
’Doar hedde de guld’ in Lierop
Gildes en basisschool slaan handen ineen
De gemeente Someren herdenkt in het jaar 2001 dat 700 jaar
geleden Hertog Jan II rechten verleende om rechtspraak te
voeren en schepenen aan te stellen. Het gehele jaar vonden
vele festiviteiten plaats en werd geprobeerd alle lagen van de
bevolking bij dit feest te betrekken.
Het kerkdorp Lierop, in 1935 bij Someren gevoegd, zocht
naar eigen wegen om invulling te geven aan dit heuglijke feit.
Basisschool ’t Rendal en de 2 Lieropse gildes St. Antonius
Abt en O.L.Vrouw der zeven Weeën kwamen uit bij het project ’Doar hedde de guld’.
In december 2000 woonden directeur Ben van Bussel en

kringvoorzitter Mies Sijbers de presentatie bij van het lespakket in het provinciehuis in Den Bosch. Beiden waren onder
de indruk van inhoud, vormgeving en gebruiksvriendelijkheid en terug naar huis werd het plan gesmeed om meerderen enthousiast te maken voor het ten uitvoer brengen van
het lespakket. Someren 700 werd dé kapstok!
De Lieropse gildes hebben, eeuwenoud als ze beiden zijn,
een belangrijke rol gespeeld in de sociale en maatschappelijke
ontwikkeling van het dorp. Altijd stonden zij klaar bij belangrijke, verdrietige en vreugdevolle gebeurtenissen. Telkens
weer werd de leefbaarheid van zo’n klein dorp als het ware
opgekrikt door de inzet en steun van vele gildemensen. Binnen de historie van 700 jaar Someren zijn de gildes een
belangrijke bron van gemeenschap, trouw en rechtvaardigheid.
Daarom een goede keuze om als basisschool en gildes met
elkaar in zee te gaan.
De start werd gevormd door het samenstellen van een werkgroep van 3 leerkrachten en 4 gildebroeders. Zij werkten het
lespakket naar een projectperiode van 2 weken om aan het
begin van het nieuwe schooljaar 2001-2002.
Op maandag 27 augustus trokken beide gildes om 8.45 uur
vanuit hun gildehuizen naar het speelplein van basisschool ’t
Rendal. In hun midden namen zij Hertog Jan II mee. Op het
centrale grote podium, dat voor het eerst als zodanig werd
gebruikt, vormden de gilden met de hertog een prachtig
decor. Het project werd officieel geopend door Hertog Jan II
waarna op het plein de vendelgroet werd gebracht aan de vele
aanwezigen. Met slaande trom en vliegend vaandel vertrokken beide gildes rond kwart voor 10 weer naar hun afzonderlijke startpunten. Hertog Jan bleef de gast van de school en
vertelde vervolgens in alle groepen zijn historisch verhaal.
Een fleurig en kleurig begin was gemaakt.
Vervolgens gingen alle groepen binnen de school inhoudelijk
aan de slag met het project. Alle groepen, jazeker, ook de
laagste groepen. De groepen 1 tot en met 3 hielden zich
vooral bezig met het thema ’kasteel’, voor de groepen 4 en 5
was het project aangepast en de groepen 6, 7 en 8 gebruikten
het integraal. Het werd een levend proces!
Op maandag 3, dinsdag 4 en woensdag 5 september kwamen
’s morgens een vijftal gildebroeders van beide gildes alle
groepen bezoeken. Zij vertelden over:
ontstaan en doel van de gildes (maandag)
archief en documentatie (dinsdag)
attributen/ tentoonstelling (woensdag).
Daarbij werden alle groepen betrokken en via een uitgewerkt
tijdschema kwamen zij allen uitgebreid aan hun trekken. De
leerlingen en leerkrachten reageerden positief en enthousiast
op alle presentaties en na de aanvankelijke zenuwen raakten
ook de gildebroeders steeds meer onder de indruk.
Donderdag 6 september werd het project afgesloten met een
groots opgezet minigildefeest in de vroege avonduren van
18.30 tot 20.00 uur. Op het grote feestterrein vlakbij school
werd onder zeer grote publieke belangstelling een gildefeest
’nagespeeld’ in verkorte vorm. Uitgenodigd waren met name
alle ouders en kinderen. De opkomst was enorm en mede
daardoor was de sfeer gemoedelijk en enthousiast. De centrale opmars, het slangendefilé, de eed van trouw, de bekende
toespraken, de vendelhulde, het koningschieten, het trommelen, het vendelen kwam aan bod. Daarnaast was de drankjestent niet vergeten. De tijd vloog om en iedereen genoot
met volle teugen. Het was dan ook jammer dat er een einde
aan kwam.
Dit blijkt wel uit zomaar wat reacties uit verslagen van kinderen:
’Het gilde was bij ons op school geweest en dat was heel leuk’
(Maaijke, groep 5)
’Het mini gildefeest was kei leuk, vooral het knuppelgooien.’
(Kay, groep 5)
’Het knuppelgooien was heel erg spannend, ik mocht zelf
meegooien. Toen de laatste vleugel eraf viel vond ik dat best

jammer. Twan had gewonnen!’ (Niek, groep 8)
’Ze kwamen ook in de klas vertellen. Het was wel leuk en
interessant. Ik ga niet bij het gilde, maar het was wel kei leuk!’
(leerling uit groep 8, naam niet vermeld)
Als basisschool en beide Lieropse gildes sluiten we ons daarbij aan. We hebben er van genoten en weten zeker dat dit
project in de herinnering van de leerlingen zal bijblijven. En
niet alleen in de herinneringen van leerlingen...
Ben van Bussel, Directeur ’t Rendal Lierop

Jan Huijbers 40 jaar gildebroeder
Voor het gilde Sint Leonardus
Beek en Donk was 2 juni een
bijzondere dag. Hoofdman Jan
Huijbers vierde zijn 40-jarig
jubileum als gildebroeder. „Een
gildebroeder voor het leven”
zoals hij zelf zegt. Een belangrijk
deel van zijn vrije tijd wordt aan
het gilde besteed. Daarbij staat
zijn vrouw Maria volledig achter hem en zijn activiteiten. Jan
Huijbers begon als standaardruiter. Naast het voorzitterschap (ruim dertig jaar) is hij
ook nog commandant van het Jubilaris Jan Huijbers
gilde. In het kringbestuur Peelland vervult hij al 30 jaar een bestuursfunctie, waarvan tien
jaar als penningmeester. In zijn prachtige tuin in Keldonk
stond een grote tent. Hier werd de feestdag geopend met een
sfeervolle eucharistieviering voorgegaan door gildepastor
Theo van Rossum. Uit handen van vice-voorzitter Antoon de
Groot ontving hij de kringonderscheiding. Kringvoorzitter
Mies Sijbers speldde hem de speld van verdienste op. Ook
werd er een onderscheiding uitgereikt door het Duitse Schützengesellschaft uit Gittelde. Hiermee onderhoudt het gilde al
bijna een kwart eeuw contacten. De jubileumdag werd afgesloten met een druk bezochte receptie en een geweldig feest
met familieleden en gildebroeders.
Jan Verheijen ere-gildebroeder
Op 15 september werd Jan Verheijen benoemd tot erebroeder
van het gilde Sint Lambertus Someren-Eind. Dit in verband
met zijn bijzondere verdiensten voor het gildewezen in het
algemeen en gilde Sint Lambertus in het bijzonder. Geheel
onverwachts kreeg hij bezoek van het gilde. Hem werd als
eerbewijs de vendelgroet gebracht. Hoofdman Henny Lammers noemde Jan Verheijen een gildebroeder ’in hart en ziel’,
omdat hij 26 jaar deken-schrijver was en ook enkele jaren
hoofdman. Zijn echtgenote werd ook in het huldebetoon
betrokken. Zij ontving een prachtige bloemenruiker.
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Jan Verheijen wordt geluk gewenst door hoofdman Henny Lammers
Koningschieten in Lieshout
Op maandag 3 september vond het jaarlijkse koningschieten

plaats van het gilde Sint Servatius Lieshout. Met een grijze
donkere lucht en een sombere weersvoorspelling verzamelden de gildebroeders zich bij het paviljoen aan de Beemdkant. Het is gebruikelijk dat het nog ’zittende’ koningspaar bij
het woonhuis afgehaald wordt. Willem van Pelt en Sandra
van de Vossenberg stonden er gepoetst te wachten op de
koets. Helaas bleek de regen spelbreker voor het koninklijk
vervoer. Hoofdman Toon Gevers regelde een ander vervoermiddel: met een luxe touringcarbus kwam het gilde bij het
koningspaar voorrijden. Vanaf de ’Koningsallee’ ging het
naar het gemeentehuis in Lieshout voor de ontvangst door
Burgemeester en wethouders van de gemeente Laarbeek.
„Een visitekaartje voor de gemeente Laarbeek”, aldus burgervader van Beers. De uittredende koning Willem van Pelt
bedankte iedereen voor de steun in het afgelopen jaar. Voor
het koningspaar waren er drie hoogtepunten: de opening van
het gildeterrein, deelname aan het Landjuweel in Helmond
en het weekend in het Duitse Frondenberg. Hoofdman Toon
Gevers introduceerde het infoboekje van het gilde en geeft
het eerste exemplaar aan burgemeester Henk van Beers. Een
boekje dat door de hoofdman samen met Karel Berkhof is
samengesteld. Gildebroeder Frans Manders schonk een Sint
Servatiusbeeld, met een draak aan de voeten, voor plaatsing
in het paviljoen. Met de luxe touringcar bestuurd door reisleider en hoofdman Toon Gevers vertrok men naar het schietterrein aan de Beemdkant. Na het openingsritueel maakte
koning Willem van Pelt bekend dat hij geen gebruik zal
maken van het zevende schot. Dat mag volgens de reglementen. Aan de eerste schietronde nemen 19 leden (waarvan 7
broeders) deel om het koningschap. Een zeer spannende
strijd eindigde toen gildelid Klaas van der Zanden bij het
223e schot het restant van de vogel naar beneden haalde. Een
nieuwe vogel werd geplaatst. Alleen de gildebroeders die in
de eerste ronde hebben geschoten gingen nu verder voor het
koningschap. Commandant Cor van Veghel werd bij het 57e
schot de nieuwe koning. Na de installatie vroeg hij zijn vrouw
Toos als koningin. Voordat de rondgang langs de plaatselijke
horeca plaats vond werd erekoning Klaas van der Zanden
geïnstalleerd.

Waarbij ook een jeugdvendelier. In de vijfde ronde zouden de
splinters spontaan door de lucht vliegen. Bij het 70e schot
was het Frank Kooien die de vogel naar beneden haalde.
Zeven jaar geleden hield hij de toenmalige koning Jan Verspaget ook al van het keizerschap. Er werd een nieuwe vogel
geplaatst omdat 24 ereschutters en schutsters gingen strijden
om deze titel. Bij het 81ste schot was het Marienet Serouzievan Lierop die het erekruis in de wacht sleepte. De voortzetting van een goede familietraditie. Haar enkele jaren geleden
overleden vader Sjef van Lierop schoot zich 5 keer tot koning.
Maar ook haar overleden broer Leon wist in het verleden het
ereschutterschap te veroveren. Aansluitend werden de koning
en ereschutster geïnstalleerd. Twee dagen eerder was het Sint
Catharinagilde, met een zestal gildebroeders van het Antoniusgilde Stiphout, aanwezig bij het ’aanzeggen’ van de kermis.
Stadskoning Martien van Santvoord werd daarbij geassisteerd door wethouder Trix Houthooft-Stockx, een aantal
notabelen van de gemeente Helmond en kermisexploitanten.
Door gebrek aan belangstelling van de pers was de publieke
belangstelling matig. Twee vendeliers van ’Sint Cathrien’
Frank Kooien en Ted Hegeman brachten een vendelhulde,
begeleid door drie tamboers van het Stiphoutse gilde. Het
zwoele zomerse weer zorgde ervoor dat het aangeboden kermisbier goed smaakte.

Frank Kooien krijgt de pijp overhandigd door gildezuster Annemie
Paaps, echtgenote van de jonge deken. Naast de koning echtgenote Joset
en hun kinderen Pernilla en Stijn
Jubilarissen bij Eindse gilde
Tijdens de patroonsdagviering op 22 september werd binnen
het gilde Sint Lambertus speciale aandacht geschonken aan
vijf verdienstelijke gildebroeders en gildezuster. Frans van
Doren, Martien van den Eijnde en Jan Stultiëns waren veertig jaar gildebroeder. Een kwart eeuw lid van het gilde waren
Frans van de Eerenbeemt en Nelly van de Laar-van Someren. De patroonsdag begon met een eucharistieviering in de
Lambertuskapel. Pastoor Henk Somers stond even stil bij de
terreur en het verdriet in Amerika op 11 september. Er werd
Toast op het nieuwe koningspaar Cor en Toos van Veghel
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Koningschieten in Helmond
Op zondag 8 juli hield het Sint Catharinagilde Helmond haar
jaarlijkse koningschieten. ’s Morgens werd traditiegetrouw de
mis in de Sint Lambertuskerk bijgewoond. Deze werd gecelebreerd door eredeken pastoor Smulders. Het nuttigen van
een uitsmijter in Taverne Verberne volgde. Daarna vertrokken de gildebroeders naar het schietterrein van het Antoniusgilde in Stiphout waar ze te gast waren. Het eerste schot werd
gelost door wethouder Cees Bethlehem, gevolgd door pastoor Smulders. Hierna schoot oud-koning Jan Verspaget die
de twee voorafgaande jaren de titel wist te veroveren. Een
mogelijke derde titel zou ook betekenen dat hij keizer zou
kunnen worden. Dertien gildebroeders kwamen na loting na
hem. Dankzij de organisatie van het Landjuweel in Helmond
is het ledental van het ’Sint Cathrien’ tot zestien uitgebreid.

V.I.n.r. Frans van de Eerenbeemt (25 jaar), Martien van de Eijnde (40
jaar), Frans van Doren (40 jaar), Nelly van de Laar-van Someren (25
jaar) en Jan Stultiëns (40 jaar)

gebeden tot de Heilige Lambertus voor vrede in de wereld en
voor elkaar. Hij noemde gilde Sint Lambertus een rijk gilde,
getuige de vele jubilarissen. Na de vendelhulde werden de
jubilarissen in gildehuis ’Jan van Tieskes’ toegesproken door
hoofdman Henny Lammers.
Hij ging uitgebreid in op de verdiensten van de jubilarissen.
Zij ontvingen een herinneringsschild met oorkonde. Daarna
volgde een receptie. Veel gilden uit de kring waren aanwezig.
Ook het bestuur van kring Peelland met voorzitter Mies Sijbers. Ook burgemeester Veltman van de gemeente Someren
en wethouder Ans van der Velden kwamen de gildebroeders
feliciteren.
Volop activiteiten in Bakel
Op 16 juni werd de kapel van
Sint Jozefheil geopend door het
gilde Sint Willibrordus Bakel.
Ter plaatse werd in de vroege
middaguren een mis gehouden
met aansluitend een processie.
Die eindigde bij de nieuwe
kapel. Daar brachten de vendeliers een vendelgroet. Op 23
juni werd een drietal jubilarissen gehuldigd. Kapitein Marius
Sleegers (50 jaar gildebroeder),
koning Jos de Groot en dekenschrijver Toon Jacobs (beiden
Opening van de kapel
25 jaar gildebroeder).
Na de bijeenkomst in de schutskamer vertrok het gilde naar het huis van de kapitein. De
jubilarissen met echtgenotes en de kleinkinderen van de
kapitein mochten op de wagen die voortgetrokken werd door
twee ’Belse knollen’. De viering in de kerk kende als thema
’Dienstbaar door broederschap’. Pastor van Lamoen ging
daarbij voor met zang van het dameskoor en gospelkoor
’Excelsis’. Gildebroeder Willem Royackers heette allen welkom. De voorbeden werden door enkele gildebroeders voorgelezen. Na de viering ging het richting de Doelen bij het
clubhuis van der Horst.
In het bijzonder werden welkom geheten Nellie en Rob Koppens, burgemeester van Maasakkers en echtgenote en het
kringbestuur. De twee zilveren jubilarissen Jos de Groot en
Toon Jacobs ontvingen een tinnen bord met een zilveren Willibrordus erop. Ook kapitein Marius Sleegers ontving een
tinnen bord. Ditmaal met een gouden Willibrordus. Kringvoorzitter Mies Sijbers had veel lovende woorden voor de
gouden jubilaris die een kringonderscheiding kreeg opgespeld. Burgemeester van Maasakkers bood de jubilaris een
gemeentelijke onderscheiding in de vorm van een beeldengroep aan. De zilveren jubilarissen kregen een pennenset
aangeboden. De naaste familieleden reikten een schild uit.
Na een druk bezochte receptie volgde de feestavond die werd
opgeluisterd door de Aalander muzikanten.
Op 1 september opende het gilde Sint Willibrordus Bakel de
plaatselijke kermis. De vendelgroet werd voor het parochiehuis aan de wethouders van Ekert en Francissen gebracht.
Deze laatste opende samen met pastor Jan Lambregts en
kapitein Marius Sleegers de kermis.Vervolgens werden in het
clubhuis en de andere café’s de ’kermis aangezegd’. Op kermisdinsdag 4 september vond het schieten plaats. Nadat
kapitein Marius Sleegers het schietreglement voorgelezen
had loste pastor van Lamoen het eerste schot. Er werd verder
geschoten volgens loting. Het zou een zeer lange en spannende strijd worden. Na vijf uur schieten, en een regenbui,
schoot Jony Kuipers de vogel bij het 457e schot omlaag. Het
schieten duurde zolang omdat er geschoten werd met de
nieuwe kogels met een dracht van 1 mile. Na de vele felicitaties ontving de gelukkige schutter de koperen moor. Na het
schieten volgde de gebruikelijke rondgang door het dorp.
Op 16 september was het gilde Sint Willibrordus Bakel aan-

wezig bij het 20ste jaarfeest van Sint Jozefheil. Met de zeventien gildes van de kring Peelland en de fanfares en harmonieën uit Bakel, Milheeze en de Rips vertrok men naar Sint
Jozefheil. Toen alle gildes op het gildeterrein bij Piet van
Ansem verzameld waren startte de massale opmars. Kringkapitein Jan Verheijen gaf de commando’s voor de gildeactiviteiten. De opening van het jaarfeest in het kader van het
50-jarig bestaan van het verpleeghuis werd verricht door burgemeester van Maasakkers. Kringvoorzitter Mies Sijbers
bedankte de aanwezige gilden voor hun geweldige opkomst.
In het bijzonder het Bakelse gilde dat voor de 20ste keer aanwezig was. Lovende woorden waren er ook van de Zorgboogdirecteur Berghs. Op het niet al te grote veld volgde een
geslaagd slangendefilé. Er waren op deze middag demonstraties vendelen en trommen. Er werd ook geschoten om de titel
’Koning van de dag’ door de genodigden en koningen. Bij het
221e schot haalde de Bakelse koning Jos de Groot de vogel
naar beneden. Hij kreeg het zilveren schild en een herinneringsschildje uitgereikt.
Nieuwe koning bij het Sint Margarethagilde uit
Aarle-Rixtel
Op 20 augustus tijdens AarleRixtel kermis hield het Sint
Margarethagilde het koningschieten in de eigen gildetuin.
Om 9.00 uur haalden de gildebroeders hun ’afgaande’ koning
af, waarna in een mooi versierde
kerk tijdens de gildemis de
koningsvogel gezegend werd
door pastor Rudy de Kruijf. Na
een vendelgroet en de traditionele ’Prinsenborrel’, aangeboden door de familie Prinsen,
begeleidde het Onze Lieve
Vrouwegilde hen naar de koffie- De nieuwe koning Gerard van
tafel bij Gerard van Ganzenwin- Ganzenwinkel
kel. Daarbij werden de huurgelden in ontvangst genomen door de dekenrentmeester van
de huurders van de gildegrondstukken en boden Louise Sanders en haar gezin een draagstok aan met daarop een zilveren
Margaretha ter nagedachtenis aan haar man, gildebroeder
Noud Sanders die in december vorig jaar was overleden. Om
13.50 uur vertrokken twee gildebroeders naar het Onze Lieve
Vrouwegilde om hen te ’verzoeken’ op een traktatie. Hierna
voerden ze gezamenlijk de koningsvogel naar het gildeterrein
aan de Havenweg en plaatsten hem op de schutsboom.
Het vrijen van de boom werd door de hoofdman afgerond
met het bidden van drie weesgegroeten. De loco-burgemeester en de pastor losten de eerste schoten op de vogel, daarna
mocht de ’afgaande’ koning driemaal schieten. Voor het
koningschieten hadden zich drie gildebroeders aangemeld:
Gerard en Harrie van Ganzenwinkel en natuurlijk afgaande
koning Harrie Verschure.
Na de loting kon de strijd om het koningschap beginnen.
Om precies 17.02 uur wist Gerard van Ganzenwinkel onder
het tromgeroffel van de tamboers met het 84e schot het laatste stuk van de al even wankelende koningsvogel naar beneden te halen, en schoot zich daarmee tot nieuwe koning van
het Sint Margarethagilde voor de komende drie jaar. Nadat
de nieuwe koning door de hoofdman aan alle aanwezigen
was voorgesteld werd het koningsbier gedronken onder de
schutsboom, en werd de nieuwbakken koning in een triomftocht naar gildehuis ’De Gieterij’ gebracht, dat hij over de
gildevaandels betrad. Bij de deur aangekomen moest de
nieuwe koning zijn handen wassen in een bekken als teken
van reinheid en offerde een zilveren rijksdaalder in het bekken als dank voor de aangeboden diensten. Na een vendelgroet door het zustergilde sloot een koffietafel het koningschieten af.
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Maasland
Bart Lapre wint J. Klerks-trofee
Bart Lapre van het Sint Hubertusgilde uit Drunen heeft op
de koude zondagmorgen van 25 maart de zgn. J. Klerks-trofee gewonnen. Hij had één treffer meer dan Erwin van de
Wiel, de kampioen van vorig jaar. Bart mag de bokaal in de
vorm van een liggend hert een jaar op de schouw koesteren.
Na bijna 800 schoten wordt Ton Snijders koning
Sint Hubertus Drunen heeft een nieuwe koning. Op zaterdag
2 juni, nadat veel gildebroeders blij gewekt waren door de
bazuin en trom, kwam men samen bij W. van Delft om de
regerende koning van huis te halen. Ondanks het miezerige
weer gebeurde dat in optocht en werd bij de koning een hartverwarmer genomen. Volgens afspraak en traditie begon de
mis bij het Jakobushof stipt om 10 uur. De vendelgroet na de
mis ging door een plensbui geheel het water in. Tijdens de
koffietafel was de aanbieding van het koningsschild van Jos
Klerks. Ook is nog een zilveren sluiting aangeboden om te
gebruiken in een koninginnemantel door de nu ex-koningin.
Om twee uur werd de vogel bevrijd waarna het koningsvest
van de schouders werd genomen. Zeventien schutters gingen
het duel aan met de vogel. Het duurde meer dan vierenveertig ronden totdat met het 798e schot Ton Snijders allen van
de bank kreeg. Er was weer een koning om negen minuten
voor acht. Voor het eerst sinds zijn lidmaatschap deed Ton
mee en had thuis afgesproken dat het menens was met het
voornemen de vogel neer te krijgen. Ook is Loes bereid
gevonden om een jaar als koningin het gilde op te kleuren in
de activiteiten. Bij de jeugd was het spektakel wat vlugger
voorbij. Remco Klerks wist de wedstrijd al na 103 schoten
rond 15.30 uur te slechten.

130

Wachtende keizer en nieuwe koning in Haaren
Maandag 18 juni trok het gilde
Sint Antonius - Sint Sebastiaan
uit Haaren reeds om 04.00 uur
met tromgeroffel door de straten van het dorp. Het was de
dag van het koningschieten.
Iedere gildebroeder die werd
opgehaald, had iets te eten en
drinken klaar staan. Van café
Michels ging het naar standaarddrager Sjel de Benis, vervolgens naar vaandrig Leo van
de Wiel, hoofdman Antoon van
de Wiel, keizer Kees van de Wiel,
Wachtende keizer Hein van de
koning Hein van de Wiel en tenWiel
slotte naar de kerk, waar pastoor
Duc Minh de mis deed. Na de
mis gingen de drie Haarense gilden naar het schietterrein en
trokken alle drie de gildes drie keer rond de koningsboom.
Na het vrijen kon de wedstrijd goed beginnen. Hein van de
Wiel (de zittende koning) schoot de (losse) vogel er in één
keer af. Hij is nu voor de derde keer koning dus automatisch
keizer, maar aangezien het gilde al een keizer kent in de persoon van Kees van de Wiel, moet de nieuwe keizer in de
wachtkamer. Hein van de Wiel is dan ook wachtende keizer.
Het hele voorval gaf de nodige hilariteit. Daarna werd de
koningsvogel vast op de boom gezet. Na zevenenzeventig
schoten haalde de 31-jarige Michel de Benis de vogel naar
beneden. Hij bleek bereid het koningsschap te aanvaarden.
In het ouderlijk huis van Michel zijn de feestelijkheden tot in
de late uurtjes voortgezet.
Gerard Gerrits nieuwe koning Sint Joris Geffen
Op kermiszondag 12 augustsus heeft Gerard Gerrits zich

met het 36ste schot op de koningsvogel tot tweede koning
van het Sint Jorisgilde Geffen geschoten en onttroonde daarmee koningin Connie van der Dussen. Zij had na het vrijen
van de vogel, haar zilveren koningsvogel afgelegd. Daarbij
schonk zij het gilde een door haar, samen met Liesbeth van
Erp, ontworpen zilveren koningsschild. Zij sloot hiermee een
regeringsjaar af, waarin zij, zoals hoofdman Harry Peters zei:
„op een uitstekende wijze het koningsschap heeft vervuld en
binnen Geffen en daarbuiten, in de gehele gildenwereld, het
Sint Jorisgilde op een uitstekende wijze heeft vertegenwoordigd!” Nadat het gilde zich om 9.00 uur had verzameld, ging
zij op weg naar de woning van de koningin om haar volgens
de traditie daar af te halen. Met haar in hun midden begaf het
gilde zich met slaande trom en vliegend vaandel naar de kerk
voor de gildemis. Op het gevaar af dat iets dergelijks routine
gaat worden, had ook deze dienst enkele kleine veranderingen waardoor het gilde kan terugzien op een mooie en goede
viering. De baretten van de tamboers en vendeliers zijn in
ieder geval gezegend! In tegenstelling tot het plan ging het
gilde niet door de wijk De Molenberg maar had men kennelijk zo’n zin in koffie dat er rechtstreeks naar De Gouden
Leeuw werd gelopen, waar ze ontvangen werden op koffie/
thee met een ’Sint Jorisje’. Deken-wapenmeester Peter Berkel las daarna een aantal passages uit de reglementen voor,
die betrekking hadden op het koningschieten, om de eventuele twijfelaars definitief al dan niet over de streep te trekken.
Het deelnemersaantal bleef dit jaar steken op dertien (vorig
jaar 17). Na de uitstekend verzorgde Brabantse koffietafel
ging het gilde om 13.00 uur, vooraf gegaan door standerdruiter Piet van de Wetering naar het schietterrein bij molen Zeldenrust. Nadat de drie traditionele ronden om de molen
waren gelopen werd de vogel op de horizontale wiel gezet en
kon om twee uur het eerste schot door beschermheer burgemeester Hans Netten worden gelost. Hij werd gevolgd door
gildeheer pastoor P. Scheepers en regerend koningin Connie
van de Dussen.Toen was de vogel vrij en kon het echte koningschieten beginnen. Aanvankelijk leek het erop dat de vogel
reeds in de eerste ronde zou vallen. Er werd behoorlijk raak
geschoten en de nog jonge vogel verloor al snel zijn beide vleugels en kop. Maar het venijn zat toch in de staart! Bijna twee
volle rondes werd er geschoten op een klein laatste (?) stukje
en ondanks dat het regelmatig werd geraakt en er wel stukjes
af sprongen bleef het tot het 36ste schot hangen. Kees van de
Doelen was met het 35e schot weer zeer dichtbij het koningsschap, en als (schrale) troost mag hij het komend jaar zilverdrager van het gilde zijn. Nadat het uitbundige publiek de
nieuwe koning had gefeliciteerd maakte het totale gilde zich op
om haar nieuwe koning met de nodige ceremonie in haar midden op te nemen. Hij werd na een korte overheidsvergadering
in het bijzijn van beschermheer en gildeheer waardig bevonden zodat hem gevraagd kon worden of hij daadwerkelijk het
koningsschap op zich wilde nemen. Hierop antwoordde
Gerard, ten overstaan van alle gildebroeders en -zusters met
duidelijk: „Ja”. Na de handwassing werd hem door hoofdman
Peters en oud-koningin Connie van der Dussen de koningsmantel omgehangen. Deken-vaandrig Henk Steenbergen
bracht hem een vaandelgroet en nam de nieuwe koning,
staande op het vaandel, een vendelgroet in ontvangst van zijn
collega-vendeliers (Gerard is namelijk ook vendelier!).
De rest van de middag werd gevuld met prijsschieten op een
nieuwe vogel, waarbij er prijzen (’Aan me hoela’) voor vleugels, kop en romp verdiend konden worden. Er werd soms
wat geschuild voor wat lichte regen maar we mogen niet klagen over de enkele buien. Op 5 uur werd er gestopt, wat
gedronken en daarna met man en macht opgeruimd. Om 6
uur vertrok het gilde met de nieuwe koning in haar midden,
voor een optocht door het dorp, op weg naar de Teerzaal. Het
officiële gedeelte werd besloten met het aanbieden van de
koningswijn en het uitbrengen van een heildronk op de
nieuwe koning, die daarna met een (zeer) korte troonrede
eindigde, het koningsbier aanbood en ieder opriep voor het

gildemaal. De avond werd voortgezet met muziek verzorgd
door Gene Birds en de Pussy (Mauw)-Cats?!
Op zaterdag 18 augustus is Gerard Gerrits in een speciale
konigsmis, opgeluisterd door het gildekoor van het Sint Barbaragilde (Dinther), ook kerkelijk geïnstalleerd.

met de juiste hoeveelheid kruit voorzien van een slaghoedje.
Het lood wordt gerecycled omdat normaal in een grote
kogelvanger wordt geschoten. Voor een dag is speciale vergunning verleend om in de openlucht te schieten met als
voorwaarde dat tenminste negentig procent van het lood met
een metaaldetector wordt teruggevonden.

Mia Schuwer, eerste vrouw als burgerkoning

Vaandrig Wim Adams krijgt gouden speld Tilburg
Zondag 19 augustus 13.00 uur. De straat voor het gildeterrein
is afgezet. De vele geparkeerde auto’s geven het al aan: het is
opendag bij het gilde Sint Hubertus in Berkel. Maar wat nog
niet iedereen weet is, dat het een speciale dag wordt met een
officieel gedeelte waarin een aantal verrassingen verpakt is. De
bazuinblazers openen de middag, waarna hoofdman Piet
Vromans de aanwezigen van harte welkom heet en in het bijzonder de familie Wouters-van Loon. Verrassing nummer 1.
De heer Wouters jr. neemt het woord: „Onze familie is in het
bezit van een gebrandschilderd glas-in-loodraam uit 1943,
voorstellende de patroonheilige Sint Hubertus te paard. De
familie Wouters is van oudsher een jagersfamilie. En daar wij
altijd al in het verenigingsleven geïnteresseerd zijn, vinden wij
het heel speciaal om namens de familie dit raam te schenken
aan het gilde Sint Hubertus”. Daarna onthult mevrouw Wouters het glas-in-loodraam en hoopt dat eenieder van het raam
mag genieten.
Hierna komt mevrouw Wouters met verrassing nummer 2 en
biedt het gilde een nieuwe gildetrom aan. Hoofdman Piet
Vromans dankt de familie Wouters namens het gilde en biedt
de dames van de familie allen een boeket bloemen aan.Tevens
spreekt hij de hoop uit de familie nog vaak te mogen begroeten op het gildeterrein. Hierna komt verrassing nummer 3.
Frans Puls, wethouder van sport, personeel, organisatie en
informatie van Tilburg, komt naar voren en heeft vandaag de
eer vaandrig Wim Adams de gouden speld van de gemeente
Tilburg op te spelden. Wim krijgt deze gemeentelijke onderscheiding vanwege zijn vrijwillige inzet en verdiensten gedurende bijna vier decennia voor het Sint Hubertusgilde.Wim is
sinds 1953 lid, al 38 jaar bestuurslid, waarvan dertig jaar
vaandrig. Zijn passie voor het vendelen brengt hij als instructeur over aan de jeugdvendeliers. Hierna volgt de vendelgroet
en nemen de wedstrijden een aanvang. Het is gezellig druk op
het terrein. Overal heerst bedrijvigheid. Er wordt paling
gerookt, er is een barbecue en dit alles wordt begeleid door
muziek. Aan het eind van de middag vindt de prijsuitreiking
plaats en de ambassadrice van ’Nationaal Fonds Ouderenhulp’ brengt het gilde verrassing nummer 4 door een cheque
van vijfduizend gulden te overhandigen als bijdrage in de kosten voor de renovatie van de jeu de boulesbanen. Hierna
spreekt de hoofdman een woord van dank voor deze gulle
bijdrage en dankt eenieder voor hun komst en de vrijwilligers
in het bijzonder voor hun bijdrage op deze geslaagde dag.

Limburgers schuttersfeest verrast Brabanders
Op 12 augustus is het Sint Hubertusgilde uit Drunen naar
het Limburgse Belfeld afgereisd om buiten de eigen gildekring deel te nemen aan een schuttersfestijn. Een dag vol van
verrassingen. In tegenstelling tot de Brabantse gildedagen
start de optocht met een inspectie door hoogwaardigheidsbekleders en een gedeelte van het gastgilde. Na het spelen
van het Wilhelmus en het Limburgs volkslied begon de
optocht. Ongeveer halverwege de optochtroute is er een defilézône alwaar de schutterijen en gilden hun beste vertoning
uitstralen. Na het einde van de optocht komen de gilden weer
op het feestterrein waar dit gedeelte van het programma
wordt afgesloten. Dat in tegenstelling van Brabants gebruik
voor een massale opmars en vendelgroet. Wat ook anders is
ervaren, is de verkiezing van het koningspaar en de keizer.
Een gebruik dat voor het Drunense gilde volledig onbekend
was. Ook het schieten met een geweer van 17,5 kilo en 1.85
meter lengte was een mooie belevenis. Alle kogels zijn door
de gildebroeders zelf gegoten van lood en in de hulzen geperst

Cloutschieten en jeu de boules op het Kraanven
Gilde Sint Ambrosius hield op 19 augustus wedstrijden
cloutschieten en jeu de boules bij hoofdman Jan van Riel op
het Kraanven in Loon op Zand. De oorsprong van het cloutschieten ligt in Engeland. De deelnemers schieten op een
vlag (clout) in het open veld. Het woord clout is afgeleid van
het Engelse woord ’cloth’ voor doek. De cirkel rond de vlag
heeft een middellijn van 24 Engelse voet. De cirkel is verdeeld in vijf concentrische ringen, tellend vanaf de vlag in
punten van 5, 4, 3, 2 en 1. Er is geschoten op twee afstanden:
165 en 105 meter, met zowel de recurveboog als de compoundboog. De wedstrijd bestond uit 36 wedstrijdpijlen,
geschoten in series van drie pijlen per beurt. Jouke van Gurp
werd jeugdkampioen met 44 punten. Harrie Basters was de
beste schutter op de 105-meterbaan met 75 punten. John van
Gompel haalde met 98 punten de eerste prijs op de
165-meterbaan.
De jeu de boulers speelden twee wedstrijden in doubletten.
Wim van Iersel kwam daarbij als de winnaar uit de bus. Er

Hoofdman Harry Peters en oud-koningin Connie van der Dussen
hangen Gerard Gerrits de koningsmantel om
Mia Schuwer burgerkoning Hubertus Drunen
Mia Schuwer is op zondag 8 juli de vierde burgerkoning van
het Sint Hubertusgilde uit Drunen geworden. Na drie voorafgaande jaren is het de eerste vrouw die de houten vogel van
de boom schoot. Samen met vijftig andere deelnemers heeft
zij met 558 schoten de klus weten te klaren. Het was al 19.15
uur geweest voor de afsluiting van het schieten met eerbetoon en een blijvende herinnering tot stand kwam. Evenals
vorig jaar is de dag een beetje gepest met wat hemelvocht,
hetgeen de pret niet heeft beïnvloed. Op deze dag hield het
gilde ook een kleine tentoonstelling van koningszilver en
fotoboeken in het clubhuis.
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was een barbecue nà. Vele vrijwilligers hebben geholpen met
de organisatie, het opbouwen en afbreken.
Slagregen in Terheijden bederft plezier Drunen niet
Op 19 augustus trok het Sint Hubertusgilde uit Drunen naar
Terheijden. Hier werd de kringdag van Baronie en Markiezaat gehouden en waren ook gastgilden uitgenodigd. Volgens
de Drunense gildebroeders is hier geen slechte indruk
gemaakt. Veel wind en een korte slagregen konden de dag
niet negatief beïnvloeden. Kruis- en handboog hadden het
moeilijk en een enkele pijl is dan ook letterlijk in het grote
water achter de schietplaatsen gekomen. Een enkele gildebroeder beweerde dat hij desnoods de pijl zwemmend zou
gaan halen als deze niet terug kwam. Als men bedenkt dat
zo’n pijl vijfendertig gulden kost, is dat wel te begrijpen. In de
wind zijn de vendeliers succesvol geweest. Een van de kleinere broeders had erg veel moeite om de vlag tegen de wind
op te rollen en mocht van de jury (bij minder wind) zijn
oefening overdoen. Twee anderen waren op het einde van de
dag voorzien van het mooie prijzenzilver. Erwin van de Wiel
had de eerste prijs vendelen klasse C en jeugdvendelier Tom
Klerks had de eerste prijs in de categorie tot en met 13 jaar.
Ridderslag voor redacteur Kees van der Bruggen
Tijdens een plechtige eucharistieviering in Vöcklabruck
(Oostenrijk) op vrijdag 24 augustus heeft Zijne Keizerlijke en
Koninklijke Hoogheid aartshertog dr. Otto von Habsburg,
tevens grootmeester van de Ordo Equestris Sancti Sebastiani
in Europa, gildebroeder Kees van der Bruggen van het
Vughtse gilde Sint Barbara - Sint Sebastiaan én bovenal Gildetrom-redacteur tot Ridder geslagen. Van der Bruggen is de
zesde Noordbrabander die in dit selecte gezelschap is opgenomen. In totaliteit kent de Ridderorde van de Heilige Sebastiaan in Europa zesennegentig ordeleden, verspreid over België, Duitsland, Polen, Oostenrijk, Frankrijk en de Nederlandse provincies Limburg, Gelderland en Noord-Brabant.

Zijne Keizerlijke en Koninklijke Hoogheid aartshertog dr. Otto von
Habsburg (r) geeft Gildetrom-redacteur Kees van der Bruggen de
Ridderslag
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Bert Lamboo kampioen bij Catharina
Tijdens de strijd om het jaarlijkse kampioenschap geweerschieten van het Sint Catharinagilde uit Vught op zondag 26
augustus is Bert Lamboo winnaar geworden. Aan de schietcompetitie werd meegedan door twaalf gildebroeders en vijf
-zusters. Er werden vijf ronden geschoten. Bij het kampioenschap werd Jos van Gogh tweede, Bert Kluytmans derde en
Thijn van de Sande vierde. Deze vier vormen ook het korps
voor de schietwedstrijden op gildedagen. De gildezusters
streden om het zgn. Las-wisselschild. Hier werd Dien van
Hoogwaarden eerste,Wisselien Lamboo tweede en Flora van
Wetten nummer drie.
Toon Verhagen velt Vughtse koningsvogel
Toon Verhagen heeft zich op zondag 26 augustus tot nieuwe
koning van het Vughtse gilde Sint Barbara - Sint Sebastiaan

geschoten. De functie vervult
hij vier jaar. Na het 130e schot
kwam de vurenhouten vogel,
gemaakt door zijn zoon Jos,
naar beneden. Het was al met al
een spannende strijd waaraan
door drieëntwintig gildebroeders werd deelgenomen. De
schutsboom, dit keer opgesteld
op het landgoed Beukenhorst,
werd vrijgemaakt door burgemeester Jan de Groot. Nadat de
vogel was gevallen, volgden na
beraad van de hoogheid, de traditionele rituelen, zoals het Toon Verhagen is vier jaar
wassen van de handen, het koning in Vught
omhangen van het koningskazuifel en mocht de nieuwe koning op kousenvoeten over het
vaandel lopen.
Harrie van Zutphen koning in Dinther
Zaterdag 1 september is Harrie
van Zutphen de nieuwe koning
geworden van het Sint Barbaragilde uit Dinther. ’s Morgens
werd oud-koning Gerben Verkuylen door maar liefst 54 gildeleden uitgevendeld als koning.
Om half twee was er een korte
ledenvergadering
met
als
belangrijkste punt de loting voor
de volgorde van het koningschieten. Oud-koning Gerben
had een mooie vogel gemaakt,
die lastig neer te halen was,
zeker ook omdat de zon er pal Harrie van Zutphen: na 67
opstond. Na het zestigste schot schoten raak
was er niet veel meer van de
vogel over als een versplinterd stukje hout. Harrie van Zutphen haalde met het 67e schot het laatste stukje hout naar
beneden en werd hiermee de nieuwe gildekoning voor het
komende jaar. In 1991 was Harrie ook al koning. Op zondag
9 september is hij geïnstalleerd.
38 Seconden Willem-Alexander en Máxima
Samen met Sint Joris Udenhout, Sint-Hubertus Berkel en de
drie gilden uit Tilburg was Sint Antonius - Sint Sebastiaan
Udenhout op 4 september te gast bij het bezoek van prins
Willem-Alexander en Máxima aan Tilburg. Met meer dan
honderd gildebroeders en -zusters vormden deze Noordbrabantse gilden een erehaag bij het uitstappen uit de koninklijke bus. De algemene coördinatie was in handen van Jan van
Gelooven. Keizer Wil van de Laak van Antonius - Sebastiaan
kreeg zelfs een vriendelijk woordje en een glimlach van
Máxima. Het gebeuren vloog in 38 seconden voorbij! Het
verloofde paar werd omgeven door journalisten en agenten
van de veiligheidsdienst. Gelukkig is tevoren gezamenlijk een
vendelgroet gebracht onder het standbeeld van Koning Willem III. Zeer tevreden bleek het gildegezelschap over de ontvangst door het gemeentebestuur van Tilburg in het Mercure
hotel.
’Vrienden van het Gilde gaan niet vroeg naar huis’
Enkele jaren geleden heeft gilde Sint Anthonius en Sint Barbara uit Sint Michielsgestel het initiatief genomen om personen die het gilde een warm hart toedragen meer bij het gilde
te betrekken. Aldus zijn de ’Vrienden van het Gilde’ ontstaan. Dit initiatief heeft een wederzijds belang voor zowel
het gilde als de vrienden dan wel vriendinnen. Jaarlijks wordt
er door deze personen een donatie gestort en in ruil daarvoor
wordt jaarlijks een leuke middag georganiseerd waarbij de

vrienden kennis kunnen maken met de gildedisciplines.
Koning Robert Simons en deken-rentmeester Peter van Berkel hebben de organisatie van deze dag in handen en hadden
er ook dit jaar weer voor gezorgd dat niemand iets tekort
kwam. Tijdens deze middag bleek wel dat je geen gildebroeder hoeft te zijn om te willen winnen. Zowel bij het schieten
als bij jeu de boules werd er fanatiek gestreden om de eerste
plaatsen. Ook werd er geschoten op de vogel om te bepalen
wie dit jaar de titel ’Vriendenkoning’ mocht dragen. Na veel
hilariteit en spanning werd na 187 schoten de vogel naar
beneden gehaald door Piet Sterks, die dit jaar voor het eerst
meedeed. Een speciaal voor deze gelegenheid gemaakt zilveren schildje viel hem ten deel waar hij bijzonder verguld mee
was. Later op de dag bleek tot ieders tevredenheid dat ook
’Vrienden van het Gilde’ de gezellige eigenschap hebben om,
net als echte gildebroeders, vooral niet al te vroeg naar huis
te gaan.
Schietreglement Ambrosius Loon op Zand
Gilde Sint Ambrosius (Loon op Zand) heeft een schietreglement voor intern gebruik ontwikkeld. Dit reglement kwam
tot stand onder leiding van John van Gompel. John is gediplomeerd trainer handboogschieten. Ad Dankers, Paul van
Gurp, Piet van Leeuwen en Rob van Meetelen leverden hier
hun bijdrage aan. Het reglement is in de ledenvergadering
van 4 september aangenomen.
Wil van Spaandonk hoofdman in Heukelom
Op woensdag 5 september is
vrijwel unaniem door de gildebroeders en -zusters van Sint
Joris - Sint Sebastiaan uit Heukelom een nieuwe hoofdman
gekozen, als opvolger van de op
23 februari overleden Paul
Dewez. Het werd Wil van
Spaandonk, die deze functie
ook vervulde in de periode 1982
- 1995. Hij was voorheen ook
koning en daarna vaandrig. Nu
dus opnieuw voor hem de taak,
leiding te geven aan het gilde.
Wil van Spaandonk ontvangt
Tijdens deze vergadering is ook
de hoofdmansbreuk van ereeen tiental kandidaatleden met
deken H.Tops
algemene stemmen toegelaten
als volwaardig lid. Het zijn: Jan
Bouwens en José Bouwens-Sparidans, Janneke Coolen-Dannenberg, Bart van Gorkom, Wim van de Pas, Jan Robben,
Hans Sparidans, Noud van Vught en Wilma van Vught- van
de Louw en Marc Zebregs.

gevenden hebben met de verklaring Sociale Hygiëne. Bij het
Loonse Sint Ambrosiusgilde slaagden vijf leden voor deze
cursus. Wethouder Wil Ligtenberg (geheel rechts op de foto)
reikte op 6 september de diploma’s uit.
Schutterskoning op doel Sint Ambrosius
De schutters van gilde Sint Ambrosius (Loon op Zand) streden op 8 september om de titel Koning Doel. Na 50 pijlen
bleven de twee beste schutters over: Tini van Esch en John
van Gompel. Elk had 447 punten. Tini liet John winnen met
een verschil van 15 punten. Daarmee werd John van Gompel
voor de tweede keer koning doel.
Heeswijk ziet terug op geslaagde spelletjesdag
Zaterdag 8 september organiseerde het Sint Willebrordusgilde uit Heeswijk voor de jeugdleden weer een spelletjesdag.
Het gildeterrein was feestelijk versierd met slingers en ballonnen. De gildebroeders hadden hun uiterste best gedaan om
hele fraaie spelattributen te maken zodat het geheel een mooi
en speels uiterlijk had. Hoofdman Jan Schakenraad sprak een
woord van welkom en wenste iedereen een gezellige sportieve
dag toe. Vier groepen deden mee aan deze spelletjesdag. In
totaal 24 kinderen. De leeftijden van de jeugdleden variëren
van de vier tot en met de achttien jaar. Voor de jeugd van 4
t/m 9 jaar was een tekenwedstrijd georganiseerd waarvan op
deze dag de uitslag bekend gemaakt zou worden. Voor de
jeugdleden van tien tot en met achttien jaar werd inmiddels
traditiegetrouw met de kruisboog op de gipsen vogel geschoten. Koning Michel van Erp kreeg de eer om het eerste schot
te lossen wat uiteraard een voltreffer was. Het werd een spannende strijd en met het 19e schot was het Stefan Laros die de
gipsen vogel naar beneden haalde en de beker in ontvangst
mocht nemen. Tijdens het schieten op de gipsen vogel hadden de kleintjes al lekker zitten genieten van een bordje friet
met een lekker hapje erbij. Hierna werd begonnen met de
tweede reeks spelletjes. Na het laatste spelletje was het voor
iedereen tijd voor de prijsuitreikingen. Alle kinderen hadden
tekeningen gemaakt die betrekking hadden op het gilde. De
jury kwam tot de conclusie dat iedereen op eigen creatieve
manier de belevenis van het gilde op een geweldig mooie
manier tot uitdrukking had gebracht. Alle deelnemers verdienden een prijs. Mark van Grinsven bleek de beste in het
oplossen van raadsels en werd ’de slimste gildebroeder van
2001’. Ook voor alle groepen was er een prijs. Al met al een
geslaagde jeugddag.

Geslaagden cursus Sociale Hygiëne Horecawet
Er is een nieuwe Drank- en Horecawet van kracht. Verenigingen die een bar exploiteren moeten minstens twee leiding-
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De hele ’bups’ deelnemers aan de spelletjesdag

De geslaagden (v.l.n.r.): Ad Vissere, Maria Laros, Paul van Gurp,
Mieke Nieuwenhuisen en Leonie van Gompel

Donateursschieten Sint Catharina Vught
De donateurs van het Vughtse Sint Catharinagilde hebben
zondag 9 september geschoten om de titel koning of koning
van ere.Vierentwintig deelnemers hebben op de houten vogel
geschoten. Henry van Gerven wist in de vijfde ronde bij het
100ste schot een vleugel af te schieten en won de eerste prijs.
Ilona van Bijnen schoot in de tiende ronde met het 212e
schot de vleugel eraf en werd tweede. In de twintigste ronde
bij het 434e schot haalde Erik Bouwmeester de gehele vogel

naar beneden en werd koning van ere. Hij veroverde deze titel
al eens in 1998.
’Daor hedde de Guld’ op Michaëlschool in
Sint Michielsgestel trekt 300 kinderen
Op initiatief van Monique van Breugel, de echtgenote van
deken-schrijver Adriaan van Breugel van gilde Sint Antonius
en Sint Barbara, werd dit jaar de naamdag van basisschool
Sint Michaël te Sint Michielsgestel op een ludieke wijze
gevierd. Zij heeft het voortouw genomen om het scholenpakket ’Daor hedde de Guld’ te gebruiken om op 12 september
deze jaarlijkse feestdag met behulp van het gilde voor ruim
driehonderd kinderen tot een onvergetelijke dag te maken.
Nadat de kinderen op school al enkele dagen in de weer
waren geweest met het onderwijspakket was er op die dag een
echte gildemis in de (hoe kan het anders) Sint Michaëlkerk.

de kinderen opnieuw verrast. Het gilde had besloten de route
van de optocht speciaal voor de Michaëlschool aan te passen
en in vol ornaat langs de school te trekken.
Vernieuwde website voor Loonse gilde
Frits Toorians heeft de website van het Sint Ambrosiusgilde
uit Loon op Zand verfrissend veranderd. De inhoudsopgave
is overzichtelijk geworden door de combinatie van een verticale en horizontale balk. Hij heeft de hoofdkleuren van het
gilde gebruikt voor de tekst: bisschoppelijk paars en geel, de
kleur van de honing. Ook is er toegang tot fotorapportages.
Zie www.st-ambrosius.nl.
Koningsschild Sint Joris - Sint Sebastiaan gezegend
Zondag 16 september was een feestelijk dag voor het gilde
Sint Joris - Sint Sebastiaan uit Heukelom. Na de opmars naar
de Caeciliakerk te Enschot, werd de nieuwe hoofdman Wil
van Spaandonk door ere-deken H.Tops tijdens een plechtige
eucharistieviering geïnstalleerd. Hij ontving de hoofdmansbreuk, de staf uit 1826 en de sjerp als uiterlijke tekenen van
waardigheid. Hierna legde hij met de hand aan het vaandel
de eed van trouw af. Voorafgaand werd het nieuwe koningsschild van Harrie Schellekens gezegend en aan de papagaey
bevestigd. Vervolgens werd met het dameskoor het zesde
couplet van het Wilhelmus aangeheven. Na een gezamenlijk
ontbijt in het gildehuis volgde een geslaagde open dag.

De feestdag van de Michaëlschool begint met een heuse gildemis
Een ruime vertegenwoordiging van het Gestelse gilde was
hierbij in vol ornaat aanwezig. In optocht mochten de kinderen achter het gilde naar de kerk lopen. Aldaar werd tijdens
de mis onder meer het vendelgebed aan de kinderen toegelicht door tamboer Wim Merkx en werd er gevendeld door
Gerard van Berkel. Na de mis, die werd voorgegaan door
gildeheer pastoor Van As, werd op het kerkplein een vendelgroet aan de jarige school gebracht. Daarna gingen de hoogste klassen met het gilde naar de schutsboom om kennis te
maken met trommen, vendelen, jeu de boules en het schieten
met de kruisboog. Vol enthousiasme probeerden de kinderen
de gildedisciplines onder de knie te krijgen. Zij werden hierin
met veel plezier bijgestaan door de Gestelse gildebroeders.
Het scholenpakket ’Daor hedde de Guld’ was, volgens Monique van Breugel en de leerkrachten, bijzonder geschikt om de
kinderen met het gilde kennis te laten maken. Gezien het
enthousiasme van de kinderen is het andere scholen aan te
raden dit pakket te gebruiken. De Sint Michaëlkinderen
weten nu wat een gilde is en waar ze zich vroeger en nu mee
bezig houden. Op kermismaandag, toen het gilde naar de
schutsboom trok voor het jaarlijkse koningschieten, werden
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Op het gildetterrein onder schutsboom maken de kinderen kennis met de
diverse gildedisciplines

Nieuw koningsschild van Harrie Schellekens wordt gezegend
Sint Blasius Heusden sluit schietjaar af
Het Sint Blasiusgilde uit Heusden heeft op zaterdag 22 september het schietjaar 2001 afgesloten. Dertien gildebroeders
en -zusters schoten om de Van Kasterenbeker. Nadat iedereen een schietbeurt had gekregen, bleven Berny Beekemans
en André Raaijmakers elk met zestien punten over en moesten afkampen. André kwam als winnaar naar voren. In het
clubgebouw zijn nog meer prijsuitreikingen verricht. De
Kopsbeker kreeg Rutger-Jan van Spijk voor de A-Klasse
opgelegd. Bert van Spijk werd winnaar in de B-klasse en Arie
Verschuur in de C-Klasse (alles opgelegd). Bij de vrije hand
waren winnaars Bas Doedeijns (A), Gonnie van Spijk (B),
Arie Verschuur (C).
Gestelse Henk van Breugel kermiskoning 2001
Kermismaandag 24 september schoot gilde Sint Anthonius
en Sint Barbara uit Sint Michielsgestel op de vogel. Om de
vier jaar wordt bepaald wie de nieuwe koning zal worden en
de overige jaren wordt er geschoten om de titel kermiskoning. Aangezien Robert Simons nog (minstens) één jaar te
gaan heeft als koning was er dit jaar alleen de titel ’kermiskoning’ te behalen. Na een spannende strijd waarbij met name
Bert Rijkers dé kans liet liggen om de vogel naar beneden te
krijgen, was het Henk van Breugel die geen medelijden
kende. Met een welgemikt schot wist hij voor de derde keer
in zijn gildeloopbaan een kermisvogel naar beneden te krijgen. Helaas voor hem, is dat met de koningsvogel nog nooit
gelukt. Wellicht is die vogel uit ander hout gesneden of wordt

er nog fanatieker op geschoten. Na het koningschieten werd
er nog gestreden voor de prijzen met de kruisboog en jeu de
boules. Volgens traditie worden op kermismaandag ook de
prijzen uitgereikt voor de winnaar van de schietcompetitie
waarvoor in de zomer elke vrijdag wordt geschoten. De winnaar van het zgn. Toon Sanders-schild (geweerschieten) was
dit keer Rienie van Breugel, die het presteerde om twaalf keer
alle acht de joppers te wippen. Na een spannende kampronde
tussen Martien van Doremalen en Jan Spierings was het de
laatste die winnaar werd van het kruisboogschild. De eerste
jeu de boules-competitie is gewonnen door Bert Rijkers. Na
al deze sportieve bezigheden was het tijd voor een buffet
waarbij uiteraard ook de gildezusters en gildekinderen aanwezig waren. De dag werd afgesloten in gildehuis café ’Ons
Moeder’ alwaar over de gewonnen prijzen gezellig werd
nagekeuveld.
Toon Vlassak koning Sint Barbara Veghel
Het Sint Barbaragilde uit Veghel vierde op zondag 16 september het jaarlijkse koningschieten. De zittende koning
werd aan huis opgehaald. Vicaris-generaal van het bisdom
’s-Hertogenbosch, tevens gildeheer, Emb. Verhoeven deed de
gildemis. Daarna was er een
kranslegging bij het Airbornemonument ter gelegenheid van
de bevrijding van Veghel. Na de
erewijn en de lunch startte het
koningschieten op gildeterrein
Koning Toon Vlassak
De Geerkes. De vogel werd
afgeschoten door A.J. (Toon)
Vlassak (71). Hij is sinds 1981 lid. Begon in 1982 als tamboer, was overdeken van 1988 tot 2000 en in de periode
1993/1994 waarnemend staande deken. In dit geval treedt
de vader in de voetsporen van zijn zoon Joost, die als koning
door zijn vader werd onttroond. Ook Joost is tamboer en
diens zoon jeugdtamboer.
Catharina wint wisselschild gemeente Vught
In de strijd om het wisselschild van de gemeente Vught is het
Sint Catharinagilde eerste geworden. Zij wisten de concurrenten van Sint Barbara - Sint Sebastiaan op zondag 30 september met elf rake schoten méér, voor het tweede opeenvolgend jaar te verslaan. Burgemeester Jan de Groot loste het
openingsschot en verbleef de gehele middag op het schietterrein. Van elk gilde deden veertien schutters mee.
Essche gilde huldigt jubilarissen
Tijdens de najaarsvergadering
van het Essche Sint Willebrordusgilde op 30 september werden twee jubilarissen gehuldigd.
Piet Smits is veertig jaar aan het
gilde verbonden als gildeheer.
Hij was burgemeester van Esch
in de periode 1961 tot 1969 en
trad direct na zijn benoeming
tot het gilde toe als gildeheer.
Als burgemeester was hij o.a.
verantwoordelijk
voor
de
oprichting van de bierpomp en
het daaraan gekoppelde jaarlijkse bierpompfeest waarbij al
Standaardrijder Jan van
sinds 1965 de nieuwe inwoners
Kempen 70 jaar lid van het
van Esch officieel welkom worSint-Willebrordusgilde Esch
den geheten. Een evenement
waarbij ook het gilde nooit ontbreekt. Helaas kon de heer
Smits om gezondheidsredenen niet persoonlijk bij de huldi-

ging aanwezig zijn. In een brief welke het gilde van zijn zoon
had ontvangen liet de familie Smits weten het toch zeer op
prijs te stellen dat het gilde aandacht schenkt aan dit jubileum. Het zilveren schildje wat het gilde voor de jubilaris in
petto heeft zal hem op een later tijdstip worden uitgereikt.
De tweede jubilaris was echter wel aanwezig. Jan van Kempen herdacht op deze dag dat hij 70 jaar geleden toetrad als
lid van het gilde. De eerste vijftig jaar van zijn lidmaatschap
fungeerde hij als standaardrijder. Als eerste werd hij toegesproken door de hoofdman van gildekring Maasland, Jack
Goudsmits. Deze had veel bewondering voor de wijze waarop
Jan zich 50 jaar lang had ingezet als standaardrijder en de
grote afstanden die hij destijds te paard moest afleggen om
de plaats van een gildefeest te bereiken, terwijl de andere
gildebroeders comfortabel per bus werden vervoerd. Met
genoegen kon hij meedelen dat de kringoverheid had besloten om aan Jan de kringonderscheiding in zilver toe te kennen. De tweede spreker, wethouder Jos Barends van de
gemeente Haaren, memoreerde eveneens de lange staat van
dienst die Jan als standaardrijder heeft gehad. Reeds in 1935
reed hij mee in de gildeoptocht in Den Bosch ter gelegenheid
van het 750-jarig bestaan van de stad. De wethouder deelde
mede dat het college van B en W had besloten om als blijk
van waardering aan Jan de ’Oorkonde van Verdiensten’ van
de gemeente Haaren toe te kennen. Als laatste werd de jubilaris toegesproken door gildehoofdman Wim van der Pasch.
Deze bracht in herinnering hoe Jan destijds zijn paard dresseerde. Door al rijdend, met een aan een bonenstaak
geknoopte juten zak, boven het hoofd van het paard te
zwaaien moest het dier gewend raken aan het wapperen van
de standaard. Ook memoreerde hij dat Jan tijdens zijn eerste
wedstrijd werd gediskwalificeerd omdat iemand had verraden dat hij nog geen officieel lid was van het gilde. Later
heeft hij dit echter ruimschoots goedgemaakt door de vele
prijzen die hij heeft weten te winnen, niet alleen voor het
standaardrijden zelf maar ook voor de uitmonstering van zijn
paard. Namens het gilde kreeg de jubilaris een zilveren draagschild opgespeld.
Ad van Grinsven nieuwe koning in Schijndel
Ruim drieëneenhalf uur en 499
kogels kostte het zondag 30
september voordat de vogel
zich definitief gewonnen gaf.
Toen pas was de nieuwe koning
van de gildebroederschap der
Sint Catharina en Barbara uit
Schijndel bekend. Ad van
Grinsven eiste de titel voor zich
op. Hij is de opvolger van Hans
Cornelius. Ad was eerder
koning in 1992. Het mooie
weer kwam de schutters bij de
gildekamer in de molen aan de
Pegstukken goed van pas. De Ad van Grinsven
negentiende editie van het
koningschieten nam immers nogal wat tijd in beslag. Weliswaar werd het record-aantal schoten van 582 in 1993 niet
benaderd, de vogel bleek heel wat vuurkracht te kunnen verdragen. Bij het schieten werd gebruik gemaakt van een
nieuwe schutsboom, ricochet-kogelvanger en oplegsteun.
Alle onderdelen werden geschonken. Hoofdman Teun Smits
dankte de schenkers hartelijk. Rond half zes togen de gildebroeders en -zusters naar de pastorie van de Sint-Servatiusparochie om de koning officieel aan de nieuwe gildeheer,
pastoor Swagemakers, te presenteren. Overigens had de gildeheer het koningschieten al de gehele dag met grote belangstelling gevolgd.
Zeven jubilarissen bij O.L.V. Schuts Elshout
Bij de jaarlijkse statiedag op zaterdag 29 september heeft de
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Onze Lieve Vrouwe Schuts uit Elshout zeven leden gehuldigd. Frans van de Wiel (93) was 75 jaar lid. Wegens ouderdom en gezondheidsredenen had de huldiging reeds 3 februari plaats. Hij is vanaf 1926 schutsbroeder, een verwoed
schutter en trouw lid. Van de Wiel was drie keer koning. Tot
1977 vervulde hij 31 jaar een bestuursfunctie. Hij is Lid in de
Orde van Oranje Nassau, drager van de zilveren onderscheiding van kring Maasland en van de O.L.V. Schuts kreeg
Frans drie keer één gouden en verschillende andere onderscheidingen.

Twee van de zeven jubilarissen: Jan de Haan (l) en Jos Geelen.
De laatste is op de jongste statiedag onderscheiden met de kringmedaille
in zilver met vuurslag
Jan de Haan (68) met een lidmaatschap van 50 jaar. In 1951
toegetreden, eerst als bode, later tot 1975 een actief vendelier. In maart 1983 toegetreden tot het bestuur. In 1995
benoemd tot deken-schrijver. Sinds 1994 tot heden lid van
de SAT-commissie kring Maasland. In 1997 toegetreden tot
het bestuur van kring Maasland. In 1991 onderscheiden in
zilver met vuurslag door kring Maasland. In dat jaar ook een
zilveren medaille in de Orde van Oranje Nassau. Veertig jaar
lid was Jos Geelen (58). Lid vanaf 1961. Tot 1987 tamboer.
In 1962 en 2000 schoot hij zich tot koning. Vanaf 1996 een
speciale taak m.b.t. meimaandvieringen en processie naar de
Genadekapel. Dit jaar onderscheiden met de zilveren onderscheiding met vuurslag van kring Maasland.Tevens benoemd
tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Jos Klerks (61) was
eveneens 40 jaar lid. Gildebroeder sinds 1961. Eerst als
bode. Daarna schutter. In 1966 werd Louis koning en is al
jaren zilverdrager. Hij is ook verbonden aan het Elshouts
Spektakel, een activiteit met nauwe banden naar de O.L.V.
Schuts.
Tenslotte drie jubilarissen met 25 jaar trouwe dienstbaarheid:
Mari Klerks (48), Harrie van Esch (57) en Tiny Boom (56).
Alle drie zijn in 1976 lid geworden. Mari Klerks en Tiny
Boom zijn verwoede schutters, Harrie is zilverdrager en werd
in 1994 koning. Door zijn beroep als timmerman heeft hij
medewerking verleend bij de renovatie van het schuttersver-
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Mgr. Muskens, bisschop van Breda, is een trouwe fan van de O.L.V.
Schuts. Op de statiedag neemt hij de vendelhulde in ontvangst

blijf, maakte hij standaardvaandels en diverse kisten voor het
vervoer van attributen.
Afkampen geweerschieten Dommelgroep
De gilden uit Vught, Sint Michielsgestel, Den Dungen,
Gemonde, Liempde en Schijndel (verenigd in de Dommelgroep) hielden zaterdag 6 oktober in Sint Michielsgestel de
laatste seizoenswedstrijden met geweer op de wip. Bij de
dames won Jessi Daams; bij de schutters Johnny van der
Leest; bij de schutters 55+ Wim van der Leest. De viertallenprijs was (wederom) voor het gilde Sint Joris - Sint Catharina uit Gemonde.
’Ramp’ in Udenhout: Schuttersgebouw afgebrand
Het schuttersgebouw van het gilde Sint Antonius - Sint
Sebastiaan uit Udenhout aan de Schoorstraat is in de nacht
van 7 oktober zwaar getroffen door brand. Voorbijgangers
zagen vlammen uit het dak slaan en waarschuwden de brandweer. Vandalen hebben waarschijnlijk een stapel kunstof
stoelen, die onder de luifel waren opgeslagen, aangestoken.
Door de hitte is de houten buitenwand gaan branden en de
totale luifel ingestort. De deur- en raamkozijnen zijn totaal
uitgebrand evenals een groot gedeelte van het dak. Een
opslagruimte is totaal vernield. De water en rookschade in
het gehele gebouw bleek enorm. In het gebouw waren gelukkig geen waardevolle gilde-attributen aanwezig. De aanwezige tafels en stoelen kunnen wel als verloren worden
beschouwd. Ook al het gereedschap en reservemateriaal voor
de schietmasten is totaal verbrand. Het gilde is wel verzekerd
tegen brand maar het zal nog een hele tijd duren voordat alles
weer in oorspronkelijke staat is teruggebracht. In overleg met
de verzekering en inzet van de eigen leden wordt er weer
gewerkt aan het opbouwen van het eigen gildehuisje.

Het schuttersgebouw biedt een droeve aanblik na de brand
Drunense gilde ontvangt Moergestel
Zaterdag 13 oktober heeft het Sint Jorisgilde uit Moergestel
een tegenbezoek gebracht aan Sint Hubertus Drunen. Het
gilde uit Moergestel schiet normaal met de kruisboog op wip.
Het Drunense gilde met geweer zodat de uitwisseling ook
een andere schietdiscipline aan de beide gilden toevoegt.
Jan van de Velden en Ad Smits 40 jaar lid van
Sint Hubertusgilde
Op sommige plaatsen was het erg vroeg dat een speciale
reveilleploeg aan het werk was. Bij een reveilleblazer moet je
wat eerder zijn als andere gildebroeders. Verder is de statiedag van het St. Hubertusgilde is weer bijzonder geslaagd
geweest. Nog eenmaal ging Ad Smits te paard als standaardrijder. Federatie commissielid Gerard Moonen uit Elshout
stelde zijn Puk, een Fries paard, uit de eigen stal beschikbaar.
Dankzij het mooie weer zijn alle geplande activiteiten doorgegaan. Na de gebruikelijke mis in de Lambertuskerk, heeft
het gilde kunnen genieten van goed verzorgde koffietafel in
Partycentrum Wijnand van Delft. Jan vd Velden en Ad Smits
zijn daar gehuldigd met zijn 40-jarig lidmaatschap van het

gilde. Zij hebben van hoofdman Ton den Teuling de bijpassende gilde speld met robijn gekregen. Tevens is hen een
receptie aangeboden die 10 november in het gildehuis gehouden wordt. Na een vendelgroet en een glaasje brandewijn bij
de Hubertuskapel, is op de laatste ’schuttersdag’ gestreden
om de Bertus van Oosterhout- en Hubertusbeker. De winnaars hiervan zijn respectievelijk Erwin van de Wiel en Ton
den Teuling.

Land van Cuijk
Voorlaatste gemeentekoning Ravenstein
In de gemeente Ravenstein zijn drie gilden actief, het Sint
Lambertusgilde van Huisseling, het Sint Jansgilde van Neerlangel en het Sint Barbaragilde van Ravenstein. Om toerbeurt organiseren zij het gemeentekoningschieten. Indien dit
plaatsvindt in Ravenstein en Neerlangel gebeurt dit met het
geweer, maar in Huisseling met de kruisboog. Hoe dit evenement er na de herindeling uit zal gaan zien wordt gezamenlijk
door de drie genoemde gilden en het Sint Sebastiaangilde
van Oss bekeken. Dit jaar schoten de drie gilden voor de 16e
keer om de titel. De Bleek in Ravenstein was omgedoopt tot
een groot terras. In de stromende regen schoot Adriaan van
Gelder van het Sint Jansgilde zich met het 83e schot tot
gemeentekoning. Door de regen en enkele versierselen van
de vogel was het zicht op de boom slecht. Na controle of al
het hout van de boom was, werd Adriaan tot gemeentekoning uitgeroepen. Omhangen met het zilveren schild nam de
nieuwe gemeentekoning de vendelgroet in ontvangst. Onder
partytentjes werd de erewijn gedronken en klonk het gildelied van Sint Jan. Volgend jaar wordt in Huisseling geschoten
met de kruisboog. Hopelijk kunnen we in het enkele honderden meters zuidelijker gelegen Huisseling meer genieten van
de zon.

september en het Sint Antonius-Abtgilde van Blitterswijck
was daar dan ook te gast. Na een mooie optocht, de massale
opmars en het slangendefilé begonnen de verschillende wedstrijden. Het gilde sleepte elf schilden in de wacht, waarna
het zeer voldaan huiswaarts keerde en in cafe ’De Koning’ de
victorie nog even vierde. Het was een lange dag geweest,
want voordat men naar Ayen was vertrokken had het gilde
nog geassisteerd bij een H. Mis met sacramentsprocessie
vanwege de viering van het kerkelijk patroonsfeest O.L.Vrouwe
Geboorte.
Sint Antonius-Abt gilde van Blitterswijck te gast op
millenniumfeest te Kampenhout - België
Op 19 augustus was het Sint Antonius-Abt gilde te gast bij
het koninklijke Sint Sebastiaansgilde Kampenhout ter opluistering van de millenniumfeesten.
Om 14.30 trok een stoet van 48 deelnemende groepen met
o.a. praalwagens, dansgroepen, folkloristische groepen, gilden en schutterijen uit Polen, Tsjechië, Oekraïne, Hongarije,
België en Nederland door de straten. Een prachtige optocht,
maar met zijn 5,5 km. en een temperatuur van 24 graden iets
te lang. Enkelen moesten zich door de EHBO laten behandelen, zoals ook tamboer Freddie Holtackers, die op doktersadvies pas daags daarna uit het ziekenhuis werd ontslagen.
De deken/schatbewaarder en de gildecommandant hebben
hem toen opgehaald. Na de optocht waren er vendel- en
tromwedstrijden en exercitiedemonstraties van enkele schutterijen op het gemeentesportpark.
Het optreden van de dansgroepen was in de sporthal, met als
sluitstuk een prachtige vendeldemonstratie op muziek van de
vendelgroep Pirrewit Heerbergen en de vendeliers Draekenboert-Grimbergen.

Wim Hilhorst nieuwe koning Groot Gaesbeeker gilde
Soest
In korte broek en met zijn
hoedje op liet Wim alles op zich
afkomen, nadat hij bij het 148e
schot koning was geworden.
Het gildebestuur had vanwege
de hitte besloten, het zomerkostuum toe te staan. Al na een uur
schieten gaf de vogel zich
gewonnen. De dag was begonnen met een viering in de Petrus
en Pauluskerk met als thema
’De stilte zingt je toe’. Dat
gebeurde want de pastores Kodden en Van de Schepop wisten
Koning Wim Hilhorst
de aanwezigen van begin tot
eind te boeien. De stilte maakt
dan wat los. Tussen 12.00 en 13.00 uur genoot men van de
klanken van de Eemlander blaaskapel. Om 13.00 uur nam
men afscheid van de oud-koning Ben van Schalkwijk. Alle
oud-koningen en burgemeester en wethouders trokken naar
de schietboom, gadegeslagen door honderden belangstellenden. Het koningschieten maakte deel uit van de acht dagen
durende gildefeesten die ook dit jaar weer een echt volksfeest
waren voor jong en oud. Rond 20.00 uur werd de nieuwe
koning Wim Hilhorst onder grote belangstelling vanaf zijn
versierd huis afgehaald om naar de feesttent te worden begeleid.

Pinksteren 2001 in Groeningen
In de vroege ochtenduren wekte tromgeroffel van de drumband van het Sint Anthonius - Sint Nicolaasgilde de inwoners van Groeningen. Eerste Pinksterdag, koningschieten.
Ook de leerlingen van de drumband liepen hun eerste passen
mee, om uiteindelijk met de rest van de drumband de
afgaande koning (Theo Kuijpers) te wekken.
’s Middags trok, na de loting, het gilde in vol ornaat naar het
oude schietterrein, waar de foto’s voor de aanvulling op de
Gouden guld werden gemaakt. Hier loste elke gildebroeder
nog een schot, waarna bij de ’Lemse Kuul’ de strijd om het
koningschap 2001-2002 in alle hevigheid losbarstte. Onder
erbarmelijke weersomstandigheden, de koudste Pinksteren
sinds mensenheugenis, schoot uiteindelijk de nieuwe gildebroeder Sjaak Kessels het laatste gedeelte van de koningsvogel omlaag.
Ook de traditionele openluchtmis op 2e Pinksterdag moest
vanwege de weersomstandigheden in de kapel worden
gehouden, die voor deze gelegenheid uiteindelijk duidelijk te
klein bleek. ’s Avonds werd iedereen in de gelegenheid gesteld
om het nieuwe koningspaar en de jeugdkoning te feliciteren.
Op deze feestavond werden ook nog drie jubilarissen gehuldigd: Marjon Ermers 25 jaar tamboer, Rini Peters 40 jaar
tamboer en Harrie van Sambeek met zijn 50-jarig lidmaatschap van het gilde. Als klap op de vuurpijl werd ’s avonds de
geschiedenis van het gilde nog verrijkt, toen de schoonvader
van de nieuwe koning het gilde een keizerschild aanbod van
het Groeningse Gilde, waarvan niemand het bestaan kende.
Na allerlei omzwervingen was dit schild van de allereerste
keizer van het Groeningse gilde uit 1867 via de familie weer
bij hem aangekomen en wat was een mooier moment om dit
bij het koningschap van zijn schoonzoon aan het gilde aan te
kunnen bieden.

Het Sint Antonius-Abtgilde van Blitterswijck verdient
veel zilver
Op 20 mei stond de kringdag van het Land van Cuijk gepland
in Ayen. Door de MKZ-crisis was die verzet naar 9

Groeningse schutters Nederlands kampioen bij de
jeugd
Voor de eerste maal werd er in Zuid-Nederland een kampioenschap georganiseerd voor de jeugd onder de 18 jaar.
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Vol goede moed vertrokken de jeugdige schutters naar
Nieuwkuijk waar het Nederlands kampioenschap opgelegd
schieten op de wip werd georganiseerd.
Marco Gerrits werd individueel Nederlands kampioen, een
ware prestatie binnen dit deelnemersveld. Carsten en Robby
Willems maakten de feestvreugde compleet door ook het
Nederlands kampioenschap binnen te halen in het onderdeel
koppels, waarbij per tweetal gestreden moest worden om de
Nederlandse titel. Deze dag kon niet meer stuk!!
Keizer van Groeningen succesvol in Helmond
Ook Keizer Rini Peters van het Sint Anthonius - Sint Nicolaasgilde Groeningen had op het landjuweel in Helmond een
mooi succes. Rini wist het laatste stukje van de keizersvogel
naar beneden te halen, zodat hij landjuweelkeizer werd en
een prachtig schild opleverde.

Baronie en Markiezaat
Mattijs Scholten nieuwe koning
Nadat de 15 kandidaten ieder
drie schoten hebben gelost,
wordt de vogel los gezet, dit wil
zeggen: de borgpen wordt verwijderd. De vogel stond al niet
erg vast meer, want bij ieder
goed gericht schot schoof bij
zichtbaar een stukje naar boven.
Bij het 38e schot van tamboer
Mattijs Scholten kwam hij zwaar
gehavend naar beneden. Na de
stemming en handwassing kreeg
Mathijs het koningszilver omgehangen door oud-koning Ton
De nieuwe gildekoning: Mattijs van Waes. De erewijn werd
Scholten
geschonken, een toost uitgebracht en vervolgens kon
Mathijs over het gildevaandel lopend het gildehuis betreden.
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Statiedag Sint Willibrordusgilde Alphen
Vrijdagavond 28 september
begon voor het Sint Willibrordusgilde de 36e statiedag. Om
20.00 uur werd ’den volke kond
gedaan’ door proclamatielezer
Harrie Oomen en de bazuinblazers vanaf de vier zijden van de
toren. Alle gildebroeders en
-zusters worden verwacht in gildehuis ’t Paaike om hun contributie te voldoen en hun gildeattributen in orde te brengen en
samen nog een gezellig glaasje
te drinken tot 22.00 uur. Zaterdagmorgen om 06.00 uur klinkt
Regerend deken Jeen Bijlsma
ontvangt de kringonderscheiding het reveille vanaf de toren. De
bazuinblazers, tamboers en
van kringvoorzitter Hennie
standaardrijder Frans Bekkers
Hoppenbrouwers
met gildepaard ’Alex’ roepen in
de dorpskom alle gildebroeders en -zusters op om de statiedag mee te komen vieren. Koning Ton van Waes doet hetzelfde per auto buiten het dorp. Keizer Wim van Dijk en
koning Ton van Waes worden afgehaald bij de dichtstbijzijnde
gildebroeder in de kom, te weten Kees Lauwers.
Burgemeester en wethouders en genodigden worden om
09.15 uur begeleid naar de kerk voor de gildemis, gecelebreerd door pastoor van Haperen. Na de gildemis volgde de
eed van trouw door de gildevaandrig Frans Verhoeven aan

kerkelijk en wereldlijk gezag, gevolgd door een vendelhulde.
In de daaropvolgende jaarvergadering kreeg kringvoorzitter
Hennie Hoppenbrouwers het woord en kreeg regerend deken
Jeen Bijlsma de kringonderscheiding uitgereikt en opgespeld
in verband met zijn 25-jarig jubileum als lid van de overheid.
Een onderscheiding die zeker op zijn plaats is gezien het vele
werk dat Jeen voor de kring en het gilde heeft gedaan.
Hierna kregen de Brabantse kampioenen de zilveren schilden uitgereikt, die ze behaalden bij het NBFS in Haaren. Dit
gebeurde door Federatievoorzitter Th. van der Weijden in zijn
functie van Opperdeken van het Sint Willibrordusgilde.
Bij het vendelen werd Rens Huijben kampioen in de jeugdklassen van 14 tot 16 jaar en werd ook de groep kampioen, te
weten Johan van den Broek, Jeroen Geerts, Kees Kleiren en
Jan Oomen. Bij het trommen in de klasse C werd Rolf Huijben kampioen met promotie naar de B-klasse. Johan van den
Broek werd 2e in de vaandelklasse tot en met 49 jaar.
Bij het bazuinblazen klasse C werd Dorus Oomen kampioen,
terwijl Jos de Swart goed was voor de 2de prijs. Bij het groepsbazuinblazen werden Kees Wouters, Jos de Swart, Dorus
Oomen en Jos Huijben Brabants kampioen.
Tenslotte werd Jos Huijben kampioen bazuinblazen klasse B,
liefst voor de 5e achtereenvolgende maal.
Hierna bood gildekoning Ton van Waes zijn prachtige
koningsschild aan, vergezeld van een uitstekende speech.
Na de gezamenlijke koffiemaaltijd stelt het gilde zich buiten
op om na bazuingeschal van de toren en na voorlezing van de
’Ordonnantie om de schieten op de koningsvogel’ drie maal
rond de boom te trekken om deze te ’vrijen’. Hierna wordt
de koningsvogel, een prachtige postduif kompleet met rugzak
en PTT petje en gemaakt door Koen van de Wouw, op de
boom geplaatst. Pastoor van Haperen, Opperdeken Th. van
der Weijden, hoofdman Ant. van Tilborg, koning Ton van
Waes en keizer Wim van Dijk doen vervolgens 3 schoten op
de vogel, waarna het daadwerkelijke koningschieten kan
beginnen.
Hubertusmis in Petruskerk Leur
Het was weer eens een bijzondere morgen in de Petruskerk
op de Leur. Een aantal gilden met de patroonsnaam
Hubertus uit Berkel-Enschot, Loon op Zand, Drunen en
uit andere Brabantse gemeenten en niet te vergeten het
gilde uit de Leur begon hun jaarlijkse feestdag met een
Hubertusmis. Hubertus Liessel ontbrak helaas wegens
andere verplichtingen. Het Hubertusgilde Leur showde
voor het eerst het nieuwe tenue. Het sfeervolle groen kleurt
prachtig bij het stemmige zwart en wit.
De viering in de kerk werd er een met veel allure. Indrukwekkende momenten waren het betreden en verlaten van
de kerk onder tromgeroffel en met veel gezwaai van vlaggen, de vendelgroet en het klaroengeschal na de consecratie. Het Petruskoor verleende op ingetogen wijze zijn
medewerking. Een koperen blazersensemble liet de aanwezigen genieten van enige prachtig uitgevoerde nummers.
Tijdens de collecte offerden de gildebroeders hun gaven op
een trom, alweer een van de vele tradities waaraan het gildeleven zo rijk is. Maar traditie is niet heilig bij alle gilden.
Sommige gilden hebben gebroken met de regel dat alleen
mannen lid mogen zijn. We zagen meerdere vrouwen in
officieel gildekostuum. Het Hubertusgilde van de Leur is
zo ver nog niet.
Tot slot maakten de gildebroeders een tocht door het dorp,
voorafgegaan door een gildebroeder die een fraai houten
Hubertusbeeld met zich mee droeg.
Ook in de Mouterij, het gildehuis van het Leurse gilde, was
het een sfeervolle happening. Na een smakelijke koffietafel
gingen de dames naar het Hooghuys, om een interessante
tentoonstelling te bezoeken. De broeders gingen met de
kruisboog op doel 20 meter schieten. Ook aan de bierproefwedstrijden werd massaal deelgenomen. Tot slot ontvingen de Hubertusgilden als herinnering een bronzen

Hubertus-plaquette. De Hubertusdag van vijf Hubertusgilden in de Noordbrabants Federatie was weer eens geweldig geslaagd, onderlinge broederschap was fantastisch,
gezelligheid ten top!

Blij, maar enigszins geëmotioneerd bedankten de kersverse
jubilarissen de aanwezige voor de hun ten deel gevallen
onderscheidingen. Ter afsluiting werd het Bavo-lied door alle
aanwezige ter ere van de jubilarissen met gesmeerde kelen uit
volle borst gezongen.
De traditie wil, dat jaarlijks tijdens het teerfeest de eerste
deken gekozen wordt. Dit gaat bij toerbeurt volgens inschrijving in het gildeboek. Dit jaar viel de eer te beurt aan Werner
Arnold. Feilloos werden Werner en zijn danspartner Toos
Damen op het juiste moment onder de deken gestopt. In een
wijde kring op de vloer gaven de dames blijk van instemming
met de gekozen eerste deken. Het komende jaar zal hij zitting
nemen in de overheid. Hierna eist de traditie dat de dames
een uur de baas zijn. Wat inhoud dat een heer geen dame ten
dans mag vragen en - wordt hij gevraagd voor een dans - dit
ook niet mag weigeren op straffe van boete.
■
Jac Dekkers

Bar gildehuis ’De Mouterij’
Twee maal 60 jaar gildebroeder cloveniersgilde
Sint Bavo
Zaterdag zes oktober vierde het Rijsbergse cloveniersgilde
haar jaarlijkse teerdag. Dit jaar in een enigszins nieuw jasje
gestoken. Door andere invullingen van vrije tijd is eind jaren
zestig de tweedaagse teerdag afgeschaft. Het paste toen niet
meer in het levenspatroon.
Noodgedwongen is het gilde nu weer terug naar twee dagen
teren. Omdat in de parochie geen pastor voorhanden is om
op zaterdag in de gildemis voor te gaan worden de overleden
gildebroeders herdacht op de zondag dat parochie en gilde
beide hun patroonheilige Sint Bavo herdenken.
Het gilde van haar kant wilde er een speciale invulling aan
geven en nodigde de vendelgroep de Kempense Clauwaerts
uit Meerseldreef uit. Een schot in de roos!
Onder tromslagen en met omhoog gestoken vaandels kwam
het gilde de kerk binnen. De plechtige hoogmis stond vanzelfsprekend in het teken van de heilige Bavo die volgens de
geschiedenisboeken 1 oktober kwam te overlijden en in de
Vlaamse stad Gent begraven ligt. Na de kerkdienst bracht de
Kempense Clauwaerts de vendelgroet aan de kerkelijke overheid.
Zaterdag 6 oktober druppelden om 13.00 uur de eerste gildebroeders binnen in De Snaphaan. Deze middag werd
opgeluisterd door ’Du’r Neffe’. Voor de tweede achtereenvolgende keer lukte het hun aardig, de gildebroeders te vermaken met meezingers en sketches. Het door Toos Damen
gecomponeerde Bavo-lied ’Do’r hedde de guld’ werd uit
volle borst meegezongen. In de Harmoniezaal werd vervolgens het gildemaal gebruikt, waarbij geruchten de kop opstaken, dat er bijzondere jubilarissen zouden zijn. Verbazing ook
bij een tweetal gildebroeders, die hun voltallig gezin aan tafel
zagen schuiven. Wat had dit te betekenen? Ze werden tijdens
de maaltijd nog in onwetendheid gelaten. Tegen acht uur nog
meer genodigden, waaronder een afvaardiging van Kring van
Schuttersgilden Baronie & Markiezaat en Flobertschutterskring Baronie. Ook overdeken /burgemeester P. Neeb maakte
ondanks zijn overvolle agenda zijn opwachting.
Het moment suprème was aangebroken. Als eerste kreeg gildebroeder Rien van Baal een zilveren gildeschild opgespeld
door de heer Neeb voor zijn 25-jarig lidmaatschap.
Hierna maakte de hoofdman aan Jac en Jeanne Rijvers en Jan
en Riet Oostvogels duidelijk waarom kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen en genodigden aanwezig waren.
Zestig jaar gildebroeder, een uniek gebeuren! Overdeken/
burgemeester Neeb, geassisteerd door erelid A. Hartman
speldde de jubilarissen het zilveren gildekruis op. De toegekende hoge onderscheiding van de Kring van Schuttersgilden Baronie & Markiezaat werd door afgevaardigde A. Boot
opgespeld.

V.l.n.r. Overdeken/burgemeester P. Neeb, Jeanne Rijvers, Jac Rijvers, Riet
Oostvogels, Jan Oostvogels en erelid dhr.A.Hartman

AGENDA
Zoals in onderstaande agenda te zien is, zijn er weer samenvallende
gildefeesten. Wij doen nogmaals nadrukkelijk een beroep op u om
dit bij het organiseren van uw gildefeest te voorkomen. Met overeenstemming tussen de betreffende kringbesturen en gilden zijn
maximaal twee samenvallende gildefeesten acceptabel. Zie in eerste instantie de lijst van gildefeesten in het NBFS-vademecum. Een
bijgewerkte lijst van aangemelde c.q. goedgekeurde gildefeesten
over meerdere jaren is bij het federatiesecretariaat te verkrijgen.
Gildefeesten in 2002
05 mei
NBFS-toernooi kruisboog op de wip Sint Jorisgilde Reusel
26 mei
Kringdag Land van Cuijk, Sint Dionysiusgilde Heijen
26 mei
Kampioenschap Brabants wipschieten vrije-hand Federatie
wipboomschutters
02 juni
Kringdag Maasland, Sint Joris & Sint Catharinagilde Gemonde
09 juni
Kringdag Kempenland, Sint Martinusgilde Waalre
23 juni
Kringdag Baronie-Markiezaat, Sint Hubertusgilde Leur
Vrij gildefeest Sint Catharinagilde Moergestel
23 juni
Kringdag Peelland bij Sint Jorisgilde Deurne
23 juni
Kampioenschap Brabants wipschieten opgelegd Federatie
wipboomschutters
25 augustus
Kringdag Kwartier van Oirschot, Sint Jorisgilde Diessen
01 september
NBFS-toernooi geweerschieten in Baronie-Markiezaat
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IN MEMORIAM
Sint Willibrordus, Alphen
Gildebroeder Jos Hendrickx is niet meer.
Jos is op 5 mei 2001 overleden. Jos is 33
jaar lid geweest, waarvan 11 jaar als
Overheidslid, in de functie van DekenAlfareze. Jos was ook voorzitter van de
standaardrijders commissie van de
Kring Baronie en Markiezaat, tevens
maakte Jos deel uit van de Federatiestandaardrijders. Sinds een aantal jaren
was Jos, om gezondheidsredenen geen
actief lid meer, maar daar waar hij kon,
woonde hij nog zoveel mogelijk activiteiten bij van het gilde. Hij was op zondagmorgen meestal aanwezig tijdens het
schieten om daar met oude bekenden bij
te praten.
Sint Willibrordus, Bakel
Op 21 augustus
werd Jan Relou
door de gildebroeders ten grave
gedragen. Hij was
vanaf 1980 lid van
het gilde. Zijn eerste taak was tamboer wat hij altijd is
gebleven. Binnen
Jan Relou
het bestuur fungeerde hij als toeziend deken. Hij zorgde daarbij vooral
voor het onderhoud van het zilver en de
attributen. Toen vijf jaar geleden de
’schutskamer’ geopend werd voelde Jan
dit als een tweede huis. Zijn laatste werk
voor deze kamer was een mooie opbergkast. Fotograferen was een andere
hobby. Bij alle activiteiten van het gilde
was hij aanwezig en maakte hij foto’s.
Die werden in fotoboeken geplakt voorzien van een passende tekst. Tijdens het
afscheidswoord in de kerk werd Jan
correct actief, eerlijk en zelfstandig
genoemd met veel gevoel voor humor.
Het gilde verliest in hem een gildebroeder die een voorbeeld was voor alle
leden.

140

Sint Sebastiaan, Bergen op Zoom
Gildebroeder Fons Segers is overleden
op 20 maart 2001. Fons was een van de
mede(her)oprichters en de nestor van
zijn gilde. Fons is van grote betekenis
geweest voor het gilde. Hij was tot medio
2000 schatbewaarder en heeft die functie met grote zorgvuldigheid vervuld. Hij
was ook de initiatiefnemer van de gildekrant. Zijn gildebroeders zijn hem veel
dank verschuldigd voor zijn betrokkenheid, inzet en broederschap. Fons was
zeker geen Einzelgänger in de wereld,
maar een warm en emotievol man.
Sint Sebastiaan, Bergen op Zoom
Gildebroeder Anton van Overveld (83)
is op 9 juni 2001 overleden. De uitvaartdienst met gilde-eer, werd gehouden op

woensdag 13 juni in de kerk van de
Goddelijke Voorzienigheid te Bergen op
Zoom. Na deze plechtige uitvaartdienst
hebben de gildebroeders waardig
afscheid genomen in het crematorium te
Bergen op Zoom.
Sint Barbara en Sint Joris, Boxtel
Op 8 augustus 2001
overleed Frans van
Kempen (56). Zijn
overlijden
kwam
niet
onverwacht.
Frans was het laatste half jaar ziek.
Was er aanvankelijk
nog hoop op genezing, het noodlot
Frans van Kempen
bleef hem achtervolgen, meer en
meer kwam vast te staan dat hij ongeneeslijk ziek was. Naast zijn tomeloze
inzet voor zijn fotozaak was hij op breed
terrein actief, waaronder de plaatselijke
winkeliersvereniging. Hij was betrokken
bij het heroprichten van het gilde in
1996. Hoewel hij kritiek nimmer uit de
weg ging, groeide er mede door zijn vaak
relativerende kwinkslagen binnen de
gilde een kameraadschappelijke sfeer.
Sint Jan Baptist, Duizel
Op 30 september
overleed Erehoofdman L.J. Stravens
(84). Gesteld kan
worden, dat het
Duizelse gilde een
van de belangrijkste
zaken in het leven
van de overleden
hoofdman betrof.
L.J. Stravens
Tot aan zijn dood
was hij zeer betrokken bij de gang van zaken. Maar alle verslagen, uitnodigingen en notulen, die hij
op zijn uitdrukkelijke wens nog allemaal
toegezonden kreeg, nam hij in zich op en
hij wist nog precies wat er gaande was.
Bijna 21 jaar mocht hij hoofdman zijn
van het gilde. Hij verstond zeer goed de
kunst van het luisteren, maar stak, zo
nodig, zijn mening niet onder stoelen of
banken. Op verzoek van het gilde bleef
hij tot zijn 85e jaar hoofdman. Op de
dag van zijn aftreden werd hij benoemd
tot Erehoofdman. Met zijn overlijden
verliezen zijn gildebroeders in hem een
waardig en groots gildelid.

Adriaan Kox

Op 14 juli overleed
Ouderling Adriaan
Kox (77). Adriaan
was een levenslustige man, een man
van niet teveel
woorden, maar wel
een doener. Altijd
aan het werk in zijn
tuin, bij zijn paarden of fietsend door

het dorp op weg naar zijn doel. Zijn voetbalclub DOSKO ’32 was favoriet, maar
zeker niet tweederangs kwam het gilde
St. Jan Baptist. Omdat de functie van
Ouderling in dit gilde nou eenmaal
wordt toebedeeld aan de oudste in jaren,
zegde hij toe. Eenmaal in die functie
genoot hij er wel van.
Adriaan was een broer van wijlen Jan
Kox, keizer van 1991 tot 1999 en een
kleinzoon van Simon Peter Kox, keizer
van het gilde in 1912.
Sint Catharina, Eindhoven-Stad
Cor Govers (61)
werd op 7 september 1992 tot gildebroeder
geïnstalleerd en in de vergadering van Verloren
Maandag op 12
januari 1998 tot
alferis. Tijdens de
kringgildedag
in
Cor Govers
Mierlo in 1998
openbaarden zich
de eerste symptomen van zijn ziek zijn.
Na de ontvangst van het gemeente
bestuur en de erewijn ging hij moeizaaam, op een wijze die men van Cor
niet gewend was, naar het feestterrein.
Cor bleek twee primaire kwaadaardige
gezwellen te hebben. Ondanks zijn ziek
zijn en afnemende krachten ging hij met
het vaandel het gilde voor. Hij was er
trots op, gildebroeder en vaandrig te
mogen zijn. Doordat zijn krachten afnamen, moest hij steeds meer verstek laten
gaan, maar als hij enigszins kon was hij
er. Zo ook nog bij de kringgildedag te
Geldrop en het Landjuweel in Helmond.
Tijdens het koningsdiner op 3 september dankte hij voor het laatst op zeer
indringende wijze de gildebroeders voor
de ondervonden belangstelling en broederschap. Tot 18 oktober leek alles nog
goed te gaan, op zaterdag 20 oktober
kreeg hij het benauwd, om 12.00 uur
ontving hij in het bijzijn van zijn gezin de
sacramenten van de zieken om kort
daarna afscheid te nemen van hen die
hem zo dierbaar waren, om 12.30 uur is
Cor overleden. Met zijn heengaaan verliest het gilde een enthousiaste en
gewaardeerde gildebroeder. Binnen de
Kring Kempenland was Cor actief als
secretaris/penningmeester van de Stichting voor Outer & Heerd.
Sint Joris, Helvoirt
Op 15 juli is het oudste lid Janus Witlox
(96) overleden. Hij werd in 1946 lid en
was dit jaar dus 55 jaar gildebroeder.
Daarvoor had hij al eerder een speciale
onderscheiding ontvangen. Janus was,
voor zover bekend, de oudste gildebroeder van kring Maasland. Tijdens het
400-jarig bestaan in 1998 genoot Janus
nog van de rit in de paardenkoets bij de
optocht door Helvoirt. Helaas ging het
de laatste tijd steeds slechter met zijn

gezondheid
en
moest hij zijn vertrouwde stek in de
Helvoir tsestraat
alweer enkele jaren
geleden verruilen
voor het bejaardenhuis. Janus was een
trouw gildebroeder
met gevoel voor de
tradities in Helvoirt.
Janus Witlox
Hij was sinds 1981
drager van de eremedaille in zilver verbonden aan de Orde van Oranje Nassau.
Witlox is op 19 juli met gilde-eer naar
zijn laatste rustplaats begeleid.
Sint Joris, Hoogeloon
Piet Swaanen (62)
overleed op 26 juni
2001 na een kortstondige ziekte. Net
met
pensioen,
zoveel plannen en
helemaal voorbereid op de nieuwe
fase in zijn leven.
Dit heeft helaas niet
zo mogen zijn. Hij
Piet Swaanen
was 32 jaar gildebroeder.
Op 11 augustus
2001 overleed Piet
Jacobs (70). Piet
was 19 jaar lid van
het gilde. Vakanties,
dansen en fietsen
waren zijn grote
liefhebberijen.
Samen met zijn
vrouw verzorgde en
onderhield hij met
Piet Jacobs
veel enthousiasme
het door het gilde geadopteerde Mariakapelletje.
H. Sacramentsgilde, Hulsel
Corrie
AnsemsMichelbrink (64)
overleed na een
kortstondige ziekte
op 14 mei 2001. Zij
was de echtgenote
van keizer Theo
Ansems. Corrie is
ruim 40 jaar een
trouw en enthousiast lid van het gilde
Corrie Ansemsgeweest. Ook was
Michelbrink
zij sedert de oprichting een trouw lid van de dansgroep van
het gilde. Op 18 mei 2001, een week
voor het grote gildefeest ter gelegenheid
van het 300-jarige bestaan van het gilde,
waar zij nog zo graag voor de eerste keer
als keizerin naast haar man had willen
lopen, is zij begraven.
Sint Sebastiaan, Hoogerheide
Gildebroeder Frans Goossens (76) is op

22 juni te Bergen op Zoom overleden. In
de plechtige uitvaartdienst werd hij begeleid door vele gildebroeders en gildezusters. In het crematorium te Bergen op
Zoom hebben zij waardig afscheid genomen van Frans.
Sint Jan Baptista, Leenderstrijp
Op 9 augustus overleed gildebroeder
Theo Vugts (80).
Hij werd in 1945 lid
van Sint Jan, maar
vanwege een baan
elders beëindigde
hij kort daarna zijn
lidmaatschap.
In
1953 keerde hij
terug naar LeenderTheo Vugts
strijp en werd hij
opnieuw lid van het gilde. Hij werd
secretaris, een functie die hem op het lijf
geschreven stond, daar hij aan de R.K.
basisschool verbonden was. Van 1971 tot
1979 was hij regerend deken. Ook was
hij van 1966 tot 1974 penningmeester
van de Bond van Schuttersgilden Kring
Kempenland.
Sint Sebastiaan, Oudenbosch
Op 16 september overleed, na een kort
ziekbed Harry Hoogeveen. Harry was lid
van het gilde vanaf 11 februari 1987.
Maar hij kende het gilde al wat langer,
want samen met zijn broer Jan verzorgde
hij ruim 40 jaar de muziek op de jaarlijkse teerdagen. Harry was een gildebroeder waarop men altijd een beroep
kon doen. Altijd was hij aanwezig op de
vaste schietavonden, ook toen het wat
minder met hem ging. Regelmatig verraste hij op de vaste schietavonden de
gildebroeders en -zusters op een volle
zak met hardgekookte eieren, als zijn kippen goed aan de leg waren. Harry is met
gilde-eer en onder begeleiding van zijn
gilde op 21 september gecremeerd te
Bergen op Zoom.
Cloveniers Sint Bavo, Rijsbergen
Op 5 juli is overleden Jaan Daemen (66).
In mei kreeg bij te horen dat hij een ernstige ziekte had. Toch wilde hij nog vechten voor zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen, tot het voor hem niet meer was
vol te houden. Toen wilde hij nog maar
een ding en dat was naar huis om thuis
van iedereen afscheid te kunnen nemen
en te sterven.
De familie Daemen is een echte gildefamilie. Vader Daemen was 49 jaar gildebroeder en bekleedde verschillende gildefuncties, o.a. cornet en knecht.Tijdens
zijn knechtschap trommelde hij dan ook
zijn zoons op om tijdens verschietingen
als ’aanwijzer’ te fungeren. Jaan en of een
van zijn broers namen dan plaats bij ’den
doel’ in een kuil en bepaalde dan waar
het schot was gevallen. In 1967 is Jaan
gildebroeder geworden. In 1972 werd hij
tot deken/schrijver gekozen. Hij was een
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stuwende kracht bij het toetreden van
Sint Bavo tot de kring Baronie en Markiezaat. In 1991 achtte hij de tijd gekomen om plaats te maken voor de aanstormende jeugd. Als schutter bleef hij
actief. Hij was een voorbeeld voor gildebroeders die het niet zo nauw namen
met gildetradities.
Verstomd is nu je stem
En stilte zal er zijn
Geen plaats meer tussen gildenbroeders
Maar ook geen zorg en pijn
Jij maakte deel uit van ’de guld’
Uniek en vol herkenbaarheid
De schakel is verbroken
De lege plaats een feit
Verdriet vermengd met dankbaarheid
Want ... jij hoorde bij ’de guld’.
Groot Gaesbeeker Gilde, Soest
Op 13 december
overleed gildebode
Fons van Schalkwijk
(63). Alhoewel hij al
enige tijd ziek was
en daardoor de gildefeesten dit jaar
thuis alleen via de
radio kon volgen
kwam zijn dood
Fons van Schalkwijk toch nog onverwacht. Het gilde
verliest in hem een vriend die door zijn
inzet, sociale bewogenheid en belangstelling voor de medemens een groot gildebroeder was. Als bode had hij al 25
jaar een eigen rol bij de installatie van
nieuwe gildebroeders, maar veel bekender was hij tijdens een teerjaar, wanneer
hij de kruiwagen met drank meevoerde
naar de gildeboom. Op 18 december is
hij op de schouders van zijn collega’s
naar kerk en kerkhof gedragen, als eigentijdse bijdrage van zijn afscheid.
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Sint Caecilia, Veldhoven
Na een lang ziekbed
is vaandrig Harry
Luyten
op
22
augustus overleden.
Harry was een voorbeeldig
gildelid,
waarop
iedereen
een beroep kon
doen. Zijn gildebroeders zullen hem
Harry Luyten
erg missen. Op
zaterdag 25 augustus is hij met gilde-eer begraven.
Sint Barbara - Sint Sebastiaan,
Vught
Op 89-jarige leeftijd is op 23 september
H.L. (Manus) Mens overleden. Sinds
1958 was hij lid van het gilde en vervulde
enkele bestuursfuncties. Mens was in
wijde omgeving vooral bekend als architect. Manus stond bekend als een positivist. Hij wist uit elk nadeel een voordeel
te halen. Op zijn initiatief is indertijd een

fonds opgericht om
herbouw van de
Lukaskerk in Den
Bosch mogelijk te
maken, nadat die
was ingestort. Met
gilde-eer is Mens
op 27 september
naar zijn laatste
rustplaats gebracht.
Manus Mens
Ook een deputatie
van het zustergilde
Sint Catharina was hierbij aanwezig.
Sint Catharina, Vught
Op 17 augustus is
Willem
Ch.J.M.
(Bib) van Lanschot
(87), Ridder Militaire Willemsorde,
overleden. Hij was
sinds 1966 beschermheer van het
S
i
n
t
Catharinagilde. Bij
Bib van Lanschot
deze gelegenheid
schonk hij toenmalig staande deken Jan van de Mortel en
de twee oude en twee jonge dekenen
een dekenschild met inscriptie. De
voormalige verzetsstrijder werd geprezen om zijn vergevingsgezindheid tegenover zijn vijanden. Willem van Lanschot
was dertig jaar voorzitter van de Bond
van Nederlandse Militaire Oorlogs- en
Dienstslachtoffers. Hij was een van de
oprichters van de Wereld Veteranen
Federatie. Onder grote belangstelling is
van hem op 22 augustus in de Sint Jan
in Den Bosch afscheid genomen. Naast
veel mannen uit het verzet, gaven ook
de beide Vughtse gilden, Sint Catharina
en Sint Barbara - Sint Sebastiaan acte
de présence. Door de gildebroeders
werd hij de Sint Jan binnengedragen.
Tijdens de dienst stond een mooie witte
bloemenkrans tegen de baar, een persoonlijk afscheid van Z.K.H. prins
Bernhard. De condoleance werd gehouden op Kasteel Maurick te Vught, het
vroegere woonhuis van Willem van Lanschot. Later die dag is hij in Eindhoven
in besloten kring begraven.
Sint Jan, Wernhout
Op 3 juli is, op een gezegende leeftijd,
gildebroeder Jos van Dijck (85) overleden. Op zaterdag 7 juli 2001 hebben de
gildebroeders en gildezusters afscheid
genomen van Jos in een plechtige uitvaartdienst in de Wernhoutse parochiekerk van O.L.Vrouw van Altijddurende
Bijstand, waarnaar zij Jos brachten naar
zijn laatste rustplaats op het parochie
kerkhof.
Op dinsdag 22 mei is afscheid moeten
nemen van gildebroeder René van
Gremberghe tijdens een eenvoudige
maar bijzonder sfeervolle dienst in het
crematorium te Breda. René werd gilde-

broeder op 12 december 1972 en overleed op 18 mei 2001, kort nadat hij terug
was van zijn grote droom: een reis met
zijn vrouw Ans naar Amerika. René was
iemand die altijd gevraagd kon worden
als er iets te organiseren viel, nooit te
beroerd om te helpen, maar bovenal was
René een enthousiast en uitbundig sportschutter. Het enthousiasme na een wedstrijd was altijd aanwezig. Uitgebreid kon
hij vertellen hoe een wedstrijd verlopen
was, analyseren wat er fout gegaan was,
maar nooit in de put als een wedstrijd
niet verliep zoals hij verwachtte. „Volgende keer beter, het komt wel goed”,
was dan zijn opmerking als hij zo’n wedstrijd met iemand besprak.
Deze houding en instelling heeft hem en
zijn gezin veel geholpen tijdens zijn ziekte
en mede daardoor heeft hij ook zijn grote
wens, om nog een keer naar Amerika te
kunnen reizen, in vervulling zien gaan.
René was misschien breed van gesprek
maar zeker ook zo ruim van hart en dat
laatste hebben zijn gildebroeders allemaal mee mogen maken en zullen ze
missen.
Sint Joris, Zesgehuchten
Op 2 augustus is
toch nog onverwacht
overleden
oud-koning Noud
Peters (77).
Hij was een goed en
actief schutter en
mentor van de
schietploeg. Gedurende vele jaren was
Noud Peters
het café van Noud
en zijn vrouw Mien
gildehuis en gildethuis.
Hij werd in 1974 lid van het gilde, schoot
zich in het tweede jaar van zijn lidmaatschap tot koning, in 1979 herhaalde hij
deze prestatie. Hij maakte tien jaar deel
uit van het bestuur van het gilde, waarbij
de samenwerking met andere bestuursleden alom geroemd werd. Nadat hij
twee jaar op rij op de kringdag het
koningskruis had gewonnen werd hij in
1979 afgevaardigd naar het Europees
koningschieten, maar helaas zonder
resultaat. Noud was op schietdagen de
man die de namen van de schutters
afriep, zijn welluidende stem maakte een
microfoon overbodig. Rechtvaardig was
zijn oordeel over rake en gemiste schoten. In 1993, bij de ingebruikname van
het schietterrein, was zijn adviseurschap
voor de beheerders van de accommodatie van groot belang. In 1999 vierde hij
het zilveren lidmaatschap en was trots op
de zilveren gildepenning. Hij tobde veel
met zijn gezondheid en vertoefde regelmatig in het ziekenhuis, maar hij klaagde
niet. Hij liet zelden verstek gaan bij gildefestiviteiten, want zijn devies was: „Wanneer je lid bent, heb je er maar te zijn.”
Mogen zij allen rusten in vrede
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HIER HAD OOK
UW ADVERTENTIE
KUNNEN STAAN?

HET BLAD VOOR JONG EN OUD !
Beeldengieterij TENAX
Voor verschillende Gildebeelden
en diverse andere beelden
Jan van Grunsven
Kampweg 19a, 5476 VB Vorstenbosch
Tel./fax: (0413) 36 31 64
Privé: (0413) 35 04 74

WILLIGERS

makers van vaandels,
vendels en andere
gildeattributen

Joke Willigers (V.H. H.M. Waters)
Zand 33, 5757 RX Liessel (0493) 34 25 68

• Go ud en Z i l ver
• Rep arati es
• Veran d er i n gen
• Ni eu w w er k
• Ei gen on tw er p
• Gi l d ewer k
• Graver en

John Bijsterveld
Meester Goudsmid/ Edelsmid

Leenderweg 37, Valkenswaard, Tel. (040) 204 24 89

HUTTE
C
R
S
ILVER
SZ

HET BLAD VOOR JONG EN OUD !

GILDE- E
N

IS JOUW MEE-LEZER
NOG GEEN ABONNEE?

GILDEKLEINTJE
Met dank...
Gildezusters en -broeders, hartelijk dank voor de vele hartverwarmende reacties die ik mocht ontvangen bij mijn benoeming
tot Ridder in de Orde van de Heilige Sint Sebastiaan in Europa.
Voor mij betekent dit een stimulans om door te gaan met het
werk voor de Brabantse Schuttersgilden. Fijne feestdagen.
Kees van der Bruggen
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JUWELIERS - HORLOGES

GEVRAAGD
Gildetrommen van voor 1973. Ik heb dubbele voor eventuele
ruiling van 76 t/m 84. Maria van de Laak, Melsbroekstraat 53,
Tilburg. Tel.: 013-4685094. Gilde Sint Antonius en Sebastiaan
Udenhout.

DORPSSTRAAT 28
5708 GK HELMOND (STIPHOUT)
TEL. (0492) 55 07 92
FAX (0492) 52 22 69
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