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Het Sint Jorisgilde uit Rijsbergen schiet koning op de wip 

met de Sint Jansboog

BARONIE MARKIEZAAT
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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.

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

LEVENSBOOM

VOORDEUR-
PANEEL

SMEEDWERKEN EXCLUSIEVE INRIJPOORTENGIET-
IJZEREN
RAMEN

DOCUMENTATIE OP AANVRAAG

Blinkt uit in vakmanschap

Breestraat 47, St. Anthonis Tel. (0485) 38 33 66

EDELSMEDERIJ

NOL COOPMANS V.O.F. 
GESLAGEN SCHOONHEID

ATELIER VOOR HET LATEN ONTWERPEN EN 
VERVAARDIGEN VAN AL UW EXCLUSIEF 

HANDVERVAARDIGD GILDEZILVER

GRAVEREN - DRIJVEN - CISELEREN - GIETEN

5632 PG  Eindhoven, Kruburg 1a, 
Tel.: (040) 241 85 86, Fax: (040) 241 20 78

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 54Kerkstraat 20, 3930 Hamont, België

Telefoon: 00 32 - 11 - 44 52 58

Uw gildekleding en 
toebehoren, perfect op maat 

gemaakt in eigen atelier.

Wij zijn gespecialiseerd in sjerpen, 

hoeden (in vele modellen, kwaliteiten 

en kleur) en gildekousen tot ver over de 

knie (alleen bij ons verkrijgbaar).

Ook kunnen logo’s (patroonsheiligen)

ingeborduurd worden!

Alle door ons geklede gilden worden 
ook door ons onderhouden!

Origineel Replica
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TER INLEIDING

Er komt altijd een moment in het leven van een redacteur, dat hij alles afge-
leverd heeft, wat onderweg en onder handen was. Een moment van „ha, mijn 
bureau is even leeg!”, een zucht van bevrijding, even de kans om er eens op 
uit te gaan. Tijd om te gaan kijken naar wat er in een andere kring gebeurt 
en hoe dat aangepakt wordt, misschien wat ideeën opdoen voor iets nieuws. 
Of ‘gewoon’ het tuintje onder handen te nemen. Een soort vakantiegevoel.
Zo’n moment wordt onherroepelijk gevolgd door een telefoontje, een seintje, 
een briefje, fax, foto of mailtje. Er zou nog iets bij moeten, als het even kan. 
Of er is iets bijzonders gebeurd, wat ’nog even mee moet’ en waarschijnlijk 
zal zorgen voor een later verschijnen. Of - zoals nu - er is eigenlijk te weinig 
stof om het gewone aantal (een veelvoud van 4) bladzijden volgens de rege-
len der kunst te verwezenlijken. 
Tja, het gildejaar staat nooit stil voor een redacteur, die ook nog eens ’gewoon’ 
gildebroeder of -zuster is en daarnaast andere banden met de plaatsgenoten 
onderhoudt en misschien ook nog wel een ‘gewone’ baan heeft en een gezin. 
In deze of een andere volgorde.
Hiermee wil niet meer gezegd zijn, dan dat deze tweede aflevering van De 
Gildetrom ook in het 50e jaar weer eens dunner is geworden, omdat in het 
voorjaar de meeste grote activiteiten nog moeten plaatsvinden op het 
moment dat deze aflevering afgesloten wordt. 
De redacteur leert ermee leven ...
En in dat leven komt er een moment, dat een redacteur plaats maakt voor 
een opvolger en/of een opvolger gaat inwerken. In dit jaar is dat het geval in 
twee kringen: Peelland en het Land van Cuijk. Rien van Horik heeft de pen 
overgegeven, Henk Christiaans krijgt assistentie en zal op termijn de pen 
overdoen aan onze eerste vrouwelijke redacteur. Nieuwe contacten en ideeën 
ontstaan en zullen wellicht zorgen voor nieuwe accenten in dit tijdschrift. 
Opnieuw met pieken en dalen in de berichtgeving, tenzij de gildes zorgen 
voor een constante stroom van berichten.
Deze keer sluit ik dit ten geleide graag af met een oproep: houdt de kringcor-
respondenten/redacteuren aan het werk, anderen zitten op nieuws te wach-
ten.

Ad Dams

Voorwaarden
Abonnementsprijzen 2003: 
collectief abonnement 1 6,25; 
  (meer dan twee per gilde)
Particulier abonnement 1 8,50
Buitenlands abonnement 1 10,50
Aanmaningskosten 1 3,-
Abonnement dient bij vooruitbetaling te worden 
voldaan. Het wordt geacht te worden voortgezet, 
tenzij opzegging voor 1 november geschiedt. 
Abonnementen kunnen elk moment ingaan.
De redactie houdt zich het recht voor, teksten 
naar beste weten en in ieders belang te redige-
ren.

Advertentietarieven worden op aanvrage mede-
gedeeld.
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HET KOST MAAR VIJF EURO
Het kost maar een vijf euro om een advertentie van vier regels in ’De Gil-
detrom’ te plaatsen. De enige voorwaarde is, dat u abonnee bent. U kunt de 
tekst, maximaal vier Gildetrom-regels, sturen aan:
Administratie De Gildetrom, Dr. de la Courtstraat 71, 5421 JG Gemert. 
Voeg het geld in contanten er bij.
Het onderwerp van de advertentie behoeft niet persé op het gilde betrek-
king te hebben.
Mogelijke onderwerpen o.a.: de aandacht vestigen op een activiteit, infor-
matie vragen over een bepaald onderwerp, groeten of dankbetuigingen, of 
iets te koop aanbieden.



Een passie, een verzamelwoede
In Zuid-Afrika, waarheen hij met zijn 
ouders emigreerde, was het erg eenvou-
dig, een wapen te bemachtigen. Ze waren 
gewoon te koop. Peter: „Een vriend in 
Zuid-Afrika had thuis een kast vol 
wapens en daar werd door ons veel 
gebruik van gemaakt”. Kennismaken 
met wapens kwam al vroeg! Na zijn 
terugkeer naar Eindhoven begon al het 
verzamelen.
Peter werd 25 jaar geleden lid van de 
scherpschuttersvereniging Sint Joris. De 
mentaliteit van deze schutters was erg 
resultaatgericht: men moest onder alle 
omstandigheden een prijs halen. Dit 
beviel hem niet zo en toen Tiny Aarts 
hem vroeg of hij lid wilde worden van het 
Sint Catharinagilde in Tongelre, was de 
keuze niet moeilijk.
Het mechanisme van militaire wapens 
was een ware fascinatie, vooral van (aller-
lei, ook militaire) wapens tussen 1870 en 
1945. De collectie werd opgebouwd tot 
ongeveer 130 stuks en hij had hiervoor 
een vergunning.
In Nederland hecht men weinig waarde 

aan historische wapens. Er is slechts één 
wapenmuseum, gelegen in Delft. Oor-
spronkelijk heette het ’Generaal Hufler-
museum’, ontstaan uit een particuliere 
collectie. Nu heet het: ’Het Nederlands 
Wapenmuseum’. 
Bij overlijden van een verzamelaar gaat 
justitie meestal over tot vernietiging, ook 
al bevat de collectie unieke of zeldzame 
exemplaren. Daarom wil Peter deze ver-
zameling afbouwen en hij deed een groot 
gedeelte over aan jonge verzamelaars.
„Door mijn lidmaatschap van het gilde, 
ging mijn interesse ook uit naar deze 
wapens en ging ik deze ook verzamelen. 
De wapens bij veel gilden verkeren vaak in 
een slechte staat en daarom wilde ik een 
collectie in perfecte staat opbouwen voor 
de toekomst. En wel zo dat een duidelijk 
beeld ontstaat hoe de bewapening van gil-
den eruit zag van 1850 tot heden.”

Samen verzamelen
Veel vrije tijd gaat heen met bezoeken 
van vlooienmarkten, braderieën en 
antiekmarkten. Geweren zijn dan niet 
het doel, maar wel foto’s, foto-lijstjes, 
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Het gildenverleden komt weer tot leven.

UNIEKE WAPENCOLLECTIE 
IN GELDROP

Peter Verstappen heeft na jaren verzamelen een grote verzameling van gilde-

attributen. Veel exemplaren die duiden op een jarenlange traditie. Hij meent: 

„Het gilde heeft een taak, deze traditie steeds hoog te houden. Het gilde had van 

oudsher ook tot doel en taak, de gemeenschap te beschermen. Ook hierbij wer-

den wapens gebruikt”.

Marcel van der Heijden

INTERVIEW

In dit tenue ging men vroeger schieten

(met zwaar geweer)

Peter met pop van een tamboer van het Sint 

 Catharinagilde

Uitbeeldingsgroep: Sint Catharina en ’t

maagdeken
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informatiemateriaal en ’randapparatuur’ 
zoals bijvoorbeeld kogeltangen. De echt-
genote van Peter werd door zijn hobby 
ook aangestoken en snuffelt en zoekt ter-
dege mee op zoektochten. Zij is ook nog 
op een andere wijze betrokken bij het 
gilde: Als zoetelaarster bij de 60+ schiet-
club. Zij vindt de collectie perfect, die 
een groot gedeelte van her appartement 
in beslag neemt, zolang het beperkt blijft 
tot drie ruimtes.

Uitgebreide collectie
Natuurlijk is de collectie in de loop der 
jaren enorm gegroeid. Veel geweren, 
waarvan sommige dateren uit 1870 han-
gen keurig op leeftijd.
Het meest aparte exemplaar is een door 
Peter vrij recent aangekocht wapen: een 
Martini-Henri 9,5 mm. Dit wapen is in 
ca. 1950 getransformeerd tot een gilde-
wapen door de oude Merkelbach uit 
Lieshout. Het schijnt, dat er maar drie 
exemplaren van dit soort in Nederland 
zijn. Oude gildekleding, diverse soorten 
kogels voor verschillende geweren, kruis-
bogen, materiaal om kogels te maken. 
Vlaggen, vendels, oude foto’s, trommen, 
koningsvogels, tijdschriften, boeken, her-
inneringsborden, zilveren schilden en 
schilderijen.
Het lievelingsobject van Peter is een 
schildering van Sint Catharina op een 
koperplaat en gedateerd: ’de 17e eeuw’. 
Dit schilderij is eigendom van het Sint 
Catharinagilde uit Tongelre. Het was een 
erfstuk van mevrouw Boon-van Kol. We 
kennen haar als ’Moeke Boon’, gilde-
moeder van Sint Catharina Tongelre en 
beschermvrouwe van Kring Kempen-
land. Dit schilderij is een uniek en zeer 
kostbaar stuk uit de collectie. Verder is er 
een uitgebreid archief met o.a. de gehele 
in- en uitgaande geschriften uit het verre 
verleden tot heden van Sint Cathrien.

Materiaal om zelf kogels te gieten. Pan om lood te smelten en tang om diverse punten te maken

Vroegere Beaumont-patronen. Gildebroeders maakte in de ’50 jaren zelf hun patroonhulzen

Peter met een uitgave uit 1931 van

’Het gilde viert’

Oude gildekeizerinnejurk van Erna van de Bilt 

enkele jaren geleden

Peter langs Sint Catharina met achter hem het 

compleet archief van het gilde



Verzekering
Ruim twee jaar geleden werd bij het gilde 
Sint Cathrina een stichting gevormd, 
met als doel de verzameling straks te 
gaan beheren. Peter: „Mijn wens is, dat 
de verzameling ook later bijeen blijft, 
compleet met munitie en bijbehorende 
attributen, en niet uit elkaar valt. De col-
lectie moet ook onderhouden worden, 
zodat alles in goede staat blijft”.

Van 8 mm films naar DVD
Bij diverse gilden worden op feesten en 
bijeenkomsten vaak 8 mm films getoond. 
Meestal is het beeld niet zo duidelijk. 
Peter: ,,Ik heb zelf enkele 8 mm films 
laten overzetten op DVD, welke bij ver-
toning dan een duidelijk beeld te zien 
geven. Ook uit het oogpunt van conser-
vering is dit een goede stap. Hierbij raad 
ik bezitters van dergelijke films aan, ze  

op deze manier te laten digitaliseren.

Uitnodiging
Vezamelaar Peter: „Ik vind het leuk als 
belangstellenden, willen komen kijken, 
ze kunnen bellen voor een afspraak 040-
2856773”. Een bezoek met rondleiding 
is zeker de moeite waard. ■
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SIGNALEMENT

Naam:  Verstappen Petrus  
Cornelis Jacobus H 
enriëtte

Roepnaam: Peter
Geboren in:  Eindhoven
Leeftijd: 55 (03-11-47)
Adres: Nieuwendijk 44a
PC en plaats: 5662 AG Geldrop
Burgelijke

staat: Gehuwd
Gehuwd met: Thea Hiddes
Kinderen: Geen
Gildebroeder

sinds:  1981
Gilde: Sint Catharina Tongelre
Wapen: Geweer
Functie: Lid van de overheid
Gildekring: Kempenland
 (District Centrum)
Functies:  Schietleider en wapen-

meester
Functies in 

de kring:  Lid van de schietcommis-
sie
  Lid van de SATcommissie
Hobby’s:  Het gilde en oude wapens 

verzamelen.  
Levensloop:  Geboren in Strijp als zoon 

van een Philipsmedewer-
ker, die zeer muzikaal was. 
Wegens algemene woning-
nood woonde het gezin bij 
de schoonouders in. 
,,Toen ik 2,5 jaar oud was 
emigreerde het gezin naar 
Z-Afrika.  
Op 19-jarige leeftijd kwa-
men we weer terug naar 
Tongelre. Aanpassing was 
noodzakelijk: wb. De taal 
en het maatstelsel was in 
Z-Afrika natuurlijk 
Engels.

  Ik volgde in Eindhoven 
een technische opleiding.

  Na enkele jaren verhuisde 
ik naar Geldrop.”

Hartewens:  Een gesubsidieerde 
ruimte om voor de exposi-
tie een permanent onder-
komen te krijgen.

Onvergetelijk:  Cor van de Bilt was als 
gildebroeder keizer en 
zo’n markante persoon-
lijkheid, dat hij veel indruk 
op mij achtergelaten heeft.

  Ons huwelijk met gilde-
eer op 11 mei 2002

Oude geweren die dateren van 1860 tot 1900

Oud en nieuw, nauwkeurig wordt de expositie gedocumenteerd

Trom van Adrianus Bakermans met daarnaast 

2 bekers met de gravure 1935



Ze zijn jong, meer of minder geoefend en 
doen voor het eerst mee of hebben er al 
enkele gildendagen op zitten. In elk geval 
is van hun gezichten een beetje spanning 
af te lezen, als ze zich opstellen voor de 
gezamenlijke opmars. Velen van hen heb-
ben de (jeugd)gildenmis bijgewoond en 
hebben meegelopen in de optocht door 
het dorp. Nu zal het eropaan komen. Op 
hen. Voor de foto-sessie is tien minuten 
uitgetrokken, de groeps foto met meer 
dan 100 deelnemers zit er ruim binnen 
de tijd ’in’. Het schiet goed op, voorlo-
pig.
De begeleiders, ouders, medebroeders 
en overheidsleden hebben op diverse 
manieren hun steun gegeven, maar als 
de jongeren eenmaal binnen de uitge-
zette perken staan, zal het op hen zelf 
aankomen. Dan zullen ze moeten laten 
zien, hoe ver ze zijn in hun opleiding. 

Onzekerheden zijn er genoeg. Blijft het 
droog? Gaat de wind liggen? Zal ik me 

niet vergissen bij het aanmelden? Zal ik 
niets vergeten? Durf ik zo meteen nog 
wel? Zou ik die ene ’stunt’ nou wel of niet 
kunnen proberen? Hoe lang duurt het 
nog, voordat ik aan de beurt ben en wan-
neer wordt de winnaar bekend gemaakt?
Wachten is een noodzakelijk kwaad op 
zo’n dag. Gelukkig is er veel te zien van 
anderen, te leren, te bespraten en aan te 
moedigen. In de tent is het ook druk, die 
is vooral gevuld met ’achterban’. Even 
iets eten en drinken en dan moet de eind-
uitslag maar eens komen. Hier wordt de 
tijdsplanning niet helemaal gehaald. De 
winnaars zullen het wel niet erg gevonden 
hebben, de anderen hebben in elk geval 
een spannende dag gehad en er een fraaie 
oorkonde aan overgehouden. Volgende 
keer nóg beter, en dat tijdschema? Och, 
ook dat hoort bij het leerproces ■

JEUGDGILDENDAG 
KRING KEMPENLAND

Opgezet als een volledige kringgildendag verliep de Jeugdgildendag van Kring 

Kempenland op 18 mei in Leenderstrijp, zoals dat van een goed georganiseerde 

manifestatie verwacht mag worden: uitstekend. Genoeg wind om het (vooral) 

voor de jeugdige vendeliers (in)spannend te houden en zonneschijn, zolang het 

feest duurde. De deelnemers en het publiek deden het al, ook het gilde van Sint 

Jan Baptista mag terugkijken op een geslaagd feest. Een fotoverslag.

door Ad Dams

Reportage
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Dat is het belangrijkste resultaat van de 
Plenaire Voorjaarsvergadering van 26 
april in het Franse Saint-Amand-les-
Eaux. Het was de eerste keer dat de 
Europese Gemeenschap van Schutters-
gilden (EGS) in Frankrijk bijeen kwam. 
Op deze vergadering is de president van 
de Oud-Limburgse Schuttersfederatie, 
drs. Frans Wolters, benoemd tot vice-
president. Hij is de opvolger van Lei 
Stals, die een nieuwe termijn niet ambi-
eerde. Bij deze gelegenheid is Stals 
benoemd tot ere-vice-president. De 
Duitser Bernd Hellwig werd herkozen 
als (eerste) vice-president. Evenals secre-
taris-generaal Lothar Heupts.

EST in Oostenrijk
Tijdens de Plenaire Vergadering bleken 

veel zorgen aanwezig omtrent het 
komende grote Europees Schutterstref-
fen (EST) in Oostenrijk. 
Begin april is een stevige deputatie van 
de Europese organisatie naar Vöcklab-
ruck afgereisd om poolshoogte te nemen. 
Aldaar bleek het complete festijn aan een 
zijden draadje te hangen. De medewer-
king van sponsors valt zwaar tegen en 
ook de plaatselijke en regionale autoritei-
ten haakten min of meer stuk voor stuk 
af. Organisator ter plaatse, Matthias Kir-
chgatterer, stond - slechts enkele maan-
den voor het grote gebeuren - haast met 
lege handen. Voldoende garanties waren 
er wel van de kant van het toeristen- en 
reisbureau dat de overnachtingen heeft 
geregeld.

Breekpunt entreeprijs
Aanvankelijk wilden de Oostenrijkers de 
deelnemers per dag en per onderdeel 
(hoge) entreeprijzen doorberekenen. 
Daar heeft de EGS, aldus president Juan 
graaf t’Kint de Roodenbeke tijdens de 
Plenaire Vergadering van 26 april, een 
stokje voor kunnen steken. Uiteindelijk 
is er een compromis bereikt. „Hetgeen 
beslist niet wil zeggen dat deze uitzonde-
ring de leidraad wordt voor komende 
Europese Schuttersfeesten”, aldus de 
EGS-president. Voor tien euro per per-

Limburger Frans Wolters benoemd tot vice-president

EUROPESE ORGANISATIE NEEMT 
COMMISSIES OP DE SCHOP

De EGS, de Europese koepelorganisatie van schuttersgilden en schutterijen, 

neemt de verschillende commissies onder de loep. Of beter: op de schop. Com-

missieleden worden voortaan ook aangesteld voor een periode van maximaal 

drie jaar.

door Kees van der Bruggen

Reportage
Oud-vice-president Lei Stals (l) ontvangt van 

EGS-president Juan graaf t’Kint de Rooden-

beke de oorkonde ter bekrachtiging van zijn 

benoeming tot ere-vice-president

President drs. Frans Wolters van de Oud-Lim-

burgse Schuttersfederatie is de nieuwe ’tweede’ 

vice-president van de EGS
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soon, ontvangt men een insigne dat recht 
geeft op deelname aan en toegang tot de 
festiviteiten op het feestterrein op don-
derdag, zaterdag en zondag. Wie naar de 
gala-avond van vrijdag wil, moet extra 
betalen, omdat onder andere artiesten 
en ander professioneel entertainment is 
ingehuurd. Dan krijgt men nog een extra 
medaille met daarop een Auerhahn. Dit 
entreebewijs kost dertien euro per per-
soon. De Plenaire Vergadering is uitein-
delijk met deze aangepaste opzet accoord 
gegaan.

Brabantse opmars
Voor de grote optocht op zondag hadden 
zich tot begin april ruim 4000 deelne-
mers gemeld. De bedoeling is dat zij tij-
dig een soort vertrekschema krijgen, hoe 
laat aangetreden moet worden bij de 
startplaats, zodat niet onnodig lang moet 
worden gewacht. De deelnemers uit de 
drie Nederlandse provincies (Gelder-
land, Limburg en Noord-Brabant) krij-
gen een plaatsje vóór in de stoet. Volgens 
Hennie Hoppenbrouwers, die namens 

de federatie de belangen van gilden ter 
plaatse vertegenwoordigt, komen na de 
harmonie en de ere-gasten (VIP’s),  
direct de vier gilden uit Bernheze die in 
2006 het EST organiseren. Vervolgens 
de overige deelnemers uit Noord-Bra-
bant, Gelderland en Limburg. De 
optocht vertrekt om 11.30 uur. Rond 
vier uur moeten alle deelnemers in het 
stadion zijn gearriveerd. Het geheel 
wordt afgesloten met de zgn. Brabantse 
opmars, die onder regie staat van Hennie 
Hoppenbrouwers en Jo van den Bigge-
laar, beide leden van het algemeen 
bestuur van de NBFS.

Europese jeugdprins
In Vöcklabruck wordt voor de eerste keer 
ook gestreden om de titel ’Jeugdprins 
van Europa’. De winnaar krijgt een spe-
ciale keten. Jongelui in de leeftijd van 
zestien tot en met 25 jaar kunnen aan 
deze bijzondere wedstrijd deelnemen. 
De federatiesecretarissen zullen hierover 
nog nadere mededelingen doen met 
betrekking tot voorwaarden, enz.

Op de schop
De volgende bijeenkomst van het Presi-
dium en de Plenaire Vergadering is 
gepland parallel aan het EST in Vöckla-
bruck, eind augustus. Dan moeten beide 
colleges aanzetten geven om een deel 
van de organisatiestructuur van de EGS 
op de schop te nemen. Met name ten 
aanzien van de verschillende commis-
sies. Allereerst wil men inventariseren 
welke commissies er zijn en wat voor 
activiteiten zij al dan niet ontplooien. 
Het betreft onder meer de commissies: 
schieten, vendelen, muziek, statuten, 
redactie, jeugd en sociaal werk Het Pre-
sidium erkent dat in de loop der jaren 
wildgroei in commissies is ontstaan. 
Voorts is er weinig inzicht over werkwijze, 
’bemensing’ en functioneren. Tevens is 
het plan om bij een nieuwe opzet de 
benoemingen van commissieleden aan 
een bepaalde termijn (mogelijk maxi-
maal drie jaar) te verbinden. Dit om de 
organisatie ’fris’ te houden. ■

In de Sint-Martinuskerk in Saint-Amand-les-Eaux zijn drie Fransen en drie Duitsers tot Ridder 

geslagen in de Orde van de H. Sebastiaan in Europa

Ontvangst EGS in een van de bijgebouwen van 

de ooit gigantische abdij Saint-Amand door 

burgemeester Alain Bocquet

Hennie Hoppenbrouwers, voorzitter Kring 

Baronie en Markiezaat, is het nieuwe hoofd 

Ceremoniële Zaken van de Ridderorde van de 

H. Sebastiaan in Europa
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De boodschap van CDA-politica 
me vrouw Els Aarts-Engbers (53), wet-
houder en tevens loco-burgemeester van 
Tilburg, was duidelijk: „Gilden moeten 
eerder aan de bel trekken bij de lokale 
overheid. En andersom”. Alleen bij drei-
gende conflictsituaties, zoals het al dan 
niet plaatsen van kogelvangers of als het 
over vergunningen gaat, weten de par-
tijen elkaar te vinden. „De gilden kun-
nen in deze tijd van individualisering veel 
meer betekenen voor de plaats waar zij 
wonen”. Zij nam de plaats in van burge-
meester Johan Stekelenburg, die wegens 
een ernstige ziekte niet in staat was het 
congres toe te spreken.

Uiterlijk vertoon
Bovendien is haar mening dat „Bra-
bantse gemeenten schuttersgilden teveel 
gebruiken als rituele verschijningsvorm. 

Als vorm van folklore”. Volgens haar ten 
onrechte en worden hier en daar gilden 
misbruikt. In de betrekkelijk korte poli-
tieke periode dat zij vanwege haar wet-
houdersfunctie met de zeven (!) gilden in 
haar stevig uitgebreide gemeente Tilburg 
werd geconfronteerd, is haar conclusie: 
„Er zit meer in. Het gilde heeft ook op 
vlak van solidariteit richting gemeen-
schap meer te bieden”.

Vertel het anderen
Toch stak zij op het Twaalfde Gilden-
congres van het Oude Hertogdom Bra-
bant een waarschuwend vingertje. „Voor 
een buitenstaander is het moeilijk om 
een kijkje in de keuken te nemen. Ieder-
een vindt het heel mooi om te zien, die 
kleurrijke en chique pakken, met veren 
en vlaggen. Maar wat zijn de diepere 
achtergronden? Ik vind dat die diepere 

betekenis van de gilden, de solidariteit 
met elkaar en de gemeenschap, meer 
naar buiten moet worden uitgedragen. 
Dat is misschien moeilijk, maar er moet 
wel moeite voor worden gedaan. De 
samenleving roept om meer handvatten, 
om normen en waarden. Geef uw solida-
riteit inhoud en draag dat uit”. Kortom: 
In de optiek van politica Els Aarts „moe-
ten de gilden binnen hun leefgemeen-
schap tegen anderen vertellen waar het 
gilde voor staat en dit met verve uitdra-
gen. Onbekend maakt onbemind. Tim-
mer meer aan de weg”.

Eerste vrouw op podium
Mevrouw Els Aarts was de eerste vrou-
welijke spreker op het Gildencongres van 
het Oude Hertogdom Brabant. Een pri-
meur! Eigenlijk zou Johan van Stekelen-
burg, de burgemeester van Tilburg, de 
spreekbeurt invullen. Door ziekte was hij 
verhinderd. Aarts vervulde de opdracht 
ruimschoots en openhartig. Als ’grande 
dame’ in een overwegend mannenbol-
werk als toehoorders wist zij kritische vra-
gen van de congresgangers te pareren.
Zo vindt zij dat het op “enig moment tijd 
is de vrouw toe te laten tot het gilde. Wat 
zijn dat voor vrouwen? Welke intentie 
hebben zij? Je moet het van binnenuit 

Volgens politica Els Aarts (CDA) „zit er meer in”:

BRABANTSE GEMEENTEN 
MISBRUIKEN DE GILDEN

Gilden worden door gemeentebestuurders vaak misbruikt als rituele verschij-

ningsvorm, terwijl de gilden een belangrijke bijdrage leveren of de mogelijkhe-

den bezitten om een inzet te leveren aan een leefbare en zorgzame samenleving. 

„Solidariteit is nog altijd de succesformule van de gilden”.

door Kees van der Bruggen

Reportage Prominenten op het congres: Opperdeken 

dr. Eugeen van Autenboer van de Hoge Gilde-

raad der Kempen, de Tilburgse loco-burgemees-

ter Els Aarts en historicus dr. Henri Vannoppen 

(v.l.n.r.). De laatste ziet het liefst alle 

Brabantse vaandels afgebeeld op internet
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willen. Hoe gaan we met elkaar om? Het 
heeft alles te maken met de manier 
waarop je tot het gilde toetreedt”.
Zelf heeft mevrouw Aarts ervaring met 
de Rotary in Oisterwijk. Het was een 
gruwel toen zij als een van de eerste 
vrouwen toetrad. Inmiddels zijn er geen 
obstakels meer. „De weg van de tijd en 
de geleidelijkheid, is de beste voorwaarde 
tot succes”.

Reacties uit de zaal
Leo de Brouwer van het Sint Jorisgilde 

uit Goirle meent dat de congresorganisa-
tie niet bij toeval een vrouwelijke spreker 
moet uitnodigen. „Brabantse gilden ken-
nen vrouwen en mannen in hun gelede-
ren”. Jack Goudsmits van het Sint Se -
bas tiaangilde uit Oisterwijk zei: „Neem 
een voorbeeld aan de vier gilden uit de 
fusiegemeente Bernheze. Die hebben dit 
jaar de gemeenteraad uitgenodigd voor 
een informatie-avond. Met veel succes. 
Dan kom je als gilde de overheid tege-
moet”.

Platgetreden paden
Eerder die congresdag betrad dr. Henri 
Vannoppen (52) uit België platgetreden 
paden over ’Schuttersgilden als rent-
meester van het cultureel erfgoed’. Als 
promotor van het Instituut voor Vlaamse 
Volkskunst (IVV) hield hij een pleidooi 
om alle gildevaandels en attributen uit 
het Oude Hertogdom Brabant te foto-
graferen en vast te leggen op een nieuwe 
internetsite. Daar zullen dan veel kosten 
aan verbonden zijn. Een aspect, dat niet 
door hem werd belicht. Zijn opmerkin-
gen voor het tijdig veilig stellen van 
archieven was bij de Noord-Brabantse 
gildebroeders haast tegen dovemansoren 
gezegd. Velen hebben reeds actie onder-
nomen om hun kostbare papieren gilde-
bezittingen bij onder meer streekarchie-
ven onder te brengen. Belangrijk blijft 
daarbij altijd de toegankelijkheid van het 
archief. „Hoe dichter bij, des te beter 
beschikbaar en inzichtbaar voor ande-
ren”, aldus Vannoppen en anderen uit de 
congreszaal. ■

TILBURG BEKIJKEN
ALS TEXTIELSTAD
Voor meereizende partners was een 
parallelprogramma opgesteld, waarbij 
het accent lag op ’Tilburg Textielstad’. 
De 32 deelnemers zijn ’s morgens na de 
H.Mis per bus naar Tilburg gebracht en 
hebben daar onder leiding van ervaren 
stadsgidsen een bezoek gebracht aan een 
oude stadswijk waar tot in de jaren ’60 
van de vorige eeuw de textielindustrie 
centraal stond. 
De wandeling ging langs wevershuisjes 
waar men als thuisindustrie de basis 
heeft gelegd voor de eens zo belangrijke 
textielindustrie. Ook konden de deelne-
mers een kijkje binnen nemen. De wan-
deling werd onderbroken door een kof-
fiemaaltijd, die de deelnemers zich lieten 
smaken. Ook hier viel de onderlinge 
saamhorigheid op, die gildebroeders en  
-zusters zo eigen is. Omdat het ook 
museumweekeinde was, bleek het niet 
mogelijk te zijn om een geleid bezoek te 
brengen aan het Nederlands Textielmu-
seum, dit heeft de deelnemers er niet van 
weerhouden om op eigen gelegenheid 
het museum te bezoeken. Op tal van 
punten kreeg men toch uitleg over de 
machines en de textielprocessen in het 
bijzonder. Daar waar sommige deelne-
mers aan het parallelprogramma proble-
men dreigden te hebben met het lopen 
werd dit door het Dionysiusgilde op 
eigen manier opgelost. Deze gildezusters 
kregen een privé-stadsrondit en hebben 
daardoor veel te zien gekregen van Til-
burg, zowel oud als nieuw. Een gezamen-
lijke afscheidsborrel aangeboden door 
het gemeentebestuur van Tilburg in het 
congrescentrum besloot het 12e gilden-
congres.

Politica Els Aarts met de ’breuk’ van de gemeente Tilburg om: „Weg van geleidelijkheid om vrou-

wen binnen de gilden te integreren, geeft meeste succes”

Ruim 340 deelnemers volgen het twaalfde gildencongres aandachtig
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„Het hogere” noemt de een God, een 
ander Boedha of Allah. Dit zei emeritus-
abt Ton Baeten o.praem. van de abdij 
van Berne uit Heeswijk op het twaalfde 
Gildencongres van het Oude Hertog-
dom Brabant, zaterdag 12 april in ’De 
Druivetros’ in Berkel-Enschot.

Tolerante houding
Hij sprak in zijn inleiding over de rol die 
de gilden in kunnen nemen in een kerk 
die vanaf de tweede helft van de vorige 
eeuw te maken heeft met veranderingen 
in de geloofsbeleving en het godsbeeld. 
Hij hield de aanwezigen voor dat ook 
voor de toekomst er een plaats is voor 
geloofsbelijdenis, in welke vorm dan ook, 
waarbij het geloof in het mysterie dat wij 
God noemen voorop moet blijven staan.
Vanuit deze levensovertuiging moeten 
wij ook tolerant zijn tegenover de ’anders-
denkende’, die - zoals Baeten het noemt 
-  „de berg ook beklimt, maar van een 
andere kant.We willen allemaal die berg 
naar boven beklimmen. Ieder op zich 
doet dat vanaf een andere kant. Het 
einddoel is hetzelfde”. Het bleek een 
inspirerende lezing.

340 Deelnemers
Dit congres werd gehouden onder auspi-
ciën van de Noord-Brabantse Federatie 

van Schuttersgilden, De Hoge Gilderaad 
van de Kempen en de Hoge Gilderaad 
van Brabant en werd georganiseerd door 
het kolveniersgilde Sint Dionysius uit 
Tilburg. Onder een stralende hemel, dat 
kan haast niet anders onder bescherming 
van zoveel patroonheiligen, begonnen de 
ruim 340 deelnemers uit Nederland en 
België de dag met een eucharistieviering 
in de Caeciliakerk in Enschot. Met 
slaande trom en vliegend vaandel trok-
ken de deelnemers door een nog sla-
pende wijk. Met de komst van de gilde-
trommen werden de bewoners op een 
niet alledaagse wijze gewekt. In de kerk 
was geen plaats onbezet. De viering werd 
opgeluisterd door het Heike’s Mannen-
koor dat met haar volume ook de kerk 
met vol geluid vulde.
De preek van pastor A. Ooms ging rond 
het thema: ’in het verleden ligt het heden, 
in het nu wat komen gaat’. Dit motto 
sloot perfect aan bij het thema van het 
congres zonder daarbij in herhalingen te 
vallen. Het congres met als thema: ’Gil-
den en hun visie op de toekomst’  had de 
bedoeling om via de inleidingen en de 
daarop volgende discussie gilden hand-
vaten te geven om hun eigen positie te 
bepalen voor de toekomst, want ook in 
een veranderende wereld is nog plaats 
voor de aloude gildenidealen.

Secularisering
Alvorens nader in te gaan op spirituali-
teit ging Baeten met zijn voordracht in 
op de seculariseringsgolf die sedert het 
einde van de Tweede Wereldoorlog kerk 
en samenleving overspoelde. „De secu-
larisering was een antwoord op de ver-
zuiling van organisaties en structuren 
binnen de samenleving. Waar voorheen 
God en wereld, geloof en leven ten 
nauwste met elkaar verbonden waren, 
kwamen zij nu uiteen te liggen. Organi-
saties en structuren werden ’ontker-
stend’. God en mens, God en wereld 
kwamen autonoom tegenover elkaar te 
staan. Geloven werd langzamerhand een 
privé-aangelegenheid, niet meer vertaald 
in maatschappelijke structuren. Zuilen 
werden ontmanteld. Organisaties wer-
den verwereldlijkt. Daarmee kwam de 
identiteit van organisaties zoals ook van 
de gilden onder grote druk te staan”.

Spiritualiteit
Volgens Ton Baeten hebben de gilden al 
een antwoord op het verschijnsel van de 
secularisering en de daarmee samenhan-

12e Gildencongres Oude Hertogdom Brabant 
biedt bezinningspunten

OUD-ABT TON BAETEN: SLUIT 
SPIRITUALITEIT IN JE GILDEHART

Als antwoord op de secularisering die bij velen het geloof heeft weggenomen 

moeten de gilden aandacht besteden aan spiritualiteit. Dat wil zeggen zij moeten 

de overtuiging uitdragen dat onze zichtbare en tastbare werkelijkheid gedragen 

wordt door een onzichtbare werkelijkheid, die alles draagt en schraagt en die wij 

bij traditie ’God’ noemen. Ieder mens gelooft in iets hogers.

door Kees van der Bruggen

Reportage

Gildezusters en ñbroeders uit het Oude Hertogendom Brabant trekken 

samen op naar een interessant lezingenprogramma

 Een lange stoet trekt van de Caeciliakerk in Enschot naar congrescen-

trum De Druivetros

Opdracht van dagvoorzitter Tom van der 

Weijden (NBFS): „Het congres is pas geslaagd 

als het een begin van een nieuwe toekomst is”. 
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gende ontwikkelingen. „Waar de gilden 
een lange historische traditie hebben, 
mogen zij deze traditie niet als onbe-
weeglijk beschouwen. Hun voornaamste 
opdracht is, om het gedachtegoed van 
voorheen over te brengen aan de 
komende generaties. Waarin bestaat dit 
gedachtegoed? Ik denk niet zozeer in 
dogmata en doctrines, maar eerder in 
een werkelijke geloofsbeleving. De gil-
den hebben hun geloof immers steeds 
vertaald in praktische betrokkenheid op 
de samenleving”, zei Baeten. 
„Het enig juiste antwoord op het ver-
schijnsel van de secularisering is voor 
mijn gevoel het gegeven van spiritualiteit. 
Wat moeten we onder spiritualiteit pre-
cies verstaan? Spiritualiteit is geen zwe-
vend ideaal buiten de werkelijkheid. Spi-
ritualiteit is de overtuiging, dat onze 
zichtbare en tastbare werkelijkheid 
gedragen wordt door een onzichtbare 
werkelijkheid, die alles draagt en  
schraagt. Die werkelijkheid noemen wij 
bij traditie ’God’, maar we kunnen daar 
ook de naam aan geven van ’Eeuwige’ of 
wellicht nog beter ’Mysterie’. Ons 
bestaan is omgeven door het mysterie, 
vanaf de geboorte tot en met het ster-
ven”.

Roeping gildebroeders 
Baeten: „Waar veel mensen vandaag zich 
beperken tot de tastbare werkelijkheid en 
niet meer geloven in het mysterie, wor-
den de gildebroeders geroepen, om aan-
dacht te hebben voor die onzichtbare 
werkelijkheid. Zij moeten dit geloof 
voorleven en niet vasthouden aan achter-
haalde structuren, want in het geloof 
gaat het allereerst om een levenswijze in 
de geest van het Evangelie en niet om 
structuren”.
Volgens Baeten moeten de gildebroeders 
vanuit hun geloofsovertuiging de zinge-
ving van alles wat er in het leven gebeurt 
trachten te begrijpen en te verwoorden, 
hoe moeilijk dat soms ook is. Daarmee 
sluiten zij werkelijk aan bij hun opdracht, 
om het gedachtegoed van voorheen over 
te brengen aan de komende generaties. 

„Gilden moeten in het 21e millennium 
hun bestaansrecht bewijzen door hun 
leden op te roepen aandacht te hebben 
voor een spirituele levenshouding, die 
gericht staat op het gelovig aanvaarden 
van de werkelijkheid waarin we leven. 
Dit betekent niet dat zij uiterlijke tradi-
ties over boord moeten zetten, maar wel 
dat deze uiterlijke  tradities niet het laat-
ste antwoord zijn op de uitdagingen van 
deze tijd. Deze tijd daagt hen uit, om 
innerlijke tradities te bewaren, dat wil 
zeggen het geloof te handhaven en te ver-
spreiden, maar dan in eerdergenoemde 
zin”, aldus Ton Baeten.  

Individualisering
Als een tweede verschijnsel van onze 
moderne tijd, samenhangend met het 
verschijnsel van de secularisering  ziet 
Baeten de zgn. individualisering. Waar in 
de secularisering God en mens  
autonoom tegenover elkaar kwamen 
staan, komen in de individualisering 
mens en mens autonoom tegenover 
elkaar te staan. „Als antwoord op de 
individualisering moeten de gilden in de 
toekomst dus aandacht hebben voor 
alles wat gemeenschapsverbindend 
werkt.  Alleen op deze wijze kunnen zij 
het sterk sociale karakter van voorheen 
opnieuw naar deze tijd vertalen. Zo die-
nen zij niet alleen de samenleving, maar 
ook de kerk, die uiteindelijk een gemeen-
schap van mensen in Jezus Christus is. 
Deze gemeenschap moeten zij op kleine 
schaal trachten te stichten. Vooreerst in 
hun eigen huwelijks- en gezinssituatie. 
Vervolgens in wijken en buurtschappen 
door op te komen voor mensen die aan 
de rand van onze samenleving staan. 
Tenslotte en niet op de laatste plaats bin-
nen de eigen geloofsgemeenschap, waar-
van zij lid zijn. Gildebroeders zouden 
motoren moeten zijn in de kerkvernieu-
wing, omdat daarin niet het instituut, 
maar de beweging centraal staat.  Zij 
zouden voorstanders moeten zijn van 
een open kerkgemeenschap, waarin 
plaats is voor velen. Zij mogen niet ver-
oordelen, maar moeten mild zijn voor 

alle mensen, die vandaag zoeken naar 
zingeving”.

Drie peilers
Volgens Baeten geven de gilden hun 
betrokkenheid met de samenleving weer 
als ze iemand de vendelgroet brengen 
’voor God, koningin en vaderland’. „Drie 
peilers of drie autoriteiten die het leven 
bepalen. Maar deze autoriteiten zijn 
geen onbeweeglijke zuilen, die  vandaag 
de dag hetzelfde gezicht hebben als een 
aantal eeuwen geleden. Zij staan voor 
openheid en dynamiek, die toekomstge-
richt is. Niet de traditie maar de toe-
komst is bepalend voor de ontwikkeling 
van de gilden. Zij moeten af van het idee, 
dat ze een achterhaald relict uit het ver-
leden zijn. Ze mogen niet verstarren, 
maar moeten in beweging blijven, zodat 
op het einde van dit millennium gezegd 
kan worden: Gelukkig dat er nog gilden 
bestaan, want zij bepalen mede het 
gezicht van onze samenleving”, zo luidt 
de slotbeschouwing van emeritus-abt 
Baeten.

Uitdaging oppakken
Aan het eind van het congres noemde 
dagvoorzitter Tom van der Weijden het 
een zinvol congres, mede door de  
inbreng van velen in de discussies. Hij 
riep de deelnemers op om dit slot een 
begin te laten zijn voor initiatieven bin-
nen het eigen gilde. Volgens mede-orga-
nisator Jan van Gelooven van het kolve-
niersgilde Sint Dionysius uit Tilburg 
waren de vragen vanuit de zaal groten-
deels gepland. Vooral om er een zinvol en 
levendig congres van te maken. Van 
Gelooven: „Voor de gilden begint het 
huiswerk eigenlijk na het congres. We 
willen de deelnemers scherp stellen met 
de bedoeling dat ze er in eigen gelederen 
de komende tijd verder op doorgaan.” In 
zijn eigen kring (Het Kwartier van Oir-
schot) wil de SAT-commissie de gewor-
pen handschoen oppakken en, volgens 
Jan van Gelooven, is collega Frank van 
Loon van Kring Maasland hetzelfde van 
plan. ■

Leden van het  Dionysiusgilde tonen langs de optochtroute de ’nieuwe 

uniformen’  van de Algemene Verkeerspolitie

 Emeritus-abt Ton Baeten: „In de toekomst blijft er plaats voor  geloofsbe-

lijdenis, in welke vorm dan ook, waarbij het geloof in het mysterie dat wij 

God noemen voorop moet blijven staan”
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Op 4 mei herdenkt Nederland zijn doden 
uit de Tweede Wereldoorlog, Indonesië 
en Nieuw Guinea en zij die omkwamen 
in Korea en tijdens vredesmissies. Overal 
waar militairen, verzetsmensen en andere 
oorlogsslachtoffers begraven liggen trek-
ken de mensen naar de graven om hen te 
herdenken. In het oude Sint Willibror-
duskerkje te Waalre ligt het eregraf van 
de Brabantse onbekende soldaat, die 
sneuvelde in de meidagen van 1940 te 
Rotterdam.
Ieder jaar, dit jaar voor de 59e keer, vindt 
hier de officiële herdenking plaats van de 
Brabantse oorlogsslachtoffers. De her-
denkingsplechtigheid vangt aan in de 
parochiekerk van Waalre eveneens toege-
wijd aan Sint Willibrordus. Naast de 
Commissaris der Koningin, de bisschop 
van ’s-Hertogenbosch zijn er afvaardi-
gingen van ambassades van de landen 
die deelnamen aan de bevrijding van ons 
land, evenals vele nabestaanden. Na de 

plechtigeheid in de kerk met herden-
kingstoespraken, declamatie en muziek, 
gaat men in stille tocht, voorafgegaan 
door de gilden, naar het monument van 
de Brabantse gesneuvelden om daar 
kransen te leggen en te defileren langs het 
graf, waarbij de vaandrigs van de aanwe-
zige gilden de vaandelgroet brengen.
Zoals op vele hedenkingsbijeenkomsten 
op de begraafplaatsen nemen ook in 
Waalre vele, vele gildebroeders van een 
tiental gilden uit Eindhoven en Kempen-
land actief deel aan de bijeenkomst en 
geven zij met hun aanwezigheid en vaan-
dels kleur aan deze plechtigheid. Deze 
aanwezigheid wordt door de organisatie 
en aanwezigen ervaren als een wezenlijk 
onderdeel, zo zelfs dat als zij er niet meer 
bij aanwezig zouden zijn het met de her-
denkingsbijeenkomst gauw afgelopen 
zou kunnen zijn, aldus de voorzitter van 
de organiserende stichting.
Maar is het ook niet zo dat de Brabantse 

gilden het op prijs stellen om op deze 
wijze zo aanwezig te mogen zijn bij de 
herdenking van hen die het hoogste goed 
gaven voor onze vrijheid? Moge het zo 
zijn dat de jongere generatie van gilde-
broeders, die de oorlog niet in den lijve 
hebben meegemaakt, de traditie van de 
ouderen overnemen en voortzetten. ■

J. Govers

DE DEELNAME VAN DE GILDEN IS 
EEN WEZENLIJK ONDERDEEL VAN 
DE DODENHERDENKING OP 4 MEI

Reportage
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Website www.schuttersgilden.nl
Zoals eerder vermeld, kan worden meegedeeld dat binnen de 
federatie een werkgroep hard werkt aan het opzetten van de 
federatieve website.
Nog even geduld en het zal er allemaal prima uit gaan zien.

Agenda NBFS
Er gaat een beetje de gewoonte ontstaan dat iedereen maar 
data gaat doorgeven aan het federatiesecretariaat om kring-
dagen en gildenfeesten op te nemen in de agenda en daarmee 
ook in de Gildetrom. Dat blijkt tot allerlei verwarring te kun-
nen leiden rond de juistheid van die data.
Nogmaals wordt erop gewezen, dat opname van een datum 
van een gildenfeest in het vademecum en de agenda van de 
federatie in de Gildetrom alleen geschiedt na goedkeuring 
van die datum door het Kringbestuur en de opgave daarvan 
gebeurt via het eigen kringsecretariaat.

Uit de AV-vergadering van 15 april 2003
Deelname van gilden van buiten een kring of federatie aan 
gildenfeesten.
Besloten is:
„De eerder vastgestelde regel dat gilden die géén lid zijn van 
de NBFS, de OLS of GFS niet kunnen deelnemen aan gil-
denfeesten waarop de reglementen van de NBFS dan wel van 
betreffende gildenkringen van toepassing zijn, te handhaven.
Daarnaast kunnen gilden altijd (buitenlandse) gilden, waar-
mee men vriendschapsbanden heeft, uitnodigen.”

Herbenoeming kringafgevaardigden en voorzitters van 
commissies

Herbenoemd zijn de federatiesecretaris, de 1e afgevaardigde 
Maasland, de 2e afgevaardigde Kwartier van Oirschot en de 
voorzitters van alle technische commissies.
Benoemd is M. de Krom (nieuwe kringsecretaris) als 2e afge-
vaardigde van kring Baronie & Markiezaat als opvolger van 
A. Boot.

Vademecum
Zoals in het vademecum aangegeven, geef bij wijzigingen in 
het vademecum altijd aan, op welke pagina(’s) iets gewijzigd 
moet worden. Veel gildebroeders vervullen veel verschillende 
functies en komen dus op diverse pagina’s voor en daardoor 
kunnen bepaalde wijzigingen op andere plaatsen die de zelfde 
persoon betreffen over het hoofd worden gezien.   ■

H.M. BEATRIX  
VERLEENT GILDE-
TROM-REDACTEUR 
KEES VAN DER  
BRUGGEN KONINKLIJKE 
MEDAILLE 

Ter gelegenheid van het huwelijk van Zijne Koninklijke 
Hoogheid de Prins van Oranje en Hare Koninklijke Hoog-
heid Prinses Máxima der Nederlanden op twee twee twee-
duizendtwee heeft Hare Majesteit de Koningin als blijk van 
waardering voor hen die een speciale bijdrage hebben gele-
verd aan het welslagen van de huwelijksplechtigheid de 

Huwelijksmedaille 2002 ingesteld.
Naar eerst nu bekend, heeft Hare Majesteit de Koningin op 
27 mei 2003, deze medaille met oorkonde toegekend aan 
C.M.A.M. van der Bruggen. Kees van der Bruggen is lid van 
het gilde Sint Barbara-Sint Sebastiaan in Vught. In een bege-
leidend schrijven wordt Van der Bruggen bedankt voor zijn 
bijdrage aan „deze vreugdevolle, memorabele en bijzondere 
koninklijke gebeurtenis”. Kees van der Bruggen was 2 febru-
ari 2002 van de zeer vroege ochtend tot laat in de middag als 
gildebroeder van Sint Barbara -Sint Sebastiaan, vertegen-
woordiger namens de Provincie Noord-Brabant en als redac-
teur voor De Gildetrom de gehele dag in Amsterdam actief 
om namens de Brabantse burgerij de festiviteiten luister bij 
te zetten.

GILDELESBRIEF KOMT 
WEER BESCHIKBAAR

Onder de gebruikers van de lesbrief is een enquête gehouden 
naar de ervaringen. De formulieren worden deze maanden 
uitgewerkt. De eerste indrukken bij de gilden en scholen zijn 
dermate positief, dat de samenstellers besloten hebben, een 
nieuwe oplage te laten vervaardigen.
De omvang van de nieuwe oplage is weer afhankelijk van de 
bestellingen. 
In de volgende aflevering van De Gildetrom zullen de orga-
nisatoren nader ingaan op de resultaten van de enquête . U 
kunt uw bestellingen al opgeven bij de NBFS.

ABONNEMENTEN-
ADMINISTRATIE

Het nieuwe verzendsysteem is geslaagd. Dat mag wel gezegd 
worden nu 14 dagen verlopen zijn, sinds het blad in de brie-
venbus van iedere abonnee is gevallen. De omzetting van het 
bestand was een hele klus. Voor ieder blad - 3307 exemplaren 
- moest een ’record’ worden aangemaakt voor de verzending 
op naam. Ook als gilden geen van hun leden-abonnees had-
den opgegeven, moest dat gebeuren. Achteraf waren er toch 
nog enkele spijtoptanten onder de gilden, zodat de adressen 
van het gildesecretariaat weer veranderd moesten worden in 
individuele adressen. Er werden 16 reacties van abonnees 
ontvangen. Van deze waren er 11 het gevolg van fouten bij de 
inbreng en 5 van een veranderd adres van de abonnees. Een 
goed resultaat is dan niet teveel gezegd. In alle gevallen kon-
den de fouten worden hersteld. Ook ingeval de fout aan een 
abonnee te wijten was, is door de administratie gereageerd. 
Nu is het zaak dat de abonnees, gilden zowel als de individu-
ele, tijdig een adreswijziging opgeven. Vanaf dit - het tweede 
nummer - geldt een piepsysteem. Dat betekent, dat abonnees 
moeten reageren. Én bereid moeten zijn, de extra portokos-
ten van 1,46 euro (voor deze extra-verzending geldt het ’peri-
odiekentarief’ niet) te betalen. Eerst dan wordt het blad toe-
gezonden.
De nieuwe verzendingswijze, het zij nog eens gezegd, maakt 
de verzending minder kwetsbaar en minder afhankelijk van 
één persoon, afgezien van het feit of dit wel verantwoord 
was.
Voor eventuele opmerkingen over de nieuwe verzendwijze 
houdt het bestuur zich aanbevolen. Gilden kunnen nog 
steeds kiezen voor bezorging van het blad op het individuele 
adres van hun keuze.

Bestuur
Zoals bekend is het bestuur van de Stichting De Gildetrom 
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samengesteld uit vertegenwoordigers van de Noordbrabantse 
Federatie van Schuttersgilden (NBFS) en van de zes kringen. 
Daarnaast heeft het bestuur de bevoegdheid om ook een of 
meer bestuursleden te benoemen. Bestuursleden mogen 
maar twee keer worden herbenoemd en dan is er onherroe-
pelijk een einde aan het bestuurslidmaatschap. Voor twee 
bestuursleden deed zich dat voor, te weten voor Ruud Mijns-
bergen, Lieshout, van de Bond van Schuttersgilden Kring 
Peelland en voor Jos Kuijpers uit Sambeek, die zitting had op 
de bestuurszetel van de Kring Baronie en Markiezaat. Beiden 
zijn per 31 december 2002 afgetreden.
Op 11 april j.l. is afscheid van hen genomen en werden zij 
bedankt voor de diensten, die zij aan de stichting en dus aan 
het blad van, voor en over de gilden, hebben bewijzen.
De secretaris Lau Huijbers, die eveneens om dezelfde reden 
moest aftreden, is door het bestuur van de NBFS na een 
korte tijd opnieuw benoemd tot bestuurslid.

KONINKLIJK  
ONDERSCHEIDEN

Tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau zijn benoemd:

Jo (J.C.) van den Biggelaar uit Wintelre
(secretaris gildenkring Het Kwartier van Oirschot, lid alge-
meen bestuur NBFS, lid plenaire vergadering EGS, coordi-
nator Brabantse opmars tijdens Europees Schutterstreffen, 
lid Interfederatief Overleg Orgaan Gederland, Limburg, 
Noord-Brabant, lid Algemene Ledenvergadering NBFS).

Odi (O.P.M.) Bouwmans uit Boxmeer
(burgemeester van Boxmeer, voorzitter gildenkring Land van 
Cuijk, lid dagelijks- en algemeen bestuur NBFS, lid Interfe-
deratief Overleg Orgaan Gelderland, Limburg, Noord-Bra-
bant, lid Algemene Ledenvergadering NBFS).

Henny (H.E.J.) Hoppenbrouwers uit Rijsbergen
(voorzitter gildenkring Baronie & Markiezaat, lid dagelijks- 
en algemeen bestuur NBFS, lid plenaire vergadering EGS, 
coordinator Brabantse opmars tijdens Europesse Schutters-
treffen, lid Interfederatie Overleg Orgaan Gelderland, Lim-
burg, Noord-Brabant, lid Algemene Ledenvergadering 
NBFS, lid Overleggroep NBFS - Nederlandse Kruisboog 
Bond, onderscheiden met de eremedaille van Kring Baronie 
& Markiezaat, lid Culturelecommissie Oud Hertogdom Bra-
bant). ■

Jan Timmermans Grave, 28 februari 2003
Bagijnenstraat 8
5361 EM Grave

Aan:
Stichting De Gildetrom
p/a L.G.J. Huijbers
D. de la Courtstraat 71
5421 JG Gemert

Geachte Heer Huijbers,

Tijdens de Jaarvergadering van de kring Gilden Land van 
Cuijk te Haps op 25 januari j.l. mocht ik tot mijn grote ver-
rassing uit handen van uw voorzitter de Jan Mesprijs 2001 
ontvangen. Op deze wijze wil ik mijn erkentelijkheid hiervoor 

aan het adres van uw stichting en de jury nogmaals onder-
strepen.
Uw voorzitter heeft in zijn toespraak in treffende bewoordin-
gen de noodzaak onderstreept dat gildebroeders de historie 
van de gilden in het algemeen en van hun eigen gilde in het 
bijzonder moeten koesteren als een bijzonder kostbaar histo-
risch erfgoed.
Persoonlijk ervaar ik het tot op de dag van vandaag erg boei-
end om het gildezilver als het kostbaarste erfgoed van de (sla-
pende) schuttersgilden te bestuderen en daarvoor middels 
publicaties in De Gildetrom en andere daarvoor in aanmer-
king komende tijdschriften aandacht te vragen.

Ik kan u verzekeren dat u mij door de toekenning van de Jan 
Mesprijs een extra stimulans heeft gegeven om door de gaan 
met mijn onderzoeken en daarmee samenhangende artikelen 
te schrijven voor De Gildetrom.

Moge de prijs binnen de Kring van Gilden Land van Cuyk 
ertoe leiden dat de aangesloten gilden eveneens worden 
geprikkeld hun gildezilver de aandacht te geven die het ver-
dient, uiteraard de goeden niet te na gesproken.

Met vriendelijke gildegroet,
Jan Timmermans  ■
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Kerstpuzzel
In het kerstnummer van de Gildetrom in 

december stond een woordpuzzel die
 ingezon-

den was door Peter van Doorn van het 

St.Antonius-St.Sebastiaan Gilde uit Uden-

hout. 
Er kwamen meer dat 20 goede inzend

ingen 

binnen. Het goede antw
oord was “verbroede-

ringsfeest”.

Uit de goede i
nzendingen zi

jn drie prijswin-

naars getrokken. 

Dit waren:

Koen van Geel uit Terheijd
en

Naomi Bax uit Leende

Daisy van Wanrooy uit Loo
n op Zand

Zij allen hebben
 hun prijs bestaande uit ee

n 

waardebon thuis
 gestuurd gekregen

.

Frans Vriens

Deze vendelier was er toch ondersteboven van tijdens de Jeugdgildedag in Kempenland
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NIEUWS UIT DE KRINGEN

Hoofdmanswisseling in Netersel
Gilde Sint Brigida Netersel heeft op 1 februari 2003, de 
patroonsdag van Sint Brigida, in gildehuis D’n Driesprong 
officieel afscheid genomen van de heer Fons Coppelmans, als 
hoofdman van het gilde. Voor aanvang van de gildemis wer-
den de attributen, die behoren bij het hoofdmanschap over-
gedragen aan de nieuwe hoofdman, de heer Frans Waalen. In 
de loop van de avond werd Theo van Gerven, tamboer bij het 
gilde, gehuldigd wegens zijn 25-jarig lidmaatschap. Tijdens 
zijn lidmaatschap was Theo 6 jaar koning van het gilde. Door 
de hoofdman werd hem dank gebracht voor de vele verdien-
sten voor het gilde en werd hem de zilveren Brigida-speld 
opgespeld. Ook zijn echtgenote, die thans bazuinblazer is, 
werd dank gezegd en een bloemetje overhandigd. Hierna 
werd ook hulde gebracht aan de scheidende hoofdman, Fons 
Coppelmans. 
Hoofdman Frans Waalen bedankte Fons voor alles wat hij 
voor het gilde heeft gedaan. Tijdens zijn 32-jarig hoofdman-
schap heeft het gilde onder meer drie gildefeesten in Netersel 
georganiseerd, zijn er nieuwe kostuums en een vaandel geko-
men en is het gilde uitgebreid met bazuinblazers. Ook is Fons 
namens het gilde al vele jaren de contactpersoon voor de 
Brigida zomermarkt. Verder is het gilde de familie Coppel-
mans zeer dankbaar voor de realisatie van het gildeterrein De 
Smelbocht. Mede door deze verdienste werd Fons door de 
overheid en leden benoemd tot erehoofdman en werden de 
daarbij behorende attributen, sjerp en schild, omgehangen. 
Zijn echtgenote kreeg bloemen voor alle goede zorgen. 
Daarna brachten de tamboers en bazuinblazers een muzikaal 
eerbetoon.

Winfried Minnaert is de nieuwe koning van Dionysius 
Op zondag 25 augustus 2002 heeft het kolveniersgilde Sint 
Dionysius wederom geschoten voor de koningstitel. Na een 
spannende strijd viel de eer te beurt aan Winfried Minnaert, 
die daarmee de nieuwe koning van het gilde werd. Winfried 
Minnaert was tot het koningsschot nog regerend deken, pen-
ningmeester van het gilde en zet met zijn titel een familietra-
ditie voort. Zijn overleden schoonvader, Ton Geurts, was 
koning van het Tilburgse Sint Sebastiaangilde alsmede zijn 
zwager Theo de Jong. Winfried is in 1996 toegetreden tot het 
kolveniersgilde Sint Dionysius. In het dagelijks leven is hij 
docent aan de Universiteit van Tilburg. Naast de zustergilden 
uit Tilburg was ook een deputatie van de Sint Laurentius 
schützenverein uit Laurensberg, bij Aken, aanwezig. De band 
met deze schutterij is een uitvloeisel uit de terugbezorging 
van oude koningsschilden, waarvan in de Gildetrom 2002-3 
melding werd gemaakt

Janus Verhoeven Jzn. nieuwe koning Sint Joris gilde 
Bergeijk

Zaterdag 20 april heeft het Sint 
Joris gilde haar jaarlijkse Joris-
dag (teerdag) gehouden. Op 
deze dag waren diverse activitei-
ten opgezet maar het aller 
belangrijkste was wel het 
ko ningschieten, hiervoor had-
den zich zes kandidaten aange-
meld. Wethouder Cor van Balen, 
be schermvrouwe mevrouw Inge 
van Assen en mevrouw Riek 
Vercammee losten de eerste 
schoten op de prachtige vogel 
die al vele jaren door de gilde-
broeders van de familie Van 
Montfort wordt vervaardigd. De fraaie vogel hield lang stand, 
maar na het 205e schot viel de vogel naar beneden. Janus Jzn. 
was de gelukkige. Janus zat al weer op zijn stoel toen de vogel 
viel, hij had de vogel niet zien vallen en was daarom bijzonder 
verrast dat hij de koning was geworden. Om 20.00 uur werd 
Janus aan huis afgehaald en werd hem de koningsmantel 
door oud koning Jack van Gemert omgehangen. Een bijzon-
der leuke bijkomstigheid is dat het Sint Joris gilde een keizer 
heeft met de naam Janus Verhoeven Bzn. En een koning met 
de naam Janus Verhoeven Jzn.

Arnoud van der Sommen nieuwe koning 
Gilde Sint Sebastiaan te Mierlo

Op kermiszondag 8 september 
2002 heeft gilde Sint Sebastiaan 
uit Mierlo weer hun traditionele 
jaarlijkse koningschieten gehou-
den. De dag werd begonnen 
met het bijwonen van de gilde-
mis in de Sint Luciakerk, 
waarna opnieuw de eed van 
trouw aan het kerkelijk gezag 
werd afgelegd. Met slaande 
trom en vliegend vaandel ging 
het gilde naar de oud koning 
Math van Knippenberg voor de 
koffietafel en hierna de loting 
van het koningschieten. Even na 
een uur ’s middags werd met 
het koningschieten begonnen door de gildebroeders, geno-
digden, wereldlijke en kerkelijke gezagsdragers en eregasten. 
De houten vogel, gemaakt door gildebroeder Ties Ronken 
sr., werd na 88 schoten omlaag gehaald door eregast Henry 
Janssen welke hierdoor erekoning van gilde Sint Sebastiaan 
werd. Na het opzetten van een nieuwe vogel kon de strijd 
weer van voor af aan beginnen. Een spannende strijd, vooral 
omdat er de mogelijkheid was dat er voor het eerst in de 
geschiedenis van Sint Sebastiaan een keizer geschoten kon 
worden, daar Math van Knippenberg al twee jaar op rij 
koning was. Het was uiteindelijk tamboer Arnoud van der 
Sommen, die na 101 schoten het laatste deel van de vogel 
omlaag haalde en zich in zijn 40e jubileumjaar koning van 
gilde Sint Sebastiaan uit Mierlo mag noemen, voor de derde 
keer inmiddels. Bij het hierna volgende publieksschieten om 
het erekruis van gilde Sint Sebastiaan haalde Natascha Ron-
ken de vogel bij het 73e schot omlaag. Na het omhangen van 
het koningsvest bij de nieuwe koning werd met vendelgroet 
de inhuldiging en gelukwensen aangeboden. Door de oud 
koning Math van Knippenberg werd een zilveren konings-
schild aangeboden met verwijzing naar de omschakeling van 

Kwartier van Oirschot

V.l.n.r: Fons Coppelmans, Theo van Gerven en Frans Waalen

Kempenland

Janus Verhoeven Jzn.

Arnoud van der Sommen
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gulden naar euro. Hierna werd de dag vervolgd met het vieren 
van de erekoning, nieuwe koning en koningin van de dag.

Rein Haase geïnstalleerd bij Sint Catharina Tongelre 
Tijdens de jaarlijks viering van 
de feestdag van Sint Catharina, 
werd gildebroeder Reinier 
Haase geïnstalleerd als regerend 
deken. Deze tussentijdse instal-
latie was nodig, omdat de vorige 
regerend deken om persoonlijke 
redenen is teruggetreden.

Alstublieft en bedankt
Jan Kemps, vaandrig en oud-vendelier, vierde zijn 50-jarig 
gildejubileum. Als herinnering hieraan schonk hij het gilde 
een zilveren vendel. De gildebroeders hebben dit geschenk 
aanvaard  en het teruggeschonken aan de gever als draag-
schild voor de vaandrig.

Lieropse gilde ouder dan verondersteld
„Al is het jaar van de oprichting 
misschien een beetje dubieus, 
toch mag men aannemen, dat 
het ontstaan van het gilde 
geschiedde rond het jaar 1620”. 
Dit is een citaat uit het pro-
grammaboekje van de Kringgil-
dedag Peelland 1974 in Lierop, 
georganiseerd door het Gilde 
van Sint Antonius Abt. Het 
gilde heeft 1620 al eeuwen als 
oprichtingsjaar gehanteerd. Dit 
omdat het oudste bekende 
gilde-attribuut, de zilveren 
koningsvogel, uit dat jaar stamt. 
Aan de achterzijde van deze 

vogel staat gegraveerd ’Lyrop 1620’ en ook het zilvermerk 
stamt uit die tijd. Maar nu is bekend geworden dat, na oplet-
tendheid van gildebroeder Peter Verberne (Pzn), het gilde 
minimaal 56 jaar ouder is. Peter kwam in het in 2001 uitge-
geven boek ’Hertog Jan en de Summerse mens’ een artikeltje 
tegen waarin te lezen was dat het gilde van Sint Antonius Abt 

’mogelijk’ ouder was dan 1620. Hij meldde zijn bevinding 
aan de overheid. Door hen werd contact gelegd met de schrij-
ver en samensteller van het boek, Jean Coenen en vervolgens 
stond een bezoek aan streekarchief in Deurne op het pro-
gramma. Met eigen ogen konden gilde-archivaris Frits Aarts 
en de overheidsleden Huub van den Eikhof en Ronny Thijs 
zien dat Peter Verberne gelijk heeft: in een boek zijn door de 
schepenen van Lierop alle transacties van ongeveer 1500 tot 
1575 opgetekend en in één wordt het gilde vernoemd. „Jan 
Ceelen en Willem de Coster, als kerkmeesters van Lierop en 
Jan Huijben en Peter Art Thonis-zoon als dekens van het 
gilde van de heilige Sint Antonius Abt in de kerk van Lierop, 
hebben overgegeven aan Jan van Aelst: de inkomsten van een 
malder rooge, welke door de broederschap van Sint Antonius 
werden geheven uit gronden van Henrick Cornelis”.

Nieuwe correspondent kring Peelland
Eind vorig jaar heeft de huidige correspondent Rien van 
Horik te kennen gegeven, te stoppen met zijn werkzaamhe-
den voor ’De Gildetrom’. Door oud-kringvoorzitter Mies Sij-
bers werd Frans Aldenzee van het Sint Willibrordusgilde 
Bakel benaderd als nieuwe kringcorrespondent. Frans  
Aldenzee houdt zich o.a. bezig met de archieven van het 
Bakelse gilde en maakt ook deel uit van de S.A.T.-commis- 
sie van de kring. Gilden uit de kring Peelland kunnen hun 
kopie sturen naar het adres Nieuwe Uitleg 10, 5761 ED, 
Bakel. Telefonisch bereikbaar onder 0492-341948. Ook per 
e-mail kan de kopie worden gestuurd: almo-unique@pla- 
net.nl.

’Inter-gildelijk’ koningschieten in Sint-Michielsgestel
Als één van de eerste resultaten van de nieuwe samenwerking 
tussen de schuttersgilden binnen de regio Sint Michielsgestel 
is het Gemeentelijk Koningschieten uit de bus gekomen. Het 
staat nu al vast dat, wat een ’inter-gildelijke’ competitie 
genoemd zou kunnen worden, op 13 juli plaatsvindt. Sint 
Joris Berlicum nam vorig jaar het initiatief om de krachten te 
bundelen. Op zichzelf al uniek, want welke gemeente telt 
maar liefst vijf gilden? Die ook nog eens tot verschillende 
(deel-)kringen behoren? De vijf houden het echter informeel, 
zonder een apart bestuur. Ieder gilde neemt telkens in onder-
linge afwisseling voor een jaar de leiding van de activiteiten. 
Daarom zal het koningsschild van het gemeentelijk schieten 
een wisselschild zijn. Maar daarnaast wordt dit jaar ook 
begonnen met competities binnen de korpsen (teams) in 
geweer- en kruisboogschieten en jeu de boules. Die voor de 
winnaars opnieuw een schild opleveren. Om met name de 
jeugd te inspireren ligt het plan op tafel om kaderdagen te 
organiseren. Met allerlei wedstrijden dus. Terwijl de samen-
werking tussen de Gestelse schuttersgilden verder uitge-
bouwd kan worden door gemeenschappelijke opleidingen 
voor tamboers en vendeliers. Of speciale activiteiten voor de 
senioren onder de gildenbroeders van Sint Michielsgestel. 
Kortom, nóg meer verbroedering tussen Sint Joris Berlicum, 
Sint Catharina Den Dungen, Sint Anthonius - Sint Barbara 
Gestel en de Gemondse gilden Sint Anthonius - Sint Sebasti-
aan en Sint Joris - Sint Catharina. Wat op 13 juli als een leuk 
spektakel voor de goegemeente zichtbaar wordt.

Maasland eert Wil van der Laak met zilver verguld
Tijdens de teerdag van het gilde Sint Antonius - Sint Sebas-
tiaan in Udenhout op 18 januari heeft keizer Wil van der 
Laak een kringonderscheiding gekregen. Wil kreeg uit han-
den van Jan van Breugel, deken-rentmeester van kring Maas-
land, de medaille in zilver verguld. Van der Laak kreeg deze 
onderscheiding vanwege het 40-jarig lidmaatschap. Hij is in 
1963 begonnen als tamboer. In 1975, 1978 en 1981 schoot 

Peelland

Digitale foto van de officiële akte

Maasland

Rein Haase

Mathieu van de Voort speldt Jan Kemps de gouden medaille op van 

Kring Kempenland



56

hij zich tot koning en werd daardoor automatisch keizer. Wil 
is altijd aanwezig als er gewerkt, gedronken, vergaderd wordt 
of bij andere gilde-activiteiten. Hij laat nooit verstek gaan. Hij 
heeft in zijn jonge jaren vele prijzen verdiend op gildedagen 
in diverse klassen bij het trommen. Hij kwam uit in de hoog-
ste klasse en was een voorbeeld voor vele jonge gildebroeders. 
Als keizer schoot hij op gildedagen menigmaal de keizersvo-
gel naar beneden en behaalde op die manier menig keizer-
kruis. Wil is ook zeer trots en zuinig op zijn mooie keizerszil-
ver. Het prachtige stuk ziet er altijd tot in de puntjes zeer 
verzorgd uit en heeft ook al menig prijs op een tentoonstel-
ling behaald. Dit is ook de verdienste van Wil. Hij heeft de 
onderscheiding zeker verdiend en het zij hem zeer gegund. 
Op de teerdag is ook bestuurslid Kees van de Voort gehuldigd. 
Hij was 25 jaar lid. Hij kreeg een zilveren draagspeld met 
inscriptie. Kees was al op zeer jonge leeftijd bij het gilde betrok-
ken. In 1949 was hij al samen met zijn vader aanwezig op het 
landjuweel in Vught. Daarna ging hij altijd met zijn vader op 
de fiets naar vele schietwedstrijden in de regio. Hij mocht van 
zijn vader echter geen lid worden. Die vond dat niet nodig. Pas 
op de dag van de begrafenis van zijn vader in 1978 was het voor 
Kees mogelijk om als lid toe treden. Hij is dat tot op de dag van 
vandaag gebleven. In 1982 is van de Voort toegetreden tot het 
bestuur. Vanaf 1998 is hij rentmeester van het gilde. In 1987 
en in 1999 heeft hij zich tot koning geschoten. Hij wordt 
gekenschetst als een waardig gildebroeder.

Jan Berkelmans van Sint Joris Udenhout schenkt 
koningsschild

Zaterdag 11 januari heeft koning Jan Berkelmans van het 
Sint Jorisgilde uit Udenhout zijn koningsschild gepresen-
teerd. Het is een zwaar schild, 16 cm hoog en 12,5 cm breed. 
De afbeelding op het schild is, volgens het gilde, uniek. Jan 
was de standaarddrager en heeft daarom gekozen deze stan-
daard op zijn schild te plaatsen. De standaard is een kopie 
van de oude standaard uit 1750. De standaard is een ruiter-
vaandel en heeft twee slippen en is een vaandel dat rond 1600 
veel voorkwam (zie schilderij van Denis van Alsloot ’Sint 
Joris Ommegang te Brussel’ uit 1625). De voetbogen in de 
standaard hebben hun oorsprong in Den Bosch. In 1594 
heeft de schutterij van den Ouden Voetboog (nu de Oude 
Schuts) het Udenhoutse gilde de caert gegeven en onderte-
kend met ’Noppe en Willems’. Het schild krijgt een mooie 
plaats op het koningsvest.  

Essche gilde eert oud-Indiëgangers
Zondag 10 november 2002 werd door de Essche gemeen-
schap het feest van Sint Willibrord gevierd met de traditio-
nele eucharistieviering met fanfare en drumband en het 

gilde. Zowel de Essche parochie als diverse verenigingen in 
Esch hebben Sint Willibrordus als patroonheilige De viering 
stond ditmaal in het teken van de dertien Esschenaren die in 
de periode 1946-1949 als militair werden uitgezonden naar 
het toenmalige Nederlands Indië. 
Reeds vanaf 1950 brandt in de Mariakapel van de kerk een 
lamp die door de ouders van de militairen werd opgehangen 
uit dankbaarheid voor het feit dat allen ongedeerd zijn terug-
gekeerd. Opdat de namen van deze Esschenaren niet in de 
vergetelheid raken werd nu onder deze lamp een lijst gehan-
gen waarop hun namen staan vermeld. Onder tromgeroffel 
en bazuingeschal van de Essche gildebroeders werd de lijst 
onthuld door het achterkleinkind van Toon Kerkhof, een van 
de dertien die onlangs is overleden. Na afloop van de viering 
bracht het gilde nog een vendelgroet aan de oud-Indiëgan-
gers.

Vijf nieuwe gildebroeders bij gilde Vorstenbosch
Tijdens de teerdag van het Vorstenbossche gilde Sint Anto-
nius Abt, die gehouden wordt op of na de eerste zaterdag van 
17 januari, de feestdag van de patroonheilige, werden vijf 
leden ingevendeld. Met slaande trommen, zwaaiende ven-
dels en schalmende bazuinen trok het gilde de kerk binnen 
met in hun midden gildeheer pastoor Henk Groothuyse, die 
de eucharistieviering zou voorgaan. Het Dinthers gildekoor 
verzorgde de gezangen en boven vanaf het koor klonken 
indrukwekkend de bazuinen. Aan het begin van de H. Mis 
werden Adri van Houtum en de vier bazuinenblazers Maar-
ten van de Pas, Maarten van Berkel, Hans van der Wielen en 
Toine van Asseldonk door de vaandrig ingevendeld en 
zodoende opgenomen in het gilde. Bij het vasthouden van 
het vaandel legden de nieuwelingen hun gelofte af en beloof-
den hun gildeverplichtingen na te komen. Aan het einde van 
de viering hernieuwde de vaandrig de eed van trouw aan het 
kerkelijk gezag, door het zwaaien van het vaandel boven de 
hoofden van de pastoor en koning Toon Aarts. Na de eucha-
ristieviering werd de teerdag verder gevierd in zaal Van 
Grunsven. De hoofdman liet met een terugblik het afgelopen 
jaar passeren. Het was een emotioneel moment voor hoofd-
man Jan van Grunsven omdat dit voor hem de laatste teerdag 
was in deze functie. Prijzen van de onderlinge competities 
werden uitgereikt. Tot gildebroeder van het jaar werd uitge-
roepen Martien Ketelaars. Een man die altijd klaar staat voor 
het gilde en allerlei klusjes voor zijn rekening neemt. Een 
bijbehorend schild werd hem omgehangen en voor zijn vrouw 
waren er bloemen. Door Marc Somers was voor alle deelne-
mers aan het muziekvendelspel een aandenken gemaakt in 
de vorm van foto’s en een beschrijving van het spel. Maarten 
Ketelaars werd gehuldigd i.v.m. het 25-jarig lidmaatschap. 

Voorafgaand aan de huldigingen is goed ontbeten. V.l.n.r. mevr. Hogedoorn, mevr. Van Dommelen, keizer Wil v.d. Laak, koning Marcel Manni, Maas-

land-deken Jan van Breugel, mevr. Boudewijns, dekenschrijver Frans Vriens, bestuurslid Kees v.d. Voort, pastoor Rein Geurts en (op de rug gezien) 

hoofdman Frank van Loon



57

Hij is begonnen als tamboer en later als geweerschutter, 
waarmee hij zich tot tweemaal toe tot gildekoning schoot. Hij 
ontving voor zijn trouwe lidmaatschap een zilveren speld en 
zijn vrouw Ria werd een bos bloemen overhandigd. Tijdens 
de felicitaties kon men een bijdrage in een melkbus doen. De 
opbrengst is voor het goede doel, deze keer bestemd voor 
pater Jo van de Ven die het geld aan de hongersnood in zijn 
missiegebied zal besteden.

Nuland eert jubilarissen en oud-eredeken Netten
De teerdag van Sint Antonius 
Abt uit Nuland op zaterdag 18 
januari begon met een mis, met 
aansluitend het invendelen van 
de nieuwe gildebroeders Ton 
Timmermans en Lambert Lan-
gens. Na de vendelgroet aan de 
kerkelijke overheid volgde een 
rondgang door het dorp om bij 
het Oude Raadhuis waarne-
mend burgemeester Dosker 
met een vendelgroet te verheu-
gen. Na de koffietafel werden 
alle jubilarissen eens goed in het 
zonnetje gezet. Ad Tielemans 
werd als eerste gehuldigd voor 
zijn 25-jarig lidmaatschap waar-
voor hij, na een woordje van 
hoofdman Hanegraaf, een zilve-

ren Antoniusspeldje kreeg opgespeld. Jan Heijmans was de 
volgende jubilaris met maar liefst 50 (dienst)jaren. Als tam-
boer begonnen, later ’overgestapt’ naar de vendeliers en 
momenteel in de functie van vaandrig is Jan een gildebroeder 
waarop je kunt bouwen. Mede hiervoor werd Jan door de 
hoofdman geprezen en beloond met een prachtig beeld van 
Sint Antonius Abt. Namens de overheid van kring Maasland 
waren Henk van Helvoirt en Fred van den Berg aanwezig om 
Jan eens extra te feliciteren en om hem te onderscheiden met 
een kringonderscheiding in zilver. Oud-burgemeester Hans 
Netten vervulde even later zijn laatste taak als eredeken. Hij 
mocht de gildebroeder bekendmaken die door de gilde-
broeders was gekozen tot ’Gildebroeder van het Jaar’. Deze 
eer viel te beurt aan hoofdman Theo Hanegraaf die hiermee 
de opvolger werd van de vorig jaar gekozen Wim Vos. Even 
later waren de rollen omgedraaid en mocht oud-burgemees-
ter Hans Netten samen met zijn echtgenote plaats nemen 
naast de andere jubilarissen. Theo Hanegraaf sprak hem toe 
en dankte voor de periode 1991-2002 waarin hij als burge-
meester en als eredeken veel voor het gilde heeft betekend. 
Voor zijn afscheid ontving Netten een boek met een foto-
impressie van zijn tijd als eredeken. Hanegraaf dankte de 

beide jubilarissen en Hans Netten nogmaals voor het vele 

verzette werk in alle voorgaande jaren en hoopte nog lang van 
hun diensten gebruik te mogen maken. Uiteraard was er voor 
alle echtgenotes ook een woord van dank met de bijbeho-
rende bloemen. De diverse commissies maakten na het offi-
ciële gedeelte de prijzen bekend van alle onderlinge compe-
tities uit het vorige gildejaar. Afsluitend werden alle prijzen - 
maar liefst 38 stuks! - uitgereikt die in het jaar 2002 op de 
gildedagen door de diverse leden werden behaald.

Hoofdtamboer Maarten Hoefs geeft ja-woord
Vrijdag 31 januari is Maarten Hoefs van gilde Sint Anto nius-
Abt uit Vorstenbosch in het huwelijk getreden met zijn Jac-
queline Rijnsbergen. Maarten is een actief tamboer en 
instructeur en zal dit jaar tot de nieuwe hoofdman worden 
gekozen worden als opvolger van Jan van Grunsven. ’s Mid-
dags heeft het bruidspaar elkaar in Kasteel Heeswijk het ja-
woord gegeven. Na de huwelijksvoltrekking is de dag voort-
gezet in zalencentrum ’De Naaldhof’ te Oss. Na de maaltijd 
meldde een bijna voltallig gilde zich rond 19.00 uur. Na een 
toespraak door hoofdman Jan van Grunsven werd een ven-
delhulde gebracht in de sneeuw en kou voor de ingang. Ook 
de bazuinblazers waren van de partij en gaven acte de pré-
sence. Daarna snel weer naar binnen om het bruidspaar te 
feliciteren en weer warm te worden met een kopje koffie en 
een borreltje. Het avondfeest in de kelderzaal werd bijge-
woond door het bestuur en tamboers. Het bruidspaar zelf 
kwam later binnen en liep bij iedereen persoonlijk langs om 
de felicitaties in ontvangst te nemen en even te buurten. Aan 
het eind van de avond was er warm buffet met een lekkere 
vette hap: friet met frikandellen en kroketten.

Weer nieuwe website in Maasland
Opnieuw heeft een van de aangesloten gilden van kring 
Maasland een eigen website in gebruik genomen. Dit keer 
gaat het gilde Sint Barbara - Sint Sebastiaan uit Vught op de 
internationale snelweg. De site is opvraagbaar via: www.bar-
baragildevught.nl. 

Pennen Bij Sint Joris Berlicum verwisseld
Deken-schrijver Marc van Lieshout heeft bij het Berlicumse 
Sint Jorisgilde zijn taak overgedragen aan Ad van Lith. Het 
schrijverschap bleek in het jonge gezin van Marc steeds moei-
lijker te combineren met het drukke werk voor Sint Joris. Het 
gilde blaakt de laatste jaren dan ook van activiteiten. Ad van 
Lith, zoon van de koning Henk van Lith, is al sinds 1968 
thuis in de gildegelederen. Met ingang van 2003 kwam ook 
de functie van deken-rentmeester in andere handen. Ardie 
van Helvoort nam deze taak over van zijn broer Wim van 
Helvoort die de financiën achttien jaar lang nauwkeurig 
beheerde en mede daarom naast zijn vele andere verdiensten 
de titel ere-deken kreeg.
 

Onder de hoede van de schuts in huwelijksboot
Op Valentijnsdag (14 februari) trouwde vendelier Daniël van 

Oud-burgemeester Hans Netten ontvangt een foto-impressie van zijn tijd 

als eredeken. Mevrouw Netten, Hans Netten, hoofdman Theo Hanegraaf 

en koning Antoine van der Schoot

Het bruidspaar Hoefs, geflankeerd door hoofdman Jan van Grunsven (l) 

en vader - tevens koning - Piet Hoefs
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Rosmalen van het gilde Sint Antonius Abt uit Nuland met 
Kim Simon. Om 11.00 uur vond de huwelijksvoltrekking 
plaats in het gemeentehuis van Maasdonk te Geffen in aan-
wezigheid van de overheid en vaandrig. ’s Middags vond de 
kerkelijke inzegening plaats in de parochiekerk van Nuland. 
Het gilde verzamelde in het clubhuis waar ook het bruidspaar 
zich bij het geheel voegde. Even later vertrok de hele stoet 
met het bruidspaar in het midden richting kerk waar een 
prachtige huwelijksmis volgde. Na de mis kreeg het kersverse 
bruidspaar een vendelgroet aangeboden op de trappen voor 
de kerk. Daarna ging de stoet weer richting clubhuis. In het 
clubhuis werd nog even getoost op het bruidspaar. Hoofd-
man Theo Hanegraaf gaf het bruidspaar een prachtig Delfts-
blauw bord als herinnering aan de aanwezigheid van het 
gilde tijdens hun huwelijk. Daniël is als 10-jarig jongetje in 
navolging van zijn vader en opa lid geworden en evenals hen 
direct begonnen als vendelier. Al gauw bleek dat hij het ven-
delen wel zag zitten want het ging hem goed af. Dat is nog 
steeds zo. Vorig jaar september behaalde hij de derde prijs op 
het Federatietoernooi voor het Noordbrabants kampioen-
schap. Behalve dat hij zelf iedere zondag oefent heeft hij 
samen met collega vendeliers de jeugdvendeliers onder zijn 
hoede en leert hen de fijne kneepjes van het vendelvak.

Winterkoningschieten Sint Blasius Heusden
Bij de handboogschutterij in Drunen heeft Sint Blasius uit 
Heusden met twaalf gildebroeders en -zusters op vrijdag 21 
februari het winterkoningschieten gehouden. Na een leuke 
en spannende strijd kwam Robert Loeve als winnaar naar 
voren. Aansluitend volgde nog een gezellig samenzijn in de 
kantine van de handboogclub.

Standaard Sint Joris Udenhout verhuisd naar oude 
raadzaal

Donderdag 20 maart is de oude standaard van het Sint Joris-
gilde Udenhout, gedateerd 1750, verhuisd naar de oude 
raadzaal van het oude gemeentehuis van Udenhout. Speciaal 
voor de standaard is een kast gebouwd met UV-werend glas. 
Door dit glas zullen de kleuren van de standaard beter wor-
den beschermd. Tot eind jaren zestig werd deze standaard 
nog gebruikt in de optochten en heeft ook vele prijzen gewon-
nen. Na het gebruik rolden de gildebroeders hem op en wer-
den er plukjes tabak ertussen gestrooid tegen de motten. In 
1970 heeft Piet Weijtmans de standaard in onderpand gege-
ven aan de toenmalige gemeente Udenhout voor 99 jaar. 
Destijds is de standaard geprepareerd en opgehangen in het 
nieuwe gedeelte van het gemeentehuis. De gildestandaard, 
het ruitervaandel, heeft twee slippen en is een vaandel dat 
rond 1600 veel voorkwam. De voetbogen in de standaard 
hebben hun oorsprong in Den Bosch. In 1594 heeft de schut-
terij van den Ouden Voetboog (nu de Oude Schuts) het 
Udenhoutse gilde de caert gegeven en ondertekend met 
’Noppe en Willems’. Daarnaast is de beschermheilige Sint 
Joris in gevecht met de draak afgebeeld. De koningsdochter 
ziet het gevecht knielend aan. Ook staan er de wapens op van 

Albrecht van Oostenrijk en zijn echtgenote Isabella Clara 
Eugenia.

Gildeheer en ’Beschermer der folklore’ in Elshout
Zaterdag 29 maart heeft de 
Onze Lieve Vrouwe Schuts uit 
Elshout de jaarvergadering 
gehouden. Twee heuglijke feiten 
passeerden de revue. De nieuwe 
kapelaan van de parochie Dru-
nen-Elshout, kapelaan Harold 
van Overbeek, werd tijdens de 
vergadering officieel tot gilde-
heer geïnstalleerd. Van Over-
beek zei zeer vereerd te zijn met 
de functie en beloofde zijn best 
te doen om deze taak goed te 
vervullen. Volgens zijn eigen 
woorden is hij een echte ’Maria-
fan’ en dit maakt het gildeheer-
schap bij ons gilde extra speci-
aal. Die avond is ook afscheid genomen van bestuurslid Ad 
de Hart. Sinds 1959 is Ad al trouw lid van het gilde en sinds 
1970 bekleedde hij diverse bestuursfuncties. Tot 1995 was hij 
vaandrig bekleed, totdat de functie van vaandrig in twee 
functies (deken-rentmeester en deken-schrijver) werd opge-
deeld. Tot 1999 is Ad deken-rentmeester gebleven waarna hij 
oude deken werd. Vooral in de functie van vaandrig heeft hij 
bergen werk verzet. Hij verzorgde niet enkel de boekhouding 
en alle ingaande en uitgaande post maar organiseerde daar-
naast ook het koningschieten, gildedagen, statiedagen en nog 
veel meer. Niet alleen waren er lovende woorden van hoofd-
man Leo Klerks, ook beschermheer Stieger en oud-Hoofd-
man Jos Klerks staken de loftrompet over De Hart. De hoog-
waardigheidsbekleders van de schuts hebben dan ook beslo-
ten om Ad de Hart te benoemen tot ’Beschermer der 
Folklore’ vanwege zijn grote verdiensten.

Jan van Grunsven bij afscheid benoemd tot ere-hoofd-
man van Sint Antonius Abt in Vorstenbosch 

Rond vijf uur op zaterdag 5 april klonk er tromgeroffel en 
bazuinengeschal in Vorstenbosch. Het Vorstenbossche gilde 
Sint Antonius Abt in vol ornaat en met zwaaiende vendels 
gaat op weg naar Eggerlaan 16 om hoofdman Jan van Gruns-
ven op te halen. Na een heildronk gaat de optocht naar de 
Sint-Lambertuskerk alwaar een gildemis wordt opgedragen 
ter gelegenheid van het afscheid van de hoofdman. De 
indrukwekkende eucharistieviering, opgedragen door gilde-
heer pastoor Henk Groothuyse, met als concelebrant pater Jo 
v.d. Ven en diaken Gedie Versantvoort. De zang verzorgde het 
Carolkoor o.l.v. H.van Houtem. Met dit koor heeft het gilde 
een vaste band opgebouwd. Nadat de gildekaars door de 
koning is ontstoken wordt de plechtige viering voortgezet. En 
natuurlijk zijn er bepaalde momenten in deze bijzondere 
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Gilde begeleidt bruidspaar naar de kerk voor de plechtige inzegening
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H.Mis. Ook toespraken, die nu eenmaal passen in deze vie-
ring en toegespitst zijn op het afscheid van de hoofdman. In 
zijn welkomstwoord heette Jan van Grunsven de vele hoog-
waardigheidsbekleders welkom die naar Vorstenbosch zijn 
gekomen en deze mis mee willen maken. Waardering willen 
zij hiermee uitspreken voor de vele verdiensten van Jan van 
Grunsven als hoofdman bij het Vorstenbossche gilde. Onder 
het uitgelezen gezelschap bevonden zich o.a. burgemeester 
van Bernheze José van Gorp, de Europese gildekoning Har-
rie Ketels uit het Gelderse Nieuw Dijk (gem. Didam), over-
heidsleden van kring Maasland en de Hoge Schuts en een 
afvaardiging van de Nobele Orde van de Papegay uit Ant-
werpen. Maar ook natuurlijk een hartelijk welkom voor gil-
deheer pastoor Groothuyse en beschermheer Jan v.d. Lin-
den, aan het Vorstenbossche gilde met zijn ereleden, naaste 
familieleden en aan alle andere kerkbezoekers. ”Zoals de 
ouden zongen, zo piepen de jongen”, begon Jan van Gruns-
ven zijn toespraak, verwijzend naar zijn vader die van 1962 
tot 1978 hoofdman van het gilde was. Jan raakte als kleine 
jongen betrokken bij het gilde als die bij hem thuis bij elkaar 
komen en achter het huis oefenen. Hij ziet dat met veel 
genoegen aan. Van zijn vader leert hij vooral vreugde hebben 
in het leven en goed zijn voor elkaar. Maar thuis moest ook 
gewerkt worden. Zijn ouders hadden niet alleen een café 
maar ook een schaapskooi. Ratten moesten in die kooi gevan-
gen worden en toen Jan op een keer niet de ratten met zijn 
stok raakte maar de hond bijna naar de eeuwige jachtvelden 
deed verdwijnen, besloot zijn vader dat Jan maar iets anders 
moest gaan doen. Natuurlijk behoorde daarbij ook dat hij als 
jongen reeds lid werd van het gilde. Vele facetten die het gilde 
met zich meebrengt maakte hij zich meester en wel zodanig 
dat hij zijn vader in 1978 opvolgde als hoofdman. Broeder-
schap, dienstbaarheid en trouw, drie vaste punten bij het gil-
dewezen, heeft Jan gedurende 25 jaar uitgevoerd. Zijn wel-
komstwoord gaat op een gegeven moment over tot een 
afscheidswoord en hierin roept Jan nog eens belangrijke pun-
ten op bij zijn naderend afscheid als hoofdman. Reeds in 
1639 bestond er in Vorstenbosch een gilde maar dat ging 
rond 1900 ter ziele. In 1989 is t.a.v. van de oprichting wel het 
350-jarig bestaan gevierd. Het geschenk, een drieluik, ver-
siert sindsdien de Sint Lambertuskerk. Gildedagen bij de 
kring Maasland en de Hoge Schuts en de heroprichting in 
1951 van het gilde en het vijftigjarig bestaan daarvan in 2001. 
Het jaarlijks jeu de boules toernooi en het realiseren van een 
eigen clubhuis het ’Gilde Bergske’.Verschillende karakters 
van de leden smeden tot één geheel was een belangrijke 
opdracht. Hij is trots op al zijn onderscheidingen die hem ten 
deel vielen. Het gilde is een vereniging dat volop meedraait 
in de Vorstenbossche gemeenschap. Natuurlijk beseft hij dat 
alle activiteiten in samenwerking tot stand zijn gekomen. Hij 
bedankt dan ook al zijn bestuursleden, leden en de plaatse-
lijke gemeenschap die daaraan hebben meegewerkt. „En ik 
bedank God voor deze fijne tijd”. Maar ook een bijzondere 
dank gaat naar zijn kinderen en echtgenote Corrie. „Zonder 
jullie steun had ik het niet gered. Het gilde vroeg veel tijd 
maar jij Corrie heb me die ruimte gegeven. Voor jouw mede-
werking heb ik een mooie bos bloemen als dank meege-
bracht”. Tenslotte vraagt Jan aan de nieuwe hoofdman ook 
de gewenste steun te geven. De H. Mis gaat verder en na het 
Evangelie is de overdracht van de hoofdmanstaak aan de 
beurt. De gildeheer neemt dat voor zijn rekening. De hoofd-
man draagt het hoofdmanschild en hoofdmanstok over aan 
de koning. En na de belofte van Maarten Hoefs dat hij de 
aloude tradities van Sint Antonius Abt zal uitdragen, wordt 
aan hem het hoofdmanschild en de hoofdmanstok overge-
dragen. In zijn woord tot de scheidende hoofdman zegt pas-
toor Groothuyse dat binnen het gilde nu eenmaal iemand 
aanwezig moet zijn die een voortrekkersrol vervult. En Jan 
van Grunsven heeft dat jarenlang gedaan. „Hij roestte niet 
vast in bestaande spelregels en rituelen, die binnen een gilde 
heersen. Nee, met steeds weer nieuwe impulsen kwam hij 

tevoorschijn en we mogen hem dankbaar zijn wat er binnen 
ons gilde mede door toe doen van hem tot stand is gebracht. 
Trouw aan het gilde en dienstbaar opstellen, was Jan en dat 
heeft het mogelijk gemaakt dat het gilde met zijn 74 leden 
ook in de eenentwintigste eeuw nog bestaansrecht heeft”. De 
pastoor wenst ook Maarten Hoefs veel succes toe als nieuwe 
hoofdman en vertrouwt erop dat ook hij de idealen van het 
gilde zal uitdragen. Aan het einde van de mis komt de nieuwe 
hoofdman aan het woord. Hij weet dat hij voor een pittige 
taak staat maar er veel zin in heeft. Jammer vindt hij dat de 
taak als tamboer voorbij is en zijn dank gaat uit naar de pret-
tige samenwerking met alle tamboers. Hij zegt ook dat in 
deze H. Mis de tijd tekort is om alle verdiensten op te noe-
men die Jan van Grunsven voor het gilde en met name ook 
als hoofdman heeft uitgevoerd. Maar voor al deze verdien-
sten wil Maarten hem toch symbolisch bedanken. „Vele 
onderscheidingen zijn Jan reeds opgespeld en ook vandaag 
gaan we dat doen. We willen Jan benoemen tot ere-hoofdman 
met daarbij het erehoofdmanschild. Aan het schild met het 
logo erop zijn zes schakels met daarop symbolisch aangege-
ven de grootste verdiensten van Jan voor het gilde, te weten: 
trom (hij is begonnen als actief tamboer en neemt dit nu ook 
weer op), geweer (naast het trommen is Jan actief en succes-
vol geweerschutter met diverse malen schutterskoning), 
kruisboog (een verdienstelijk kruisboogschutter waarin hij 
met de competitie serieus meestrijdt voor de eerste plaats), 
clubhuis (mede door zijn ideeën en inbreng is het clubhuis in 
1992 tot stand gekomen), jeu de boules (jeu-des-boules toer-
nooi, een idee van Jan, waarmee in vijf jaar tijd ruim 100 
triplets deelnemen), vendelspel (er zijn diverse uitvoeringen 
geweest van muziek-vendelspel bij oprichting gemeente 
Bernheze in 1995 en bij opluistering van Hoofdliedendag in 
2001 en bij openluchtmis in Vorstenbosch in 2002)”. Met het 
brengen van een vendelgroet voor de hoofdman is deze 
plechtigheid teneinde. In de avonduren vond er voor Jan van 
Grunsven nog een receptie plaats in De Schaapskooi, met 
afvaardigingen van alle verenigingen binnen Vorstenbosch, 
en Gilden van kring de Hoge Schuts en bestuur van kring 
Maasland.

Toon van den Biggelaar voorzitter Dommelgroep
Toon van den Biggelaar van het gilde Sint Antonius Abt uit 
Liempde is de nieuwe voorzitter van kring Dommelgroep. Hij 
is de opvolger van Harrie van Vreede van het gilde Sint Bar-
bara - Sint Sebastiaan uit Vught, die deze functie bijna zestien 
jaar vervulde (sinds 1986). Van Vreede was op de jaarvergade-
ring van de Dommelgroep op 24 maart in Gemonde niet 
herkiesbaar. Toon van den Biggelaar vervulde vanaf 1991 de 
functie van secretaris. In die functie wordt hij opgevolgd door 
Casper van der Staak van het Sint-Jorisgilde uit Sint Oeden-
rode. De jaarlijkse kringdag van de Dommelgroep werd op 11 
mei georganiseerd door het Gemondse gilde Sint Joris en Sint 
Catharina. In 2004 is de kringdag in Boxtel.

De nieuwe, jonge hoofdman Maarten Hoefs (l) ontvangt van 

oud-hoofdman Jan van Grunsven de staf als symbool. 

Het hoofdmanschild heeft Hoefs al om
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Schietseizoen in vestingstad Heusden geopend
Het Sint-Blasiusgilde uit Heusden heeft zaterdag 12 april het 
schietseizoen geopend met een onderlinge wedstrijd voor de 
leden. Veertien leden deden mee. Bert van Spijk kwam als 
winnaar uit de bus. De middag werd besloten met een gezel-
lig samenzijn in De Wijkse Poort.

Legpenning Maasland voor pastoor Pullens
Emeritus-pastoor Wout Pullens, thans ere-gildeheer van het 
Sint Jorisgilde uit Berlicum, heeft zaterdag 26 april uit han-
den van hoofdman Jack Goudsmits van kring Maasland de 
legpenning in zilver ontvangen. Hij kreeg de penning voor 
zijn ruim 25-jarige activiteiten bij het gilde. Waarvoor hij 
bovendien door het gilde zelf met een bijzonder fraaie zilve-
ren onderscheiding werd geëerd. Pulles was vanaf 1977 gil-
deheer, maar is ook als ere-gildeheer (1997) nog steeds sterk 
betrokken bij ’zijn’ gilde.

Zilverregen bij Sint Joris Berlicum
De aanwezige afvaardiging van Gildekring Maasland In Ber-
licum op zaterdag 26 april tijdens de teeravond, voorafgaand 
aan de viering van het Sint Jorisfeest, versterkte al het ver-
moeden dat er een ’zilver-regen’ in de lucht hing. En zo 
geschiedde. Goudsmits had namens kring Maasland nog 
drie andere onderscheidingen ’in zilver verguld’ meegebracht. 
Voor Henk van Uden, die bijna 40 jaar lid is, koning werd, 
zeventien jaar als hoofdman optrad en al jaren de Sint Joris-
hof beheert. Dezelfde eer was eredeken, tamboer en vende-
lier, maar vooral ook de techneut van het gilde, Wim van 
Helvoort, beschoren. Hij trad in 1964 toe, werd jong-deken 
en was later tot 2002 deken-rentmeester. Albert van Lith, 
sinds zijn aantreden als gildeknaap een halve eeuw thuis in de 
gelederen van Sint Joris, kreeg ’het zilver verguld met bour-
gondische vuurslag’ toegekend. Plus nog het zilveren schild 
voor zijn 50-jarige activiteiten als tamboer, vendelier en lid 
van de overheid in de functies van oud-deken en deken-
schrijver. Zilveren herinneringsschilden reikte hoofdman 
Paul van Lith bovendien uit aan Henk Kappen (25 jaar lid), 
Jo Doedee (50 jaar lid) en Willy van Lieshout die al 40 jaar 
kan bogen op zijn inzet als tamboer en vendelier. Waaruit je 
de conclusie kunt trekken: ééns bij het gilde, altíjd bij het 
gilde. Het is tekenend voor de sfeer binnen Sint Joris.

Oud-Koning Henk van Lith opnieuw gekroond
Henk van Lith is op zondag 27 april de nieuwe koning van 
het Berlicumse Sint Jorisgilde geworden. Een in alle opzich-
ten verrassende uitslag die maar liefst 190 schoten vergde. 
Ogenschijnlijk gaf de vogel enkele seconden eerder de geest, 
stortte neer, maar onder grote hilariteit bleek nog één geve-
derde houtsplinter stand te houden. En volgens de regels 
moet ook dat laatste minieme stukje van de schutsboom afge-
schoten worden. Dat lukte de 74-jarige Henk, die al eerder 
van 1970 tot 1973 koning van Sint Joris was. Daarmee kon 
de aftredende koning Arnold van Lith bij de overdracht van 

zilvervest en kroon aan zijn oom 
de familietraditie verstevigen. 
Met nog meer kans dat straks 
bij het volgende driejaarlijkse 
koningschieten het onder gilden 
zelden bereikte keizerschap in 
zicht komt. Henk van Lith 
heette niet voor niets jarenlang 
’de schrik van de Hoge Schuts’. 
De weergoden waren het gilde 
gunstig gestemd. De stortbuien 
bleven beperkt tot de gildemis 
en de traditionele zultmaaltijd. 
Zodat het toegestroomde 
publiek in een zonnige, jolige en 
gastvrije sfeer van het span-
nende koningschieten kon genieten. Want de ’papegaey’ was 
zo dik met veren beplakt, dat de schutters geen zicht hadden 
op zijn zwakste plekken.

Dré Dekkers 50 jaar gildebroeder in Helvoirt
Dré Dekkers van het Sint-Jorisgilde uit Helvoirt kreeg zater-
dag 26 april op de viering van de patroonsdag een receptie 
aangeboden vanwege zijn 50-jarig lidmaatschap. Hij was in 
die tijd meer dan veertien jaar hoofdman en eerder eenjarig 
deken en bestuurslid. Thans is Dekkers koning. Ruim 200 
gasten bezochten de receptie. Harmonie Kunst Adelt bracht 
het feestvarken een serenade. Van het gilde kreeg Dekkers 
een herinneringsschild.

Sint Jorisdagen van Bossche De Oude Schuts
Zaterdag 26 en zondag 27 april vierde ’De Oude Schuts’ uit 
’s-Hertogenbosch het naamfeest van haar schutspatroon Sint 
Joris, dat in werkelijkheid valt op 23 april en dan in het meest 
nabije en tevens daartoe geschikt weekeinde feestelijk wordt 
herdacht. Zaterdag startte met een plechtige en (gilde)sfeer-
volle H.Mis in de Sint Jan, waarna met gasten een brunch 
werd genuttigd in de Raadskelder onder het Bossche stad-
huis. Vervolgens werd op de Citadel - het thuishonk van het 
gilde - onder dankzegging afscheid genomen van de Stadspij-
pers, die zowel muzikaal als in kleding een fraaie bijdrage 
leverden aan het eerste deel van deze dag. Het tweede deel 
van het dagprogramma, de algemene jaarvergadering, werd 
gekenmerkt door de installatie van de nieuwe gildeheer, ple-
baan Antoine Bodar van de Sint Jan, en de nieuwe gildebroe-
der Wim Spermon. Vervolgens werd een nieuwe deken ’uit de 
hoed gehaald’. 
Dit als gevolg van het reglementair aftreden van deken-rent-
meester H. Keser. Als nieuwe deken kwam uit de hoed gilde-
zuster Mieke van Eldijk. Op het een zowel als op het ander 
moest het glas (meermalen) worden geheven, welk heffen 
werd gevolgd door een gezamenlijke maaltijd en - zoals te 
doen gebruikelijk - nog eventjes gezellig napraten. Zondag 27 
april was de dag van koningschieten. Onder vrij veel belang-
stelling, maar ook onder minder mooie weersomstandighe-
den, werd uren lang gestreden om de na drie jaren weer vrij-
gekomen titel. De dwars op de baan staande straffe wind (zo 
nu en dan waaiden de opgelegde pijlen van de boog) noopte 
de gildebroeders en - zusters tot vele malen aanleggen en 
afdrukken. Uiteindelijk was het de jongste gildebroeder, 
Peter Vorstenbosch, die het laatste stukje van de vogel met 
zijn pijl wist te doen vallen. Daarop volgden de bekende ritu-
elen; het beraad onder het blazoen, het wassen van de moede 
handen, het schrijden over het vaandel, het omhangen van 
het koningszilver, het drinken van de koningswijn en het in 
ontvangst nemen van de felicitaties. Ook nu weer moest 
daarop gedronken worden ! Een vrolijk bijeenzijn met een 
hartige hap en een heerlijke dronk bracht ’De Oude Schuts’ 
naar het einde van twee voortreffelijk geslaagde Sint Jorisda-
gen. Alleen het weer had beter en mooier kunnen (en mogen) 
zijn.

Koning Henk van Lith

Uit handen van Jack Goudsmits ontvangt Wout Pullens de legpenning in 

zilver van kring Maasland



Vaandrig Wim Schoonen: Lid Oranje Nassau
Vaandeldrager Wim Schoonen (69) van het Vughtse gilde 
Sint Barbara - Sint Sebastiaan is bij gelegenheid van Konin-
ginnedag op 29 april benoemd tot Lid in de Orde van Oranje 
Nassau. Schoonen is lid van schietcommissie en vergunning-
houder van de gildegeweren. Ook maakt hij deel uit van de 
schietcommissie van de Dommelgroep. Hij vervulde ook 
functies bij MKB Vught en als examinator bij stichting Oplei-
ding Installatie Techniek, voornamelijk gericht op het verwer-
ken van lood en zink. Voorts was hij actief voor de Theater-
vereniging Vught en bestuurslid van Vrienden voor de Stef-
fenberg (blinden).

Heroprichter Sint Joris Geffen krijgt lintje
Tot Lid in de Orde van Oranje Nassau is A.A.M van Zand-
voort uit Geffen benoemd. Hij kreeg daags voor Koningin-
nedag 2003 de versierselen opgespeld van burgemeester 
Boelens van Maasdonk. Van Zandvoort blies het gilde Sint 
Joris uit Geffen nieuw leven in.

Witte Donderdagviering 2003 bij het Sint Jacobusgilde, 
Zeeland

De Witte Donderdagviering werd wederom met plechtige 
gildebegeleiding gevierd. Gildebroeders en gildezusters ver-
zorgden de erewacht en de aanbidding na de dienst van 20.15 
tot 22.00 uur zoals al jaren gebruikelijk is. 

Jaarvergadering kring van schuttersgilden Land van 
Cuijk

De belangrijkste punten uit de jaarvergadering in Haps 
waren: 
1.  Uitreiking van de Jan Mes-prijs aan Jan Timmermans van 

het Cloveniersgilde Grave (zie hiervoor Gildetrom 2003-1). 
2.  Toekenning van de kringjaarvergadering op zaterdag 31 

januari 2004 aan het Sint Matthiasgilde Oploo. 
3.  Kringgildedag 1 juni 2003 Beugen. Vrije gildedag 24 

augustus 2003 Beers. Kringgildedag 16 mei 2004 Haps. 
Vrije gildedag 22 augustus 2004 Soest. 

4.  Opgave voor deelname aan de H. Kruisbedevaart naar 
Kranenburg op 6 juli 2003. 

5.  Toetreding van het Sint Georgiusgilde Heumen tot de 
kring ’Land van Cuijk’. 

6.  Perikelen rond het Algemeen Klassement. De algemene 
klacht is det er aan te veel voorwaarden voldaan moet wor-
den. Het moet eenvoudiger en eenduidiger van opzet wor-
den en de kosten moeten omlaag. Ook de mogelijkheden 
voor meer sociaal contact dienen bekeken te worden. 
Kortom: de uitdrukking ’Gildefeest’ moet meer inhoud 
krijgen. Over dit onderwerp wordt op 17 mei in het Oran-
jehotel te Grave een aparte vergadering gehouden. 

7.  René van Hal (gilde Soest) is gestopt als voorzitter van de 
S.A.T. commissie. In zijn plaats is benoemd Henk Zweers 
(gilde Grave). Wout Heessen (gilde Ravenstein) vervangt 
Piet Vis als bestuurslid van De Gildetrom. 

8.  9 oktober 2004 Opluistering van de mis voor de hoofdlie-
dendag door het gilde van Oploo. Opluistering van de 
Pausmis 19 oktober 2003 door het gilde van Soest.

Een koninklijk huwelijk in Terheijden
Op de eerste dag van de lente in het jaar 2003 huwden in 
Ter heijden Michel Brocks en Sandra Schuurmans. Voor de 
meeste inwoners van het dorp een gewoon koppel, maar voor 
de broeders en zusters van het kloveniersgilde, lag dat duide-

lijk anders. Michel was immers 
de koning en daarom was het 
niet alleen voor hem, maar voor 
het gehele gilde een bijzondere 
dag.
Toen Michel op 15 september 
2002 koning schoot, riep zijn 
Sandra al na enkele seconden 
spontaan uit: „Dan trouw ik 
volgend jaar met een koning!”
Aldus geschiedde. Die dag om 
7.00 uur wekten een tamboer 
en een bazuinblazer de koning 
met een reveille op een gepaste 
wijze. De koning tracteerde 
hierop met koffie en worsten-
brood. ’s Middags om half twee 
huwde het paar voor de wet. Na afloop van deze burgerlijke 
plechtigheid stond het gilde opgesteld om de familie en 
bekenden van het koningspaar met ’slaande trom en vliegend 
vaan’ naar de parochiekerk te begeleiden.
Bij binnenkomst van de koning in de kerk brachten de 
bazuinblazers een door de bruidegom zelf gecomponeerde 
intrada ten gehore, terwijl bij de binnenkomst van de bruid 
de bazuinen even gewisseld werden voor trompetgeschal. 
Pastor/gildeheer Joost de Bont ging voor in de eucharistievie-
ring. Hij maakte er een hele bijzondere en sfeervolle dienst 
van. Als openingsgebed had het bruidspaar gekozen voor het 
zogenaamde vendelgebed, hetgeen door twee gildebroeders 
uitgevoerd werd. Tijdens de dienst kwamen de tamboers en 
bazuinblazers meerdere keren in actie. Uitgevoerd werden 
o.a. ’Do you hear the people sing’ uit de musical ’Les Mise-
rables’, waarbij de karakteristieke klanken van de gildetrom 
goed hoorbaar bleven, een door Michel bewerkte versie van 
’Bui-Doi’ uit de musical ’Miss Saigon’ en het fraaie ’Vivo 
Perlei’ van Andrea Bocelli.
Na afloop van de H.Mis vormde het gilde een erehaag vanaf 
de kerk tot aan het feestadres. U kunt begrijpen dat die dag 
nog menig glas gedronken werd op het heil van de koning en 
op dat van zijn bruid. 
Vermeldenswaardig is nog dit - voor zo ver het binnen de 
administratie het gilde bekend is - dat Michel de 4e gilde-
broeder is die als koning trouwt. En dat in 452 jaar! Men 
moet namelijk aan nog al wat eisen voldoen om als koning te 
kunnen trouwen: 
Men moet vrijgezel zijn.
Men heeft maar één jaar gelegenheid om als koning te kun-
nen trouwen; 
Men dient een partner hebben die (ook) binnen het jaar wil 
trouwen. 
De voorgangers van Michel huwden op 10 februari 1719, op 
14 juni 1937 en op 25 mei 1994.

Kringsecretaris heeft afscheid genomen
Tijdens de algemene voorjaarsvergadering van de Kring 
Baronie Markiezaat gehouden op 28 april 2003 is er afscheid 
genomen van hun kringsecretaris, de heer Adrie Boot. Na 
vele jaren - om precies te zijn in totaal 17 - heeft Adrie zijn 
functie als secretaris van de kring neergelegd.
Voorzitter Henny Hoppenbrouwers memoreerde de periode, 
als secretaris, binnen de kring. Het secretariaat, dat hij 17 jaar 
geleden op zich had genomen, heeft hij totaal naar eigen 
beeld en beleving tot stand gebracht. Een secretariaat zoals 
Adrie voor ogen had. Het werd een archief  van de vele post-
stukken die hem werden toegezonden. Ze werden keurig ver-
werkt en gerangschikt. Adrie putte een grote kennis uit de 
vele poststukken en was in staat om op zijn manier de kennis 
over te dragen aan de overige bestuursleden. Vaak hebben zij 
maar ook de gilden binnen de kring daar gebruik van  
gemaakt. Naast het secretariaat heeft Adrie zich volledig 
ingezet voor het hele gebeuren binnen de kring. De saamho-
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righeid en de broederschap hadden voor hem een grote bete-
kenis. In zijn jaar verslag, wat ook weer een beeld gaf van zijn 
gildebroeder zijn, komt dat hierin ook weer terug.Voor zijn 
grote inzet binnen het bestuur en daarbuiten werd Adrie 
door de voorzitter een kringonderscheiding opgespeld. Een 
onderscheiding die hem toekomt. Dat werd bevestigd door 
een groot applaus vanuit de vergadering. Aansluitend hierop 
werd zijn vrouw Sjan voor de vele en goede contacten ook in 
het zonnetje gezet. De voorzitter overhandigde haar een bos 
bloemen. 
In zijn dankwoord bedankte Adrie het kringbestuur voor de 
prettige samenwerking in de achterliggende periode van 17 
jaar. Een periode waarin hij met verschillende bestuursleden 
prettig heeft samengewerkt. Ook bedankte hij de secretaris-
sen van alle aangesloten gilden voor hun prettige samenwer-
king. Adrie bedankte in zijn dankwoord ook zijn vrouw Sjan. 
Zonder haar steun had hij deze functie niet op zo’n  manier 
kunnen invullen. Adrie heeft tijdens de vergadering  zijn laat-
ste jaarverslag over 2002 uitgereikt. In zijn voorwoord ging 
hij in op de vernieuwing van het bestuur. Hij wenste Rien de 
Krom als zijn opvolger veel succes toe. Ook Leo Nouws 
wenste hij veel succes met zijn taak als technisch beheerder, 
tussenpersoon tussen het kringbestuur en de leden van de 
technische commissie. Tevens met de taak als materiaalbe-
heerder.
Een speciaal woord van dank aan alle leden van de aangeslo-
ten gilden. „U heeft meegewerkt om de kring zodanig tot een 
succes te brengen.” Ook dankte hij de leden van de techni-
sche commissies: „Elk jaar stonden jullie klaar om met de 
vele kennis waarover jullie beschikken de Kringdag optimaal 
te laten verlopen. Naast de vele plezierige momenten stond 
Adrie ook stil bij de gildebroeders die in het afgelopen jaar 
zijn overleden. Laat ons ook stilstaan bij onze zieken, dat zij 
de kracht en de moed kunnen opbrengen om te kunnen leven 
in deze verharde maatschappij. De waardering onderling 
elkaar te respecteren in goede en slechte dagen. Elkaar weten 
te vinden om het gildeleven nog meer naar buiten te kunnen 
dragen. Ook de kerk moeten we niet in de steek laten. 
Nadrukkelijk stelde hij dat het gilde niet buiten de kerk kan. 
„Wij zwaaien toch onze vaandels, vendels  voor God, Konin-
gin en Vaderland.” Tot slot stelde hij, dat ze in de komende 
jaren nog niet helemaal van hem af te zijn, zoals Adrie dat zo 
mooi kan vertellen. Ook dat zullen ze missen tijdens allerlei 
soorten vergaderingen. Voorlopig blijft Adrie kringkapitein. 
Hij blijft optreden als begeleider  en adviseur van de Kring-
dagen. Als gewaardeerde gildebroeder eindigde Adrie met de 
woorden: „Het ga jullie allen goed”.
Na de vergadering werd Adrie door vele gildebroeders per-
soonlijk bedankt en overhandigden ze hem nog een kleine 
attentie.

Ridder in de orde van Oranje Nassau
Tijdens de receptie wegens 25 jaar kringjubileum Baronie en 
Markiezaat op 7 september 2002 heeft de kringvoorzitter 

Henny Hoppenbrouwers  een kringonderscheiding opge-
speld gekregen van de voormalige kringsecretaris Adrie Boot. 
Voor Henny was dit een hele eer om deze onderscheiding te 
mogen ontvangen. Dat hij deze onderscheiding heeft ontvan-
gen had de reden 25 jaar lid te zijn van het kringbestuur. 
Henny was er vanaf de oprichting bij betrokken geweest.
Het kringbestuur had haar aangesloten gilden uitgenodigd 
voor 28 april 2003  voor de jaarlijkse voorjaarsvergadering 
van de Kring die werd gehouden in Kasteel Bouvigne te 
Breda.
Deze vergadering werd onderbroken, zonder dat de voorzit-
ter dit voorzien had.
Onder begeleiding van loco-burgemeester Rini van Tilburg 
van de gemeente Zundert, familie, vrienden, werd de verga-
dering bezocht.
De loco-burgemeester somde een grote lijst op van activitei-
ten van voorzitter Henny binnen het gilde, o.a.voorzitter 
Kring Baronie en Markiezaat, dagelijksbestuur  van de 
NBFS, bestuurslid E.G.S., vanuit de E.G.S. afgevaardigde 
Europees koningschieten. Tijdens het koningschieten heeft 
hij de algemene leiding over de optocht en de gezamenlijke 
opkomst. De plaats waar het koningsschieten plaats vindt 
wordt vooraf regelmatig bezocht. Daaraan koppelde hij het 
aantal uren dat Henny daarmee aan de gang is. Kortom het 
gilde is een grote hobby van Henny. Na de vele woorden van 
de loco-burgemeester werd Henny door hem geridderd in de 
orde van Oranje Nassau. De vrouw van Henny, Bets, werd 
een boeket bloemen overhandigd als een teken dat zij deze 
onderscheiding beiden hebben verdiend. Na dit allemaal in 
zich te hebben opgenomen nam Henny het woord. Op de 
eerste plaats bedankte hij de loco-burgemeester voor de 
onderscheiding. Ook zijn familie vrienden en kennissen 
bedankte hij om op dit tijdstip aanwezig te zijn. Sommige 
moesten van ver komen. Henny sprak dank uit naar alle aan-
wezige gildebroeders en -zusters. “Met uw samenwerking en 
saamhorigheid hebben we als Kring kunnen bereiken, waar 
nu staan en in de toekomst nog veel met elkaar samen kun-
nen werken.” Henny bevestigde de woorden van de loco-
burgemeester dat het gilde voor hem een grote hobby is. 
Tevens zijn leven. Dit zou hij nooit kunnen verwezenlijken 
zonder de enorme steun van zijn vrouw Bets.
Na de vele felicitaties van de aanwezige gildebroeders werd 
de vergadering voorgezet. Opmerkelijk was en dat moet 
gezegd worden. Henny was voorgesteld, de vergadering niet 
meer voort te zetten, maar met de familie en kennissen mee 
naar huis te gaan om op dit heugelijke feit te proosten. Als 
een grote gildebroeder en bestuurder zag hij zijn plicht echter 
hier in de vergadering. Daar was hij nog niet mee klaar. Deze 
taak - de vergadering voor te zitten - moest eerst worden 
afgerond.

Feest bij gilde Sint Joris te Rijsbergen
Kees Pellens is 50 jaar lid van 
Sint Joris en tevens ruim 40 jaar 
hoofdman van het gilde St.-
Joris. Op zaterdag 3 mei was er 
dan ook een receptie voor Kees 
ingericht in het gildelokaal. 
Daar Sint Joris is aangesloten 
bij Kring van Schuttersgilden 
Baronie en Markiezaat en het 
Verbond van Sint Jorisgilden in 
België was het een bijzonder 
gemêleerd gezelschap dat uitge-
nodigd was en ook acte de pré-
sence gaf. Voor de Nederlandse 
en Belgische gilden was dit weer 
eens een gelegenheid om te ver-
broederen.
Kees is in 1953 lid geworden, waar zijn vader op dat moment 
hoofdman was. Nadat diens overlijden is Kees in 1962 op 28- 

Scheidende secretaris Adrie Boot (l.) en de onderscheiden voorzitter 
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jarige leeftijd tot hoofdman gekozen, voor het leven, zoals in de 
caert van Sint Joris staat aangegeven.
Ook de grootvader van Kees was hoofdman. Ook zoon Frank 
is lid, waaruit blijkt, dat de familie Pellens uit het echte gilde-
hout gesneden is.
Vijftig jaar lid zijn van een vereniging lijkt een lange tijd, maar 
bij gilden is dit geen zeldzaamheid. Als je namelijk met het 
gildevirus besmet bent, blijf je lid en verstrijken de jaren van-
zelf.
Zonder alle verenigingen te kort te doen is een gilde toch iets 
anders dan een vereniging. Een gilde is dan volgens de hui-
dige maatschappelijke regels juridisch wel een vereniging 
maar in werkelijkheid is een gilde een stuk cultuur met vele 
oude tradities waarbij solidariteit een belangrijk aspect is.
Tradities, die vaak eeuwen oud zijn, kunnen echter alleen 
overleven en gehandhaafd worden als deze aangepast worden 
aan de maatschappelijke normen waar wij in leven. Wellicht 
zou een traditie dat een hoofdman voor het leven gekozen 
wordt in de huidige normen niet meer van toepassing zijn. Bij 
gilde Sint oris is ook volgens de caert het niet toegestaan dat 
vrouwen lid zijn van het gilde. Ook dit is een regel die wellicht 
aan wijziging toe is.
Kees Pellens heeft met grote inzet en nauwgezet op zijn 
manier het gilde met al haar tradities, leiding gegeven. Dit 
heeft hij echter niet alleen gedaan als hoofdman, maar ook als 
deken schrijver en deken schatbewaarder. Ook weer functies, 
die momenteel niet in één persoon te verenigen zijn. Hier-
voor heeft Kees dan ook wel enige hulp vanuit zijn gilde. 
Overigens: van het feit dat Kees de functie van deken schat-
bewaarder heeft uitgeoefend is het gilde beslist niet armer 
geworden.
Naast de bovengenoemde activiteiten is Kees ook al vele 
jaren voorzitter van de Vendelcommissie van Kring Baronie 
en Markiezaat. Daarnaast gaat hij vaak bij andere kringen het 
vendelen jureren.
Tijdens al die jaren is Kees vaak voor vergaderingen en wed-
strijden en gildedagen van huis geweest. Daarom werd zijn 
echtgenote Greet in de bloementjes gezet, want zonder haar 
medewerking zou hij al de genoemde werkzaamheden niet 
hebben kunnen verrichten. 
Tijdens zijn hoofdmanschap heeft Kees drie verschillende 
schietbanen meegemaakt. Onder zijn leiding is een eigen Gil-
delokaal gebouwd en weer verbouwd. Verder heeft Kees met 
zes verschillende koningen samengewerkt. Gilde Sint Joris 
wenst Kees toe dat hij nog lang, in goede gezondheid, actief 
mag blijven en bood hem een reischeque aan.
Nadat de toespraak door de koning was de beurt aan de 
Opperhoofdman van het Verbond van Sint Jorisgilden uit 
België die het licht liet schijnen op de rol van Kees Pellens in 
dit Verbond.
Met name wordt nog eens gewezen op de goede schutter die 
Kees altijd geweest is en dat hij in 2002 apetrots was, toen 
zijn gilde na 78 jaar de beker Dupret wist te winnen.
Hierna werd ook nog een woord van dank uitgesproken door 
loco-burgemeester Van Tilburg van de gemeente Zundert. 
Nadat het glas geheven was op de jubilaris kreeg deze zelf het 
woord om enige woorden van dank uit te spreken. Het 
belangrijkste had hij voor het laatst bewaard. Kees bood een 
prachtige hoofdmanstaf aan met een zeer fraaie Sint Joris te 
paard in zilver. ■
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IN MEMORIAM 
Heilig Sacrament, Bergeijk

Op 5 april 2003 overleed gildebroeder 
Theo Mentink (79). Theo was 34 jaar lid 
van het gilde, waar hij van 1974 tot 1985 
deel uitmaakte van het bestuur als pen-
ningmeester. Om gezondheidsredenen 
heeft Theo de laatste jaren het gilde  
meer op de achtegrond moeten volgen. 
Na een Eucharistieviering op 10 april 
werd Theo met gilde-eer naast zijn 
ouders ter ruste gelegd op de begraaf-
plaats Bergeijk ’t Hof.

Sint Joris, Berlicum
Op dinsdag 28 
januari overleed na 
een lang ziekbed 
beschermvrouwe 
Hetty de Koning-
van Belkom (86). 
Ondanks haar wan-
kele gezondheid 
bekommerde ze 
zich echter tot het 
laatste moment om 
’haar gilde’. Afgelo-
pen jaar nog 

bekroonde ze genereus de nieuwe tenues 
van Sint Joris met een zilveren konings-
kroon. Een van de vele gestes die haar 
taakopvatting en verbondenheid met het 
gilde, als opvolger van haar eerder over-
leden man in diezelfde functie, onder-
streepte. De oecumenische uitvaart-
dienst met gilde-eer, geleid door domi-
nee Kalkman en ere-gildeheer Pulles, 
vond zaterdag 1 februari onder grote 
belangstelling plaats in de Sint Petrus-
kerk. Hierbij was eveneens een grote 
afvaardiging van de kring Hoge Schuts 
aanwezig. Daarna volgde de teraardebe-
stelling en de symboliek van het uitven-
delen op het protestantse kerkhof van de 
SOW-kerk in Berlicum. Tijdens de  
dienst typeerde hoofdman Paul van Lith 
de beschermvrouwe als ’de moeder van 
het gilde, die daarom ook een onvergete-
lijke indruk achterlaat’. Ruim drie decen-
nia lang was ze, na haar verhuizing van -
uit Vlaardingen, met Brabantse zwier 
nauw betrokken bij het gilde. Waarvan 
haar man dokter De Koning al meteen 
beschermheer werd. Die taak nam ze 
tien jaar geleden na zijn overlijden met 
graagte en vooral diepgaande interesse 
over. Hun huis met de naam Jorishoeve 
stond letterlijk open voor alle gilde-
broeders. Was het toeval dat ze De 
Koning heette? En met haar meisjes-
naam Van Belkom, bijna hetzelfde klin-
kend als Balkum (dialect voor Berli-
cum)? De historische achtergrond, de 
mores en traditie van het gildewezen 
lagen haar bijzonder na aan het hart. De 
warme genegenheid voor Sint Joris 
kwam in de loop der tijd vooral ook tot 
uitdrukking door de schenking van het 
kunstzinnige gildevaandel, vier handge-

schilderde vendelvlaggen, de hoofdman-
sikkel en het keizersjuweel. Daarna 
volgde nog de bijzonder fraaie hoofd-
manstaf bij het 375-jarig bestaan en vorig 
jaar dus de zilveren koningskroon. Altijd 
paste ze ook haar kleding aan in de rood-
zwarte kleuren van het gilde. Dat het 
gildekoor nu het aloude, originele Sint 
Jorislied op het repertoire heeft, is geheel 
te danken aan haar speurwerk en studie 
naar de authentieke tekst. Maar het 
meest node zullen de gildebroeders haar 
persoonlijk gerichte belangstelling mis-
sen. En de wijze raad van deze erudiete 
en bijzondere vrouw. Voor wie het een eer 
was dit culturele erfgoed te kunnen koes-
teren.

Sint-Jorisgilde, Deurne
Op 13 januari is ere-deken Piet Martens 
(79) overleden. Piet was 45 jaar lid van 
het gilde. Hij maakte 33 jaar deel uit van 
het bestuur. Eerst als deken-schrijver en 
later als staande deken. Piet was een ver-
dienstelijk gildebroeder. Omdat hij niet 
kon vendelen, leerde hij trommen. Als 
tromleider wist hij later menig succes  te 
boeken voor het gilde. Toen hij in 1994 
uit het bestuur stapte, werd hij benoemd 
tot eredeken en vanwege zijn vele ver-
diensten koninklijk onderscheiden met 
de eremedaille in zilver. Op vrijdag 17 
januari is Piet met gilde-eer naar zijn 
laatste rustplaats begeleid. 

Sint Sebastiaan, Diessen
Daags na de viering 
van de patroon-
steerdag kwam op 
zondag 19 januari 
2003 het onver-
wachte van het 
overlijden van gil-
debroeder Chiel 
Vugts. Op 16 janu-
ari was een operatie 
waar hij tegenop zag 
succesvol verlopen. 

Chiel was een gildebroeder in hart en 
nieren; drong zich niet op de voorgrond, 
maar was toch merkbaar aanwezig. Een 
gildebroeder, waarop je kon bouwen. 
Met een woord, waarop je kon vertrou-
wen. Achter hem ligt een leven van wer-
ken en plicht. En juist dat bepaalde in 
alles jouw gezicht. We moeten dankbaar 
zijn voor de zeventien jaren dat hij actief 
gildebroeder was. Door zijn bescheiden-
heid en gevoel voor eenvoud was hij een 
bijzonder man, iets wat voor weinigen is 
weggelegd.

O.L.Vrouwegilde, Eersel
Op 19 januari overleed gildebroeder en 
vaandrig Thieu Maas (57) na een kort 
verblijf in het ziekenhuis. Thieu was pre-
cies 40 jaar lid van het Onze Lieve Vrou-
wegilde en vanaf 1993 vaandrig.  
Daarvóór is hij tweemaal koning  
geweest, in de periodes 1966-69 en 
1980-83. Eind vorig jaar heeft hij nog 

samen met zijn 
echtgenote en gil-
debroeders en -zus-
ters deelgenomen 
aan de pelgrims-
tocht naar Fatima 
Santiago de Com-
postella. Behalve 
trou we gildebroe-
der en vaandrig was 
Thieu ook beheer-
der van deonlangs 

prachtig verbouwde schuilh ut. Behalve 
het gilde mocht ook de plaatselijke voet-
balvereniging rekenen op de grote inzet 
en betrokkenheid van Thieu. Zijn gilde 
zal hem missen.

Sint Catharina, Eindhoven-Stad
Met het overlijden 
van gildebroeder 
Cas van Stratum 
(84) op 5 mei heeft 
het gilde afscheid 
moeten nemen van 
een gildebroeder 
van het eerste uur 
na de herleving van 
het gilde in 1954. 
Cas werd tot gilde-
broeder geïnstal-

leerd op 27 september 1954 en zou het 
komend jaar zijn gouden gildejubileum 
gevierd hebben. Cas heeft zijn gilde 
gediend als deken en schoot zich in 1981 
tot koning. Hij was een trouwe en zeer bij 
het gilde betrokken gildebroeder die, als 
het maar even kon, erbij wilde zijn, 
ondanks zijn leeftijd en minder goede 
gezondheid.

Sint Catharina en Barbara, Geldrop
Op 24 april over-
leed gildebroeder 
Henk Swinckels 
(68). Henk was een 
gildebroeder in de 
ware zin. Overtuigd 
was hij, dat je bij 
een activiteit van 
het gilde aanwezig 
behoorde te zijn. 
Vaak onderbrak hij 
zijn vakantie in Zee-

land om actief aan een bijeenkomst deel 
te nemen. Henk was jarenlang lid van de 
overheid en in die functie een bezielende 
penningmeester. Ook bij de gildedag van 
kring Kempenland was hij erg betrok-
ken. Op donderdag 1 mei bij zijn begra-
fenis met gilde-eer bracht het gilde een 
laatste groet in de vorm van een vendel-
hulde. Zijn gildebroeders zullen zijn 
markante persoonlijkheid met zijn 
humor wel missen en wensen Riet en zijn 
kinderen veel sterkte met dit ernstige 
verlies.

Onze Lieve Vrouwegilde, Holthees
Op 31 januari overleed plotseling Willy 
Linders (41), tijdens zijn werk als  
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internationaal 
vrachtwagen-
chauffeur. Willy is 
jarenlang lid  
geweest van het 
Koninklijk Sint  
Willibrordusgilde
Geijsteren. Sinds 
enkele jaren was hij 
lid van het 
O.L.Vrouwegilde 
Holthees, samen 

met zijn vrouw en twee van zijn drie 
zonen. Hij schoot zich in 2000 tot koning 
en was een trouwe gildebroeder, die 
altijd in was voor een grapje en een 
praatje. Hij stond ook altijd klaar, als je 
zijn hulp nodig had.

Sint Lambertusgilde, Huisseling
Een markant figuur 
uit het dorpsgezicht 
van Huisseling is 
ons ontvallen. Leo 
Vissers, die enorme 
interesse toonde in 
het verleden en his-
torie, was vaak te 
vinden in diversen 
archieven. Het was 
dan ook niet ver-
wonderlijk toen in 

1982 het idee begon te leven om het Sint 
Lambertusgilde nieuw leven in te blazen, 
om van zijn kennis uit vroeger tijden 
gebruik te maken. Vanaf die tijd speurde 
hij naar gegevens in o.a. het kerkelijk 
archief van de parochie. Veel gegevens 
haalde hij boven water en het voornaam-
ste stuk was toch wel de ’Caert’ (de 
handgeschreven statuten uit 1878). Leo 
was een man die kon luisteren, alles wat 
gezegd werd eerst goed in zich opnam 
om daarna het juiste antwoord te geven. 
Leo was ook een man die veel waarde-
ring kon opbrengen voor het vele vrijwil-
ligerswerk wat gedaan werd door een 
broeder of broeders van het gilde. Hij 
voelde zich ook niet te groot voor welk 
werk dan ook dat bij het gilde gedaan 
moest worden. Na de gildefeesten in 
september sorteerde hij op zijn manier 
het geleende goed: glazen bij glazen, 
kopjes, lepeltjes etc.. Alles moest tot in de 
perfectie geregeld zijn. Hij heeft ook een 
groot aandeel gehad bij de aanleg van de 
jeu de boules-banen bij de kerk. Leo, die 
na de heroprichting sinds 1985 de func-
tie van Deken archivaris bekleedde in de 
overheid, presenteerde bij de open gil-
dendagen van de kring op de tentoon-
stelling het oude zilver en andere waar-
devolle spullen uit het archief en was een 
vraagbaak voor velen. Leo was in 1985 
de eerste koning. Helaas is Leo ook de 
eerste broeder van wie te onverwacht en 
te vroeg afscheid genomen moest wor-
den. Zijn gilde dankt hem voor het vele 
werk dat hij heeft gedaan. Vergeten zullen 
ze hem niet, want hij leeft voort in hun 
gedachten. Zaterdag 7 september jl.  

hebben ze afscheid genomen in een uit-
vaartmis met gilde-eer en daarna hebben 
ze hem begeleid naar zijn laatste rust-
plaats.

Sint Jan Baptist, Kaatsheuvel
In verpleegcentrum 
De Hazelaar in Til-
burg is Hubertus 
Marcus (Bart) van 
Balkom (83) op 24 
maart overleden. 
Hij was ruim 65 jaar 
gildelid. Als 
18-jarige jongen 
meld de Bart zich in 
1937 bij het gilde. 
Met de Tweede 

Wereldoorlog in zicht ging het gilde 
moeilijke tijden tegemoet. Het is vooral 
in de naoorlogse periode dat Bart het 
Sint Jan Baptist voor inslapen behoedde, 
wetende hoe moeilijk het is een slapend 
gilde weer van de grond te krijgen. In zijn 
eentje onderhield hij het schutsterrein en 
metselde een bescheiden onderkomen. 
Het zou echter tot 1960 duren eer men 
op gildegebied weer actief werd. Voor het 
eerst had er toen weer een gildekoning 
verschieting plaats. Een herstel dat zich 
in de jaren zeventig voortzette. Bart wist 
zich een groep jonge schutters rondom 
zich te verzamelen, waaronder zijn zonen 
Peter en Cees, die bereid waren het gil-
depak weer aan te trekken en de kringda-
gen te bezoeken. Maar ook kring Maas-
land profiteerde van de gedrevenheid 
van Bart. Jarenlang was hij tot ieders 
tevredenheid voorzitter van de schiet-
commissie. Ook bij zijn eigen gilde, als-
mede bij de Langstraatse Schutters Bond 
was hij bestuurlijk actief. Voor zijn vele 
werk werd hij 28 april 1978 koninklijk 
onderscheiden en ontving hij de zilver-
gouden medaille van kring Maasland. 
Als geen andere besefte Bart hoe belang-
rijk het onderlinge contact tussen gildbe-
broeders is. Dus richtte hij de O.V.L.B. 
op en nam het initiatief voor het Vierbon-
den Kampioenschap. De laatste jaren 
nam Bart bij zijn gilde, waar hij inmid-
dels erelid was geworden, een speciale 
plaats in. Zittend op zijn stoel, op zijn 
speciale plaats, zat hij vaak zwijgend te 
genieten van de bedrijvigheid om hem 
heen. Het moet hem goed gedaan heb-
ben dat 66 jaar na zijn aanmelding zijn 
gilde nog springlevend is.

Sint Martinusgilde, Luijksgestel
Op 25 februari 2003 is op 74-jarige leef-
tijd overleden gildezuster Cato van den 
Berg-van Grootel, weduwe van gilde-
broeder en keizer Johan van den Berg.
Cato kon genieten van de kleine en de 
mooie dingen in het leven, zij was een 
echt verenigingsmens. Na het overlijden 
van Johan bleef Cato altijd betrokken bij 
het gilde als gildezuster, totdat ze gedu-
rende de laatste jaren beetje bij beetje 
haar aandacht en contact moest inleve-

ren. Op 1 maart is met gilde-eer afscheid 
genomen van Cato en is zij naar haar 
laatste rustplaats begeleid.

Op 4 april 2003 is op 77-jarige leeftijd 
overleden gildezuster Stien Aarts-Bax, 
weduwe van gildebroeder Janus Aarts. 
Het is nog maar amper 2 jaar geleden dat 
het gilde een vendelhulde bracht aan 
Janus en Stien ter gelegenheid van hun 
50-jarig huwelijksfeest. Kort daarna was 
het dat ze gildebroeder Janus de laatste 
eer hebben bewezen. Ondanks dat bleef 
Stien haar volle aandacht geven aan het 
gilde en was zij zeer regelmatig aanwezig 
op de bijeenkomsten.
Op 9 april is Stien van haar huis naar de 
kerk begeleid, waarna zij met gilde-eer is 
begraven.

Kring Maasland
Vrijdag 11 april is 
de oud-bisschop 
van ’s-Hertogen-
bosch, mgr. J.G. ter 
Schure s.d.b. (80), 
in Nijmegen overle-
den. Bij zijn  
afscheid in 1998 
ontving hij de Leg-
penning van kring 
Maasland op de 
kringdag in Uden-
hout. Voor de Bra-

bantse gilden had Ter Schure het hart op 
de goede plaats. Volgaarne was hij steeds 
de hoofdcelebrant tijdens de Hoofdlie-
dendagen van de Noord-Brabantse 
Federatie van Schuttersgilden (NBFS). 
Ook op gildendagen werd haast nooit 
tevergeefs een beroep op hem gedaan 
om voor te gaan in de eucharistie. In een 
interview met De Gildetrom noemde hij 
de gilden ’de wachters bij het altaar’. 
Joannes ter Schure was bisschop van ís-
Hertogenbosch van 1985 - 1998. Uit 
eerbetoon aan de emeritus-bisschop en 
op verzoek van het bisdom vormden 
afgevaardigden van gilden uit kring 
Maasland op woensdag 16 april een ere-
haag op zijn laatste tocht vanuit het bis-
schopshuis naar de Sint Jan. Op de 
begraafplaats in Orthen betoonde de 
vaandrig van de Bossche d’Oude Schuts 
hem de laatste eer.

Sint Sebastiaan, Mierlo
Op 14 september is gildebroeder Jan van 
Oijen (84) overleden. De markante 
Mierlonaar en gildebroeder Jan was 43 
jaar lid van het gilde. Jan was erg betrok-
ken bij het gilde en vond dit dan ook ont-
zettend belangrijk.  Voor zijn rustende 
periode als gildebroeder was hij dan ook 
altijd op de maandelijkse vergaderingen 
aanwezig en had ook altijd nog wel ’n 
opmerking of aanvulling voor de rond-
vraag. Jan van Oijen is 35 jaar schatbe-
waarder geweest en heeft zich drie keer 
tot koning geschoten namelijk in de jaren 
1968,1973 en 1985. Hij schreef voor het 
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gilde het gildelied ’Sebastiaan, Sebasti-
aan, Sebastiaan blijft voorwaarts gaan’, 
wat hij ook op elk feest van het gilde ten 
gehore bracht. Zijn gildebroeders heb-
ben volgens traditie Jan met gilde-eer 
naar zijn laatste rustplaats begeleid en 
afscheid van hem genomen.

Sint Brigida, Netersel
Geheel onverwacht 
overleed op 3 maart 
2003 erelid Piet der 
Kinderen (81). Hij 
was medeoprichter 
en lid vanaf 1958 en 
vervulde 21 jaar de 
functie van secreta-
ris en penningmees-
ter van het gilde. Hij 
was 23 jaar lid van 
de kringschietcom-

missie kruisboog op wip en erelid van 
zijn gilde. Piet heeft in de beginjaren veel 
betekend voor het gilde. Het gilde nam 
een bijzondere plaats bij hem in. Daar-
naast maakte Piet ook verdienstelijk voor 
andere instanties. Ruim 25 jaar was hij 
lid van het college van de bestuursraad 
van het ìZorgenkindî. Vele jaren was hij 
kosten van de parochiekerk in Netersel 
en onderhield hij mede het kerkhof. Voor 
zijn bijzondere inzet voor de gemeen-
schap van Netersel werd hij in 1994 
Koninklijk onderscheiden.

Sint Antonius Abt, Nuland
Op 26 maart over-
leed na een kort-
stondig ziekbed de 
oudste gildebroeder 
Wim Heijmans 
(84). Direct na de 
oorlog was Wim een 
van de Nulandse 
ondernemers die 
het gilde in de 
naoorlogse tijd er 
weer bovenop hielp. 

Mede door zijn steun kon het gilde in de 
jaren erna uitgroeien tot een bloeiende 
en welvarende vereniging. Geboren in 
1918 werd Wim in 1948 op 30-jarige 
leeftijd lid. In de jaren die volgden bleef 
Wim zich inzetten, maar bleef zelf op de 
achtergrond. Wim was geen man om ëin 
the pictureí te staan. Hij hield niet van al 
die poespas. Op zijn wens en verzoek van 
de familie is Wim dan ook zonder de 
aanwezigheid van het hele gilde op 31 
maart naar zijn laatste rustplaats 
gebracht. Om toch  een laatste eerbewijs 
te tonen, was tijdens de uitvaart het 
vaandel op het altaar geplaatst. Sint 
Antonius Abt verliest in Wim een gewaar-
deerd gildebroeder.

Sint Barbara-Sebastiaan, Vught
Zondag 16 februari is gildenbroeder 
Rens Kennis (58) na een kortstondige 
ziekte thuis overleden. Als toenmalig 
eigenaar van café Modern (thans De 

Gereghthof) aan het Marktveld trad 
Rens in 1978, in de voetsporen van zijn 
vader Jan, toe tot het gilde Sint Barbara 
- Sint Sebastiaan, wetende dat hij als 
’kroegbaas’ nooit in aanmerking kwam 
voor een eventueel koningsschap. Inder-
tijd maakte ook het Sint-Catharinagilde 
gebruik van ëModerní als in- en uitval-
locatie voor gilde-activiteiten. Het cafÈ 
stond in de jaren dat Rens met zijn echt-
genote Els de scepter zwaaide bekend als 
kloppend hart voor het Vughtse vereni-
gingsleven. Door Jan van de Mortel, de 
nestor van de Brabantse gilden, kreeg 
’Modern’ een plaatsje op de nationale 
gildenkaart. Bij Kennis vonden belang-
rijke vergaderingen plaats. Het kastelein-
sechtpaar had voor het gilde Sint Bar-
bara-Sint Sebastiaan veel sympathie. 
Hetgeen bleek uit een genereuze gift. Zij 
stelden twee zilveren wisselschilden 
beschikbaar om tijdens onderlinge com-
petities elkaar scherp te houden: één 
voor de beste vendelier en één voor de 
beste schutter van het seizoen. Hiermee 
werd een nieuwe traditie binnen het gilde 
ingeleid. Met gilde-eer is Rens Kennis 
donderdag 20 februari uitgeleide gedaan 
in de Sint-Petruskerk. In besloten kring 
vond de crematie plaats.
(bys) ñ geen foto -

O.L. Vrouw en de H. Willibrordus, 
Wintelre

Op 5 december 
2002 overleed Har-
rie van Aaken (78), 
gildebroeder en 
ouderling van O.L. 
Vrouw en de H. 
Willibrordus uit 
Wintelre. Harrie 
was een gedreven 
gildebroeder en het 
hem pijn gedaan 
hebben, dat hij om 

gezondheidsredenen de laatste jaren er 
niet altijd meer bij kon zijn. Tijdens zijn 
gildebroederschap was hij hoofdman en 
wist zich ook tot koning te schieten. Op 
de teerdag in september 2002 werd hij 
nog gehuldigd voor zijn 50-jarig lidmaat-
schap.

Sint Jacobusgilde, Zeeland

’Patroonheilige’ Jan Laurenssen van het 
Sint Jacobusgilde Zeeland is overleden 

op 5 april 2003, op 2 dagen na 72 jaar 
oud. In 1994 nam Jan, die al sinds 1972 
lid van het gilde was, de taak op zich om 
als uitbeelder van de patroonheilige Sint 
Jacobus  Major bij kerkelijke gebeurte-
nissen en gildedagen op te treden. Het 
werd een eretaak voor hem en getooid in 
bruine pij, Jacobushoed met schelpen, de 
staf met kalebas en de tas met boek, heeft 
hij tot en met het afscheid van pastoor 
Van Doorn op 2 juni 2002 die taak met 
waardigheid vervuld. Na een tweede 
hersenbloeding werd Jan immobiel en 
bedlegerig en overleed op 5 april j.l. Een 
speciale gebeurtenis voor hem was het 
bezoek aan Amsterdam, waar het Sint 
Jacobusgilde in 1995 het gouden pries-
terfeest van pater Jan van Kilsdonk 
mocht opluisteren. In 1974/1975 waren 
Jan en zijn vrouw Corrie koningspaar en 
beiden hebben zich zeer ingezet voor het 
geweer- en kruisboogschieten in gilde- 
en in ander competitieverband. Op don-
derdag 10 april is met gilde-eer in de 
kerk afscheid van Jan genomen en heeft 
zijn gilde hem naar het crematorium in 
Uden begeleid.

Mogen zij allen rusten in vrede ■

Wim Heijmans

Harrie van Aaken

Jan Laurenssen

Piet ter Kinderen
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JUWELIERS - HORLOGES

DORPSSTRAAT 28
5708 GK  HELMOND (STIPHOUT)

TEL. (0492) 55 07 92
FAX (0492) 52 22 69

•	Goud	en	Zilver
•	Reparaties
•	Veranderingen
•	Nieuw	werk
•	Eigen	ontwerp
•	Gildewerk
•	Graveren

	 John	Bijsterveld
 Meester Goudsmid/Edelsmid

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

WILLIGERS makers van vaandels, 
vendels en andere 

gildeattributen

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

Eenveelzijdigassortiment
voorschutterij,gilde,
muziekenshowband.
Comfortabeleuniformen
meteenperfectepasvorm
vooreenherkenbare
identiteiteneen
stijlvolle
presentatie.

SeezoUniformenB.V.St.Janstraat38-7256BCKeijenborgGld.
Tel.(0575)461641.(na17.00uur:(0575)461938).Fax(0575)462669

info@seezo.nl/www.seezo.nl

SeezoUniformen,
meestersinmaatwerk

Goud en zilversmederij

Sniederslaan 17a, 5531 EG Bladel

Telefoon (0497) 38 79 36

Het adres voor het 
vervaardigen en ontwerpen 

van al uw gildezilver

HET BLAD VOOR JONG EN OUD !
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Noordbrabantse Federatie van Schuttersgilden

Agenda

Zoals in onderstaande agenda te zien is, zijn er weer samenval-
lende 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-vade-
mecum. Een bijgewerkte lijst van aangemelde c.q. goedgekeurde 
gildefeesten over meerdere jaren is bij het federatiesecretariaat te 
verkrijgen.

GILDENFEESTEN IN 2003 
29 juni

Vrij gildenfeest Kring Kempenland, Sint Catharinagilde 
Tongelre.
06 juli        
Kringdag Baronie-Markiezaat bij Sint Bavogilde Raamsdonk
13 juli   
Kringdag Kwartier van Oirschot te Biest-Houtakker bij O.L. 
Vrouwe Broederschap.
24 augustus

Vrij gildenfeest bij het H. Joannes Baptist Oerle
24 augustus

Vrij gildenfeest bij het Sint Antoniusgilde Beers
30 augustus

Europees Schutters Treffen te Vöcklabruck (Oostenrijk)
31 augustus

Europees Schutters Treffen te Vöcklabruck (Oostenrijk)
07 september

NBFS-toernooi geweerschieten bij St Jorisgilde Vlokhoven
21 september    
NBFS-toernooi V-T-B-S, O.L.Vrouwegilde Aarle-Rixtel
11 oktober

Hoofdliedendag, Den Bosch.Opluistering door 
Sint Willibrordusgilde Alphen.

GILDENFEESTEN IN 2004
16 mei

Kringdag Land van Cuijk, Sint Nicolaasgilde Haps
31 mei   
NBFS-toernooi kruisboog op de wip bij Sint Antonius Abt en 
O.L.Vr. v.d. Zeven Weeën te Lierop.
06 juni       
Kringdag Kempenland, Sint Jan Baptistgilde Duizel.
06 juni       
Kringdag Maasland, Sint Catharina & Sint Jorisgilde Rosmalen
13 juni 

Kringdag Peelland, Sint Antonius en Sebastiaangilde Gemert
11 juli 

Kringdag Kwartier van Oirschot, Sint Jorisgilde Oostelbeers

27 juni    
Kringdag Baronie en Markiezaat Sint Ambrosiusgilde Gilze
05 september    

NBFS-toernooi geweerschieten Sint Martinusgilde Luyksgestel
12 september      
Vrij gildenfeest Sint Willebrordusgilde Heeswijk
19 september
NBFS-toernooi V-T-B-S Sint Willibrordusgilde Alphen
09 oktober   

Hoofdliedendag, Den Bosch. Opluistering door een gilde uit 
Kring Land van Cuijk

GILDENFEESTEN IN  2005
22 mei

Kringdag Maasland, Sint  Catharina en Barbara Schijndel.
22 mei 
NBFS-toernooi kruisboog op wip in Kring Baronie-Markiezaat
05 juni

Kringdag Kempenland, Sint Catharina & 
Sint Barbaragilde Mierlo
12 juni 

Kringdag Peelland, Sint Antonius abt Lierop
26 juni 

Kringdag Baronie en Markiezaat, Sint Willibrordusgilde 
Alphen.
21 augustus     

Vrij gildenfeest Kwartier van Oirschot bij het Sint Jorisgilde 
Moergestel
04 september    

NBFS-toernooi geweerschieten in kring Maasland
11 september    

Vrij gildenfeest, Sint Antonius & Abtgilde Deurne
18 september   

NBFS-toernooi V-T-B-S in kring Land van Cuijk

GILDENFEESTEN IN 2006 
28  mei  

NBFS-toernooi kruisboogschieten op wip in Kring Maasland
11 juni      

Kringdag Kempenland, Sint Catharina & Barbaragilde Eersel.
eind aug

Europees Schutters Treffen in Bernheze

GILDENFEESTEN IN 2007
27 mei  

NBFS-toernooi kruisboogschieten op wip in Kring Kw. van 
Oirschot (optie Sint Jansgilde Diessen)


