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Van de redactie
De Gildetrom beleeft momenteel haar drieënzestigste jaargang. Bij jaargang 
zestig hebben we even stilgestaan bij de oprichter van het blad, de heer Carel 
Schade. Hij was het die op particulier initiatief het blad uitbracht voor Het Kwartier 
van Oirschot. Onlangs overleed op 90-jarige leeftijd Theo van de Loo, een van de 
eerste redacteuren. Hij kwam in aanraking met het blad door het schrijven van 
artikelen over landjuwelen en federatiedagen. Daar had hij een studie van 
gemaakt.  Er volgden meerdere artikelen van zijn hand en in 1963 trad hij toe tot 
de redactie. Verderop in dit nummer kunt u meer lezen over Theo.
In ’s-Hertogenbosch werd de Jeroen Boschtentoonstelling geopend door koning 
Willem-Alexander. Een aantal gilden waren daarbij aanwezig waarvan verslagen 
zijn gemaakt. De redactie heeft weer veel grote bijdragen mogen ontvangen, 
waarvoor dank! Verder vindt u er het kringnieuws en andere berichten over de 
gilden en niet te vergeten de gildebroeders en –zusters die ons ontvallen zijn.
De redactie wenst u veel leesplezier met dit nummer.

Peter van Kuijen
Hoofdredacteur

Foto omslag
Niet alledaagse voorwerpen worden in een close-upfoto nog interessanter. Zo’n foto 
heeft de redactie van Wim van Helvoort ontvangen en op de omslag geplaatst. Van 
Helvoort heeft deze foto ingestuurd om uitdrukking te geven aan de liefde en de zorg 
die hij geeft aan deze meer dan 200 jaar oude legertrommel van het Gilde Sint Joris 
Berlicum. Maar hoe komt het Berlicumse gilde aan dit antieke attribuut? Lees hiervoor 
het artikel ‘Het mysterie van een oude gildetrom’ op bladzijde 6.

COLOFON
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In de jaren zestig hebben meerdere 
Berlicumse gildeleden en jonkheer monseig-
neur René A. van Rijckevorsel, de toenmalige 
voorzitter van de NBSF, navorsing gedaan 
naar de afkomst van de trom, wat heeft 
geleid tot de vondst van het artikel ‘Eine 
kurhannoversche Trommel in Holland’ in het 
‘Zeitschrift für Heeres- und Uniformkunde’.

DE FUNCTIE VAN LEGERTROMMELS
Trommels zijn oeroude muziekinstrumenten 
waarvan we weten dat ze al in de middel-
eeuwen gebruikt werden als communicatie-
middel in het leger. Een trommelslager (ook 
wel trommelaar of tamboer genoemd) was 
een volwaardig soldaat met een specifieke 
taak: tijdens het gevecht gaf hij middels 
een wisseling van slagen de bevelen van de 
krijgsheer door met zijn trommel. Bij de ont-
wikkeling van de infanterie aan het begin van 
de 18de eeuw en het in de maat lopen, werd de 
trommel nog belangrijker. Wat belangrijk was, 
was dat gevechten goed gesloten en op het 
ritme van de trommel werden uitgevoerd.1

DE INVOERING VAN MESSING 
LEGERTROMMEN
Infanterie- en dragonderregimenten van het 
keurvorstendom Hannover, waren vanaf 
ongeveer 1700 met trommen uitgerust. 
Die bestonden uit hout, terwijl de cavalerie 
metalen pauken had, de meesten waren buit 
gemaakt tijdens de oorlog tegen de Turken bij 
het beleg van Wenen in 1683. De invoering van 
messing trommen in het Hannoverse leger 
vanaf 1715 geeft een sexy look in de geschie-
denis en bewijst dat er indertijd al economisch 
werd gedacht en dat rationalisering in het 
leger geen uitvinding van onze tijd is. Houten 
trommen waren goedkoper in de aanschaf, 
maar moesten na drie tot vier jaar vervangen 
worden. Een hogere prijs voor messing 
trommen zou snel terugverdiend worden, ook 
omdat er geen reparateur meer nodig was. In 

1734 stelde Generaal Von Melville voor om alle 
Hannoverse infanterieregimenten met mes-
sing trommen uit te rusten, omdat de klank 
beter was en het geldelijk profijt opleverde. 

Koning George II keurde dit goed, voor tien 
bataljons werden honderdveertig trommen 
besteld.2

Eredeken Wim van Helvoort koestert de meer dan tweehonderd jaar oude legertrommel van het Gilde Sint Joris 
Berlicum. De trommel is gemaakt voor het leger van het keurvorstendom Braunschweig-Lüneburg, ook wel 
Kurhannover of Hannover genoemd. Hoe komt het Berlicumse gilde aan dit antieke attribuut? Kwam de trom in 1794, 
in 1815 of nog later bij het gilde terecht? En is het toeval dat het Overloonse Gilde Sint Theobaldus ook zo’n trom had? 

Het mysterie van een oude

INFORMATIEF
Door: Joke van Gils
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IDENTIFICATIE VAN DE BERLICUMSE 
GILDETROM
Op enkele plaatsen is de verf van de hoepels 
van de Berlicumse gildetrom tot op het 
hout afgebladderd, zodat de oorspronkelijke 
kleuren, die de sleutel zouden kunnen zijn 
tot het herleiden van het regiment, niet 
herkenbaar zijn. De gehamerde afbeeldingen 
en graveerde inscripties leiden echter tot 
een correcte identificatie. De messing ketel 
heeft een in reliëf gehamerde afbeelding 
van de Engelse koningskroon, een Sint 
Edwards-kroon. Het koninklijk huis van 
Groot-Brittannië en Ierland regeerde ook 
over het keurvorstendom Hannover. Onder 
de kroon staat het Nedersaksische ros, dat 
omlijst wordt met de spreuk ‘NEC ASPERA 
TERRENT’ (betekenis: ‘gevaren schrikken 
ons niet af’). Onder het paard staan de letters 
‘REG: E - 1e BAT - N:1 - GRD COMP’, waarmee 
het infanterieregiment E en de grenadiercom-
pagnie worden aangeduid. Deze codering 
werd van 1763 tot 1769 gebruikt, dit betekent 
dat de trom in deze periode gemaakt is.3

IS DE TROM VERLOREN BIJ DE FRANSE 
INVASIE IN 1794?
Mogelijk is 14 september 1794 de dag dat 
de Hannoverse grenadiercompagnie van 
het infanterieregiment nr-1, dat bekend was 
onder de naam Von Scheither, de trom in 
Berlicum kwijtraakte. Het was in de tijd dat 
Franse revolutionaire legers de Republiek van 
de Zeven Verenigde Nederlanden bezetten, 
waar twee kampen de politiek beheersten: de 
patriotten die zich keerden tegen de macht 
van stadhouder Willem V van Oranje-Nassau 
en de mensen die voor de prins waren, de 
prinsgezinden. Brabant was een militaire 
bufferzone. Het Franse Noordelijke Leger 
begon in de nazomer van 1794, onder leiding 
van generaal Jean-Charles Pichegru, aan 
een offensief in de Meierij. Hertog Frederick 
August van York, voerde het opperbevel over 

een geallieerd Engels, Hannovers, Hessens 
en Staats(prinsgezind)- leger, dat streed 
tegen het Franse leger, waar ook patriotten 
aan deelnamen. Begin september 1794 
bereikten de Franse legers de streek rondom 
’s-Hertogenbosch. Het geallieerde leger had 
zich teruggetrokken achter de Aa. De hertog 
Van York stationeerde eenheden in Nistelrode 
en Heeswijk, langs de Dommel en de Aa 
onderhield Yorks coalitie buitenposten. De 
meeste bruggen en sluizen van de Dommel 
waren, behalve bij Boxtel, uit voorzorg verwij-
derd. Boxtel werd zodoende van strategisch 
belang. Anders dan verwacht benaderden de 
Fransen ’s-Hertogenbosch in een omtrek-
kende beweging. Boxtel, Schijndel, Berlicum 
en Heeze lagen in het pad van de Fransen. 
Op zondag 14 september viel het leger van 
Pichegru de geallieerde buitenposten langs 
de Dommel aan en nam Boxtel in. Om 
Boxtel op de Fransen te heroveren verliet 
luitenant-generaal Ralph Abercromby, op 
bevel van York, in de daaropvolgende nacht 
met zijn reservetroepen Berlicum om Boxtel te 
heroveren, hetgeen mislukte.4

Bij de Berlicumse heemkundekring bestaat 
het vermoeden dat de oude gildetrom tijdens 
de uittocht van Berlicum is achtergelaten. 
Gewoon verloren of geruild tegen voedsel?5

IS DE TROM VERLOREN OP WEG NAAR 
WATERLOO IN 1815?
Het Sint Theobaldusgilde uit Overloon 
bezat eenzelfde trom, helaas is deze trom 
in de Tweede Wereldoorlog onherstelbaar 
beschadigd. De historicus Jolles heeft de 
trom beschreven.6 Op de trom van het Sint 
Theobaldusgilde stond: ‘1e BAT - 1e REGT: 
E - N:8’. In Overloon vermoedt men dat deze 
trom toebehoorde aan een cavalerieregiment, 
mogelijk vanwege het afgebeelde springende 
paard. Nader onderzoek leert echter dat 
het ‘1e REGT: E’ een infanterieregiment 

was. Opmerkelijk is dat de trommen uit 
Berlicum en Overloon hetzelfde bataljons- en 
regimentsnummer hebben, maar een ander 
compagnienummer. 
In de lente van 1815 heeft een Hannovers 
regiment, onder bevel van de Pruisische veld-
maarschalk Blücher, zijn tenten opgeslagen 
in de zuidelijke Nederlanden, onder meer in 
Overloon. Daarna is het regiment bij Waterloo 
aangekomen, om samen met Wellington 
Napoleon de beslissende nederlaag te 
bezorgen. Ligt het (niet) voor de hand dat 
Blüchers troepen op de route naar Waterloo 
ook door Berlicum kwamen? En dat de 
mysterieuze trom op die tocht is kwijtgeraakt 
of verkwanseld?7

KWAM DE TROM IN 1922 TERECHT BIJ HET 
BERLICUMSE GILDE?
Wim van Helvoort is al meer dan een jaar 
bezig om uit te zoeken waar de trom is 
geweest. Zijn speurtocht leidde tot leuke 
contacten. Hij heeft onder andere alle 
muster rolls van het artillerieregiment van 
de hertog Van York bestudeerd. Muster rolls 
zijn documenten met inventarisatielijsten 
van hoeveel man in welke functie bij welke 
legeraanvoerder in dienst zijn en wat hun 
status is, zoals: op commando, op wacht, 
ziek, met verlof, gevangengenomen door de 
vijand, gewond, gedeserteerd en gedood. 
Maar de muster rolls hebben het trom-
mysterie niet ontsluierd.
Van Helvoort twijfelt aan het verhaal dat het 
leger de trom in Berlicum heeft verloren of 
verpatst. De trom is immers in prima staat. 
Hij vermoedt dat de trom goed opgeborgen 
is geweest. Als de trommel ergens aan de 
rivier of in het open veld gelegen had, zou 
de trom het nauwelijks ‘overleefd’ hebben, 
in elk geval zouden de houten hoepels veel 
geleden hebben. En als de trom aan een 
boer verpatst was dan had de trom niet 
meer bestaan. 

Het mysterie van een oude gildetrom
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Messing was een kostbaar bezit en de 
messing plaat zou ongetwijfeld verwerkt 
zijn tot het één of andere gebruiksvoorwerp. 
Van Helvoort heeft daarom het gilde-archief 
nageplozen. 
De eerste keer dat hij het woord ‘trom’ in 
het gilde-archief tegenkomt is in het jaar 
1922. Op 6 mei 1922 heeft het gilde 16,50 
gulden besteed aan een tromreparatie. Dat 
was voor die tijd een grote som geld. 
Kort daarvoor, op 2 juni 1921, trouwde jonk-
vrouw Jacoba F.M. van Rijckevorsel (een 
dochter van jonkheer monseigneur Frans 
J.J.M. van Rijckevorsel, de beschermheer 
van het Berlicumse gilde), met Joseph M.H. 
baron de Weichs de Wenne. Op zondag 
11 mei 1922 was het Sint Jorisgilde bij de 
viering van het 450-jarig bestaan van het 
Willibrordusgilde uit Geijsteren op het kas-
teel waar het echtpaar De Weichs de Wenne 
- van Rijckevorsel woonde. In het archief 
van het Sint Jorisgilde zit een reisverslag 
waarin staat dat men, na een vroege heilige 
mis, van Berlicum naar Geijsteren fietste 
en dat het Sint Jorisgilde op de gildedag in 
Geijsteren met de trom goed voor de dag 
was gekomen, mede op uitnodiging van 
haar beschermheer jonkheer monseigneur 
Frans J.J.M. van Rijckevorsel.

Het Geijsterense kasteel, dat in de Tweede 
Wereldoorlog verwoest is, lag aan een 
belangrijke overgang van de Maas. Het 
dorp Overloon ligt zo’n tien kilometer van 
het kasteel in Geijsteren. Van Helvoort heeft 
het vermoeden dat de beide Hannoverse 
trommen (die van Berlicum en die van 
Overloon) ooit achtergebleven en bewaard 
geweest zijn op het kasteel in Geijsteren. 
Een andere mogelijkheid is dat de trom 
niet afkomstig is van de familie De Weichs 
de Wenne, maar dat het in bezit was van 
de familie Van Rijckevorsel, wonende op 
kasteel De Wamberg in Berlicum. 

Een medewerker van het Brabants 
Historisch Informatie Centrum in ’s-Herto-
genbosch heeft Van Helvoort aangeraden 
om de boedelbeschrijvingen, die deel uit-
maken van testamenten van de bewoners 
van het Geijsterens kasteel, te onderzoeken. 
Dit onderzoek is Van Helvoorts volgende 
project. Zal hij met dit onderzoek de pape-
gaai er afschieten en het mysterie van de 
trom onthullen? De toekomst zal het leren.8 

DE TROM ANNO NU
De gekoesterde dieptetrom weegt zeven kilo, 
is vijftig centimeter hoog en heeft een door-
snede van tweeënveertig centimeter. De trom 
oogst veel bekijks en succes op gildedagen. 
Van Helvoort poetst de trom nooit. “Dat doe 
je niet bij een museumstuk. Het patina geeft 
de trom zijn karakter.” Van Helvoort heeft er 
nog een oude draagriem bij, maar of die ook 
al twee eeuwen oud is? 
In 2015 keerde de trom voor drie dagen terug 

naar zijn geboortestreek, tijdens het EST in 
Peine, dat vlak onder Hannover ligt. Maar dat 
ging niet zonder slag of stoot. Want zou de 
trom misschien geconfisqueerd worden en 
zou hij apart verzekerd moeten worden? Maar 
hoe bepaal je de waarde? De waarde is, zoals 
met vele oude gildebezittingen, niet in geld 
uit te drukken. Het enige dat men kan doen 
is het goed bewaren en bewaken. Een echte 
gildetaak dus. n

INFORMATIEF
Vervolg pagina 7

1   Helmut Ritgen, ‘Eine kurhannoversche Trommel in Holland’. Dit artikel is verschenen 
in het ‘Zeitschrift für Heeres- und Uniformkunde’. Hamburg, 1964.

2  Zie eindnoot 1.
3  Zie eindnoot 1.
4  Zie eindnoot 1.
5   Wim van der Heijden, ‘Berlicum. Zwerftocht door het verleden deel II’. 

Heemkundekring De Plaets. Berlicum, 1984. 
6  Zie eindnoot 1.
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INFORMATIEF
Door: Mieke van de Loo

In de cursus leren de deelnemers noten 
lezen, takteren, een repetitie indelen, een 
trom bespannen en onderhouden, diverse 
maatsoorten, dynamiek, enzovoort. Bij 
navraag onder de cursisten, heeft één van hen 
een verhaal geschreven, dat ik jullie niet wil 
onthouden:

“In tegenstelling tot drumbands wordt 
er bij gilden zelden les gegeven door 
gediplomeerde instructeurs. Gezien het 
doorgaans geringe aantal tamboers per gilde, 
zijn de kosten voor het inhuren van (semi)
professionele instructeurs relatief hoog. Het 
opleiden van nieuwe tamboers is meestal 
een taak van de hoofdtamboer, die het vaak 
geleerd heeft van de vorige hoofdtamboer. De 
lesmethoden daarbij laten een grote variatie 
zien. Een manco daarbij is dat het notenschrift 
nogal eens als te ingewikkeld wordt gezien, 
waardoor men overgaat op zelfbedachte 
alternatieven. Tijdens deze cursus heb ik 
diverse schrijfwijzen voorbij zien komen, 
waarmee men voor de eenvoudigere marsen 
een heel eind komt. Maar het leidt er wel toe 
dat diverse ‘standaardmarsen’ (onder andere 
de modelmarsen) nog steeds overheersen in 

het gildewezen. Dat is jammer, want er zijn 
zoveel meer marsen die de moeite waard zijn. 
Dan moet je het notenschrift van die marsen 
echter wel kunnen lezen èn het kunnen 
overbrengen aan de andere tamboers. Daar 
voorziet deze cursus in, die met veel enthou-
siasme wordt geleid door Mieke van de Loo. 
We hebben inmiddels enkele bijeenkomsten 
achter de rug en je merkt dat het inzicht in de 
muziek zichtbaar toeneemt.” 
Dit verhaal wordt door de andere cursisten 
zeker ondersteund. Ook verbroedering - die 

bij het gilde hoog in het vaandel staat -, is in 
de cursus een belangrijk item. Ik zie dat de 
cursisten van het vorig jaar elkaar al helpen en 
zij komen ook een paar keer naar de cursus 
van dit jaar om ook deze tamboers te steunen. 
Het zijn allemaal enthousiaste mensen en ik 
hoop dat meerdere tamboers de komende 
jaren deel gaan nemen aan de cursus, zodat 
in heel Brabant de mogelijkheid is om bij een 
gilde goed te leren tamboeren. Wil je meer 
informatie, dan mag je me altijd mailen: 
nikeloo@home.nl. n

Graag wil ik me even voorstellen. Ik ben Mieke van de Loo en ik ben een gediplomeerd 
drumbandinstructeur. Ik ben niet aangesloten bij een gilde, maar draag het gilde een warm hart toe en vind 
het belangrijk dat een aantal tradities in ere wordt gehouden. Ik ben nu voor het tweede jaar bezig tamboers 
van diverse gilden uit Brabant klaar te stomen om beter instructie te kunnen geven aan de tamboers van 
hun eigen gilde en misschien ook wel aan gilde-tamboers van een ander gilde.

De tamboers van de Brabantse
gilden naar een hoger niveau

 Is jouw mede-lezer 
nog geen abonnee?
De Gildetrom het blad voor jong en oud.

V.l.n.r.: Chris Vingerhoets, Wim Holland, Theo Klomp, Mieke van de Loo, Babette Smetsers en 
Frank-Jan van Zutven.
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BODEMARCHIEF 
Zoals dat hoort, berichtte ik de gemeentelijke 
autoriteiten van de vondst. De interesse was 
beperkt en de streekarchivaris wist met zeker-
heid te vertellen dat het ging om overblijfselen 
van het bastion Famars, dat in 1621 of daar-
omtrent met toestemming van de Keurvorst 
van Brandenburg door ‘de Hollanders’ was 
aangelegd. Ravenstein was van 1380 tot 1795 
hoofdstad van een eigen land, het Land van 
Ravenstein. 
Dat meteen aan bastion Famars werd 
gedacht, was enigszins begrijpelijk. Men 
kende immers niets anders. Toch hadden 
er bellen moeten gaan rinkelen omdat het 
zeventiende-eeuwse bastion Famars, vesting-
werk naar oud-Nederlands model, van aarde 
was.
De autoriteiten geboden mij in 1988 de 
opgegraven muren weer met aarde te 
bedekken. De resten moesten weer tot het 
‘bodemarchief’ gaan behoren. Ik liet mooie 
foto’s maken en zag met tranen in de ogen de 
poterne onder de aarde verdwijnen. Ik plaatste 
een bloempot op de plaats waar het avontuur 
begonnen was. Maar ik wist reeds toen zeker 
dat de revanche ooit zou komen.

REVANCHE 
In het najaar van 2011 was de tijd gekomen 
om de mouwen weer op te stropen. Ik was 
met pensioen en had zin in ‘een nieuwe 
uitdaging’. En ik was deze keer niet van plan 
mij te schikken naar de autoriteiten. Op 
basis van mijn ervaringen in 1987 kon ik bij 
benadering vaststellen waar de kans op een 
nieuwe vondst groot was. En inderdaad, op 
slechts een halve meter onder het maaiveld, 

stuit ik op muren en aanzetten van gewelven 
die duidelijk horen bij de in 1987 blootgelegde 
werken. Maar de winter was in aantocht, 
zodat besloten werd het graafwerk in de lente 
van 2012 voort te zetten.

VESTINGWERK NAAR OUD-ITALIAANS 
MODEL
In het voorjaar van 2012 werd, in het ver-
lengde van de in 2011 zichtbaar geworden 
gewelven, een kazemat ontdekt. Dat is een 
versterkte ruimte, van waaruit met kanonnen 
werd geschoten. Het gewelf van de kazemat 
was deels ingestort, maar de muren stonden 
fier overeind. Het schietgat was met Naamse 

hardsteen afgezet. Het gat bood toegang 
tot een grotendeels lege trechtervormige 
ruimte. Ontroerd plaatste ik een beeldje van 
Sint Barbara, op een vlak stukje handsteen. 
Sint Barbara is patrones van onder andere 
de artillerie en de mijnwerkers en Hanny 
Hamers-Heessen is gildezuster van het 
Sint Barbaragilde te Ravenstein. De te hulp 
geroepen deskundigen waren het er al snel 
over eens: dit betrof een voor Nederland 
en omstreken uniek vestingwerk, naar oud-
Italiaans model. Maar hoe kwam dat hier 
terecht en zou een exacte datering kunnen 
worden verkregen?

INFORMATIEF
Door: Martin Jan van Mourik

In het najaar van 1987 had ik behoefte aan een zinkput in verband met de bouw van een tuinhuis. De 
uitgekozen plek bleek daarvoor echter niet geschikt. Ik stuitte reeds op veertig centimeter diepte op vast 
metselwerk. Aanvankelijk zag ik het voor een brok puin aan, maar al gauw bleek dat het deel uitmaakte van 
een bouwwerk. Er openbaarden zich een gewelf en muren die tot vier meter diepte reikten. Het betrof, zoals 
later bleek, de toegang (‘poterne’) van een met aarde bedekt vestingwerk.

Tekening van het vestingwerk door architect Maurits Cobben. 

Het Philips van Kleefbolwerck 
(anno 1509) in Ravenstein 
weer beleefbaar
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Het Philips van Kleefbolwerck 
(anno 1509) in Ravenstein 
weer beleefbaar

NADER ONDERZOEK
Het belang van de vondst en de te verwachten 
confrontatie met de autoriteiten, noopte 
ertoe de gelederen te versterken. Ik richtte in 
het najaar van 2012 Stichting Vestingwerken 
Ravenstein op en verbond daaraan Eric van 
der Kuijl als professionele archeoloog, tevens 
actief in de Stichting Menno van Coehoorn. 
In het bestuur namen onder andere amateur-
archeoloog Joost Vlemmix en architect 
Maurits Cobben zitting.
Cultuurhistorisch onderzoek bracht mij bij 
Philips van Kleef, van 1492 tot 1528 heer 
van de soevereine heerlijkheid Land van 
Ravenstein. Hij was een hoge Bourgondische 
edelman, historisch nauw verbonden met het 
hertogdom Kleef. 
Deze Philips van Kleef was van 1499 tot 1506 
gouverneur van Genua, namens zijn neef 
koning Lodewijk XII van Frankrijk. In zijn testa-
ment noteert hij dat hij Ravenstein heeft laten 
versterken, in het bijzonder met oog op het 
gevaar dat vanuit Gelre dreigde. Ravenstein 
was een buffer tussen Brabant en Gelre.
Kortom, het is aannemelijk dat Philips 
van Kleef in Genua ideeën heeft opgedaan 
omtrent de versterking van steden. Dat was 
rond 1500 een actueel thema, omdat de 
kracht van de kanonnen door de toepassing 
van buskruit almaar toenam en muren alleen 
niet toereikend waren om de vijand te weer-
staan. Er moest aarde tegenaan en overeen!
Dendrochronologisch onderzoek – onderzoek 
van jaarringen – bracht vervolgens aan het 
licht dat de eiken balken waarop de muren 
gefundeerd waren, afkomstig zijn van bomen 
die in het najaar van 1509 zijn gekapt. En het 
hout werd meteen gebruikt om te voorkomen 
dat het uitdroogde.

SINDS 2016 HERKENBAAR EN BELEEF-
BAAR: HET PHILIPS VAN KLEEFBOLWERCK 
In 2014 werd met groot materieel de indruk-
wekkende uitgang van de geschutskelder 
blootgelegd. Maurits Cobben was al enige tijd 
bezig met de vormgeving van het project, dat 
het vestingwerk voor de verre toekomst ‘her-
kenbaar en beleefbaar’ zou moeten maken. 
Maar in het vervolg van diens arbeid speelt de 
opening van de geschutskelder de hoofdrol. 
Inmiddels is ook de gemeente Oss zeer 
enthousiast geworden. De omgevingsvergun-
ning wordt snel verkregen en ook anderszins 
is de medewerking van de gemeente 
hartverwarmend.

In 2015/2016 wordt met man en macht 
gewerkt aan de uitvoering van het project. 
Thans heeft Ravenstein er een indrukwekkend 
monument bij.

Op vrijdag 13 mei werd het vestingwerk 
officieel heropend door Generaal Van Uhm, 

oud-bevelhebber van de Nederlandse strijd-
krachten. n

(Martin Jan van Mourik is beschermheer van 
het Philips van Kleefbolwerck en van het Sint 
Barbaragilde Ravenstein)

Ontdekker Martin Jan van Mourik bij de geschutsopening in de kazemat.

De uitgang van de geschutskelder na restauratie, bezien vanaf het schootsveld. 
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INFORMATIEF
Door: Wim van den Biggelaar

Theo van de Loo bekleedde ook in Oirschot 
veel verschillende functies. Zo was hij twaalf 
jaar wethouder en zeg maar beschermer 
van het monumentale en groene Oirschot. 
‘Oirschot Monument in het Groen’ ontstaat 
kort na zijn wethouderschap. Mede door zijn 
zorgen kwam het zover. Maar nu gaat het 
speciaal over de stukken die Theo schreef voor 
de Gildetrom.

ONTSTAAN GILDETROM
De Gildetrom ontstaat in het Kwartier van 
Oirschot op particulier initiatief van C. A. B. A. 
M. (Carel) Schade. Hij is de hoofdredacteur. 
In het najaar van 1954 komt de eerste editie 
uit. Aanvankelijk verschijnt de Gildetrom 
zeer onregelmatig. Vanaf het ontstaan van de 
Gildetrom tot 1964 komt de Gildetrom alleen 
uit in het Kwartier van Oirschot. Vanaf 1964 
sluiten zich de andere kringen aan en is het 
een Federatieblad.

Theo van de Loo als schrijver in de Gildetrom
In 1959 en 1960 start Theo met een studie 
over landjuwelen en federatiedagen en schrijft 
hij daarover in Gildetrom nummer vijftien in 
1959 (Kerstmis). Dat kan hij, omdat hij als 
jonge gildebroeder zeer betrokken was bij het 
Landjuweel, dat zijn gilde in 1951 organiseerde 
in Oirschot. Theo was de secretaris van dat 
landjuweel. Veel stukjes en verhalen die Theo 
schrijft worden in de Gildetrom geplaatst. 
Prachtige verhalen, onder andere over de 
bruiloft van prinses de Merode in Westerlo 
en over het varken Bas dat wordt vetgemest, 
geslacht en opgegeten. Bas heeft zelfs een 
testament gemaakt. Alles geschreven door 
Theo. Enkele verhalen volgen hieronder.

1960 
In de najaarseditie schrijft Theo een ‘in memo-
riam’ van Bert Verspaandonk uit Oirschot. 

Een citaat: ”Bert droeg zijn kroon en zijn ere-
tekenen met waardigheid. Veel heeft hij voor 
het gilde en voor het gildewezen gepresteerd. 
Vooral, en dat is geen gemeenplaats, is hij 
jeugdige gildebroeders voorgegaan en heeft 
hij hen weten te bezielen. De jongens, zoals 
Bert de jeugd altijd noemde, zijn daardoor 
meer gebonden geraakt aan het gilde. Bert 
was niet zomaar een Koning”.
Neen, driemaal heeft Bert deze waardigheid 
weten te bereiken en steeds heeft hij zijn 
grootheid en zijn hoge opvatting getoond. 
Hoe heeft Bert niet gewerkt voor het Klein 
Bondje, ook genoemd ‘de verbroedering’. 
Deze vereniging van buurtgilden had zijn volle 
toewijding”.

1961
In het najaarsnummer verschijnen van 
zijn hand een stuk over huwelijksfeesten in 
Oirschot en een groot stuk over Dorus van de 
Loo in het goud. Het naschrift van de redactie 
was: “Insiders zullen begrepen hebben, dat 

de altijd leeswaardige artikelen van onze bijna 
vaste medewerker, de heer Th. A. van de Loo, 
thans een stuk geschreven over zijn eigen 
vader, wiens markante kop wij hierbij mogen 
afdrukken. De redactie van de Gildetrom 
sluit zich gaarne aan bij de stroom van 
gelukwensen en de uitingen van sympathie en 
medeleven aan deze waardige gildebroeder.”

1962 PAASTIJD
In dit nummer staan twee pagina’s ‘in 
memoriam’ en een pagina-grote foto van de 
overleden Hopman Jan Peters van het gilde 
Sint Sebastiaan. Daarin schrijft Theo onder 
andere: “Zijn Hopmanschap was een weldaad 
voor de guld. ’t Is niet op te noemen, niet te 
benaderen, wat Jan Peters deed. Zijn leven, 
nu afgebroken, was doorweven met ’t gilde. ’t 
Gilde stond voorop. Daar dacht en werkte hij 
aan. Subliem van zorgzaamheid noemt onze 
wetgeving: “zorgen als een goedhuisvader”. 
Betere omschrijving om het Hopmanschap 
van Jan Peters te typeren ken ik niet.”

Op 23 januari 2016 overleed Theo van de Loo op 90-jarige leeftijd. Hij was erelid van gilde Sint Sebastiaan 
Oirschot. Hij is op 29 januari 2016 met gilde-eer begraven. Theo was 66 jaar lid en bekleedde verschillende 
functies. De belangrijkste waren hoofdman en deken.

Theo van de Loo 
en de (oude) Gildetrom

Theo van de Loo. 



12 13

Theo van de Loo 
en de (oude) Gildetrom

1963 REDACTEUR THEO VAN DE LOO
In de editie Pinksteren 1963 staat het vol-
gende: ”Teneinde sneller te kunnen werken en 
te trachten De Gildetrom op tijd en regelmatig 
te doen verschijnen, hebben we gemeend de 
redactie te moeten doen bijstaan door een 
redactieraad, waarbij wij zo gelukkig waren 
de heren A. J. M. Jacobs (vaandrig Sint Joris 
Tilburg) en Theo van de Loo (Hopman-Deken 
Sint Sebastiaan Oirschot) aan te kunnen 
trekken”.

In de najaarseditie 1963 staat een uitvoerig 
artikel over het Landjuweel, gehouden op 
14 juli 1963 in Oirschot ter gelegenheid van 
het 500-jarig bestaan van Gilde Onze Lieve 
Vrouwe Broederschap Oirschot. Theo schrijft 
vervolgens in bijna elke Gildetrom een artikel 
of verslag. Het gaat vaak over één van de vier 
Oirschotse gilden. Maar ook over gewone en 
toch bijzondere gildebroeders en/of gebeurte-
nissen. Zijn taalgebruik is bijzonder en zit vol 
humor en woordspelingen. Met een min of 
meer wetenschappelijke reeks sluit Theo zijn 
lidmaatschap van de redactieraad af. Het heet 
Schuttersgilden in de Gouden eeuw (1966 
voorjaar deel één, 1966 kerstmis deel twee, 
1967 voorjaar deel drie).

1967 
In dat jaar gaat het particulier initiatief van 
Carel Schade over in handen van de kring het 
Kwartier van Oirschot en dat verloopt niet 
soepel om het maar netjes te zeggen. In het 
archief van ons gilde ligt de correspondentie 
daarover bewaard.

SLOT
De Gildetrom is een deel van Theo van de Loo 
geworden. Einde vorig jaar vertelde hij me 
nog over de Gildetrom van nu. Maar daarvoor 
was er een kleine Gildetrom, doelend op het 
formaat. En ook doelend op de moeilijke 
omstandigheden van een particuliere uitgave. 
Het siert de gildebroeders van toen, waar-
onder Theo van de Loo, dat ze daar weinig 
woorden aan vuil hebben gemaakt. Theo van 
de Loo was de eerste gildebroeder van het 
Kwartier van Oirschot die de kringonderschei-
ding heeft ontvangen. Misschien ook wel voor 
het redacteur zijn van de Gildetrom. n

(Wim van den Biggelaar is hoofdmansdeken bij 
Gilde Sint Sebastiaan, Oirschot)

Om dit te kunnen bereiken heeft het bestuur 
besloten niet langer vast te houden aan de 
datum 4 mei en na ampele overwegingen, 
in goed overleg met de provincie, ervoor 
gekozen om met ingang van 2016 de provin-
ciale herdenking te houden op de woensdag 
in de tweede volle week van september.
 
Dit betekent dat dit jaar de herdenking van de 
Brabants gesneuvelde militairen en verzets-
strijders in Waalre plaatsvindt op woensdag 14 
september om zeven uur ’s avonds. Door de 
provinciale herdenking direct vooraf te laten 
gaan aan de bevrijding van Brabant, kunnen 
wij  -met het vasthouden aan de tradities zoals 
die in Waalre gegroeid zijn- ook inhoudelijk 
het thema van vrijheid meenemen. 

Wij hopen dat de Brabantse Gilden op 14 
september in grote getale bij deze provinciale 
herdenking aanwezig zijn. n

Het bestuur van de Stichting Herdenking Brabants Gesneuvelden heeft 
aangegeven het provinciale karakter van de herdenking van de Brabants 
gesneuvelde militairen en verzetsstrijders, in de Tweede Wereldoorlog en 
tijdens de oorlogen en vredesmissies daarna, te willen versterken en de 
jeugd meer bij de herdenking te willen betrekken.

Herdenking 
Brabantse 
Gesneuvelden 
op 14 september

INFORMATIEF

De herdenkingsdienst in de Sint Willibrorduskerk.

Bloemlegging op het monument. 

Door: Stichting Herdenking Brabants Gesneuvelden
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Het Sint Jacobusgilde in Zeeland heeft sinds 
2008 een eigen gildehuis dat geheel is onder-
kelderd. In de kelder zijn vijf automatische 
banen voor het kruisboogschieten, ook zijn er 
kasten voor het archief en opslagruimten voor 
materiaal en gereedschap. Het gilde waande 
het zilver daar veilig tot 26 april 2015.

DE DAG DAT ER VEEL VERANDERT
Op zondag 26 april 2015 opent secretaris 
Thijs Bongers van het Sint Jacobus Gilde het 
gildehuis en ziet dat er is ingebroken en dat al 
het zilver weg is. De politie is snel ter plekke 
en constateert dat het dievengilde ongeveer 
vijf uur bezig is geweest is met de diefstal. 
Waarschijnlijk is iemand via het wc-raam 

naar binnen gekomen en heeft daarna van 
binnenuit het gildehuis geopend. Er is schade 
aan sloten en deuren. Omdat de kettingzaag 
en de bladblazer bij de deur zijn achtergelaten 
bestaat het vermoeden dat de ontdekking van 
het zilver een toevalstreffer voor de boeven is 
geweest.
Omdat het gestolen goed uniek materiaal 
betreft adviseert de politie om de diefstal 
wereldkundig te maken. SBS heeft meteen 
opnames gemaakt, de omroep was in de 
buurt om opnames te maken van het in de 
nacht daarvoor afgebrande Palazzo Theater 
in Grave. De diefstal is op facebook en op de 
gildewebsite geplaatst en is in vele dag- en 
weekbladen gepubliceerd. Leden hebben 
de veilingsites op internet veelvuldig tot op 
de dag van heden afgezocht, maar zonder 
resultaat.

EEN PAS OP DE PLAATS
Het gilde houdt de zaterdag na de diefstal 
een ledenvergadering, waarbij de over-
heid de leden informeert en uitleg geeft 
dat het koningschieten op 25 mei niet op 
de traditionele wijze door kan gaan. Het 
gilde is gewend om elk jaar op de Tweede 
Pinksterdag koning te schieten. De leden 
reageren geëmotioneerd: “We kunnen geen 
koningschieten”, “Een hele zware domper, op 
deze stukken zilver is onze hele geschiedenis 
gebaseerd”, “Ze pakken toch iets van je 
af.” Daarom is besloten dat er die dag toch 
geschoten zal worden, maar dan voor de titel 
van dagkoning. 
Staande deken Cor van Loy vindt dat je bij 
tegenslag de kop niet in de schoot moet 
leggen. Het bestuur wil eerst nadenken en 
dan pas doen. Wil Vink is gevraagd om nog 
een jaar koning te blijven, zodat men een jaar 
langer de tijd heeft om de juiste oplossing te 
vinden en te realiseren. 
Een werkgroep krijgt het mandaat om een 

INFORMATIEF
Door: Joke van Gils

Het gildezilver van het Sint Jacobus Gilde Zeeland is vorig jaar gestolen. In totaal zijn zo’n vierhonderd 
schilden ontvreemd, waaronder alle oude koningsschilden uit de 17de eeuw en het gewonnen 
wedstrijdzilver, evenals het koningszilver uit 1475. Het gilde heeft alleen nog maar de koningsschilden van 
de laatste veertig jaar in haar bezit. Maar het Sint Jacobus Gilde laat zich niet nekken en laat een nieuwe 
versie maken van het belangrijkste gestolen zilver.

Remake Zeelands gildezilver

Noud Peters maakt het nieuwe gildezilver van het Sint Jacobus Gilde Zeeland  
(bron: Noud Peters).
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Remake Zeelands gildezilver

plan te maken. Omdat het gestolen zilver 
tegen de zilverprijs is verzekerd (historische 
waarde laat zich niet verzekeren), is er geld 
om het belangrijkste zilver te vervangen. De 
mensen in die werkgroep zijn na gaan denken: 
Wat willen we nou? Willen we replica’s of 
look-a-likes? Of willen we totaal iets anders? 
Nu wil het toeval dat het gilde een paar jaar 
eerder het boek ‘De schatkamer van het Sint 
Jacobusgilde Zeeland’ heeft gerealiseerd met 
daarin een beschrijving en foto’s van het 
koningszilver, de oude koningsschilden en 
ander zilver, zoals een scepter en overheidsbe-
kers, zodat er een goed vergelijk gemaakt kon 
worden. 

HET PLAN
Besloten is om een remake van het konings- 
en het overheidszilver te maken, waarbij de 
nieuwe versie de authenticiteit van het oude 
zilver behoudt, maar toch gemoderniseerd is. 
Daarbij zijn de gebruiksongemakken van de 

oude koningsketen opgelost.
Het oorspronkelijke koningsjuweel bestaat uit 
een ketting van zestig jacobsschelpjes, met 
daaraan drie stukken: een grote jakobsschelp, 
een medaillon met de beeltenis van Sint 
Jacobus en de vogel. In de nieuwe keten is het 
medaillon naar de rugzijde verplaatst, zodat 
de drager een contragewicht heeft voor de 
koningsvogel en de schelp aan zijn voorzijde. 
De starre keten is flexibeler geworden en de 
koningsvogel bungelt niet meer. De tekst uit 
1475 is vertaald naar eigentijds Nederlands. 
De zware koningskroon, die in 1996 
geschonken en betaald is uit een legaat, wordt 
niet vervangen, de koning krijgt een zilveren 
schelp op zijn hoed. Het koninginnekroontje 
wordt wel vervangen. De koning gaat een 
kazuifel met het koningszilver dragen in plaats 
van de koningsmantel en voor de koningin is 
er een speciale bijpassende jurk gemaakt. 
Enkele dagen voor de diefstal was besloten 
om de staande deken (voorzitter) Cor van Loy 

te bevorderen tot hoofdman. Hij wordt op 
Tweede Pinksterdag als zodanig geïnstalleerd 
en zal vrijwel dezelfde sikkel krijgen als het 
initiële schild. De zes overige bestuursleden 
krijgen een vergelijkbare sikkel. 
De lange hoofdmanscepter wordt een korte 
staf van ongeveer zestig centimeter. Ook de 
koning krijgt een scepter met daarop alle 
namen van de koningen sinds de heropleving 
in 1972.
Edelsmid-juwelier Noud Peters uit Sint 
Anthonis, lid van het Nederlandse Gilde 
van Goudsmeden (vakgilde) en een echte 
gildebroeder, maakt de nieuwe attributen. 
Bestuurslid Jan Vertogen is de creatieve geest, 
hij heeft het ontwerp gemaakt en bewaakt 
tijdens de realisatie de originaliteit. 

Op 16 mei was het feest, het nieuwe zilver 
was dan voor het eerst in gebruik, de nieuwe 
kazuifels werden gedragen en er werd weer 
koning geschoten. n
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Het herstelde beeld staat er weer in volle glorie.

INFORMATIEF
Door: Hans de Visser

Na jaren van verval heeft de gemeente 
het beeld naar de gemeentewerf gebracht. 
Uiteindelijk is door Jan Schakenraad, 
hoofdman van het Sint Willebrordusgilde uit 
Heeswijk, aan de gemeente gevraagd wat er 
met het beeld ging gebeuren. Na kort beraad 
werd besloten dat de twee gilden samen de 
locatie waar het beeld moest komen te staan 
mochten bepalen. In het gildehuis van het 
Sint Barbaragilde Dinther is samen met het 
Sint Willebrordusgilde Heeswijk door middel 
van het trekken van de hoogste kaart van 
een kaartspel bepaald bij welk gilde dit beeld 
zou komen te staan. Het Sint Barbaragilde 
Dinther trok na drie keer de hoogste kaart, 
waardoor het beeld naar Dinther zou komen. 
De gemeente nam de laatste restauratie op 
zich, de uitlevering van het kunstwerk aan 
het Sint Barbaragilde in Dinther is daarna op 
redelijk korte termijn uitgevoerd. De wens 
van de gemeente om het beeld zo te plaatsen 
dat wandelaars die gebruik maakten van het 
Servaespad dit kunstwerk konden bewon-
deren, werd helemaal ingewilligd. Iedereen 
die nu over het Servaespad wandelt, kan het 
mooie beeld aanschouwen. Het staat op de 
parkeerplaats van het gilde op Raadhuisplein 
21b. Links naast de Dintherse pastorie het 
kleine straatje in wandelen, dat uiteindelijk 
uitkomt in het Aadal, op zich een mooie wan-
deling. Zo kon het gebeuren dat een beeld dat 
in Heeswijk stond, zijn weg heeft gevonden 
naar het Dintherse gilde, geheel in samen-
werking met en zelfs met voorwerk door het 
gilde uit Heeswijk. Dit is onbaatzuchtigheid 
en samenwerking te noemen, een gilde 
waardig. Op donderdagavond is het gildehuis 
geopend en kan iedereen het kunstwerk van 
nabij bewonderen en fotograferen. Wij danken 
iedereen die aan de herplaatsing van dit 
kunstwerk heeft deelgenomen. n

Bij de opening van de toenmalige C1000, negenentwintig jaar geleden op 13 mei 1987, werd aan de gemeente van 
Heeswijk-Dinther ‘de vendelzwaaier’ geschonken, aangeboden door de betrokkenen bij de bouw van de winkel. 
Het kunstwerk is gemaakt door het echtpaar Bremers uit Helvoirt. Het was door toedoen van baldadigheid en/of 
onvoorzichtigheid dat het beeld diverse malen beschadigd werd. Zo erg beschadigd dat het verschillende malen van 
zijn voetstuk gehaald moest worden om de reparatie te kunnen volbrengen. 

Kunstwerk de vendelzwaaier 
weer hersteld
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Het laatste Bernhezer koningsschieten werd 
afgesloten met een mooie verbroederingsdag 
bij het Sint Barbaragilde te Dinther. Zaterdag 
9 april werd het voor de laatste keer gehouden 
door de vier gilden van Bernheze, te weten: 
Sint Barbaragilde Dinther, Gilde Sint Antonius 
Abt Vorstenbosch, Sint-Willebrordusgilde 
Heeswijk en het Gilde Sint Antonius Abt - Sint 
Catharina Nistelrode. Na een openingswoord 
van coördinator Nico van Zutphen en een 
welkomstwoord van hoofdman Jan van Eerd, 
gingen de gildebroeders/-zusters naar het 
schietterrein om op te stellen voor de eed van 
trouw aan het wereldlijk gezag, deze middag 
vertegenwoordigd door locoburgemeester 
de heer Peter van Boekel. Aanwezig waren 
voormalig voorzitter van de EST, de heer 
Ben Cornelissen en voormalig Europakoning 
Toon Weijtmans. Locoburgemeester Peter 
van Boekel prees zich gelukkig, dat hij 
wethouder mocht zijn in deze gemeente 
met vier bloeiende gilden en hun onderlinge 
verhouding. Voormalig voorzitter van de EST, 
Ben Cornelissen, begon zijn toespraak met 
gemengde gevoelens omdat dit de laatste 
keer was, maar na goed overleg met de 
overheden van de vier gilden is besloten om 
nu te stoppen. Hij dankte coördinator Nico 

van Zutphen voor zijn inzet van de afgelopen 
jaren. Hierna werden om vier uur de eerste 
schoten gelost door locoburgemeester Peter 
van Boekel, voormalig voorzitter van de EST, 
Ben Cornelissen en de Bernhezer koning van 
2014, Marc Somers. De wisselschilden uit 
2014 van jeugdkoning Youri van den Hurk 
en Bernhezer koning Marc Somers, werden 
door de locoburgemeester ingenomen en 
beiden kregen een mooie herinneringsspeld. 
Nu kon er op vier bomen gestreden worden 
in de voorronde door ongeveer vijfenzestig 
gildebroeders en -zusters om in de finale te 
komen. Ook door elf sympathisanten werd er 
op een boom geschoten en er was een boom 
voor de drie jeugdleden. Na een mooie strijd 
bij de jeugdleden, werd na het 72ste schot 
Nienke Oskam van het Sint-Willebrordusgilde 
Heeswijk, de nieuwe en laatste Bernhezer 
jeugdkoning. Het geluk was aan Nienkes 
zijde, want na het lossen van haar schot, 
toen ze zich al had omgedraaid en terwijl 
Youri van den Hurk naar de schutsboom liep 
om zijn schot te lossen, viel alsnog de vogel 
van de boom. Een teleurstelling voor Youri, 
die hierdoor niet meer aan de beurt kwam. 
Bij de sympathisanten werd na een lange 
strijd Corrie van Grunsven van het Gilde 

Sint Antonius Abt Vorstenbosch met het 
151ste schot de winnaar. Intussen waren ook 
de twintig gildebroeders en -zusters vanuit 
de voorronde bekend en kon er geschoten 
gaan worden voor de titel ‘laatste Bernhezer 
koning’. Dit werd een lange, maar wel een 
sportieve strijd. Met het 222ste schot werd Jan 
van Grunsven (tevens 1ste coördinator van 
het Bernhezer koningschieten) de gelukkige 
winnaar. Hierna werden de schilden omge-
hangen door voormalig voorzitter van de EST 
Ben Cornelissen en coördinator Nico van 
Zutphen. Corrie van Grunsven (echtgenote 
van Jan van Grunsven) ontving een mooie 
mand met levensmiddelen. De gelukkige 
nieuwe Bernhezer koning Jan van Grunsven 
bood de aanwezigen een rondje aan. De 
verbroederingsdag werd afgesloten onder 
het genot van een drankje en een goede bar-
becue. Allen kunnen terugkijken op een zeer 
geslaagde verbroederingsdag, die jammer 
genoeg voor de laatste keer werd gehouden. n

(Hans de Visser is gildebroeder bij het Sint 
Barbaragilde Dinther)

REPORTAGE
Door: Hans de Visser

De vier Bernhezer gilden die in 2006 de EST (Europees Schutters Treffen) gildedag hebben georganiseerd, hadden in 
samenwerking met burgemeester Jos Heijmans een tweejaarlijks Bernhezer Koningsschieten in het leven geroepen. 
Door het dalende animo is aan deze traditie een vroegtijdig einde gekomen. 

De eed van trouw aan het wereldlijk gezag.

Nienke Oskam, de laatste jeugdkoning van 
Bernheze.

Een mooie gildetraditie ten einde
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REPORTAGE
Door: Joke van Gils

Het is druk in de hal van het provinciehuis dat 
tegenwoordig het Huis voor Brabant wordt 
genoemd. Vendeliers brengen staatssecretaris 
Klaas Dijkhoff, de commissaris van de Koning 
Wim van de Donk en de voormalige minister-
president Dries van Agt, in aanwezigheid 
van oud-Europakoning Toon Weijtmans en 
andere gilde-bobo’s, een gildegroet van onder 
meer ex-Europaprins Bram van Bergen. Na 
de vendelgroet legt Van de Donk uit dat er 
diverse representanten in het Huis voor 
Brabant zijn bij wie het draait om de deugd 
van het broederschap: vertegenwoordigers 
van de Brabantse schuttersgilden, burge-
meesters die met de staatssecretaris gaan 
praten over de vluchtelingenproblematiek en 
oud-topambtenaren van de Europese Unie 
die onder voorzitterschap van Van Agt een 
vergadering gaan houden. Na de vendelgroet 
gaan Dijkhoff en Van de Donk in gesprek met 
de burgemeesters en mogen de gildebroeders 
en -zusters wachten totdat de twee heren 
terugkomen voor de ondertekening van het 
convenant.

DE ONDERTEKENING VAN HET 
CONVENANT
Na tien jaar is het eindelijk gelukt om een 
oplossing te vinden voor alle traditionele 
schutters om hun hobby te kunnen voort-
zetten en zich te laten vertegenwoordigen 
door de KNTS, de Koepel van Nederlandse 
Traditionele Schutters. De KNTS erkent enkel 
schietdisciplines waarbij men omhoog schiet. 
De koepel heeft negen opgeleide auditors 
in dienst voor de controle of de aangesloten 
verenigingen aan de eisen voldoen.
De afspraken tussen het ministerie en de 
KNTS staan in het convenant, evenals wat het 
ministerie van de koepel verwacht en hoe de 
koepel aan het ministerie moet rapporteren. 
Namens het Ministerie van Veiligheid en 
Justitie ondertekent staatssecretaris Dijkhoff 

het convenant. Voorzitter Eric Jan van Eggelen 
en secretaris Jack Evers ondertekenen namens 
de KNTS.

Staatssecretaris Dijkhoff legt uit dat het onder-
werp wapens gevoelig ligt, waarbij de regel is 
dat het gebruik ervan niet is toegestaan en dat 
het bij uitzondering wel mag, maar dan onder 
specifieke, vastgelegde voorwaarden. De 
erkenning van de KNTS heeft veel uitzoekwerk 
gekost, hetgeen geleid heeft tot de conclusie 
dat het bij het traditionele schieten om een 
redelijk belang gaat: het in stand houden van 
tradities. Dijkhoff: “Ik beschouw de onder-
tekening van het convenant als de afsluiting 
van een intensief traject en het begin van een 

goede samenwerking, zodat de schiettradities 
nog lang mogen worden voortgezet.”
Een trotse KNTS-voorzitter Eric Jan van 
Eggelen: “Wij zijn de tweede grote club die 
schietverenigingen vertegenwoordigt en 
zijn de eerste club die schieten en tradities 
met elkaar verbindt. We zijn nu een erkende 
certificerende instantie en zullen oplossingen 
vinden in de wet- en regelgeving.”

Chef Hans Elgeti is als politie-afgevaardigde 
getuige van de ondertekening: “De politie 
heeft in de totstandkoming van het convenant 
het ministerie geadviseerd. Daarbij is vooral 
gelet op de uitvoering inzake haalbaarheid, 
uitvoerbaarheid en veiligheid.” 

Op 8 april 2016 vinden er twee gilde-activiteiten plaats in het provinciehuis: 1) De staatssecretaris van het Ministerie 
van Veiligheid en Justitie en de voorzitter van de KNTS ondertekenen het convenant. Met daarin de vastgelegde 
afspraken, die overeengekomen zijn tussen het ministerie en de koepel voor de verenigingen die traditioneel met het 
geweer schieten. 2) Op initiatief van de commissaris van de Koning start er een promotiecampagne van de Brabantse 
gilden.

De vendelgroet wordt in ontvangst genomen door v.r.n.l.: oud-Europakoning Toon Weijtmans, de 
voormalige minister-president Dries van Agt, de commissaris van de Koning Wim van de Donk, 
staatssecretaris Klaas Dijkhoff, koning Toon den Ridder van het Sint Catharina - Sint Joris Gilde 
uit Rosmalen, keizer Wil van de Laak van het Gilde Sint Antonius - Sint Sebastiaan Udenhout, 
KNTS-voorzitter Eric Jan van Eggelen en KNTS-secretaris Jack Evers. Frans Vriens (geheel links) 
geeft uitleg.

Gilde-biatlon in het Huis voor      Brabant
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Als ik hem vraag wat zijn persoonlijke mening 
is, dan zegt hij: “Iedereen die een sport 
beoefent mag dat doen zolang hij de regels in 
acht houdt.”
De voorzitter van de Gelderse Federatie 
voor Schuttersgilden, Wim Sanders, is 
ook aanwezig. Hij vertelt dat ze vanuit het 
Gelderse steeds met het Brabantse in gesprek 
zijn gebleven bij het ontstaan van de nieuwe 
koepel. In Gelderland kent men de VGGF, 
de Vereniging Geweerschutters Gelderse 
Federatie. Sanders vertelt dat er steeds meer 
leden overstappen van de VGGF naar de 
KNTS. 
De secretaris van de KNTS, Jack Evers, zegt 
dat met het zetten van de handtekeningen 
een invulling is gegeven aan een zorgvuldig 
proces. Hij verwacht, net zoals Sanders, een 
uitbreiding van het ledenbestand vanuit het 
Gelderse en hij hoopt dat de Limburgse schut-
terijen zich op den duur ook zullen bijvoegen.

START PROMOTIECAMPAGNE GILDEN
De commissaris van de Koning heeft vorig 
jaar veel contacten gehad met de gilden. 
Bij het afscheid van Toon Weijtmans 
als Europakoning op 17 oktober 2015, 
gaf Weijtmans aan de commissaris zijn 
Europakoning-sjerp cadeau. Toen zegde 
Van de Donk toe hiervoor een mooie plek te 
regelen in het provinciehuis. Weijtmans is de 
ambassadeur van de Brabantse schutters-
gilden, vanuit zijn visie heeft de commissaris 
aan communicatie-adviseur Marleen Floris de 
opdracht gegeven om iets te bedenken om de 
gilden te promoten, hetgeen geleid heeft tot 
meerdere initiatieven. 

VITRINEKAST
In het provinciehuis is een kleine tentoon-

stelling ingericht over de belevenissen van 
voormalig Europakoning Toon Weijtmans en 
Europaprins Bram van Bergen. De konings-
sjerp wordt tot en met 22 april tentoongesteld 
in de hal, samen met diverse memorabilia die 
de Europakoning en -prins hebben ontvangen.

DIGITALE GILDEKAART
De bereikbaarheid van de gilden wordt 
ondersteund door een gildekaart op de 
website van de provincie. De gildekaart maakt 
onderdeel uit van de cultuurkaarten op de 
website en toont de zes afzonderlijke kringen, 
per kring zijn de verschillende gilden te 
vinden. Over elk gilde is algemene informatie 
en zijn de contactgegevens te vinden. Via het 
gildewapen komt de bezoeker terecht op de 
gildewebsite. De kaart is bereikbaar op: www.
brabant.nl. Kies in het hoofdmenu de optie 
‘Onderwerpen’, selecteer daarna de optie 
‘Cultuur’ en klik dan op ‘Gildekaarten’.
Herman Voet van de afdeling Geografische 
informatievoorziening en Eva Heerdink, 
stagiaire bij het mediateam, hebben samen 
de kaart gerealiseerd. Daarbij nam Voet de 
geografische informatie voor zijn rekening en 
is Heerdink verantwoordelijk voor de interac-
tieve functionaliteit. 

PRENTBRIEFKAARTEN
Naast de digitale kaart zijn er prentbrief-
kaarten gedrukt met op de voorkant een foto 
van Toon Weijtmans als Europakoning. Het 
is de bedoeling dat deze kaarten binnen de 
gilden verspreid worden en dat elk gildelid een 
kaart stuurt naar iemand die geen gildelid is 
om hem of haar bijvoorbeeld uit te nodigen 
voor het bijwonen van een gilde-activiteit of 
om kennis te komen maken. Misschien zijn 
de kaarten wel aanleiding tot het organiseren 

van een vriendenbijeenkomst?
GILDE-UITBREIDING IN PROVINCIALE APP
Op dit moment is er een app in ontwikkeling 
voor bewegwijzering in het provinciehuis en 
met informatie over kunst. Eén van de items 
gaat over de tentoongestelde Europakoning-
sjerp met een toelichting over het Europees 
koningschieten en de ‘regeerperiode’ van 
oud-Europakoning Weijtmans.

PROMOTIE VAN DE GILDEN BIJ JEUGD EN 
JONGEREN
De commissaris van de Koning heeft 
mevrouw Floris gevraagd om ook iets aan 
promotie van de gilden bij de jeugd te gaan 
doen. Floris wil hiervoor eigentijdse middelen 
in gaan zetten. Deze promotie-actie moet nog 
nader uitgewerkt worden.

De ambtenaren van het provinciehuis hebben 
de bovenstaande acties gerealiseerd met 
de hulp van Frans Vriens en Johan Vriens. 
Zij hebben in het tot stand komen van de 
promotie-activiteiten veel werk verricht om 
de provincie te voorzien van informatie. 
Ze hebben alle input aangeleverd voor het 
vullen van de digitale gildekaart. Ze hebben 
de verwerkte input gecontroleerd, verbeterd, 
aangevuld en goedgekeurd. Zij hebben de 
vitrinekast ingericht met attributen die ze 
zelf hebben uitgezocht. Ook gaan ze zorgen 
voor de verspreiding van de prentbriefkaart. 
Ze hebben intensief overlegd met de amb-
tenaren, digitaal, telefonisch en persoonlijk. 
Hiervoor hebben ze vrij genomen van hun 
werk. Frans Vriens: “We hebben dit met gilde-
liefde gedaan.” Chapeau voor de broers Frans 
en Johan Vriens van het Udenhoutse Gilde 
Sint Antonius - Sint Sebastiaan! n

Gilde-biatlon in het Huis voor      Brabant
De ondertekening van het convenant, v.l.n.r.: KNTS-secretaris Jack Evers, de commissaris van de Koning Wim van de Donk,  
KNTS-voorzitter Eric Jan van Eggelen en staatssecretaris Klaas Dijkhoff.
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REPORTAGE
Door: Antoine van der Schoot

Op vrijdag 12 februari 2016 was het zover 
voor ons gilde, om samen met het Bossche 
gilde De Oude Schuts, de muzikanten De 
Stadspijpers en met tot leven gekomen 
figuren uit de schilderijen van Bosch, een 
spektakel mee te gaan maken bij de opening 
van het Jheronimus Bosch jaar. Voordat het zo 
ver was, kwamen we om half elf ’s ochtends 
bij elkaar in ons gildehuis Het Gulden 
Schot, om daarna met een kleine veertig 
gildebroeders in de bus naar Den Bosch te 
vertrekken, richting de Hinthamerstraat, om 
ons te melden in de Muzerije. Tijdens de rit 
naar Den Bosch gonsde het in de bus, want 
later die dag zou er Koninklijk bezoek zijn en 
niet te vergeten, de dag zou live uitgezonden 
worden door Omroep Brabant en de NOS 
op NPO1. Na wat omwegen in verband met 
afsluitingen, arriveerden we bij de Muzerije, 
waar ieder zich moest legitimeren. Rond 
twaalf uur vertelde de organisatie van ‘Bosch 
500’ ons het verloop van die dag en zo bleek 
dat we twee keer acte de présence zouden 
geven: bij de Sint Jan en daarna in optocht 
richting het Noordbrabants Museum. Het zou 
een middeleeuwse dag worden voor het Gilde 
Sint Antonius Abt uit Nuland. 
Rond de klok van half één kwam het sein 
om ons te begeven richting het grasveld 
bij de Sint Jan. Daar stelden we ons op in 
een rij, samen met De Oude Schuts, om 
in vol ornaat Koning Willem-Alexander te 
ontvangen voordat hij de Sint Jan zou bin-
nenlopen. Tijdens het wachten op de Koning 
(en misschien is Koningin Maxima er ook 
bij…) stonden verscheidene fotografen en 
cameraploegen tegenover ons ook te wachten 
op de komst van de Koning. Onze jeugdleden 
vonden al die fotografen erg interessant, maar 
toch vooral de cameraploegen van de NOS en 
Omroep Brabant. 

Het werd helemaal spannend toen de klokken 

van de Sint Jan één uur sloegen, want dan 
zou ook de live uitzending beginnen op 
televisie. Toch nog even wachten, maar daar 
kwam dan de stoet aanrijden met Koning 
Willem-Alexander, die vol verwachting uit de 
auto stapte, het publiek links en rechts een 
hand gaf en toen richting de Sint Jan liep 
samen met burgemeester Rombouts en Van 
de Donk, de commissaris van de Koning. Het 
was prachtig om te zien hoe Koning Willem-
Alexander samen met de burgemeester en de 
commissaris een kleine drie meter voor het 
gilde langskwam met een goedkeurende knik 
van de Koning en een duim van Rombouts, 
speciaal voor onze jeugd-gildebroeders. 

Nadat de Koning de Sint Jan binnen was 
gegaan en wij als gilde samen met De Oude 
Schuts weer terugliepen voor een kleine 
pauze, stuiterden onze jeugd-gildebroeders 
vol trots: ze hadden de Koning gezien en 
waren misschien wel al op tv te zien. Eenmaal 
terug in de Muzerije kreeg ieder een heerlijk 
lunchpakketje met koffie of fris, dat gretig 
werd aangepakt omdat het buiten best koud 
was. Binnen waren er verschillende groepen 
die zich verkleedden als door Jeroen Bosch 
geschilderde figuren. Op dat moment was 
het al prachtig om te zien: vogels met lange 
nekken en blauwe ogen en anderen in een wit 
pak met rare hoedjes op. Het leek of we in een 
schilderij van Jeroen Bosch stonden. 

In januari is aan het Gilde Antonius Abt Nuland gevraagd om acte de présence te geven bij de opening van 
het Jheronimus Bosch jaar in ’s-Hertogenbosch: het begin van 500 jaar Jeroen Bosch, een eerbetoon aan de in 
‘s-Hertogenbosch geboren en getogen middeleeuwse schilder Jheronimus van Aken, bekend onder zijn artiestennaam 
Jheronimus Bosch. Hieronder is beschreven hoe het Gilde Sint Antonius Abt uit Nuland de dag van de opening heeft 
beleefd.

Koning Willem Alexander loopt langs het Gilde Sint Antonius Abt te Nuland.

Gilde Nuland en het circus Jeroen   Bosch
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Binnen in de Sint Jan-basiliek deden monseig-
neur Hurkmans en burgemeester Rombouts 
een openingswoord. Na een klein uur werden 
we weer buiten verwacht.

Het moment suprême was daar: de grote 
deuren van de kathedraal gingen open 
en de optocht begon, eerst enkele Jeroen 
Bosch-figuren en dan de gilden. Het was even 
wachten op de Koning en de genodigden, 
maar dan mochten wij ons visitekaartje gaan 
afgeven. De Sint Jan werd gevuld met bazuin-
geschal en slaande trom, dat is dan toch altijd 
weer geweldig om te horen. ‘Doar hedde de 
Guld’, leek op de gezichten te staan. Daar 
liepen we dan, dwars door de Sint Jan richting 
de Parade, waar we meteen stilhielden omdat 
er een lied ten gehore werd gebracht aan de 
Koning en genodigden. Het lied ‘Het land van 
Maas en Waal’, dat speciaal aangepast was en 
ook zeker van toepassing was op deze dag. 
Ali B (oftewel Ali Bosch?) en Brace brachten 
het lied ten gehore. Het lied dat origineel van 
Boudewijn de Groot is, werd realistisch en 
past daarom goed in dit verslag. Iedereen 
keek zijn ogen uit hoe het spektakel vorderde 
onder de groene hemel in de blauwe zon, 
lopend langs een blikken harmonieorkest, 
spelend op een podium met Ali B als in een 
grote regenton. En daar trok dan de optocht 
door de straten van het grote ‘Bossche’ met 
het circus Jeroen Bosch! En daar liepen ze met 
een kater voorop en daarachter twee konijnen 
met een trechter op hun kop. En achter ons de 
grote snoeshaan, die een glazen ei legt wan-
neer je het schudt. We staken de loftrompet 
en ook een dikke draak voor op het feestje 
van Klaas Vaak. Tja, zo kun je de tekst wel wat 
aanpassen en dan lijkt het op de visioenen 
van een gildebroeder van wat er die dag te 

zien was. Maar een feest was het, vooral de 
ooh´s en de aah´s lopend langs de drang-
hekken richting het Noordbrabants Museum. 
Niet alleen voor ons gilde maar natuurlijk ook 
vooral voor de figuren die meeliepen in de 
optocht richting het museum.

Halverwege de optocht werd het nog mooier. 
Langs de dranghekken stonden toch zeker 
driehonderd Brabantse gildebroeders en -zus-
ters, die ook hun steentje bijdroegen op deze 
bijzondere dag. Een kleurrijk schouwspel, dat 
normaal op een gildedag ook te zien is. 
Eenmaal in de Verwerstraat draaide Koning 
Willem-Alexander af naar het Noordbrabants 
Museum, om met een hooivork een baal hooi 
uit een ‘muur’ te halen en daarmee was de 
tentoonstelling geopend. Het hooi was een 
link naar het schilderij ‘de Hooiwagen’. 

Ondertussen liepen wij weer terug richting 
de parade. Eenmaal daar aangekomen zong 
Ali B op een speciaal podium, terwijl wij naar 
de spiegeltent liepen voor een versnapering. 
Buiten de tent kwamen de gildebroeders en 
-zusters van Maasland met slaande trom 
en vliegend vaandel in optocht voorbij en 
zij werden met een applaus van ons gilde 
binnengehaald. Binnen in de tent kon je 
het broederschap en de warmte voelen, het 
voelde zoals gewoonlijk als een warme deken. 

In het Noordbrabants Museum ging het nog 
even door, maar voor ons kwam het einde in 
zicht van deze dag. Een vorstelijke dag met 
prachtige figuren, kleurrijke gildebroeders en 
-zusters, een dag die altijd in het geheugen 
van vele gildeleden blijft gegrift. Dus, om in 
de stijl te blijven van het lied over het circus 
Jeroen Bosch, het werd een dag met een 
gouden hemel en een zilveren zon en een-
ieder die praat en zingt en we lachen allemaal, 
want daarachter de hoge bergen ligt het land 
van Jheronimus Bosch!

Terug in ons eigen gildehuis in Nuland werd 
er geproost op deze dag, omdat toen iedereen 
besefte wat er nou echt gebeurd was. Kortom, 
wat bij ons geldt en bij elk ander gilde: De 
Guld is altijd keigezellig. n

Onze jeugd had er wel oren naar.

Officiële opening door de Koning.

Gilde Nuland en het circus Jeroen   Bosch

Jheronimus woonde op de markt in Den Bosch, waar hij zijn schilderkunst ontwikkelde. 
Hij maakte beroemde schilderijen zoals: de Tuin der lusten, de Hooiwagen en de 
Verzoeking van de Heilige Antonius. Hoewel hij tijdens zijn leven al een beroemd schilder 
was en opdrachten kreeg van het hertogelijk hof van Brussel, ging Jheronimus ook de 
geschiedenis in als ‘den duvelmakere’ vanwege zijn surrealistische schilderkunst. Nu, 500 
jaar later, is Jeroen Bosch beroemder dan ooit, want tijdens dit schrijven is de overzichts-
tentoonstelling ‘Visioenen van een genie’ met 380.000 tickets helemaal uitverkocht.

deze  foto graag in hogere 

resolutie sturen
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REPORTAGE
Door: Job van der Zwan

Door een slagboom, enkele jaren geleden 
opgericht op Mierlose grond, die sluipverkeer 
tegen moest gaan vanuit Mierlo naar 
Het Dierenrijk en het golfterrein, was het 
gildeterrein het enige stukje Mierlose grond 
geworden dat niet meer direct bereikbaar was 
vanuit het dorp. Gildebroeders die moeilijk ter 
been waren, moesten daarom (met de auto) 
een omweg maken van zo’n 10 kilometer, 
via Geldrop en Nuenen naar het gildeterrein, 
waar een steeds krakkemikkiger wordende 
19-jaar oude schuilhut en de schutsbomen 
stonden. De locatie was behoorlijk afgelegen, 
hoewel toch wel mooi, met zicht op de apen-
berg en de grote volière van het Dierenrijk. 
En met regelmatig ooievaars boven op de 
schutsbomen. Toch moest je behoorlijk 
goed bekend zijn en geïnformeerd om het 
gildeterrein te kunnen vinden. Maar ook het 
gegeven dat het gilde op den duur haar vaste 
stek moest verlaten vanwege andere bestem-
mingen (uitbreiding Dierenrijk), was een 
aantal jaren geleden een goede reden om met 
de gemeente Geldrop-Mierlo in gesprek te 
gaan en uit te kijken naar een andere locatie.

IDEALE LOCATIE
Het nieuwe gildeterrein werd gevonden op 
een ‘reststukje’ naast de sportvelden van de 
Hockeyclub Mierlo, de Lopersgroep Mierlo 
en de korfbalvereniging Midako, aan de 
Oudvensestraat. En daarnaast mooi gelegen 
aan het Kanaal. Het keurig onderhouden 
veld van zo’n 4500 m2 was te klein voor een 
nieuw sportveld, maar heel geschikt voor het 
gilde. De afstand tot het dorp vanaf de nieuwe 
locatie is nu nog maar een paar honderd 
meter. Na tal van besprekingen en formali-
teiten, vergunningen aanvragen, enzovoorts, 
kon op Koningsdag 27 april 2015 het eerste 

schot gelost worden (op een ballon) voor de 
start van de nieuwbouw door de grote trekker 
en bouwcoördinator Wim Schreurs. Nog 
geen maand later begon het grondwerk, het 
metselen startte in juli 2015, de schutsbomen 
van het oude terrein werden eind juli geplaatst 
en in september kon het koningschieten op 
het nieuwe gildeterrein met daarop het casco 
van het nieuwe gildehuis plaatsvinden. Bij de 
openingsfestiviteiten op 10 april van dit jaar, 
bleek de grote vreugde van alle gildebroeders 
en -zusters voor deze prachtige locatie. De 
regerend deken Sjoerd Overwater memo-
reerde dit in zijn openingswoord, alvorens 
de burgemeester van Geldrop-Mierlo, de 
heer Berry Link, de granieten wandtegel 
onthulde. Met daarop het gildelogo en de 
tekst: “Ons Gildehuis, geopend 10 april 2016”. 
Het nieuwe gildehuis heeft een grootte van 
zo’n zestig m2, met een even groot overdekt 
terras met zicht op de schutsbomen. Verder 
zijn natuurlijk alle voorzieningen conform de 
huidige bouwvoorschriften aanwezig, zoals 
toiletten, een open keuken en een bar. Het 
gilde beschikt over zes schutsbomen voor 
geweer en twee bomen voor de kruisboog. Na 
de openingshandeling door de burgemeester, 
sprak pastoor Jacques Kloeg van de Mierlose 
parochie Sint Lucia, een speciaal gebed uit 
om het gebouw te zegenen. Hij benadrukt in 
zijn gebed het belang van de samenhang en 
de empathie tussen het gilde en de Mierlose 
gemeenschap. Zeer veel Mierlose broeders 
(en sinds kort ook de gildezusters) zijn lid van 
meer dan één vereniging in Mierlo. Zodoende 
zijn er zijn dus vele dwarsverbanden tussen 
het gilde en tal van andere verenigingen, 
koren en muziekgroepen, en zo ook de 
Mierlose gemeenschap. De burgemeester 
had daar in zijn openingswoord ook al op 

gewezen.

VEEL EIGEN WERK DOOR VRIJWILLIGERS
Dat het nieuwe gildehuis in een recordtijd van 
nog geen jaar is gerealiseerd, heeft voor een 
groot deel te maken met het feit dat het Sint 
Catharina en Sint Barbara Gilde binnen haar 
vereniging diverse leden heeft die niet vies 
zijn om de handen uit de mouwen te steken. 
Mensen als bijvoorbeeld Wim Schreurs, 
de bouwcoördinator, en Toon Romonesco, 
die begin 2016 door de burgemeester van 
Geldrop-Mierlo werd benoemd tot Mierlose 
Mens 2016, wegens zijn grote verdiensten als 
vrijwilliger voor tal van verenigingen, waar-
onder het gilde. Maar ook de duizendpoot 
Pieter Doensen en vele andere vrijwilligers 
die in de weekenden gebruik mochten maken 
van de grotere machines van hun werkgever, 
hebben vele uren in het weekeinde, door de 
week, ’s avonds of (bij de 65-plussers) op de 
‘normale werkdagen’, menig zweetdruppel en 
soms een bloeddruppel vergoten bij de bouw, 
de afwerking en de inrichting van het gebouw. 
De bouw is verder mogelijk geworden door 
enkele grote giften en leningen van de 
gildebroeders en met (financiële) steun van 
de Beheersmaatschappij Gulbergen en Het 
Dierenrijk, omdat het gilde nog voor het 
verstrijken van de officiële huurtermijnen was 
verhuisd en het terrein ‘schoon’ opleverde. 
Niet alleen de financiën maakten een 
vlotte bouw mogelijk. Ook giften in natura, 
bouwmaterialen en alle aluminiumramen 
en deuren via een vriend van het gilde, 
leverden een aanzienlijke besparing op bij de 
uiteindelijke begroting en het kostenplaatje 
van de bouw. Natuurlijk mogen de architect 
Koen van Herk en de aannemer Jan Koolen 
uit Mierlo niet onvermeld blijven. Er is nogal 

Het verenigingsjaar 2015 gaat voor het Sint Catharina en Sint Barbara Gilde in Mierlo de archieven in als de grote 
nieuwe start van het gilde dat dateert uit het jaar 1474.
Al vele jaren was het voor het Catharina en Barbara Gilde een langgekoesterde wens om de locatie aan het 
Heideschoor in Mierlo in te ruilen voor een beter bereikbare locatie. En dan nog het liefst nabij het centrum van  
het mooie kersendorp. 

Een nieuwe start 
Van Schuilhut naar Gildehuis
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wat geïmproviseerd om op de kosten voor de 
bouw te besparen.

EEN NIEUWE EREGILDEBROEDER
Na de openingstoespraakjes kwam een 3de 
hoogtepunt: de benoeming van Wim Schreurs 
tot ere-gildebroeder van het Sint Catharina 
en Sint Barbara Gilde. Dit besluit was door 
alle broeders en zusters van het gilde tijdens 
de jaarvergadering in maart 2016 unaniem 
genomen (toen Wim Schreurs op vakantie 
was). Sinds vier jaar geleden de eerste stap 
werd gezet richting een nieuw gildehuis, 
was Wim meer dan actief betrokken bij de 
totstandkoming van het nieuwe onderkomen. 
Vanaf de daadwerkelijke start van de bouw een 
jaar geleden, was hij bijna dag en nacht bezig 
met allerlei werkzaamheden. Regerend deken 
Sjoerd Overwater: “Hij had nog net zijn bed 
hier niet staan, zo vaak was hij hier aanwezig: 
timmeren, vloertegels leggen, de wandtegels 
in het toilet, de keuken plaatsen, enzovoort.” 
Wim kreeg een mooi ingelijst zilveren schild, 
met daarop gegraveerd de contouren van 
het nieuwe gildehuis en vermelding van zijn 
eretitel met de datum.

Acht nieuwe gildebroeders en gildezusters
Het Sint Catharina en Sint Barbara Gilde 
Mierlo heeft in april 2015 tijdens de algemene 
jaarvergadering met overgrote meerderheid 
ja gezegd tegen het voorstel van de overheid 
om met onmiddellijke ingang dames toe te 

laten binnen het gilde. De broeders waren het 
tijdens een eerder gehouden enquête eind 
2014 al vrijwel unaniem eens, dat de eisen 
voor het lidmaatschap bij het gilde verruimd 
moesten worden en vrijwel alle broeders 
vonden ook, dat eenmaal lid, de dames 
ook gelijke rechten zouden moeten hebben 
als de broeders. Dus ook vrouwen zouden 
gildekoning(in) moeten kunnen worden en 
ook lid van de overheid. Al met al is het besluit 
van de broeders voor een traditioneel gilde 
een enorme omwenteling. Immers, in het 
logo van het gilde staat uitdrukkelijk vermeld: 
1474. Dit is het jaar waarin het gilde voor het 
eerst in oude documenten werd vermeld. Het 
gilde is sinds haar eerste vermelding in de 
archieven, dus nu 542 jaar lang, een typische 
mannenclub geweest. En niet alleen in Mierlo. 
Vrijwel alle traditionele gilden zijn nog echte 
‘mannenbolwerken’. Jonge meiden (dochters 
van gildebroeders) die mee mochten doen 
met het koningschieten en soms zelfs 
jeugdkampioen (koningin) werden, moesten 
eenmaal 18 jaar geworden het gilde verlaten. 
Aan deze ongelijkheid heeft het Sint Catharina 
en Sint Barbara Gilde Mierlo nu een eind 
gemaakt. Tijdens de teerdag in december 
2015, werden de volgende dames tot gilde-
zuster geïnstalleerd: Irene Robbertsen, Nelly 
de Hoon, Marianne van der Zwan en Mien 
van de Burgt. Irene is de echtgenote van de 
gildeheer Teus Robbertsen, Nelly en Marianne 
zijn de echtgenotes van reeds geïnstalleerde 

gildebroeders Piet de Hoon en Job van der 
Zwan, en Mien van de Burgt is de weduwe van 
Lid van Verdienste Piet van de Burgt. Naast 
bovengenoemde vier gildezusters werd het 
Sint Catharina en Sint Barbara Gilde Mierlo 
ook nog uitgebreid met drie gildebroeders: 
vader, zoon en kleinzoon Ronken, te weten 
Ties, Bernard senior en Bernard junior. 
Alledrie waren zeer actief betrokken bij de 
bouw van het nieuwe gildehuis,. En alledrie 
zijn regelmatig rond de schutsbomen te 
vinden als schutter. Naast de zeer heuglijke 
installatie van de vier zusters en drie nieuwe 
broeders, werd er ook nog een nieuwe 
aspirant-gildezuster geïnstalleerd, Sevenja 
Ronken, die hopelijk nog dit jaar bazuin gaat 
blazen. Tijdens de jaarvergadering in 2016 
werd nog een nieuwe gildezuster geïnstal-
leerd: Henriëtte van Hoek, de echtgenote 
van gildebroeder Mathé van Hoek. Het Sint 
Catharina en Sint Barbara Gilde is nu met 
zesendertig broeders en zusters en één 
(statutair) rustend lid weer mooi op sterkte. 
De gemiddelde leeftijd is flink gedaald met 
de komst van enkele jongere broeders en 
zusters. Al blijft het gilde continu uitkijken 
naar nieuwe (jongere) leden (man of vrouw). 
De buurgilden van Kempenland District 
Noord kunnen met de broeders en zusters 
van het gilde in Mierlo kennismaken tijdens 
de komende districtsdag op 28 augustus 
aanstaande. n

Groepsfoto van het gilde tijdens het koningschieten in september 2015.

Een nieuwe start 
Van Schuilhut naar Gildehuis

deze  foto graag in hogere 
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REPORTAGE
Janny Coenen-van Bussel

Tussen twaalf en één uur worden de gildes, 
die al actief waren tijdens het leven van 
Jeroen Bosch (1450-1516), verwacht in een 
gymzaal in Den Bosch, waar we ons kunnen 
omkleden. Van tevoren zijn, in verband met 
veiligheidseisen, onze persoonlijke gegevens 
doorgegeven en in diverse mails is ons op 
het hart gedrukt onze identiteitskaarten niet 
te vergeten. Zonder ID geen deelname! Bij 
binnenkomst moeten we ons melden, wordt 
onze naam gecheckt en krijgen we een geel 
polsbandje. In de administratie schijnen 
al foutjes te zijn geslopen, een heel gilde 
staat niet vermeld. Voor de inwendige mens 
wordt goed gezorgd. Er is koffie en thee 
met Bossche koek. Later worden er warme 
worstenbroodjes uitgedeeld. 
Tegen half twee wordt er om stilte gevraagd 
en krijgen we instructies. Het is de bedoeling 
dat we zo dadelijk ons buiten op gaan stellen. 
Voorop de tamboers en bazuinblazers, die 
onderling een mars en muziek moeten 
afspreken, daarna koningen, vaandeldragers 
en vendeliers en op het laatst de gewone 
gildeleden. We moeten met tweeën lopen, aan 
weerszijden van de straat, een afstand in acht 
nemend met de voorganger van 2 à 3 meter. 
Arriveren we bij het Noord-Brabants museum, 
dan posteren we ons langs de kant van de 
weg op diezelfde afstand. 
Het is een immense stoet, achteraan hoor 
je de tamboers in het geheel niet, dus in 
de maat lopen is er niet bij. We lopen via 
de Vughterstraat naar de Markt, waar het 
standbeeld van Jeroen Bosch ons de rug 
heeft toegekeerd. Voorbijgangers houden 
hun mobieltjes omhoog, filmen de kleurrijke 
stoet, fototoestellen klikken. Gildezusters 
worden aangeklampt om te vertellen waar we 

vandaan komen, een kapitein wordt verzocht 
even te poseren. Via de Kerkstraat naderen 
we de Sint-Jan, waar Willem-Alexander schijnt 
te vertoeven. Boven uit de toren wappert de 
vaderlandse driekleur naar alle vier de wind-
richtingen, ook de monumentale voorgevels 
zijn getooid met het rood-wit-blauw. Op de 
Parade staan de mensen rijen dik achter de 
dranghekken, kinderen hebben grijze mutsjes 
op in de vorm van een trechter, zij steken 
hun handjes uit, die wij aanraken. Wat een 
feest, wat een ontvangst! Bij de hoek van de 
Peperstraat met de Verwerstraat valt de stoet 
stil, de kop heeft het museum bereikt. Het 
lange wachten begint, een banner met de 
tekst “Welkom thuis Jheronimus”, hangt over 
de straat. Een televisiecamera staat gereed 
op de hoek, een menigte politieagenten in 
hun zwart met gele uniformen is op de been. 
Mensen hangen boven uit de ramen, hen 
wordt gesommeerd het venster te sluiten. 
Een zijstraat is volledig door een vrachtauto 
geblokkeerd, die dwars over de weg staat, 
hiermee een incident als in Apeldoorn tijdens 
Koninginnedag 2009 voorkomend. Niets 
schijnt aan het toeval te zijn overgelaten. Toch 
vreemd dan dat onze bandjes niet gecontro-
leerd zijn en al die mensen achter ons staan. 
Zijn zij allemaal gescreend? 
Het is koud, een mager zonnetje probeert 
ons zo nu en dan nog iets te verwarmen. Om 
de tijd door te komen, praten we wat met 
elkaar of de toeschouwers. Rond half drie zien 
we beweging in de verte, de Jeroen Bosch 
Verkennersband komt aangemarcheerd, 
gevolgd door gilde de Oude Schuts uit 
Den Bosch in hun prachtige middeleeuwse 
gewaden. Een monsterlijk grote vis met 
menselijk-ogende achterpoten zweeft boven 

de straten en daar is hij dan, onze koning! Hij 
is langer dan gedacht, steekt boven een trotse 
burgemeester Rombouts uit. Hier en daar 
drukt hij wat handen, kijkt dan weer vooruit 
en haast zich verder achter de vis aan. Willem-
Alexander wordt gevolgd door een stoet 
bekende Nederlanders. We ontdekken René 
Bastiaanse, die bij Omroep Brabant het cul-
tuurhistorische programma “de Wandeling” 
presenteerde, acteur Jeroen Krabbé en lied-
jeszanger Boudewijn de Groot. Zijn lied “Het 
land van Maas en Waal” (“Daar trekt over de 
heuvels en door het grote bos, de lange stoet 
de bergen in van het Circus Jeroen Bosch”), 
wordt op de Parade op een eigentijdse wijze 
vertolkt door rapper Ali B met compagnon 
Brace. Verder ontwaren we in het gevolg 

Na sombere carnavalsdagen met veel regen en krachtige stormvlagen, zodat meerdere optochten werden afgelast 
-onder andere in Den Bosch-, is het weer vandaag ,12 februari 2016, redelijk te noemen. Wolkenvelden worden 
afgewisseld door blauwe lucht. Er is geen neerslag voorspeld en de temperatuur bedraagt zes graden.

Opening Jeroen-Boschten-
toonstelling door koning 
Willem-Alexander

Eén van de creaties van de feestelijke optocht.
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bisschop Hurkmans, Annemarie Jorritsma, 
fractievoorzitter van de VVD in de 1ste kamer, 
en achteraan oud minister-president Jan 
Peter Balkenende. Achter het gilde van Sint 
Antonius Abt uit Nuland in hun groen-witte 
pakken, rijden drie auto’s met nummerplaten 
AA voorbij, waarna het spektakel pas echt los-
barst. Figuren in strakblauwe pakjes hebben 
een doorzichtige koker voor hun gezicht, 
waarin lampjes branden en waaruit afschu-
welijke geluiden klinken. Grote afzichtelijke 
blauwe vogels steken hun koppen ver boven 
de menigte uit, hun voeten met zwemvliezen 
flapperen over de grond. Zwart-rode reu-
zeninsecten, een soort sprinkhanen, lopen op 
zwarte stelten voorbij. Een muziekgezelschap 
in oude klederdracht zorgt voor een vrolijke 
noot, terwijl jongeren in bruine outfits door 
een soort zak over hun schouders hun armen 
niet kunnen gebruiken. Verder gaat de stoet: 
Rare hoofden op lange stokken passeren ons, 
gevolgd door een groep in oude Bossche 
klederdracht, die de zeven hoofdzonden op 
borden met zich meedraagt. Een soort hel-
lemonsters, eveneens op stelten, geven – in 
hun sombere bruin-zwarte pakken gelardeerd 
met oranje-gele “vlammen” – gestalte aan 
hel en verdoemenis. Zilveren monsters met 
afzichtelijke koppen, een soort dinosauriërs, 
bezien de menigte van bovenaf. Zo nu en dan 
duikt er een gretige bek naar beneden, kin-
deren gillen. Nadat wat kleurrijke figuren ons 
voorbij gelopen zijn, naderen twee huizen-

hoge hoorns van metaal, “bereden” door een 
persoon. Deze schijnen al in juni 2013 op het 
water bij de Bossche Parade dienst te hebben 
gedaan. Het is alles fantastisch om te zien, de 
hele optocht getuigt van groot vakmanschap 
en oog voor detail. Een volgende groep zeult 
een kist met zich mee, de doodskist van 
Jeroen Bosch, die vijfhonderd jaar geleden 
gestorven is? Zij dragen monnikspijen en 
hebben stervormige gezichten. Na hen volgt 
wederom een grote groep personen, die 
ook erg belangrijk schijnen te zijn. Zijn zij 
de sponsors die dit alles mogelijk hebben 
gemaakt? Een chique geklede mevrouw prijst 
ons: “Wat zien jullie er allemaal geweldig 
uit!”. Met de Koninklijke Harmonie eindigt de 
optocht, waarna de gildeleden aansluiten, nu 
wat dichter op elkaar. 

Willem-Alexander is ondertussen doorge-
lopen, de vendeliers neigen braaf hun vaan-
dels. Niet te laag, want dan sla je de koning 
tegen zijn hoofd. Daarna arriveert de koning 
op het binnenterrein van het museum. Een 
hooimijt van grote blokken is voor de ingang 
gebouwd, figuurtjes in rode nauwsluitende 
pakjes dansen rond. Een riek steekt in een 
blok, dat de koning dient te verwijderen. 
Hierna schuift de ingang open, de tentoon-
stelling is geopend. Wie had gedacht de 
koning te mogen volgen, komt bedrogen uit. 
De koning is binnen en wij staan buiten.

Via een omweg bereiken we opnieuw het plein 
van de Parade, waar de diverse monsters 
hun show weggeven. Ook de hoorns staan 
opgesteld. Wij verdwijnen in de zogenaamde 
“spiegeltent”, een prachtige authentieke 
tent, die de sfeer van vervlogen tijden 
ademt. Er hangen warmtelampen die onze 
verkleumde handen en voeten wat ontdooien. 
Automatisch gaan onze ogen naar het 
kleurrijke plafond van gedrapeerde damast. 
We krijgen een consumptiebon en halen 
wat te drinken. Voor een scherm staan wat 
stoeltjes, er worden films getoond. Een man 
verhaalt over het leven van Jeroen Bosch, hij 
is nauwelijks verstaanbaar. Even later begint 
er een animatiefilmpje over de hel. Kleine 
duiveltjes met vleugels, zoals wij die vroeger 
bij de catechismusles kregen voorgeschoteld, 
pesten de mensen, vliegen er vanuit het water 
mee omhoog en laten hen dan vallen in het 
hellevuur. 
Het is tijd om te vertrekken, over een uur 
sluit de gymzaal, we moeten onze jassen en 
andere spullen nog halen. Moe, koud, maar 
voldaan – we hadden dit spektakel echt niet 
willen missen – aanvaarden we de terugreis. 
We hebben een bijzondere dag achter de rug, 
dat maak je maar eens in je leven mee! En die 
unieke tentoonstelling, die gaan we zeker nog 
bekijken.  n

(Janny Coenen-van Bussel is gildezuster van 
Sint-Joris Zesgehuchten)

De gilden opgesteld in één van de straten in het centrum van Den Bosch.

Opening Jeroen-Boschten-
toonstelling door koning 
Willem-Alexander

deze  foto graag in hogere 

resolutie sturen
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Een jeugdige deelnemer wordt vakkundig 
begeleid.

Concentratie bij deze deelnemer.

Jeugdkoning Bart van der Veeken.

Open Essche Jeugdkampioenschap traditioneel schieten
Het Essche Sint Willebrordusgilde is een actieve 
vereniging die een duidelijke plaats inneemt 
in de Essche gemeenschap. Door contact te 
houden met de jeugd uit het dorp, wordt de 
basis gelegd voor een goede toekomst voor 
het gilde. Naast het invullen van lessen op de 
basisschool worden ook diverse jeugdactiviteiten 
georganiseerd door het gilde. 
Tijdens het schoolprogramma is kennisgemaakt 
met het gilde op het gebied van vendelen, 
trommen, bazuinblazen en met schieten met 
de luchtbuks en het lasergeweer. In navolging 
op de vraag van de Essche Jeugd om te schieten 
met het kogelgeweer, waarmee het traditionele 
gildeschieten wordt beoefend, is het Essche 
open jeugdkampioenschap in deze discipline 

georganiseerd. Met twintig deelnemers mag de 
organisatie als een succes beschouwd worden. 
Daar zowel geoefende eigen jeugdleden als 
ongeoefende schutters deelnamen aan het kam-
pioenschap, is de wedstrijd in twee categorieën 
verschoten. Hieronder de resultaten:
Ongeoefende schutters: 1ste prijs Teun Bressers, 
2de prijs Vera Bressers, 3de prijs Joris Kraamer.
Geoefende schutters: 1ste prijs Nick van Krieken, 
2de Prijs Mark van Bragt, 3de prijs Thomas van 
de Ven.
Als vervolg op de jeugdcompetitie zal in 2016 op 
een houten vogel worden geschoten voor de titel 
jeugdprins en burger-jeugdprins. Op deze wijze 
hoopt het gilde de jeugd aan zich te kunnen 
binden. n

Jeugdgildebroeders oefenen in Veghel
De Hoge Schuts is een kring van dertien 
gilden rondom Veghel, die jaarlijks een 
gildendag organiseert. Dit jaar op 10 juli in 
Nistelrode en in 2017 op zondag 28 mei zelfs 
in ons eigen Veghel. Dan komen gilden bij 
elkaar om met elkaar de sportieve strijd aan 
te gaan. Om de jeugdgildebroeders goed op 
deze wedstrijden voor te bereiden is er jaar-
lijks een Kaderdag in gildekring Hoge Schuts, 
waar ze voor een vakkundige jury hun kunsten 
kunnen vertonen. Zo kunnen ze alvast in een 
ongedwongen sfeer oefenen voor de echte 
wedstrijden later dit jaar. Eerst iets opbouwen 
en leren en dan meedoen aan de gezamenlijke 
wedstrijden.

Zondagmorgen 10 april, was die jaarlijkse 
Kaderdag in Veghel. Er was een ruime afvaar-
diging van de diverse gilden aanwezig op 
het terrein van het Sint Barbaragilde. Onder 
een lekker zonnetje was het een gezellige 
drukte. Er werd fanatiek getrommeld, bazuin 
geblazen en gevendeld door zowel jongens als 
meisjes. Na afloop van hun oefening kregen 
ze uitleg van de juryleden over aan welke 

punten ze nog aandacht moesten besteden 
voor verbetering. Rond twaalf uur vond de 
prijsuitreiking plaats. Alle deelnemers ont-
vingen een certificaat en het juryrapport. De 
winnaars ontvingen een mooie wisselbokaal 
in de vorm van een beeldje van een tamboer, 
bazuinblazer of vendelier. n

Koningschieten 
jeugd gilde Sint 
Jan Wernhout
Zondag 24 april is er voor de tweede keer bij 
het Gilde Sint Jan door de jeugd van tien tot 
achttien jaar gestreden om de titel koning(in) 
jeugd. Diegene die hieraan deelnemen 
kunnen om de week bij gilde Sint Jan komen 
schieten onder begeleiding met de buks. 
Om ze zo voor te bereiden, zodat ze op 
achttienjarige leeftijd met het flobert mogen 
schieten als ze daar interesse voor hebben. 
De jeugd wordt begeleid om ze om de beurt 
op de wip en vogel te laten schieten met de 
buks. Wie de vogel naar beneden haalt wordt 
de koning(in). Het is een dag met wind, regen 
en zonneschijn, maar dat mag de pret niet 
drukken. Na ongeveer twee uur en vijftien 
minuten wordt de vogel door Bart van der 
Veeken neergehaald en is hij voor het jaar 
2016 de nieuwe jeugdkoning bij gilde Sint Jan 
Wernhout. n

Is jouw medelezer nog geen abonnee?
De Gildetrom het blad voor jong en oud.



26 27

Laarbeekkoningschieten ook voor de jeugd
Terwijl de grote gildebroeders en -zusters 
van het Sint Margarethagilde en het Onze 
Lieve Vrouwegilde, beiden uit Aarle-Rixtel, 
het Sint Servatiusgilde uit Lieshout, het Sint 
Leonardusgilde van de Donk en van het 
organiserende Beekse Antoniusgilde strijden 
om de titel van Laarbeekkoning, wordt op 
een bijveld fanatiek geschoten door een 
aantal jongens en meisjes. Sommigen zijn 
jeugdlid en voor anderen is het de eerste 
kennismaking met het gilde en het schieten. 
Met een luchtbuks proberen ze de vogel naar 
beneden te halen, maar evenals bij de groten 
heeft dit nogal voeten in aarde. Kort nadat Jan 
Rovers zich bij de groten koning schiet, legt 

Pieter Smulders aan en schiet raak. Maar er 
gebeurt niets. Zijn opvolger legt aan en op het 
moment dat hij wil schieten blaast een hevige 
windstoot de vogel toch naar beneden. 
En zo wordt Pieter Smulders, jeugdven-
delier van het Sint Margarethagilde, toch 
jeugdkoning. 
Het betrekken van de jeugd bij het schieten is 
een succes geweest en het is misschien wel 
iets om deze activiteit onderdeel te maken van 
het Laarbeekkoningschieten.
Het organiserende gilde heeft onder andere 
bij het schieten voor de jeugd veel steun 
gehad van gildebroeders van het Sint 
Leonardusgilde. n

Tim van Kuijk 
brengt vendelgroet
Tijdens de patroonsdagviering van het Sint 
Sebastiaangilde Borkel, mocht de zevenjarige 
Tim van Kuijk een vendelgroet brengen aan 
de elf jubilarissen van het gilde. Tim is nog 
maar net bij het gilde en ook nog het jongste 
lid. Goed gedaan Tim!

Vrije (jeugd)wedstrijd handboogschieten op doel 
Op zondag 17 april 2016 werd naast het federa-
tietoernooi kruisboog op wip een vrije wedstrijd 
handboogschieten op doel gehouden bij gilde-
accommodatie ‘Datmunda’ in Gemonde.
Het gilde Sint Joris & Sint Catharina heeft zich 
naast het hoofdwapen ‘geweer’ en de ‘kruisboog 
op wip’, toegelegd op het handboogschieten op 
doel. Met name de jeugd vindt deze schietdis-
cipline een welkome uitdaging! Om twee uur ’s 
middags begonnen de wedstrijden onder leiding 
van Bob van Brunschot (Loon op Zand) en 
Hans van der Schoot. Eénentwintig volwassen 
schutters en twintig jeugdschutters hadden zich 
aangemeld om deel te nemen. De jeugd werd 
verdeeld in drie categorieën (t/m 9, 10 t/m 12 
en 13 t/m 15 jaar) en schoot op verschillende 
afstanden. Het was prachtig om deze jeugd 

bezig te zien en bij de prijsuitreiking werd aan 
iedereen ook een medaille uitgereikt. Winnaars 
bij de jeugd waren: t/m 9 jaar: Amaryllis, 10 t/m 
12 jaar: Thomas en 13 t/m 15 jaar: Baudewijn.

Bij de volwassenen werd de 1e prijs gewonnen 
door Frank Romme uit Alphen. De viertalprijs 
was voor het Sint Ambrosiusgilde uit Loon op 
Zand. n

De huldiging van jeugdkoning Pieter 
Smulders.

Tim van Kuijk in actie. 

Al de jeugd bij elkaar.De jeugdschutters in actie.
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Wisseltrofee voor 
jeugdbazuin-
blazen Kring 
Kempenland 
Er waren al wisseltrofeeën voor het jeugd-
trommen en vendelen. De jeugdbazuinblazer-
tjes moesten het nog zonder doen. Jammer, 
want ook de blazende jeugd heeft een plek 
in het gilde. Een mooie gelegenheid voor het 
Gerwens Heilig Kruisgilde om hun overleden 
ere-deken, Nol van Baardwijk, te herdenken. Nol 
en zijn vrouw Corrie kwamen vanuit Indonesië 
via Eindhoven in Gerwen wonen. Nol woonde 
nog maar kort in ons dorp en hij sloot zich al 
aan bij het verenigingsleven. Onder andere het 
Gemengd Koor de Carnaval en de Dorpspolitiek 
G.B.. Maar het gilde kreeg wel een bijzondere 
plaats bij Nol. Amper een jaar gildebroeder 
of Nol trad toe tot de gilde-overheid, waar hij 
zeventien jaar de functie van deken-schrijver 
vervulde. Op 2 januari 1994 overleed plotseling 
de hoofdman Martien v/d Berk. Zijn broer 
Piet volgde hem op als hoofdman en samen 
met de hulp van Nol, die kapitein van het gilde 
werd, vingen zij het vele werk dat Martien voor 
het gilde verrichtte op en loodsten zij het gilde 
door deze moeilijke tijd heen. Naast het vele 
werk voor het gilde was Nol plaatsvervangend 
raadsheer van district Noord en was hij jaren-
lang lid van de SAT-commissie van de kring. Nol 
overleed in 2007. Het gilde en het Brabantse 
gildewezen betekenden veel voor Nol. De 
wisseltrofee is ontworpen door Cora Postema 
van zilversmederij Andriessen te Stiphout en 
vervaardigd van breed verzilverd bandmessing, 
voorstellende een gestileerde bazuinblazer. Dit 
moderne en ruimtelijke beeldje moet de jeugd 
inspireren actief te zijn bij het gilde. n

De jeugdtrofee.  

Trainer bazuin: oproep voor een 
cursusleider
In 2012 en 2013 heeft de Commissie Jeugd 
van de NBFS, in overleg met de Federatieve 
commissies VTB, pogingen ondernomen 
enig zicht te krijgen op de situatie rond 
instructeurs, trainers voor vendelen, trommen 
en bazuinblazen. Allereerst is een enquête 
gehouden en met de reacties op deze enquête 
als basis, zijn per kring bijeenkomsten belegd. 
In 2014-2015 zijn er voor het eerst lessen 

gegeven voor instructeurs, met in totaal 
twintig deelnemers.
In 2015-2016 zijn er ook weer lessen voor 
vendelen en trommen gestart. De cursus 
voor trainer bazuinblazen is nog niet 
begonnen omdat er een vacature is voor een 
cursusleider. 

Vandaar de volgende oproep:

OPROEP VOOR EEN CURSUSLEIDER /  
DOCENT BAZUINBLAZEN
Een vrouw of man, die het bazuinblazen goed beheerst, regelmatig op gildedagen 
optreedt als jurylid en het bazuinblazen goed weet over te brengen aan jonge mensen 
en aan senioren. Het betreft zeven à tien lessen per werkjaar, op een nader te bepalen 
plaats in de provincie Noord-Brabant. Er is een vergoeding.

Voor nadere informatie en aanmelding kun je contact opnemen met Harrie Muskens:
Mobiel: 06-20 23 67 32 of E-mail: h.muskens@hetnet.nl

Stichting Beheer Gildeattributen
Op 7 april 2016 is bij notariële akte opge-
richt de Stichting Beheer Gildeattributen. 
De doelstelling van deze stichting is: “de 
aan haar door de gilden en schutterijen, 
aangesloten bij de NBFS, in eigendom 
overgedragen gildeattributen, te beheren, 
te bewaren dan wel te doen bewaren, te 
onderhouden dan wel te doen onder-
houden en bovenal te behoeden voor 
teloorgang, opdat het ongeschonden 
voortbestaan van de gildeschat, mede 
als cultureel erfgoed, is verzekerd en te 
eniger tijd weer kan dienen ten behoeve 
van een gilde of schutterij die geacht kan 

worden een voortzetting te zijn van de 
verdwenen gilde of schutterij”.
Het bestuur bestaat uit de onafhankelijk 
voorzitter, Frank van Loon en een 
vertegenwoordiger vanuit elke gildekring 
die is aangesloten bij de NBFS. Het 
eerste bestuur bestaat uit Jan Schrurs, 
Maria van der Laak-Verschuren, Eduard 
van Puijenbroek, Jac Dekkers, Jan van 
Bree en Cor Bonants. Het voorlopig 
correspondentieadres is: Melsbroekstraat 
53, 5042 TL Tilburg 013-46 85 094 e-mail: 
mariawil@home.nl n

FEDERATIE-
NIEUWS

Bestuur NBFS
In de AV vergadering van 12 april 2016 zijn 
de federatievoorzitter, de kringvoorzitter van 
Kring Peelland en de 2e afgevaardigden van 
de kringen Kempenland en Land van Cuijk 

herbenoemd in het federatiebestuur voor een 
periode van vier jaren. n

JEUGD

foto 
ontbreekt
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Europees Schutterstop in Doornenburg 
Op vrijdag 19 en zaterdag 20 augustus 
aanstaande, komen de Europees schut-
terskoning, Joseph Lohninger, en de 
Europees schuttersprins, Dirk Nicolajzcak, 
naar Doornenburg. Naast hen komen ook 
nog honderden afgevaardigden van diverse 
schuttersfederaties uit verschillende Europese 
landen. Europese officials als aartshertog Karl 
von Habsburg uit het beroemde gelijknamige 
vorstenhuis en prins Charles Louis de 
Merode, zijn ook present. 

De Schutterij Gijsbrecht van Aemstel van 
Doornenburg en Honderd Morgen heeft 
de organisatie toegewezen gekregen van 
de najaarsvergadering van de Europese 
Gemeenschap van historische Schuttersgilden 
(EGS). Dit staat beter bekend als de EGS 
Herbsttagung. De EGS vergadert tweemaal 
per jaar ergens in Europa. De voorjaarsverga-
dering vond begin april plaats in het Duitse 
Lippstadt en Doornenburg mag de najaarsver-
gadering in augustus organiseren.

De Europese schutters worden op vrijdag 19 
augustus om drie uur ’s middags ontvangen 
op kasteel De Doornenburg, door het 

gemeentebestuur van Lingewaard. Om vijf 
uur ’s middags vindt in de Rooms Katholieke 
Sint Martinuskerk een Heilige Investituursmis 
plaats. Tijdens deze plechtige mis worden 
drieëntwintig voorgedragen schutters 
tot ridder geslagen en opgenomen in de 
Europese orde van de Heilige Sebastianus. 
Voorgangers tijdens deze mis zijn monseig-
neur Hoogeboom namens het Aartsbisdom 
Utrecht, vicaris Pauw uit Arnhem en pastoor 
Peters namens parochie De Levensbron. 
Na afloop vindt er op het dorpsplein een defilé 
plaats van diverse schutterijen en gilden. Ook 
is er een demonstratie Gelders vendelzwaaien. 
Aansluitend start in het Schuttersgebouw een 
Europese Schuttersfeestavond.

De volgende dag komen de EGS-gasten bijeen 
in het Schuttersgebouw voor een tweetal ver-
gadersessies. Na de gezamenlijke lunch is de 
EGS Herbsttagung ten einde en keert eenieder 
huiswaarts. 

De Schutterij van Doornenburg is zeer 
verheugd om dit bijzondere evenement te 
mogen organiseren. Aanleiding voor de 
organisatie van de EGS Herbsttagung is het 

225-jarig bestaan van de Schutterij Gijsbrecht 
van Aemstel van Doornenburg en Honderd 
Morgen en de viering van het 1200-jarig 
bestaan van Doornenburg. 

ZIE VOOR MEER INFORMATIE:
www.e-g-s.eu
www.schuetzenwesen.eu
www.schuttersnet.nl 
www.huubkroniek.nl
www.schutterijdoornenburg.nl

Voor persoonlijke vragen kunt u terecht bij:
Rick Bouwman (bestuurslid schutterij, lid 
organisatie-comité EGS Herbsttagung) 
06-20594243
rickdoornenburg@gmail.com

BEZOEKADRES: 
De Schutterij Gijsbrecht van Aemstel van 
Doornenburg en Honderd Morgen
Kerkstraat 9
6686 BS  Doornenburg

secretaris@schutterijdoornenburg.nl 
www.schutterijdoornenburg.nl n

EGS-
NIEUWS

Leestafelabonnement van De Gildetrom
Het is belangrijk dat schuttersgilden zich
presenteren in de maatschappij. Hieraan wil
De Gildetrom haar medewerking verlenen in
de vorm van een “leestafelabonnement”. 
Een gilde kan een of meerdere leestafelabon-
nementen afsluiten voor bijvoorbeeld de 
wachtkamer van de huisarts/tandarts, het 
gemeentehuis en de leeszaal van de plaatse-
lijke bibliotheek. Deze Gildetrommen worden 
rechtstreeks op de bestemde adressen 
bezorgd; de kosten zijn voor rekening van 
het gilde. Helemaal voordelig als je dit met 
meerdere gilden binnen één gemeente af 
kunt spreken. Wij kunnen dit leestafelabon-
nement aanbieden voor de prijs van slechts 

€ 5 ,- per jaar, inclusief bezorging. 
Stuur een email naar:
secretariaat@degildetrom.nl en vermeld 
daarin:
•   De naam en adres waar De Gildetrom 

bezorgd moet worden.
•  De naam, nummer en adres van het gilde 

dat het abonnement betaalt.



Sint Antoniusgilde vormt erehaag voor Koning
Vrijdagmiddag 12 februari 2016 opende Koning 
Willem-Alexander in het Noord-Brabants 
Museum in ‘s-Hertogenbosch de tentoonstel-
ling over Jheronimus Bosch. Ook het Sint 
Antoniusgilde uit Sint Anthonis was op uitno-
diging aanwezig voor de opluistering van deze 
opening. Met ruim driehonderd gildebroeders 
en -zusters vormde het Sint Tunnisse gilde 
een bonte stoet die door de binnenstad van 
‘s-Hertogenbosch naar de Parade trok. Het 
gilde heeft een bijzondere en fascinerende 
dag beleefd in Den Bosch. In sprookjesachtige 
Jheronimus Bosch-sferen heeft het de erewacht 

gevormd voor Koning Willem-Alexander.  
Na afloop van deze bijzondere dag kwam het 
gilde toevallig de Koning nog tegen, die net aan 
zijn terugreis begon en vormde het spontaan 
een erehaag. In het persoonlijk contact, dat 
hoofdman Jos Verbeeten in zijn hoedanigheid 
als voorzitter van de Noordbrabantse Federatie 
van Schuttersgilden die middag met de Koning 
had, bedankte de Koning voor de betrokken 
inzet. Toch bijzonder om dat allemaal zo mee 
te maken. En de sfeer was natuurlijk weer 
opperbest onder elkaar! n

Koningschieten 
Heilig Bloedsgilde 
Boxmeer
Onder af en toe barre weersomstandigheden 
is op zondag 24 april geschoten om de 
koningstitel van het Heilig Bloedsgilde. Piet 
Janssen werd voor de tweede achtereenvol-
gende keer, na 247 schoten, koning van het 
Heilig Bloedsgilde. Zijn vrouw Marijke werd 
ook nog eens ‘Eerste Dame’, na 137 schoten 
kwam de vogel naar beneden. Alsof dat nog 
niet genoeg was, schoot haar zoon Peter bij 
de Vriendenboom na 172 schoten de vogel 
eraf. Bij de jeugd werd Stef Boumans voor de 
derde achtereenvolgende keer jeugdkoning na 
101 schoten en daarmee ook jeugdkeizer. Dit 
is volgens ons nog nooit voorgekomen in het 
Boxmeerse gilde. n

Eerste Indoor- vendeltoernooi te Oploo 
groot succes!
Op zondag 20 maart hield het Sint 
Matthiasgilde Oploo het eerste indoorvendel-
toernooi voor zowel junioren als senioren. Het 
toernooi werd gehouden ter stimulering van het 
vendelen bij de jeugd en de senioren. Ongeveer 
zestig vendeliers reisden af naar Ledeacker, 
nabij Oploo. Daar had het Sint Matthiasgilde 
een geschikte hal voor het toernooi geregeld. 
De deelnemers vertegenwoordigden samen 
alle kringen binnen de NBFS. Het organiserend 
gilde kreeg zodoende complimenten uit alle 
windstreken van Noord-Brabant voor het 
genomen initiatief, zelfs al voor aanvang van de 

wedstrijden!
In de gebruikelijke verschillende klassen 
streden de vendeliers tegen elkaar met als inzet 
een podiumplaats en een bijbehorend zilveren 
schildje. Zelf sleepte het organiserend gilde 
ook nog enkele mooie prijzen in de wacht. 
Uiteindelijk kwamen zo’n honderdtwintig  
personen op het evenement af. Het Sint 
Matthiasgilde gaat het toernooi in het voorjaar 
van 2017 opnieuw organiseren, hopelijk met 
nog meer deelnemers. Maar het kan vast 
genoteerd worden in uw agenda! n
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KRINGNIEUWS 
Land van Cuijk

Een spontane erehaag voor de Koning.

Het koningspaar en zoon Peter. De vendeliers in actie.



Theo Maas nieuwe koning
De mededeling Dat Theo Maas zich op 12 
september 2015 voor de tweede keer koning 
schoot van het Heilig Kruisgilde Gerwen is wat 
verlaat. De gildebroeder, die het contact met de 
gildetrom onderhoud, is op een ludieke manier 

verhuisd door het gilde en daarom is het er bij 
ingeschoten. Maar toch nog een verslagje over 
het koningschieten. ‘s Middags verzamelde het 
gilde zich rondom de schutsboom om deze 
te vrijen en te ontdoen van alles wat er niet op 
thuishoort. Er waren twintig gildebroeders en 
-zusters die graag koning(in) wilden worden. 
Er waren echter 275 schoten nodig voordat 
Theo zich voor de tweede keer koning kon 
noemen. Traditiegetrouw betrad hij over het 
gilde-vaandel het gildehuis. Nadat Theo een 
zilveren munt in het waswater liet vallen en 
beloofde een goede koning te zijn, kon hij 
toegezongen worden onder het genot van een 
speciaal gebrouwen Gerwens biertje. Zondag 
13 september was in de Sint Clements kerk 
ter gelegenheid van de teerdag een eucharis-
tieviering, waarna aan de geestelijke overheid 
de eed van trouw werd vernieuwd. ‘s Middags 
was er voor de nieuwe koning in het gildenhuis 
Den Schutsherd een receptie, die druk bezocht 
werd. Een goede traditie is dat er geen flesjes 
drank zijn, maar een mandje waarin men iets 
kan doneren dat de koning aan een goed doel 
in Gerwen kan schenken. Jong Nederland was 
de gelukkige met een mooi bedrag van € 330. n

Theo Maas, koning.
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Installatie nieuwe 
koning bij Sint 
Lambertusgilde 
Huisseling
Door een brand in de Huisselingse kerk was 
het gilde voor deze gelegenheid aangewezen 
op een mis in de feesttent. Samen met stads-
harmonie OBK, Gemengd Koor Huisseling, 
Koor Cordaad en kringgildepriester Rene 
Aarden, was het een mooie en gedenkwaardige 
mis. Voor het eerst werd de koning tijdens 
de mis geïnstalleerd en dit gaf de mis een 
nog specialer tintje. Na de mis volgde de 
vendelgroet en in de tussentijd werd de tent 
snel omgetoverd voor het koffieconcert door 
stadsharmonie OBK Ravenstein. Een mooie 
muzikale voortzetting van de ochtend met een 
toost op het jubilerend gilde en de stadshar-
monie OBK (honderdvijfentwintig jaar). n

Retificatie
Op pagina 27 van het eerste nummer van De Gildetrom 2016, is bij het artikel 
‘Onderscheiding voor twee gildebroeders’ een fout opgetreden. Hierin wordt vermeld dat 
Jan van Lierop 36 jaar lid is van de schietcommissie van Kring Kempenland. Bij navraag en 
opmerkingen van oud-leden blijkt dat hij vanaf de oprichting in 1970 al lid is. Dus 46 jaar!  n

De installatie van de nieuwe koning.
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Eredekens bij de Jong Schut
Op zaterdagavond 28 november 2015 stond 
er bij het Gilde Sint Catharina en Sint Barbara 
Leende weer de jaarlijkse teeravond op het 
programma. Traditiegetrouw werd deze 
avond begonnen met een eucharistieviering. 
Deze vindt al enkele jaren plaats in de Heilige 
Catharinakerk in Sterksel, voorgegaan door 
erelid pastoor van Meijl. Terug in het gildehuis 
hield regerend deken Erik van Happen een 
toespraak met een terugblik op het afgelopen 
jaar. Aan het einde van deze toespraak had 
Van Happen nog een verrassing te melden. 
Het bestuur van het gilde had besloten om 

de heren Jan van Mierlo en Gerard Kees voor 
hun grote inzet voor het gilde in de afgelopen 
jaren te bedanken en hun beide daarom 
te benoemen tot eredeken. De jubilarissen 
ontvangen daarom uit zijn handen een sjerp 
met daarop het opschrift: ‘Eredeken van het 
Gilde Sint Catharina en Sint Barbara’. Ook 
was er natuurlijk een mooie bos bloemen voor 
de partners. Hierna was er de gelegenheid 
voor de leden om de jubilarissen te feliciteren. 
Vervolgens werd de avond gezellig voortgezet 
met een hapje en een drankje. n

Bijzondere mijlpalen voor gildekapitein 
Bij de viering van het patroonsfeest op zondag 
24 april 2016, had het Sint Jorisgilde Budel 
een bijzondere jubilaris te huldigen. Hun 
gildekapitein Charles de Laat was maar liefst 
zestig jaar lid. Een jubileum dat natuurlijk 
niet zomaar voorbij kan gaan. Toen het gilde 
vanuit de kerk terugkwam bij gildehuis De 
Vaandrig, stonden de kinderen en kleinkinderen 
de jubilaris al op te wachten. Zij waren deze 
dag speciaal te gast om het jubileum mee te 
vieren. Niet enkel het zestig-jarige lidmaatschap 
werd gevierd, maar ook het feit dat Charles 
van deze zestig jaren al vijftig jaar actief is als 
kapitein van het gilde. Met instemming van de 
aanwezige leden werd Charles benoemd tot 
erelid van het gilde. Regerend deken Martin 
Horst mocht dit met de jubilaris delen en hem 
namens het gilde toespreken en feliciteren. 
Daarnaast waren namens het bestuur van de 
Bond van Schuttersgilden Kring Kempenland 
ook de voorzitter Felix Crooijmans en districts-
raadsheer Jan Teunissen aanwezig. Charles 
werd door beide heren gefeliciteerd en kreeg 

het gouden lustrumrozet vanwege zestig-jarig 
lidmaatschap opgespeld. Maar ook Charles 
op zijn beurt had een geschenk voor het gilde. 
Als blijvende herinnering had hij een zilveren 
speld laten maken die de gildekapitein in de 
toekomst kan blijven dragen op de gildehoed. 
Hiermee zullen zijn opvolgers ook in de toe-
komst nog lange tijd herinnerd blijven worden 
aan een gildekapitein die deze taak meer dan 
een halve eeuw heeft ingevuld. n

Nieuwjaarsreceptie 
met een bijzonder 
tintje
Traditiegetrouw hield het gilde Sint Catharina 
en Sint Barbara Leende op de eerste vrijdag 
na 1 januari haar jaarlijkse nieuwjaarsreceptie. 
Dit jaar met een bijzonder tintje. Er was 
namelijk een jubilaris aanwezig. De huldiging 
die eigenlijk tijdens de jaarlijkse teeravond 
had moeten plaatsvinden, was wegens 
omstandigheden verzet naar deze vrijdag. 
Regerend deken Erik van Happen, hield zijn 
welkomstwoord en richtte zich toen tot de 
jubilaris Christ Kersten. Begonnen als ven-
delier om uiteindelijk zilverdrager te worden, 
haalde hij jarenlang voor het gilde het oud 
papier in Leende op en was een vaste kracht 
achter de bar tijdens gilde-activiteiten. Hij 
mocht nu eens in het zonnetje gezet worden, 
omdat hij veertig jaar lid van het gilde is. Na 
de regerend deken was het woord aan de 
heren Felix Crooijmans vanuit de kring en 
Jan Theunissen vanuit het district om hem 
toe te spreken en te eren met de zilveren 
medaille van Kring Kempenland. Namens het 
gemeentebestuur richtte ook erelid burge-
meester Paul Verhoeven zich tot de jubilaris. 
Hij vertelde dat de jubilaris al vele jaren een 
stille kracht voor vele ‘Lindse’ verenigingen is. 
Hij staat nooit op de voorgrond, maar er kan 
altijd een beroep op Christ gedaan worden. 
Hij heeft daarvoor enkele jaren geleden al 
een koninklijke onderscheiding en een onder-
scheiding van het ‘gemene leven’ mogen 
ontvangen. Nu, als veertigjarig gildebroeder, 
bood de heer Verhoeven hem namens het 
gemeentebestuur graag een presentje aan. n
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Kapitein Charles de Laat krijgt bijna de 
gouden lustrumrozet uitgereikt. Cthrist Kersten ontvangt de felicitatie.
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Opluistering eerste communieviering 
door gilde
Door een samenloop van omstandigheden was 
het dit jaar voor het eerst dat de patroonsdag-
viering van het Sint Jorisgilde Budel in de kerk 
samenviel met de eerste communieviering. 
Onder tromgeroffel en bazuingeschal werden 
de communicantjes de kerk in geleid. Na de 
dienst werd een vendelgroet gebracht, waarna 
men terugging naar het gildehuis. Iedereen 
liet zich een goed verzorgde koffietafel goed 
smaken, waarna het de hoogste tijd was voor 
enkele officiële plichtplegingen. Onder de 
aanwezigen waren een vertegenwoordiging 
van het kringbestuur en gasten van de familie 
van de jubilerende kapitein aanwezig, alsook de 
beschermheer en beschermvrouwe, de heer en 
mevrouw Dor. Ook waren het voltallige bestuur 
van de Grand Serment Royal en de ST. Georges 
des Arbaltriers de Bruxelles met een aantal 
echtgenotes te gast. Nadat jeugdkoning Rena 

Teeuwen haar wisselschild had ingeleverd, werd 
de jubilerende kapitein gehuldigd. Hierna begon 
men met het schieten. Een gipsen vogel werd 
door een twintigtal schutters met de kruisboog 
flink geteisterd. Ook de gasten mochten 
schieten om de titel dagkoning. Ondanks flinke 
treffers van de gasten bleef de titel dagkoning 
binnen het gilde. Het was jeugdtamboer 
Neeltje Horst, die liet zien dat het schieten 
haar in het bloed zit. Want bij het 109e schot 
schoot zij de laatste stukken van de vogel los. 
De jeugd had haar eigen wedstrijd om de titel 
jeugdkoning. Na de huldiging van de dagkoning 
stonden de zes jeugdleden op een rijtje in 
spanning te wachten wie het hoogste aantal 
punten had geschoten. Ook hier bleek Neeltje 
Horst wederom de grote winnaar te zijn. Haar 
moeder, koning Saskia Horst-Adams, mocht 
haar het Pastor Roeswisselschild opspelden. n
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De jeugd had haar eigen wedstrijd.

De jubilarissen Bert Gijsbers en Jan Cuijten.

Patroonsdag Sint 
Jorisgilde Heeze 
Zaterdag 23 april 2016 vierde het Sint Jorisgilde 
haar patroonsdag. Men ging met slaande 
trom en vliegend vaandel naar de kerk, waar 
na de viering het nieuwe hoofdvaandel werd 
gepresenteerd en ingezegend. Op het vaandel 
staan de jaartallen 1429, de oprichtingsdatum 
en 2015, de datum dat Jan van Lierop junior 
zich tot koning schoot. Jan van Lierop junior 
heeft het nieuwe hoofdvaandel geschonken 
aan het gilde. Na de vendelhulde voor het 
kerkelijk gezag, ging men naar het gildeterrein. 
Onder de schutsbomen nam opperdeken 
Peter Janssen het woord voor de huldiging van 
Bert Gijsbers. Bert werd gehuldigd omdat hij 
vijfentwintig jaar gildebroeder is. Hij ontving de 
zilveren Sint Joris en de bijpassende gildewijn. 
Jan Cuijten werd in het zonnetje gezet voor zijn 
zeventig-jarig lidmaatschap. Hij ontving een 
speciale oorkonde met bijpassende gildewijn. 
Burgemeester Paul Verhoeven memoreerde de 
verdiensten van de jubilaris. Als cadeau ont-
vingen beide jubilarissen een kistje Heezer bier. 
Kringvoorzitter Felix Crooijmans benoemde 
alle functies en verdiensten van Jan Cuijten. 
Hem werd door de districts-raadsheer Oost, 
Jan Teunissen, het gouden rozet met het getal 
zeventig opgespeld. Het gilde van Sint Agatha 
was ook vertegenwoordigd. 
De jeugd hield zich bezig met het prins-
schieten. Bram Guitjens haalde het laatste stuk 
van de prinsvogel naar beneden. Hij is nu een 
jaar prins van het gilde. De wisselbeker werd 
gewonnen door Toon Verguld. n

Het kost maar 5 euro
Het kost maar € 5 om een advertentie van vier kolomregels in De Gildetrom 
te plaatsen. De enige voorwaarde is, dat u abonnee bent. U kunt de tekst, 

maximaal vier kolomregels, sturen aan:

De Gildetrom
Past. Castelijnsstraat 33 

5423 SP Handel

Rekeningnummer: 
IBAN-nr: NL87 RABO 0134 5088 74

T.n.v. Stichting De Gildetrom
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Zeven jubilarissen in Bergeijk
De Jorisdag van het Sint Jorisgilde Bergeijk, 
23 april 2016, stond in het teken van zeven 
jubilarissen en huldiging van beschermheer 
en raadsheer. Het gilde begon de dag met 
een feestelijke mis, voorgegaan door pastoor 
Buyens. Hierna werd de eed van trouw aan het 
kerkelijk gezag vernieuwd en het vendelgebed 
uitgebeeld. In de Gouden Leeuw voegde de 
burgemeester zich bij het gezelschap. Zij sprak 
haar waardering uit voor het gilde. De eerste 
jubilaris die gehuldigd werd, was Joris van 
Montfort (lid vanaf zijn geboorte). Hij was 12,5 
jaar aspirant en kreeg daarvoor de zilveren 
speld. Hierna werd hulde gebracht aan de 
jubilarissen die 25 jaar lid waren: Jacques van 
Gemert, Rens de Haan en Nico Retera. De 
hoofdman dankte ieder van hen persoonlijk 
voor hun inzet. Zij kregen de zilveren 
Jorisspeld. Tot verrassing van dr. Raupp zelf 
kreeg hij een eerbewijs aangeboden: hij werd 
benoemd tot beschermheer van het gilde en 
getooid met de bijbehorende sjerp. ‘s Avonds 
werden nog drie jubilarissen gehuldigd: Koos 
Beenen, Frans van Eijken en Janus Verhoeven 
Bzn.. De voorzitter van Kring Kempenland, 

Felix Crooijmans en de raadsheer van district 
Zuid, Henk Vrenken, dankten de jubilarissen 
voor hun geweldige inzet. Frans van Eijken en 
Janus Verhoeven Bzn., waren beiden vijftig jaar 
lid. Janus Verhoeven Bzn. kreeg de gouden 
speld met rozet, omdat hij naast zijn lidmaat-
schap ook altijd in de overheid had gezeten. 
Frans van Eijken kreeg de gouden speld. Koos 

Beenen kreeg ook de gouden speld. Koos was 
veertig jaar lid en achtendertig jaar schatbe-
waarder. Buiten alle verwachting werden we 
ook nog verrast doordat de Kringvoorzitter, 
Felix Crooijmans, Theo Schoenmakers 
benoemde tot ere-raadsheer: Theo was bijna 
negentien jaar raadsheer geweest. n

Patroonsfeest Sint Sebastiaangilde Borkel
Het gilde kwam zaterdagmiddag 5 maart 2016 
bijeen voor het jaarlijks patroonsfeest en ’s 
avonds voor de algemene jaarvergadering. ‘s 
Middags was er een groot feest. Er waren elf 
jubilarissen met hun families aanwezig. Zij 
werden toegesproken door de hoofdman van 
het gilde en ontvingen een onderscheiding. 
Jan Rijkers, Riek Tegenbosch-Van Uitregt, 
Ciska Vermissen-Kwinten, Peter Dekkers, 
Jan Jaspers, Jan Rossiau en Michael van 
Deursen voor hun 40-jarig lidmaatschap. En 
Johan Rijkers, Joop Bosch, Jan Kwinten, Toon 
Somers, Frits van Asten en Gerrit Toonders 
voor hun 25-jarig lidmaatschap. Hierna werd 
buiten speciaal voor de jubilarissen een 
vendeldemonstratie gegeven door het nieuwe 
jongste lid van het gilde, Tim van Kuijk, pas 
zeven jaar oud. Hij draaide voor de eerste keer 
voor een groot publiek zijn vendelgroet en 
kreeg daarna veel applaus van de omstanders. 
Een prachtig gezicht dat nog wat belooft voor 
de toekomst. ’s Avonds was er de algemene 
ledenvergadering. Hier werd een belangrijk 

punt met algemene stemmen aangenomen, 
namelijk dat de dames van het gilde voortaan 
mee mogen schieten voor het koningschap. 

Dit zal bij het gilde plaatsvinden op 25 sep-
tember 2016. n

De zeven jubilarissen.

Elf jubilarissen in Borkel. 
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Statiedag met jubilarissen in Haarsteeg
Op zondag 10 januari vond de statiedag van het 
Haarsteegse Gilde Sint Ambrosius plaats. In 
aanwezigheid van beschermheer monseigneur 
S. Alberts, het voltallige bestuur en vrijwel alle 
leden van het gilde, opende de dag met een 
heilige mis, gecelebreerd door gildeheer pastoor 
Lebrun, geassisteerd door erelid (oud-gildeheer) 
pastoor Nabuurs. Tijdens de middagviering 
werd ruim plaats ingeruimd voor de huldiging 
van de volgende jubilarissen. Fried van Son, altijd 
bereid om te helpen en zeker als wij zijn tractor 
nodig hebben. Jeroen van Oss, vanaf 1992 
vendelier en in 2008 vaandrig geworden. Hij was 
koning van het gilde in 1994 en in 2008. Beide 
leden ontvingen de zilveren onderscheiding 
van het gilde voor hun 25-jarig lidmaatschap 
uit handen van de hoofdman. Uit handen van 
Jurgen Swinkels, hoofdman van Kring Maasland, 
ontving Mari van Heeswijk de zilveren kringon-
derscheiding voor zijn 41-jarig lidmaatschap 

van het gilde. Mari is al vele jaren tamboer en 
heeft mede het vaandel ontworpen. Een tweede 
onderscheiding werd uitgereikt aan hoofdman 
Frans Mommersteeg. Deze ontving de zilveren 

in goud vergulde kringonderscheiding voor zijn 
40-jarig lidmaatschap. Frans heeft in 1982 plaats-
genomen in het bestuur, werd tweede hoofdman 
in 1986 en hoofdman in 2013. n

Gilde Sint Antonius Abt en het 
Bernhezer koningschieten
Op zaterdag 10 april werd door het Gilde Sint 
Antonius Abt uit Vorstenbosch in Dinther deel-
genomen aan het Bernhezer koningschieten. 

Vijfentwintig personen begeleidden oud-koning 
Marc Somers in optocht naar het Dintherse 
gildehuis. De ongeveer honderd schutters 
werden over vier schietbomen verdeeld. Na 
de voorronde mochten zeven Vorstenbossche 
schutters naar de finale. Onder hen zes oud-
gildekoningen en één persoon die het altijd al 
graag had willen zijn. Bij de partners werd Corrie 
van Grunsven winnaar. Haar man Jan begon al 
een beetje te dromen. Hij zag dat drie personen 
met een linkshandig geweer elke keer de 
koningsvogel wisten te verdraaien. Jan besloot 
ook dit geweer te gebruiken. Hij wist hiermee 
het laatste stukje hout omlaag te schieten. Hij 
kreeg het wisselschild uitgereikt. Het is frappant 
dat Jan, als geestelijk vader van het EST2006 
(Europees-Schutterstreffen), nu het wisselschild 
mag houden, aangezien dit de laatste editie was 
na het EST2006. Dit verbroederingsfeest werd 
tweejaarlijks op toerbeurt bij de vier Bernhezer 
gilden georganiseerd. Jan was naast initia-
tiefnemer ook kartrekker van de wedstrijden, 
waaronder het Europa-koningsschieten. n

Pasen aan de 
Schoorstraat
Op eerste paasdag, 27 maart 2016, werd 
door het Gilde Sint Antonius-Sint Sebastiaan 
Udenhout een groots evenement georganiseerd: 
‘Pasen aan de Schoorstraat’. Tijdens dit 
evenement konden inwoners uit Udenhout 
deelnemen aan allerlei activiteiten. Zo was er 
puistschieten, wipschieten, handboogschieten 
en voor de jeugd luchtbuks. Verder was er 
voor de allerkleinsten een springkussen en de 
mogelijkheid om eieren te beschilderen. Voor 
alle winnaars in de diverse categorieën was er 
een prachtig groot chocolade-paasei en voor 
alle deelnemers tien echte eieren. Met inzet 
van al onze zeer actieve leden was het een zeer 
geslaagde dag, waar we met een zeer goed 
gevoel op terug kijken. n

Frans heeft zojuist de kringonderscheiding 
ontvangen.

Mari krijgt de kringonderscheiding opgespeld.

Jan van Grunsven, koning.
Veel deelnemers tijdens de paas-activiteiten 
in Udenhout.

KRINGNIEUWS 
Maasland
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Sint-Barbaragilde was met een delegatie 
aanwezig
Het Sint-Barbaragilde uit Dinther was aanwezig 
bij de opening van de tentoonstelling ‘500 jaar 
Jheronimus Bosch’ te ’s-Hertogenbosch door 
Zijne Koninklijke Hoogheid Koning Willem 
Alexander. Naast de officiële gasten waren 
ook ongeveer driehonderd gildenbroeders 
en -zusters uit Noord-Brabant aanwezig. 
Tijdens de optocht van de Sint Jan naar het 

Noordbrabants Museum, gaven Koning 
Willem Alexander en onze gildekoning Arno 
van Boxtel elkaar een hand. Dit was één van de 
hoogtepunten voor Arno in het begin van zijn 
koningsjaar bij ons gilde.
Zeker een snipperdag waard; “dit maak je niet 
veel mee”, aldus onze trotse gildekoning. n
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De Koning geeft de koning de hand.

Gilde Nistelrode viert jubileum
Van verre worden de gasten op de Gildenhof 
reeds hartelijk begroet door het 1-meter-hoge 
welkomstschild. Duidelijk zichtbaar boven 

de toegangsdeur van het gildehuis. Ook de 
poort, waar in roestvrijstaal de beide gilde-
heiligen Sint Antonius Abt en Sint Catharina 
zijn uitgebeeld, staat gastvrij open om de 
bezoekers met een warm ‘kom binnen’ 
te ontvangen en met spreekwoordelijke 
Brabantse gezelligheid te verwennen.
Opnieuw de zoveelste feestelijke toevoeging 
op het gildeterrein voor de gasten die het 
jubilerende gilde bezoeken, dat dit jaar de 
vijfentwintig-jarige herinrichting viert. De 
festiviteiten beginnen op zaterdag 9 juli 
met de ingebruikname van de gildekapel, 
een zeer opvallend architectonisch gebouw. 
Aansluitend wordt op zondag 10 juli 
de kringdag van de Hoge Schuts op de 
Gildenhof gehouden. n

Succesvol con-
tactavond Sint 
Barbaragilde 
Dinther
In het gildehuis aan het Raadhuisplein wordt 
ieder jaar de contactavond gehouden, waar 
iedereen die iets met het gilde heeft op uit-
nodiging welkom is. Na de huldiging van de 
jubilarissen werden de voorstellingen gestart. 
Gildemensen die allerlei voordrachten doen 
in zang, toneel of sketches, om zodoende de 
begeerde Janus-Evers-prijs binnen te slepen. 
Henk Habraken opende met zijn bekende 
bespiegeling van allerlei gebeurtenissen, 
waarin ook de gildedag in Peine, Duitsland. 
Henk werd gevolgd door het stuk van de 
Heilarentjes over de gildezorg, een uitgeklede 
versie die zou kunnen ontstaan na de diverse 
bezuinigingen en bezuinigingen die nog 
komen gaan, een hilarisch stuk. De tamboers 
brachten een mooi muzikaal stuk met veel 
ritme en improvisatie, het geheel was goed 
ingestudeerd. Han Dangé kwam met een 
stuk over een onzichtbare poes. De jury had 
een nieuwe manier van beoordelen, waardoor 
aan de hand van ijkpunten de puntentelling 
tot stand komt. Na rijp beraad van de jury 
waren het de tamboers Bob Verhoeven, Sem 
Verhoeven en Gijs van den Eertwegh, die de 
Janus-Evers-prijs binnensleepten. Proficiat.  
De avond was een groot succes. n

De ingang van de Gildenhof.
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Sint Barbara Gilde Veghel schiet raak 
met kruisboog
Bij schietwedstrijden met de kruisboog door 
de gilden in de regio Oost-Brabant, hebben 
Jan Bramer en Maureen Holland in hun klasse 
de eerste prijs gewonnen. Het was alweer een 
paar jaar geleden dat Veghelse schutters in de 
prijzen vielen.
Uiteraard hebben gilden iets met kruisboog-
schieten, zo werden vroeger tenslotte de 
woongebieden beschermd en verdedigd. 
De regio van De Hoge Schuts kent negen 
actieve schuttersgilden. In de C-klasse deden 
zevenentwintig schutters mee, waarvan zes 

van het Veghelse gilde. Jan Bramer behaalde 
het hoogste aantal punten van alle schutters. 
Hij ontving een zilveren schild. Per schietbeurt 
bij vijf verschillende gilden gehouden, haalde 
hij 61 van de 75 punten en met het hoogste 
gemiddelde.
Maureen Holland en Jos van Leeuwen uit 
Veghel deden beiden mee bij het onderdeel 
dames-schieten bij het gilde. Maureen 
behaalde een gemiddelde van 7.25 en werd 
beloond met een fraai gegraveerd gildeglas. n

Jubilarissen bij Sint Barbaragilde Dinther
Op de jaarlijkse contactavond werden direct na 
de opening diverse gildeleden gehuldigd.
50 jaar gildelid was Toon van Dijk, 40 jaar gildelid 
waren Maurits van Bouwdijk Bastiaanse en Fred 
van den Berg en 25 jaar gildelid waren Frits Evers, 
John van den Berg en Jan van Eerd. 
Speciaal voor Fred van den Berg was er de 
aanwezigheid van het voltallige bestuur van 
Gildekring Maasland, inclusief oud-hoofdman 
Jack Goudsmits. Fred werd gehuldigd voor een 

grote reeks van inspanningen die hij voor het 
gildewezen geleverd heeft. Zo was hij tientallen 
jaren secretaris van Gildekring Maasland, 
secretaris van de Federatie van Gilden en na een 
ziekte van zijn opvolger heeft hij op vraag van de 
overheid belangeloos die taak weer opgevat.
Fred van den Berg kreeg hiervoor de hoogste 
onderscheiding die het gildewezen kent: de 
‘gouden medaille met vuurslag’. Fred alsnog 
proficiat. n

Jack Goudsmits speldt Fred van den Berg de 
onderscheiding van Gildekring Maasland op.

De schietwedstrijd in Veghel.

Alle jubilarissen van het Sint Barbaragilde.
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Veghels gilde verslaat Goch in 
Jumelage-wedstrijden
Tijdens de jaarlijkse uitwisselingsdag van het 
Veghels Sint Barbara Gilde en het Duitse Sint 
Georgius Gilde uit Goch is Veghel de winnaar 
geworden. De zestien Duitse deelnemers 
kennen door de jaarlijkse ontmoetingen de vier-
entwintig Veghelse deelnemers. Om drie uur 
op zaterdag 16 april begonnen de wedstrijden, 
waarbij de teams om de eer en de bokaal 
streden. Geweerschieten op de wip wordt dit 
onderdeel genoemd, waarbij het geweer rust 
op een paal met een uitstekende steun welke 
in hoogte verstelbaar is. Het Duitse gilde is 
gewend om in een eigen schietbunker het 
schieten regelmatig te oefenen. In tegenstelling 
tot het Veghels gilde, dat slechts met koning-
schieten een keer schiet. Toch won gildekoning 
Paul uit Veghel. Ook het bierpulschuiven, dat 
soms moeizaam en vooral nat verliep, was met 
Mia Hazelberg een Veghelse aangelegenheid, 
net als de jeu de boules wedstrijd. De wis-

selbeker is nu definitief in Veghelse handen, net 
als de bokaal in Goch voor de tweede plaats. 
De Hollands Frietkar ter afronding deed goede 
zaken, zodat de Jumelagedag weer een fijne 
ontmoeting van de twee gilden betekende. n

L.S.B. start in 
Herpt 128ste 
seizoen
In het weekeinde van 2 en 3 april is bij het Sint 
Catharinagilde te Herpt weer een schietseizoen 
voor de deelnemers van de Langstraatse 
Schutters Bond gestart. Niet dat er altijd, 
tijdens de 127 voorgaande seizoenen, zoveel 
personen deelnamen, maar een goede 
opkomst was aangemeld.
Tijdens het seizoen wordt geschoten ‘op 
de wip’, hetgeen betekent dat er op stalen 
doelen wordt geschoten. Deze bevinden zich 
op een hoogte van iets meer dan 16,5 meter 
en staan op een stalen buis. Aan de wip is 
een kabel verbonden en na elk schot wordt 
daaraan getrokken. Als de wip weer op de buis 
terugkomt, geeft het geluid aan of er een punt 
is geschoten. Geen geluid is dan in principe 
geen punt.

De wedstrijden starten op zaterdag om twaalf 
uur en op zondagmiddag om twee uur. Bij 
toerbeurt komen de deelnemers per vereniging 
aan voor hun wedstrijd. Na nog drie van 
deze bijeenkomsten zullen op het afsluitend 
Jonkheer Serraris Concours de prijswinnaars 
bekend worden. Het terrein is vrij toegankelijk 
voor geïnteresseerden om de discipline van het 
wipschieten te bekijken. n

Gilde Erp neemt trofee van Gilde 
Veghel over
Zaterdag was het na drie jaar weer tijd voor 
de verbroederingsfestiviteiten van het Sint 
Barbara Gilde Veghel met het Onze Lieve 
Vrouwe en Catharina Gilde uit Erp. De strijd 
van deze ontmoetingsdag in Erp kent diverse 
onderdelen: kruisboog- en geweerschieten, jeu 
de boules, biljarten en darten. Niet iedereen 
nam aan dezelfde onderdelen deel, zodoende 
was er veel afwisseling. De prijs is steeds de 
Naris Peijnenburgtrofee, welke al twee keer 
naar Veghel was gegaan. Het succes was 
vooral voor de gildebroeders en -zusters uit 
Erp. Al na drie onderdelen bleek dat Erp deze 

alledrie had gewonnen en daar bleef het niet 
bij. Staande deken van het Sint Barbara Gilde 
van Veghel, Henk Maurix, overhandigde de 
trofee na afloop met een korte felicitatie aan 
hoofdman en koning van het gilde van Erp, 
Paul van Dijk. Dit gilde heeft in het fraaie 
onderkomen een drietal vitrines staan met 
nog voldoende ruimte om ook deze trofee de 
komende tijd daar een mooi plekje te geven.
Na afloop werd druk gesproken, onder andere 
over de komende samenwerking van de vier 
gilden van de nieuwe gemeente  
Meijerijstad. n

Het bierpulschuiven wordt met spanning 
gevolgd.

Er werd geschoten onder het toeziend oog van veel gildebroeders en -zusters.

Deelnemers van 2013.

KRINGNIEUWS 
Maasland



38 3939

Gilde in Schijndel heeft eigen spoorplaat in tramrails 
Gilde Sint Catharina en Barbara Schijndel 
heeft sinds woensdag 2 maart in het centrum 
van Schijndel een eigen spoorplaat, ook wel 
attentiesteen genoemd. Het Schijndels gilde 
dateert officieel uit 1450 en heeft dus een 
historisch verleden. Er zijn in het centrum al 
meerdere spoorplaten geplaatst, waar diverse 
Schijndelse gebouwen op afgebeeld staan, 
zoals de glazen boerderij, het weeshuis en 
voormalig hotel de Zwaan. In totaal komen 
er dertig spoorplaten in deze symbolische 
tramrails te liggen. Het Schijndels gilde 
kwam met een delegatie met slaande trom 
in optocht door het centrum van Schijndel 
gelopen, om bij het neerleggen van deze 
historische spoorplaat aanwezig te zijn en de 
eed af te leggen. Ook wethouders Eus Witlox 
en Bart Claasen waren getuige van deze bij-
zondere gebeurtenis. Het gilde is trots dat hun 
patroonheiligen Catharina en Barbara worden 
uitgebeeld op deze grote spoorplaat die, net 
als alle andere spoorplaten, ambachtelijk met 

de hand in China is gemaakt. U kunt deze 
unieke spoorplaat bezichtigen in de symboli-

sche tramrails voor kapsalon ‘Tip Top’, waar in 
het verleden de stoomtram overheen reed. n

Besoijen wint Onderlinge Vijf Luchtbuks
Op zondag 13 maart vond in Haarsteeg het 
slotconcours plaats van de Onderlinge Vijf 
Luchtbuks (OVLB). De OVLB is ontstaan 
omstreeks 1983, toen een vijftal gilden een 
onderlinge luchtgeweercompetitie startten. 

Thans nemen de gilden van Baardwijk, 
Besoijen, Elshout, Haarsteeg en Kaatsheuvel 
deel aan deze competitie, welke zich in het 
winterseizoen afspeelt. Waar elk jaar voorname-
lijk het Sint Ambrosiusgilde uit Haarsteeg en de 

Onze Lieve Vrouweschuts uit Elshout geduchte 
tegenstanders zijn, heeft dit jaar het gilde Sint 
Crispinus & Sint Crispinianus van Besoijen een 
ieder versteld doen staan. Met acht match-
punten behaalden zij met het A-korps de eerste 
plaats, gevolgd door Haarsteeg en Elshout. 
“Terug naar het thuishonk”, zoals Antwan 
van Buul mooi schetste. De vijfde en laatste 
plaats ging de laatste jaren steevast naar het 
gilde Sint Jan Baptist uit Kaatsheuvel, dit jaar 
mocht het Sint Ambrosiusgilde uit Baardwijk 
deze beker in ontvangst nemen. In het seizoen 
2011/2012 won Besoijen ook al eens, hetzij 
slechts met vier matchpunten en ten opzichte 
van Haarsteeg - welke ook vier matchpunten 
had - een hoogste totaalscore. 
Ondanks het wedstrijdelement voert de 
onderlinge band tussen de gilden nog altijd 
de boventoon. Het was dan ook wederom een 
gezellig en geslaagd seizoen te noemen. n

Afvaardiging van het gilde met de 
wethouders.

De spoorplaat met de afbeelding van Sint 
Catharina en Sint Barbara.

De gelukkige winnaars met hun beker.



Waar tradities en ceremonies 
samenkomen
Op 24 februari was er weer een primeur bij het 
Sint Hubertusgilde in Drunen. Twee aspirant-
gildeleden, Rien en Ellie, kregen in het bijzijn 
van hun dierbare gasten, een traditionele 
gildevendelgroet als felicitatie voor hun 
ceremoniële Keltische verbintenis. Vele gilde-
broeders en -zusters waren hierbij aanwezig in 
een leeftijd die varieerde van 5 tot 82 jaar. Na 
de vendelgroet en de daarop volgende toost 
met Jägermeister, werd iedereen verzocht 
binnen in het gildehuis plaats te nemen om 
een bijzondere ceremonie bij te wonen. Een 
ceremonie in het teken van de liefde en ver-
bondenheid. Met wensen uitgesproken door 
het paar, vanuit hun hart en hun ziel, aan alle 
aanwezigen. De keuze van het paar om hun 
ceremonie in het gildehuis te laten voltrekken, 
komt voort uit hun levensvisie dat iedereen 
met elkaar verbonden is en dat het katholieke 
geloof en de oeroude Sjamanistische/
Keltische levenswijze heel goed samen 

kunnen gaan. Freelance pastor Wil Koolhof 
voltrok deze bijzondere ceremonie onder 
grote belangstelling van alle gildeleden, 
familie en vrienden. Verbondenheid, liefde en 
broederschap werden bekrachtigd door een 
gezamenlijke maaltijd, die net zo divers was 
als de beide tradities, de muziekstukken en 
de uitgesproken wensen van het verbonden 
paar. n 
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Gildehuwelijk bij 
het Sint Joris Gilde 
Berlicum
Zaterdag 19 maart 2016 zijn gildebroeder 
Guus van Buuren en gildezuster Debby van 
Buuren - van der Heijden in het (kerkelijk) 
huwelijk getreden. Debby, al veertien jaar 
trouw lid van het gilde, was geruime tijd 
actief als tamboer en Guus, lid vanaf 1985, 
heeft zich geruime tijd verdienstelijk gemaakt 
als vaandeldrager, bazuinblazer en schutter. 
Verder maakt hij als dekenrentmeester al 
zeven jaar deel uit van de overheid. Ze hebben 
elkaar leren kennen tijdens hoogtijdagen 
van het gilde en de vonk is begin deze eeuw, 
tijdens Balkum kermis, overgeslagen. Samen 
met hun zoon Luuk vormen ze een gezin 
en was het huwelijk een mooie bevestiging 
van hun liefde voor elkaar. Natuurlijk kon en 
mocht het Sint Joris Gilde niet ontbreken bij 
de kerkelijke inzegening. De huwelijksmis is 
door de deelname van het gilde als een waar 
sprookje ervaren. Het komt niet veel voor dat 
er nog een kerkelijke inzegening plaatsvindt 
en zeker niet dat het gilde daar getuige van 
kan zijn. De gebruikelijke rituelen zoals offeren 
op de schaal, vlagnijging en tromgeroffel 
tijdens de consecratie, hebben niet ontbroken 
tijdens de eucharistieviering. Na afloop van de 
huwelijksmis heeft het gilde nog een vendel-
groet gebracht aan het prille bruidspaar en de 
gildekoning. n

Rien en Ellie worden gefeliciteerd met een 
vendelgroet.

Het gezin Van Buuren - Van der Heijden 
neemt de vendelgroet in ontvangst.

Peer van Hulten nieuwe koning in 
Besoijen 
Op tweede paasdag heeft bij het gilde Sint 
Crispinus & Sint Crispinianus van Besoijen de 
tweejaarlijkse wedstrijd om het koningschieten 
plaatsgevonden. Volgens traditie is het gilde, 
in gildekostuum en met tromgeroffel, in 
optocht naar de woning van de huidige koning 

Frank van den Houdt gegaan, waar hem een 
vendelgroet is gebracht. Op het schietterrein 
zijn de gildebroeders in optocht driemaal 
rechtsom de schietbomen gelopen en deze 
zijn daarna door gildeheer pastoor Dorssers 
bevrijd. Na deze traditionele handelingen heeft 
de huidige koning zijn koningszilver afgelegd 
en heeft hij aan het gilde een zilveren konings-
schild overhandigd. Hierna is de wedstrijd om 
de koningstitel aangevangen met het schieten 
op de wip. Vanwege de harde wind werd het 
een moeizame wedstrijd, waardoor het niet 
te voorspellen was wie als winnaar uit de bus 
zou komen. Uiteindelijk wist Peer van Hulten 
het beste met de weersomstandigheden om 
te gaan, hij mag zich de komende twee jaar 
koning van het gilde noemen. Nadat hem het 
koningszilver is omgehangen, is het gilde op 
uitnodiging van de nieuwe koning naar de 
gildekamer in café Centraal gegaan, waar aan 
de nieuwe koning een vendelgroet is gebracht 
en het koningschap vervolgens uitbundig is 
gevierd. nDe nieuwe koning van het Besoijense gilde 

Peer van Hulten. 

KRINGNIEUWS 
Maasland



Koninklijke onderscheiding voor 
Martien van de Loo
Martien van de Loo van het Gilde Sint Joris en 
Sint Catharina uit Gemonde is onderscheiden 
als Lid in de Orde van Oranje Nassau. Hij 
kreeg deze onderscheiding onder andere voor 
zijn jarenlange inzet voor diverse schietcom-
missies en het begeleiden van schietwed-
strijden met de kruisboog en het geweer. 
Hij was 14 jaar bestuurslid en jarenlang 
wapenmeester van het Gemondse gilde.
Op 26 april jongstleden werd het lintje bij 
Martien thuis uitgereikt door burgemeester 
Pommer. Deze werd vergezeld door een 
afvaardiging van Gilde Sint Joris en Sint 
Catharina, Gildekring Dommelgroep, 
Schutttersbond Haaren en Omstreken en 
Kring Maasland. Martien nogmaals gefelici-
teerd. n
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Vrede van 
Heusden
Ten tijde van Jeroen Bosch hief Heusden 
tol op de Maas, tot grote ergernis van Den 
Bosch. De Bosschenaren veranderden vervol-
gens in 1481 de loop van de Maas, waardoor 
Heusden, letterlijk, werd omzeild. Dit leidde 
tot grote conflicten en de teloorgang van 
Heusden. Nu, ruim 500 jaar later, besloten 
de ‘vijanden’ in dit Jheronimus Bosch-jaar 
vrede te stichten. In een maritiem schouw-
spel met 350 figuranten, waaronder gilden, 
werd op 23 april 2016 de Vrede van Heusden 
gesloten. n

Martien van de Loo met zijn onderscheiding 
en burgemeester Pommer.

Koningschieten bij 
De Oude Schuts in 
Den Bosch
Bij het gilde De Oude Schuts werd op 17 april 
jongstleden gestreden om de koningstitel. Het 
werd een spannende en zonnige wedstrijd, 
waarbij de donkere hagelwolken tot groot 
genoegen aan ons voorbij trokken. Wim 
Spermon schoot de houten papegay uitein-
delijk na 61 pijlen geheel vleugellam. Hierna 
werd er uitgebreid getoost in de Citadel van 
’s-Hertogenbosch. n

Nieuwe hoofdman in Elshout
Op 19 maart 2016 hield de Onze Lieve Vrouwe 
Schuts uit Elshout haar jaarvergadering. 
Deze keer zeer speciaal omdat de zittende 
hoofdman aangegeven had niet herkiesbaar 
te zijn. “In een bestuur hoort na een jaar of 
tien nieuw bloed”, aldus aftredend hoofdman 
Leon Klerks. Allereerst moest worden gestemd 
over de aanpassing van het reglement 
omtrent het lidmaatschap van vrouwen bij 
het gilde. Dit werd met een grote meerder-
heid aangenomen en één van de nieuwe 
vrouwelijke leden nam het woord. Precies 
na haar laatste woorden, alsof het zo moest 
zijn, viel de stroom uit. Dit zorgde uiteraard 
voor hilariteit alom. Hierna volgde de stem-
ming voor de nieuwe hoofdman. Unaniem 
werd Paul van de Wiel gekozen. Alexander 
Smits zal de open plek in het bestuur gaan 
opvullen. Oud-hoofdman Leon Klerks kreeg 
een schilderij aangeboden voor in clubhuis De 
Spil. Ook werd hij benoemd tot Beschermer 
der Folklore. Als begin van zijn ‘regeerperiode’ 
bood Paul van de Wiel een blanco vel aan, 

symbolisch voor de nieuw aangebroken 
periode. Iedere gildebroeder of -zuster werd 
gevraagd hier in een paar woorden zijn gevoel 
over het gilde op te schrijven. Een mooi idee 
met veel symboliek. De Onze Lieve Vrouwe 
Schuts is blij dat er een goede kandidaat 
gevonden is voor deze mooie, eervolle, 
maar toch ook zware taak en wenst Paul veel 
succes. n

Gildebroeders van De Oude Schuts uit Den 
Bosch.

Oud hoofdman Leon Klerks en zijn opvolger 
Paul van de Wiel.

De nieuwe koning Wim Spermon brengt zijn 
toost uit.



Marcel van Riet neemt afscheid als 
Gildeknecht
Tijdens de ledenvergadering op 11 maart 
jongstleden van het Vessemse gilde Sint 
Lambertus, heeft Marcel van Riet de 
functie van gildeknecht overgedragen aan 
gildebroeder Kees van Dijk. Marcel heeft gedu-
rende achttien jaar zijn rol als ordehandhaver 
in optochten, postbode, tijdbewaker, maar 
ook als verkeersregelaar en parkeerwachter 
zorgvuldig ingevuld. Hij heeft in deze periode 
tevens altijd een beroep kunnen doen op 
zijn echtgenote Annie, die hem gevraagd en 
ongevraagd bijstond voor advies en hulp. Na 
wat anekdotes uit zijn achttienjarige carrière 
ontving Marcel uit handen van Hoofdman 

Frans Mijs een gildebeeldje met inscriptie en 
een bosje bloemen voor zijn vrouw. n

NBFS kruisboog 
op wip 2016 
Op zondag 17 april 2016 werd het federa-
tietoernooi kruisboog op wip gehouden 
bij gilde-accommodatie ‘Datmunda’ in 
Gemonde, georganiseerd door Gilde Sint 
Joris & Sint Catharina en Gilde Sint Anthonius 
- Sint Sebastiaan. De weersvooruitzichten 
waren niet bijster goed; het was fris, maar 
de voorspelde hagelbuien en het onweer 
wisten Gemonde gelukkig niet te vinden. 
Acht kruisboogbomen waren gezet op de 
nabije sportvelden, waarop uiteindelijk 89 
schutters hebben aangelegd. De korpsprijs 
werd gewonnen door het Sint Catharinagilde 
uit Moergestel; de schutters René Bruurs, 
Johan van Daelen, Jos van de Ven en Jan 
Wolfs wisten 57 keer de wip te raken. De 
viertalkampioen bleef in Gemonde. Martien 
van de Loo, Henry en Johan van der Schoot 
en Wilfred van der Leest van het Gilde Sint 
Joris & Sint Catharina raakten 56 keer de 
wip. De jeugdkampioen kwam tevens uit 
Gemonde. Aspirant-lid Robin Vos wist van de 
deelnemende jeugdleden de meeste punten 
te vergaren. Individueel schoten dertien schut-
ters, uit elf verschillende gilden, 15 punten. 
Na afkampen op wippen van 7, 6, 5 en 4 
centimeter, wist Jan Wolfs uit Moergestel zich 
tot federatiekampioen te schieten, gevolgd 
door Piet Schellekens uit Oirschot en Wilfred 
van der Leest. De organisatie kan terugzien op 
een uitermate geslaagde dag. n
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De winnaars van het toernooi (René Bruurs en 
Johan van Daelen ontbreken).

Gilde Sint Catharina beste schutters-
gilde van Brabant
Zondag 17 april heeft ons gilde deelgenomen 
aan het NBFS-schiettoernooi kruisboog 
op wip. De Noord Brabantse Federatie van 
Schuttersgilden (NBFS) schrijft jaarlijks een 
schiettoernooi uit; dit jaar georganiseerd 
door de gilden Sint Joris & Sint Catharina en 
Sint Anthonius Sint Sebastiaan, beiden uit 
Gemonde. Ons viertal, bestaande uit René 
Bruurs, Johan van Daelen, Jos van de Ven en 
Jan Wolfs, behaalde met 57 van de 60 punten 
de eerste plaats. Op het onderdeel “indivi-
dueel schieten” wist onze dekenschrijver Jan 
Wolfs, na afkampen met achttien schutters, 
eveneens de eerste plaats te veroveren. Jos 
van de Ven (ook vijftien punten) werd op dit 
onderdeel vijfde.
Onze winnaars mochten uit handen van 

de voorzitter van de Federatiecommissie 
Schieten, de heer Mark Pijnenburg, een 
zilveren kruis en speld in ontvangst nemen. 
Deze behaalde resultaten zijn zeer bijzonder, 
omdat alle Brabantse kruisboogschutters aan 
dit toernooi deel mogen nemen. De NBFS 
bestaan uit een zestal kringen (lees gebieden) 
verdeeld over Noord-Brabant; ons gilde 
maakt hierbij onderdeel uit van de kring “Het 
Kwartier van Oirschot”. Deze verschieting is 
voor de 33ste keer georganiseerd en was nog 
nooit door ons gilde gewonnen. Ons gilde is 
dan ook zeer trots op de behaalde resultaten 
en bedankt met name de gilden Sint Joris 
& Sint Catharina en Sint Anthonius Sint 
Sebastiaan voor de uitstekende organisatie. n
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V.l.n.r. René Bruurs, Jan Wolfs, Jos van de Ven 
en Johan van Daelen. Rechts de winnaar Jan Wolfs.

arcel van Riet.
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Marcel de Koning volgt Frans Mijs op als hoofdman
Tijdens de algemene ledenvergadering van 
Gilde Sint Lambertus uit Vessem op 11 maart, 
heeft Frans Mijs, na achttien jaar in functie 
te zijn geweest, zijn hoofdmanschap over-
gedragen aan Marcel de Koning. Frans werd 
bedankt voor zijn bewezen diensten met een 
staande ovatie, een hoofdmansbeeldje en een 
fotoboek met daarin vele hoogtepunten uit de 
afgelopen tien jaar. Bovendien is hij, evenals 
zijn voorganger Piet van Aaken, benoemd tot 

ere-hoofdman. Hierbij is hij tevens gevraagd 
om als adviseur aan te schuiven aan de 
bestuurstafel. Marcel de Koning is lid van het 
gilde vanaf 1988. Hij is getrouwd met Jet en 
heeft twee zonen die ook gildebroeder zijn. 
In het dagelijks leven is hij elektromonteur 
bij Michelbrink Elektro in Esbeek. Bij zijn 
aantreden gaf Marcel met veel enthousiasme 
aan zijn nieuwe rol voort te willen zetten in de 
geest van zijn voorganger. n

Een nieuwe hoofdman voor Sint Joris 
Gilde Oirschot
Op 30 november 2015 vond bij het Sint Joris 
Gilde een bijzondere algemene ledenvergade-
ring plaats. Er was één agendapunt: het kiezen 
van een nieuwe hoofdman. Na 25 jaar hoofd-
manschap vond Ad Smits het tijd worden om 
het stokje over te dragen aan een ander. Op 
voorspraak van Ad Smits werd Toine van Hout 
gepresenteerd als kandidaat. Toine is vijfen-
twintig jaar gildebroeder en bekend binnen het 
gildewezen. Het was dan ook geen verrassing 
dat de leden massaal positief stemden. 
Als blijk voor alles dat Ad Smits voor het 
gilde heeft betekend, werd Ad Smits unaniem 
benoemd tot erehoofdman. Daarmee 
heeft het gilde nu twee erehoofdmannen. 
Vijfentwintig jaar geleden werd Harrie van 
Oirschot ook benoemd tot erehoofdman. Dit 

is een unicum, het gilde is trots op deze twee 
erehoofdmannen. 
Vanwege de verdiensten van Ad Smits was er 
een receptie voor alle gildebroeders, gildezus-
ters en genodigden. Fantastisch om te ervaren 
dat ook de Oirschotse collega-gilden, de 
burgemeester en de pastoor, de inzet van Ad 
gedurende de afgelopen jaren enorm hebben 
gewaardeerd. Op deze momenten wordt pas 
duidelijk wat iemand voor de gemeenschap 
heeft betekend. 
Het is nu aan Toine van Hout om samen met 
alle gildebroeders en -zusters van Sint Joris, 
maar zeker ook met de Oirschotse collega-
gilden en gilden van buiten Oirschot, het 
cultureel erfgoed van de gilden te bewaken en 
uit te dragen. n

Jubilaris Keizer 
Frans van der Sande
Tijdens de jaarlijkse statiedag, op 23 januari 
2016, verraste de hoofdman Jan van Rooij 
samen met het kringbestuur Kwartier van 
Oirschot de keizer Frans van der Sande. De 
hoofdman van het gilde Sint Sebastiaan en 
Barbara Moergestel, heeft zich in het geheim 
voorbereid voor een vijftigjarige huldiging. 
Met medewerking van de familie heeft hij de 
veertigjarige onderscheiding van de keizer 
weten te bemachtigen om Frans te verrassen. 
De keizer vindt het de gewoonste zaak dat 
je aanwezig bent bij het gilde en je daarvoor 
ook moet inzetten. Het gilde en Frans zijn 
eigenlijk samengesmeed. Naast het keizer-
schap heeft hij zitting in de adviescommissie 
en ondersteunt hij de schutters met zijn ruime 
ervaring bij het handboogschieten. Er is bijna 
geen functie die Frans niet vervulde in het 
gilde. Alleen hoofdman is nog een gemis op 
zijn lange lijst van verdienste. Het kringbe-
stuur is aangekomen en we gaan over naar 
het opspelden van het kroontje. “Ja, Frans,” 
zegt de hoofdman ”Ge komt er zo mar niet 
mee weg”. Vijftig jaar broederschap in hart 
en nieren. De voorzitter van het kringbestuur 
spelt het kroontje op met loffelijke, prikke-
lende woorden, maar ook met trots. De keizer 
Frans is een voorbeeld voor velen.  n

De hoofdmanwissel.

Keizer Frans van der Sande ontvangt het 
kroontje.De nieuwe hoofdman Toine van Hout en de ere-hoofmannen Harrie van Oirschot en Ad Smits. 



44

Op een zaterdagmiddag
Sint Joris Oirschot trok op de patroonsdag, 
zaterdagmiddag 23 april 2016, massaal uit 
om zijn ere-hoofdman Harrie van Oirschot 
in het zonnetje te zetten. Harrie was zeventig 
jaar gildebroeder. Of eigenlijk ook weer niet, 
maar wat maken een week of zes uit op 
zeven decennia. Het moest een gezellig en 
gemoedelijk feestje worden. En dat werd het! 
Een groot gezelschap met kinderen, kleinkin-
deren en achterkleinkinderen, bazuinblazers, 
tamboers, vendeliers, schutters en het ‘hoog’ 
bracht Harrie hulde. De vendelgroet en de 
voor deze gelegenheid gerepeteerde stok-
kendans of Trawantel uit Westerlo ontbraken 
natuurlijk niet. Harrie, die als tamboer bij het 
gilde begon, heeft vijfentwintig jaar lang de 
hoofdmansikkel gedragen en is nu al sinds 
1990 ere-hoofdman. Geen wonder dat hij 
zolang trouw aan het gilde is gebleven. Ook 
zijn vader was meer dan vijftig jaar bij het 
gilde. Zijn karakteristieke manier van invul-
ling van het hoofdmanschap werd binnen 
en buiten het gilde zeer gewaardeerd. Als 
bijzonder cadeau mocht hij een bank met 
inscriptie op het gildeterrein van Sint Joris 

onthullen. Een schietwedstrijd om een drietal 
schilden vulde de middag. Eén schild was 
bestemd voor de winnaar of winnares van de 
familie van Oirschot, één voor de aanwezige 
gelegenheid-schutters en het derde voor de 
geoefende kruisboogschutters en -schutsters 

van het gilde. Onder het genot van een jong 
borreltje liet Harrie zich de waardering voor 
zijn inzet voor het gilde welgevallen.  
Het deed hem zichtbaar goed. Dit had hij niet 
verwacht. n

Huldiging leden sint Joris Middelbeers
Op zaterdag 23 april 2016 ontvingen keizer 
Jan Timmermans en gildelid Ko van Hoof een 
kringonderscheiding voor hun veertigjarig 
lidmaatschap bij het gilde sint Joris uit 
Middelbeers. Deze onderscheidingen werden 
op deze dag uitgereikt door de afgevaardigden 
van het Kwartier van Oirschot, Ben van de 
Berk en Jo van den Biggelaar. Verder ontving 
Piet Mulders een speld ter gelegenheid van 
zijn vijfentwintigjarig jubileum, welke werd 
opgespeld door hoofdman Henk Swaanen. 
Deze huldiging vond plaats tijdens de 
jaarvergadering van het gilde. Hierna werden 
de jubilarissen ook nog toegesproken door 
burgemeester Severijns van de gemeente 
Oirschot. Welke in zijn toespraak nog eens 
benadrukte hoe belangrijk een gilde in een 
gemeenschap is en hoezeer hij de saamhorig-
heid bij deze vereniging bewonderde. n

Ere-hoofdman Harrie van Oirschot.

KRINGNIEUWS 
Kwartier van Oirschot

Keizer Jan Timmermans en gildelid Ko van Hoof.  
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Vrouw in bestuur Sint Antoniusgilde Beek
Onlangs hield het Sint Antoniusgilde Beek 
haar jaarvergadering. Bijna alle leden waren 
aanwezig en keurden de verslagen van de 
oude deken/secretaris Bert van Kaathoven 
en oude deken/penningmeester Dirk Jan 
Gloudemans goed. Hierna volgde de 
bestuursverkiezing. Antoine Steegs en Bert 
van Kaathoven traden af, maar waren herkies-
baar. Beiden werden herkozen. Huub van den 
Bergh trad af en was niet herkiesbaar. Kapitein 
Piet Swinkels dankte Huub voor het vele werk 
dat hij als bestuurslid verzet heeft. 
Vervolgens werd, voor het eerst in de 
geschiedenis van het minstens 526 jaar oude 
gilde, een vrouw in het bestuur gekozen. 
Hanneke van Rhee-Schilders, telg uit een 

oude Kempische gildefamilie, viel deze eer te 
beurt. Hanneke heeft in de twee jaar dat ze 
aan de Beekse Schut verbonden is, duidelijk 
laten merken dat ze weet wat het gilde is en 
dat ze er een actieve rol in wil en kan spelen. 
Na de vergadering werden twee nieuwe 
gildebroeders geïnstalleerd, Tijmen de Boer en 
Mathie van Rhee. Beiden hebben hun proeftijd 
met glans doorlopen en getoond dat ze het 
gildebroederschap waardig zijn. Beiden zijn 
onder de bezielende leiding van hoofdvende-
lier Joshy Gevers bezig om de kunst van het 
vendelen onder de knie te krijgen. n

Sint Antoniusgilde Beek huldigde 
jubilarissen
In 1990 werd het Sint Antoniusgilde in Beek 
maar liefst vijf gildebroeders rijker. Drie van 
hen zijn nu nog steeds lid. Reden voor het 
gilde om hen te huldigen voor hun trouw. 
Het zijn hoofdvendelier Joshy Gevers, 
luitenant Frans Panhuijzen en gildebroeder 
Alexander Jonkers. Joshy Gevers begon als 
vendelier, maar toen zijn vader, Jan Gevers, 
in 1991 koning werd volgde Joshy hem op als 
standaardrijder. Verder bleef hij deelnemen 
aan vendelwedstrijden en heeft heel wat 
prijzen behaald. In de hoogste vendelklasse is 
hij zelfs Brabants federatiekampioen geweest. 
Als standaardrijder heeft hij het eveneens tot 
federatiekampioen gebracht. Hij houdt zich 
nu bezig met de opleiding van vendeliers bij 

de Beekse Schut. Bovendien is hij ook nog 
eens schutter.
Frans Panhuijzen begon ook als vendelier en 
werd later zilverdrager. Sinds 2000 voert hij 
als luitenant op de straat het gilde aan. Ook is 
hij wapenmeester en schutter.
De derde jubilaris, Alexander Jonkers, 
helaas niet aanwezig bij de huldiging, begon 
eveneens als vendelier, maar vertrok na 2000 
uit Beek en Donk om elders een bedrijf te 
beginnen. Hij is als ongeüniformeerd gilde-
broeder het gilde trouw gebleven. Kapitein 
Piet Swinkels feliciteerde de jubilarissen en 
dankte hen voor hun trouw en hun werk voor 
het gilde. n De jubilarissen Joshy Gevers en Frans 

Panhuijzen.

Hanneke van Ree-Schilders, bestuurslid.

KRINGNIEUWS 
Peelland

 Is jouw medelezer 
nog geen abonnee?
De Gildetrom het blad voor jong en oud.
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Laarbeekkoningschieten
De vijf Laarbeekse gilden zijn op 24 april op 
schietaccommodatie ‘t Wipke in Beek en Donk 
bijeengekomen om daar deel te nemen aan 
het Laarbeekkoning Schieten, deze keer geor-
ganiseerd door het Sint Antoniusgilde Beek. 
Om twee uur beginnen daar de ceremonies, 
die deel uitmaken van het koningschieten. De 
afgaand Laarbeekkoning Peter van den Burgt 
legt het koningszilver af en vervolgens trekken 
de schutters driemaal onder bijna winterse 
omstandigheden om de koningsvogel om 
deze te vrijwaren van het kwade. Na een gebed 
door de gildepastor en de eerste schoten door 
vertegenwoordigers van de geestelijke en 
wereldlijke overheid, afgaand Laarbeekkoning 
Peter van den Burgt van het Sint Servatiusgilde 

en de steunpilaar van de Laarbeekse gilden, 
Frans Biemans, kan op de afgesproken tijd 
met het schieten begonnen worden. De schut-
ters, vijfendertig in totaal, schieten er aardig 
op los. Het is met het 154ste schot dat de 
gerenommeerde schutter Jan Rovers van het 
Sint Leonardusgilde Donk totaal onverwacht 
de vogel naar beneden haalt. Na, ten overstaan 
van de wethouder Frans van Zeeland, kapitein 
Piet Swinkels van het Sint Antoniusgilde, de 
voormalige Laarbeekkoningen en de andere 
gildebroeders en -zusters, beloofd te hebben 
aan de verplichtingen verbonden aan het 
Laarbeekkoningschap te zullen voldoen, wordt 
Jan geïnstalleerd als Laarbeekkoning. n

Cor van Dijk nieuwe coördinator van de 
Deurnese gilden
Coördinator is binnen de schuttersgilden een 
ongebruikelijke benaming. Nadat Martien van 
der Wallen vorig jaar te kennen had gegeven 
dat hij deze taak vanwege zijn gezondheid niet 
langer kon volbrengen, gingen de gilden op 
zoek naar een opvolger. In deze tijd beseften 
de gilden dat een coördinator toch wel 
gewenst is. De coördinator is de spreekwoor-
delijke lijm tussen de vier gilden. Elk gilde is 
autonoom en heeft zo zijn eigen ideeën en 
idealen. Om toch gezamenlijk en eensgezind 
naar buiten te treden is een onafhankelijk 
persoon in de vorm van een coördinator van 
wezenlijk belang. In 1981 kwamen de vier 
besturen van de gilden Sint Antonius Abt en 
Sint Joris uit Deurne, Sint Hubertus en Sint 

Willibrordus Vlierden voor het eerst bijeen 
onder leiding van Theo Posthumus. Nadat 
Theo terugkeerde naar zijn geboortestreek in 
Friesland werd hij opgevolgd door Nol van 
Gisteren. Vijftien jaar geleden nam Martien 
van der Wallen deze taak op zich. Op dinsdag 
19 april werd Cor van Dijk geïnstalleerd tot 
coördinator. Door zijn voorganger werden 
hem de bijbehorende eretekens omgehangen; 
de sjerp en het zilveren schild met erop de 
emblemen van de vier Deurnese gilden. In 
Deurne is Cor geen onbekende. Hij zet zich 
in voor vele organisaties op sociaal gebied; 
onder meer voor de rolstoelmeerdaagse, de 
Wik en de stichting GeJeJong. n

Tonny Joosten 
erelid
Tijdens de gehouden jaarvergadering van het 
Sint Hubertusgilde te Liessel is de aftredende
en niet herkiesbare oude deken Tonny Joosten 
benoemd tot erelid van het gilde. Na twaalf 
jaar penningmeester te zijn geweest zette 
Tonny er een punt achter en werd gildebroeder 
Rob Friesen gekozen als zijn opvolger.
Tonny Joosten kreeg zijn oorkonde erelid van 
het gilde voor het vele gedane werk voor het 
gilde, dat niet alleen bestond uit het beheren 
van centen, maar ook was hij nog eens 
drieëndertig jaar instructeur van de tamboers 
en later de bazuinblazers, met daarbij nog vele 
andere klusjes. Wij hopen nog vele jaren  
van zijn diensten voor het gilde gebruik te 
maken. n

Laarbeekkoning Jan Rovers.

Martien van der Wallen (l.) feliciteert de nieuwe coördinator Cor van Dijk. Erelid Tonny Joosten met de oorkonde.

KRINGNIEUWS 
Peelland
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Jubilarissen bij Sint Jorisgilde Someren
Op 23 april vierde het Sint Jorisgilde haar 
patroonsdag en eerde zes jubilarissen: Frits 
Kiggen vijftig jaar gildebroeder, keizer Ties 
van der Linden en vaandrig Willy Hoebergen 
beiden veertig jaar gildebroeder, koning Huib 
Vossen, Gerard van Otterdijk en Angelo 
Smulders allen vijfentwintig jaar gildebroeder. 

Zij werden door het gilde gehuldigd met een 
zilveren speld met oorkonde. Bovendien kreeg 
Frits Kiggen uit handen van kringvoorzitter 
Henk de Hair een onderscheiding van Kring 
Peelland opgespeld voor 50 jaar trouwe 
dienst. n

Jubilarissen bij Sint Jorisgilde Gemert
Zaterdag 23 april 2016 vierde het Sint 
Jorisgilde haar jaarlijkse optrekdag, waarop 
zij ook haar jubilarissen in het zonnetje 
heeft gezet. Zo werd Louis Kuijpers 12,5 jaar 
geleden gekozen als nieuwe deken bij het 
gilde. Momenteel maakt Louis zich zeer 
verdienstelijk voor de organisatie van de 
Dagjes Koks, waar gezelschappen kunnen 
schieten voor een dagkoning. Teun Opsteen 
begon vijfentwintig jaar geleden als junior-
tamboer bij het gilde. Teun was jarenlang 
tamboer en momenteel volgt hij het gilde 
nauwgezet als ouderling. John Adriaans werd 
in 1991 nieuwe deken en is dus vijfentwintig 
jaar gildebroeder. Nu is John bij het gilde 
zilverdrager en mentor van zijn zoon Senna. 
Harrie Verkampen viert dit jaar bij het Sint 
Jorisgilde zijn gouden jubileum. Hij begon als 
standaardrijder, maar daar bleef het niet bij. In 
1993 schoot hij zich tot koning van het gilde 
en koos zijn vrouw Anneke als koningin. Als 

ouderling geeft Harrie het gilde nog steeds 
positieve adviezen. Anna Bouw - Francissen 
is momenteel het oudste lid van het gilde en 
is inmiddels zeventig jaar gildezuster. Vanaf 

1946 is zij erg betrokken bij het wel en wee van 
het gilde. Het Sint Jorisgilde heeft een nieuwe 
deken geïnstalleerd en wel in de persoon van 
Steef Huijben. n

Frits Kiggen met kring Peelland 
onderscheiding.

V.l.n.r.: Louis Kuijpers, Harrie Verkampen, 
Teun Opsteen, Anna Bouw en John Adriaans.Steef Huijben, nieuwe deken.

V.l.n.r.: Angelo Smulders, Gerard van Otterdijk, Willy Hoebergen, Ties van der Linden, Frits Kiggen, Huib Vossen. 
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Bestuurswisseling Sint Lambertus gilde 
Someren Eind
Op haar jaarvergadering heeft Gilde Sint 
Lambertus afscheid genomen van haar twee 
vrouwelijke bestuursleden, Mariet Indenkleef, 
dekenschrijver sinds 1991, en Annie van 
Leuken, dekenschatbewaarder sinds 2012. 
Beide dames hebben aangegeven te willen 
stoppen en ons gilde is hen dankbaar voor 
wat ze voor ons de afgelopen jaren hebben 
betekend. Iedere Gildebroeder en -zuster weet 
dat vooral het werk van de deken-schrijver 
de zwaarste taak is die je op  je kunt nemen, 
maar Mariet heeft zich altijd geweldig van 
haar taak gekweten. Annie was de grote steun 
en toeverlaat bij de aanschaf van onze nieuwe 
uniformen en beheerde haar kas op een 
zeer goede manier. Gelukkig hebben we de 
vacatures kunnen invullen en vanaf 2016 zal 
Riky Lammers de taak van deken-schrijver op 
zich nemen en Mario Bouwmans de taak van 
deken-schatbewaarder. n

Gilde Sint Margaretha heeft weer 
succes in Oploo
Het gilde Sint Margaretha nam op zondag 
17 april deel aan het indoor vendeltoernooi 
in Ledeacker, georganiseerd door het Sint 
Mathias gilde uit Oploo. Een indoortoernooi 
dat gehouden werd voor junioren en senioren, 
ook om het vendelen te stimuleren. Er hadden 
zich ongeveer zestig vendeliers in zes verschil-
lende klassen gemeld. Gilde Sint Margaretha 
nam hieraan deel met vijf vendeliers, waarvan 
drie jeugdleden en twee senioren. Onze 
jeugdvendeliers waren er op gebrand om een 
prachtig resultaat neer te zetten. Ondanks dat 
het erg koud was in de hal, wat de jeugd niet 
kon deren, zetten zij met een prachtige ven-
delgroet een prima prestatie neer. Later bleek 
dat de jeugdgroep (Pieter Smulders, Niels van 
Stiphout en Tim van Stiphout) daarmee een 
mooie 1e prijs in de wacht sleepte. In de klasse 
t/m 12 jaar behaalde Niels van Stiphout de 1e 
prijs. Zijn broer Tim van Stiphout mocht in die 
zelfde klasse de 3e prijs ophalen. Als klap op 

de vuurpijl mocht Pieter Smulders een 1e prijs 
in ontvangst nemen in de klasse 13 t/m 15 jaar. 
Een indrukwekkende score, aangezien aan 
deze klasse zeer goede vendeliers deelnamen 
uit verschillende  gilden. n

Broeders Sint 
Servatius Gilde 
krijgen vrijwilli-
gerspenning
Tijdens de receptie van het Sint Servatius 
Gilde Lieshout kregen Toon Gevers en Cor van 
Vegchel uit handen van wethouder Frans van 
Zeeland de vrijwilligerspenning van Laarbeek 
aangeboden. Dit naar aanleiding van het 
afscheid van Toon als hoofdman en Cor als 
commandant.
Toon is sinds de reactivering in 1980 tot 
januari 2016 hoofdman geweest. Ook was 
hij van 1978 tot 2008 voorzitter. Verder 
heeft Toon zich verdienstelijk gemaakt bij 
de realisatie van de Sint Servatiuskapel op 
het Ginderdoor en ook de dorpspomp op 
de Heuvel is door zijn toedoen tot stand 
gekomen. Deze pomp geeft behalve water, 
bij bijzondere gelegenheden ook bier, wat 
zeer uniek is. Verder is Toon betrokken 
geweest bij de bouw van het Paviljoen op de 
beemdkant. Toon is op 2 januari benoemd tot 
erehoofdman.
Cor heeft in 1989 het stokje 
(commandantstok) overgenomen van 
Martien Verbakel, na zevenentwintig jaar 
heeft hij op 2 januari de commandantstok 
overgedragen aan zijn zoon Stefan. Verder 
heeft Cor zich ingezet voor de bouw van het 
paviljoen. Dankzij Cor blijft de naam Van 
Vegchel voortbestaan bij het gilde, immers 
zijn zoon Stefan is bij het gilde, maar ook de 
kleinzoon Stijn is zeer actief met vendelen en 
trommen. Cor werd op 2 januari benoemd tot 
erecommandant. n

Mieke en Toon Gevers (l.), Cor en Toos van 
Vegchel (r.).

Mariet Indenkleef en Riky Lammers.

Mario Bouwmans en Annie van Leuken.

De vendeliers van Sint Margaretha, 
Aarle-Rixtel.

KRINGNIEUWS 
Peelland
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Bas van den Belt van gilde  
Sint Antonius Abt Terheijden drie  
jaar achtereen winterkoning
Zondag 21 februari werd de laatste wedstrijd 
geschoten voor de titel van winterkoning. Dit 
is een wedstrijd die bij het gilde tijdens de 
wintermaanden opgelegd verschoten wordt. 
In de maanden november, december, januari 
en februari, schieten de leden telkens een 
zondagmorgen voor deze titel. De winnaar 
mag zich een jaar lang winterkoning noemen 
en krijgt het daarbij passende wisselschild 
dat op het tenue gedragen wordt. In totaal 
zijn er eenentwintig punten te behalen, iedere 
wedstrijd telt zeven schoten; de slechtste 
schietbeurt telt niet mee. Dit jaar zijn er drie 
gildebroeders en een gildezuster, die onder 
slechte weersomstandigheden moesten 
kampen. De strijd ging uiteindelijk tussen 
Arjan Bollebakker en Bas van den Belt. Na 
een hevige strijd was het Bas die de titel in de 
wacht wist te slepen. Driemaal is scheepsrecht 
dacht Bas. Hij behaalde deze prijs ook al in 
2014 en 2015. Een prachtige prestatie. Na feli-
citaties van de gildebroeders en -zusters reikte 
de hoofdman hem het winterkoningschild uit. 
Ter afsluiting van deze gilde-activiteit stond er 
voor een ieder een bord hazenpeper gereed. 

Deze haas is natuurlijk door een ander soort 
schutter geschoten. n

Paaseierenverschieting Sint 
Hubertusgilde Leur
Op vrijdagavond 18 maart 2016 vond de 
traditionele paaseierenverschieting van 
het Leurse Sint Hubertusgilde plaats in de 
Mouterij aan de Brouwerstraat in Etten-Leur. 
Aan deze ludieke verschieting, met als prijzen 
chocoladepaaseieren, werd door een twintigtal 
gildebroeders deelgenomen. De jongste 
jeugdleden, er zijn er inmiddels vier, werden 
door de koning van het gilde verrast met een 
chocolade- paashaas. De aanwezige gilde-
broeders konden zich tegoed doen aan de 
heerlijke paaslekkernijen. Na een spannende 
verschieting maakte de koning van het gilde, 
Henk Lauwerijssen, de prijswinnaars bekend. 
Peter de Graaf, Ruud de Graaf en algemeen 
winnaar Stephan Lauwerijssen ontvingen de 
grote chocoladepaaseieren. n

Na twee maanden 
al koning 
Gilde Sint Agatha Boekel beleeft in 2016 zijn 
tweede lustrum na de heroprichting in 2006. 
Zodoende staat op 10 april 2016 het schieten 
om de elfde gildekoning op het programma. 
Voor de traditionele gildemis is het gildekoor 
van Sint Barbara uit Dinther aanwezig. 
Met de deelname van acht geoefende 
kruisboogschutters wordt na loting aan de 
wedstrijd begonnen. Onder luide aanmoedi-
gingen ontspint zich een zeer gemotiveerde, 
soms zelfs wat verbeten, maar uiterst 
sportieve strijd. Als bijzondere eregast is 
Scholen Koning 2015, Ries Tielemans van de 
Regenboogschool, met zijn familie aanwezig 
om te genieten van dit traditionele gilde-
gebeuren. De rijkelijk versierde koningsvogel, 
fier staande op zijn twaalf meter hoge mast, 
slaat schot na schot heldhaftig af. Pas na 2,5 
uur en met krap 175 rake pijlen, geeft hij enigs-
zins aan dat het voor hem toch een ongelijke 
strijd gaat worden. Dit verhoogt de spanning 
onder de schutters en de aanwezigen. Dit 
wordt nog eens sterk geaccentueerd wanneer 
elk volgend schot begeleid gaat worden met 
toenemend tromgeroffel en bazuingeschal. 
Na drie uur strijd, bij het 204de rake schot, 
stort het overgebleven deel van de trotse 
koningsvogel naar beneden. Onder luid 
applaus van publiek en medeschutters 
realiseert een verbouwereerde Gerrit Janssen 
dat hij koning 2016 van gilde Sint Agatha 
Boekel is. Gerrit en Maria zijn nog maar twee 
maanden volwaardig lid van gilde Sint Agatha 
en nu al koning en koningin! Heel bijzonder. n

Winterkoning Bas van den Belt.

Stephan Lauwerijssen algemeen winnaar.Gerrit en Maria Janssen.

BARONIE MARKIEZAAT

KRINGNIEUWS 
Baronie & Markiezaat
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Kruisbooggilde Sint Jan Baptist 
Sprundel wint zestalverschieting
Zaterdag 20 februari 2016 heeft het bijna 
400-jarig gilde de zestalverschieting kruisboog 
6 meter gehouden in café De Drie Zwaantjes, 
waar het gilde thuis is. Aan deze schieting 
wordt deelgenomen door de gilden aange-
sloten bij het Verbond van Sint Jorisgilden 
der Noorderkempen in België, waaronder 
Castelré, Hoogstraten, Meer, Minderhout, 
Meerle, Wortel en Loenhout. De zes winnende 
schutters van Sprundel zijn Frie Konings, 
Christ Herijgers, Rick van Nispen, Arno 
Herijgens, Robert Peeters en Stan Konings. 

De Sprundelse schutters hebben de leiding 
genomen vanaf ronde drie en na een zenuw-
slopende laatste ronde, waarin Stan Konings 
de volle 100 punten schoot, de winst gepakt 
met een verschil van één punt.
Op vrijdagavond 8 april 2016 heeft het gilde 
deelgenomen aan een drietalverschieting 
in Loenhout, waar Arno Herijgens de eerste 
prijs heeft gewonnen in de categorie onder 
vijfentwintig jaar.
Meer informatie op website www.gildestjan-
baptist.nl. n

Een schot in de 
roos
“Dè valt vies tege, ’t is nie zo hendig 
as ik docht“. Zo beschreef één van de 
deelnemers haar ervaring bij de eerste 
kennismaking met het handboogschieten. 
Op de uitnodiging van het Schuttersgilde 
Sint Bavo, om in het weekend van 18 en 19 
maart een aantal pijlen te komen afschieten, 
hadden tien teams gereageerd. Tien 
viertallen uit Geertruidenberg, Raamsdonk 
en Raamsdonksveer. De wedstrijd was 
ingericht naar een voorbeeld van het Sint-
Ambrosiusgilde uit Gilze, dat al enige jaren 
een buurtverschieting houdt; dank daarvoor! 
Elke schutter schoot twaalf tellende pijlen 
in vier beurten. En na de strijd was er een 
plezierige ontmoeting, deze keer dus niet 
van schuttersgilden uit Brabant, maar van 
diverse groepen uit de eigen gemeente. Het 
is goed om van elkaars bestaan te weten, te 
ervaren dat er meer is dan alleen de eigen 
vereniging. De actieve, jonge vereniging XieOe 
ontving de wisseltrofee, een prachtig beeld 
van een vendelier. De hoogste score behaalde 
Jeroen van Gils uit Geertruidenberg. Voor 
het Sint-Bavogilde was het de eerste keer om 
zo’n wedstrijd te organiseren. Aan de vele 
enthousiaste reacties te merken kijken vele 
deelnemers uit naar een herhaling in 2017. n

Bloemen voor de Sprundelse schutters van Janny Vergouwen van De Drie Zwaantjes.

Is jouw medelezer nog geen abonnee?
De Gildetrom het blad voor jong en oud.

BARONIE MARKIEZAAT

KRINGNIEUWS 
Baronie & Markiezaat
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IN MEMORIAM

PIET VAN DEN BREEMER (79)
GILDEBROEDER 
† 7 februari 2016.
Sint Willibrordus, Bakel (Peelland)

Piet kwam in 1963 bij het gilde als vendelier. Hij 
was erg betrokken bij het gilde. Van 1962-1964 
was hij koning. In 2013 vierde Piet zijn gouden 
jubileum. Hiervoor kreeg hij een kringonderschei-
ding van Kring Peelland en een koninklijke onder-
scheiding voor zijn inzet voor het gildewezen en 
binnen de Bakelse gemeenschap.

ANNIE HAMERS-JANSEN (73)
GILDEZUSTER
† april 2016
Gilde Sint Hubertus, Berkel (Maasland)

Annie was koningin aan de zijde van koning 
André Wouters. Zij overleed onverwacht.

JAN VAN SLEEUWEN (76) 
GILDEBROEDER/OUD-KONING  
† 12 mei 2016 
Sint Agatha, Boekel Peelland)

Jan was lid van het gilde Sint Agatha vanaf het 
ontslapen in 2006. Het hoogtepunt voor Jan 
was ongetwijfeld het jaar 2013 toen hij zich tot 
koning schoot. Vol trots presenteerde hij zich 
als koning in de optocht door Boekel tijdens de 
kringgildedag in 2013.  

SJANG COOPMANS
ERELID
† 13 april 2016.
Heilig Bloed, Boxmeer (Land van Cuijk)

Sjang was vijftig jaar lid van het gilde en meer 
dan twintig jaar bestuurslid.

DRIES WOUTERS (96)
GILDEBROEDER
† 13 februari 2016 
Sint Willibrordus, Casteren (Kwartier van Oirschot)

Dries was 71 jaar lid van het gilde en ook vele 
jaren deken-schatbewaarder. Verder was hij 
jarenlang kruisboogschutter.

TOON JANSSEN
GILDEBROEDER 
† 13 januari 2016
Sint Joris, Diessen (Kwartier van Oirschot)

Toon was lid sinds 1977. Hij was zeer trouw en 
betrokken bij alle gilde-evenementen, waarbij hij 
altijd aanwezig was. Het gilde zal haar trouwe 
gildebroeder missen.

FRANS HEUVELMANS
GILDEBROEDER
† 22 april 2016 
Sint Joris, Diessen (Kwartier van Oirschot)

Frans was sinds 1983 lid van het gilde. Van 1990 
tot 2000 was hij dekenschrijver en van 2000 tot 
2005 hoofdman. Hij was een actieve en goede 
kruisboogschutter binnen het gilde.

WIM SCHEEPERS
GILDEBROEDER
† 12 mei 2016 
Sint Joris, Gemert (Peelland) 

Wim werd in 1965 gekozen als nieuwe deken. 
Daarna werd hij luitenant. Hij was reserve-
vaandrig en kornetknecht bij het opzadelen en 
aftuigen van het paard. Van 1987 tot 1989 was 
Wim koning. Eén van zijn hoogtepunten was zijn 
reis naar Rome, waarbij hij als gildebroeder in 
audiëntie werd ontvangen door de paus.

LOUIS MILBOU (83)
GILDEBROEDER / OUD-KONING
† 20 januari 2016
Sint Joris, Kalmthout (B) (Baronie en Markiezaat)

Louis was zeer betrokken bij het gilde.

CEES BALEMANS (79)
KORNET / GILDEBROEDER
† 9 april 2016
Sint Willibrordus, Klein-Zundert (Baronie en 

Markiezaat)

Cees was 48 jaar lid en kornet. Cees pachtte het 
vaandel van zijn vader.
Vanaf 1873 tot heden is het vaandel 148 jaar door 
de familie Balemans
gedragen.

Mogen zij allen rusten in vrede



52

EDDIE HERMUS (50)
GILDEBROEDER
† 25 maart 2016 
Sint Sebastiaan en Barbara, Moergestel (Kwartier 
van Oirschot)
Eddie kwam in 1998 bij het gilde en was een 
trouwe en gezellige gildebroeder. Hij was graag 
aanwezig en bracht altijd een vrolijke noot met 
zich mee. Hij genoot zichtbaar van het leven. 

CEES VAN DER VELDEN (65)
GILDEBROEDER/RESERVE VAANDRIG
† 10 maart 2016 
Sint Joris, Oostelbeers (Kwartier van Oirschot)

Cees was 36 jaar lid. Bij afwezigheid van de eerste 
vaandrig trad hij altijd op als reservevaandrig en 
verrichte hand- en spandiensten waar nodig. Het 
gilde heeft een fijne gildebroeder verloren.

KEES PELLENS (82)
EREHOOFDMAN / GILDEBROEDER
† 11 maart 2016
Sint Joris, Rijsbergen (Baronie en Markiezaat)

Kees Pellens was lid sinds1953 en werd op 
29-jarige leeftijd hoofdman, bleef dit 42 jaar en 
werd daarna 
erehoofdman. Hij was voorzitter van de vendel-
commissie Kring Baronie en Markiezaat. Hij trad 
vaak op als jurylid in eigen kring, maar ook daar 
buiten. Kees droeg de gildetraditie hoog in het 
vaandel en was ook een goede schutter. 

JOEP GREIJMANS (83)
GILDEBROEDER / OUD-KONING
† 16 maart 2016 
Sint Lambertus, Someren-Eind (Peelland)

Jo was koning van 1981 tot 1983 en lid sinds 1953. 
Hij is vele jaren lid geweest van onze directie. 
Wij zijn vereerd dat hij als laatste wens te kennen 
gaf dat zijn kleinzoon Joep lid zou worden van ons 
gilde. Hierdoor leeft zijn naam voort. 

TOOS SNELLENS (86)
GILDEZUSTER
† 1 april 2016

Sint Antonius Abt, Terheijden (Baronie en Markiezaat)

Toos was zeer betrokken bij het gilde als echtge-
note van dekenschrijver Cees Snellens.

HARRIE BRUINS (70)
GILDEBROEDER
† 7 mei 2016
Sint Antonius Abt, Terheijden (Baronie en Markiezaat)

Harrie was 36 jaar lid. Hij was vendelier, deken-
schrijver en erelid.
Hij was 31 jaar lid van het bestuur van de Kring 
en vanaf 1987 penningmeester. Ook was hij 
actief met betrekking tot de KNTS en in de NBFS 
maakte Harrie deel uit van de SAT-commissie.

KOOS VAN DEN BERGE (82)
GILDEBROEDER/OUD-KONING
† 16 april 2016
Sint Catharina, Tongelre (Kempenland)

Koos werd in 1958 gildebroeder. Zijn hoofdacti-
viteit was schutter. Hij werd in 1963 schietleider 
en bleef dat tot 1987. Hij was ruim vijfentwintig 
jaar kapitein en zat twaalf jaar in de overheid. 
In 1999 kreeg hij de functie van zilverdrager. De 
hoogste eer behaalde Koos in 2007, toen hij zich 
tot koning schoot. Kortom: een geweldige staat 
van dienst.

TOON VLASSAK (85)
GILDEBROEDER
† 4 april 2016
Sint Barbara Gilde, Veghel (Maasland)

Toon behoorde 35 jaar geleden tot de gildebroe-
ders van het eerste uur bij de herleving van ons 
gilde. Afkomstig uit Soerendonk was hij al jong 
bij het gilde aldaar, later kwam hij naar Veghel. 
Toon bekleedde meerdere functies van tamboer 
tot over-deken en heeft een jaar de staande 
deken vervangen. Hij was jarenlang actief lid van 
de introductiecommissie, deed de inkopen en 
verzorgde de gildetuin. Gedurende de latere jaren 
richtte Toon zich op het jeu de boulen. 

SJAAK VAN DER HEIJDEN (90)
GILDEBROEDER
† 2 maart 2016 
Sint Lambertus, Vessem (Kwartier van Oirschot)

Sjaak, voorheen kleermaker voor het gilde, was 
ruim 60 jaar lid. Tot 1998 was hij adjudant van 
het gilde. Tevens is hij drie jaar lid geweest van 
de overheid als deken en vanaf 2004 zat hij aan 
de bestuurstafel als ouderling.

IN MEMORIAM

Mogen zij allen rusten in vrede

foto 
ontbreekt
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ANTOON VAN ROOSMALEN (69) 
PENNINGMEESTER / GILDEBROEDER 
†  21 februari 2016
Sint Antonius Abt, Vorstenbosch (Maasland)

Antoon werd lid in 1961 en bestuurslid in1985. 
Sinds 1997 was hij dekenrentmeester. Bij 
de bouw van de jeu-de-bouleshal was hij de 
kartrekker. Voor het EST in 2006 te Heeswijk 
was Antoon de financiële man. Antoon was een 
gedreven vendelier en jarenlang vendelinstruc-
teur. Hij schoot met kruisboog en geweer en kon 
aardig jeu-de-boulen. Hij kreeg een onderschei-
ding van Kring Maasland en één van de Nobele 
Orde van de Papegay. In 2001 kreeg hij bij zij 
gouden jubileum een draagschild. Ook ontving 
hij een koninklijke onderscheiding op aanvraag 
van ons gilde.

NELLY VAN GERVEN-RAS (84)
GILDEZUSTER
† februari 2016
Sint Catharina, Vught (Maasland)

De plechtige uitvaart vond plaats op vrijdag 19 
februari in de Sint-Petrusbasiliek van de Heilig 
Hartparochie te Boxtel.

BETS VAN ROOIJ – VAN OSCH
GILDEZUSTER
† 2 april 2016
Sint Catharina, Vught (Maasland)

Op 2 april hebben wij afscheid moeten nemen 
van Bets van Rooij - van Osch. Zij was gilde-
zuster van het Sint Catharinagilde.

BART KONINGS (65)
GILDEBROEDER
† 14 februari 2016
Sint Willibrordus, Waalre (Kempenland)

Bart zou dit jaar 50 jaar lid zijn. Hij was actief als 
schutter en was koning tussen 2000 en 2008.

JAN JOCHEMS (73)
HOOFDMAN 
† 13 februari 2016.
Sint Jan, Wernhout (Baronie en Markiezaat )

Jan was lid vanaf 1971, koning van 1982 tot 1990 
en hoofdman van 1992 tot 1999 
en van 2007 tot aan zijn overlijden. Hij was een 
zeer gewaardeerd lid.

Mogen zij allen rusten in vrede

foto 
ontbreekt
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IN MEMORIAMFOTO
OUDE DOOS

Wie wat wanneer?
De koning, gepubliceerd in nummer 1 van De Gildetrom 2016 op pagina 
51, is door vele lezers herkend.
Het betreft Jan Slaats van het gilde Sint Margaretha uit Aarle-Rixtel. Hij 
was koning van 1948 tot 1951. Deze foto stond ook op zijn bidprentje: J.J.A. 
Slaats, geboren op 28 juli 1904 te Asten en overleden op 25 augustus 1970 
te Aarle-Rixtel. 

Ditmaal is er gekozen voor een zwartwit foto, genomen door een 
onbekende fotograaf op het Schuttersfeest Waalwijk op 16 augustus 1953. 
De patroonheilige zult u ongetwijfeld herkennen. Maar door wie wordt ze 
uitgebeeld en wie zijn de pages die haar vergezellen? Van welk gilde zijn ze 
afkomstig?
Graag uw reactie sturen naar de Brabant-Collectie (brabant@uvt.nl) of 
naar Tony Vaessen (antonius.vaessen@pandora.be).

Overzicht fotoherkenning 2015
In ieder nummer doen wij in de rubriek ‘Foto oude doos’ een beroep op uw kennis. Hieronder de resultaten van de fotoherkenning van 2015. 
Met behulp van uw medewerking zijn alle personen op de foto’s geïdentificeerd. Alleen van de getoonde foto in nummer 4 weten we nog steeds 
niet wie de deelnemende gilden zijn, die vertegenwoordigd werden door hun standaardruiters. Wie kan ons - wellicht aan de hand van de vaandels 
- nog aanvullende informatie verstrekken?

[Afbeelding nr. 1 (2015): REM_Eersel_63-66 B_14_04]
Jg. 62, nr.1 (2015), p. 47
Op maandag 8 juli 1963 vond het koningschieten in Eersel plaats. Het moment van het omhangen van het konings-
zilver werd door fotograaf Gaston Remery vastgelegd: links ziet u hoofdman Janus Vermissen, de nieuwe koning Harry 
Box van Sint Catharina en Sint Barbaragilde en rechts burgemeester Stevens.

[Afbeelding nr. 2 (2015): ML 451 zesg_1.jpg]
Jg. 62, nr.2 (2015), p. 47
Bij het 400-jarig bestaan van het Schuttersgilde Sint Joris te Haaren maakte Persbureau Het Zuiden op 21 juni 1931 
deze opname: links Marinuske Couwenberg van het Sint Barbaragilde Oisterwijk met trom en rechts Jean Jansen van 
het Sint Jorisgilde Zesgehuchten met standaardvaandel.

[Afbeelding nr. 3 (2015): ML_451 _Oist_3.jpg]
Jg. 62, nr.3 (2015), p. 51
Tijdens het Landjuweel in Vught in 1949 poseerden de standaardruiter Theodorus van der Linden en zijn begeleider 
Bart Vervaart van het Oisterwijkse Sint Barbaragilde.

[Afbeelding nr. 4 (2015): ML_451 _5.jpg] 
Jg. 61, nr.4 (2015), p. 67
Ter gelegenheid van het 300-jarig bestaan van het Sint Sebastiaan Gilde te Diessen vond op 14, 16 en 17 mei 1931 
een driedaags gildefeest plaats. In het tabaksplaatjesalbum ‘Het Gilde viert’, samengesteld door D.J. van der Ven 
(Groningen: N.V. Stoomtabaksfabriek Th. Niemeijer, 1931), is op pagina 12 deze foto ingeplakt. 
Wie herkent de standaardruiters van de deelnemende gilden? Bij deze nog een oproep voor meer informatie.

Uw reacties kunt u sturen naar: de Brabant-Collectie (brabant@uvt.nl) of naar Tony Vaessen (antonius.vaessen@pandora.be).
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INFORMATIEF
Door: Piet van de Wiel

De Nobele Orde van de Papegay is in 1975 
ingesteld als een Europees instituut van 
verdiensten en heeft haar hoofdzetel in België, 
om precies te zijn in Antwerpen. Het instituut 
is onafhankelijk en heeft tot doel personen 
te honoreren die zich inzetten voor het 
gildewezen in het algemeen. Het gildewezen 
wordt daarbij gezien als een Europees 
erfgoed, dat in stand moet worden gehouden. 
Door onder andere de oude tradities in 
stand te houden, timmeren de historische 
gilden en schutterijen flink aan de weg. De 
toegelaten historische gilden en schutterijen 
zijn kolveniers(buks)- en hand- en kruisboog-
schutters, maar ook schermers en imkers zijn 
toegelaten.

Het meest opvallende in de naam van de 
orde is wel “Papegay”. Hiermee wordt 
de konincksvogel, ook wel de “Papegay”, 
bedoeld. Deze dragen de gildekoningen sinds 
eeuwen, nadat ze die titel hebben verworven 
door de vogel te schieten. De status van een 
“koninck” is binnen het gildewezen en bij 
officiële bijeenkomsten hoog te noemen en 
wordt niet bepaald door afkomst, maar in feite 
simpelweg door het schieten van de vogel. De 
hoge eer die verbonden is aan de koningstitel 
en dus aan het dragen van de papegay, heeft 
het instituut bij oprichting doen besluiten de 
Nobele Orde te vernoemen naar dit ereteken. 
De Nobele Orde kent diverse rangen. Om 
benoemd te worden in één van deze rangen, 

moet er een voorstel worden ingediend, dat 
vervolgens goedgekeurd moet worden door 
de Kanselarij van de Nobele Orde. Na goed-
keuring volgt er een uitnodiging om aanwezig 
te zijn tijdens de investituurplechtigheid. Die 
vindt, eenmaal per jaar, plaats in Antwerpen. 
Sinds de oprichting van de orde zijn er ruim 
1000 eretekens in Europa uitgereikt.

Op de website van de orde, www.nobeleorde-
vandepapegay.com, vindt u meer wetenswaar-
digheden en praktische informatie. n

(Piet van de Wiel is kringredacteur van Kring 
Kempenland)

Door de benoeming van de voorzitter van de Noord Brabantse Federatie van Schuttersgilden, de heer Jos 
Verbeeten, in de rang van Commandeur van de Nobele Orde van de Papegay, is dit een mooie gelegenheid 
om eens wat aandacht te besteden aan deze orde.

De Nobele Orde van de Papegay
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GILDEFEESTEN IN 2016

26 juni 
Pausmis in Den Haag. Gilde uit Kwartier van Oirschot.
04 september
NBFS-toernooi geweerschieten bij Sint Matthiasgilde Oploo.
18 september
NBFS-toernooi VTBS, bij Heilig Bloedsgilde Boxmeer.
08 oktober
Hoofdliedendag in ’s-Hertogenbosch, opluistering Groot Gaesbeeker 
Gilde uit Soest.

GILDEFEESTEN IN 2017
april
NBFS-toernooi kruisboogschieten op wip in Kring Kwartier van 
Oirschot.
21 mei
Vrij gildefeest Sint Jorisgilde Oirschot.
juni 
Pausmis in Den Haag Sint Antoniusgilde uit St. Anthonis.
11 juni
Kringdag Peelland bij Sint Jorisgilde Someren.
09 juli
Kringdag Baronie en Markiezaat bij Sint Ambrosiusgilde Teteringen.
03 september
Landjuweel bij Groot Gaesbeeker Gilde te Soest.
17 september
NBFS-toernooi-VTBS.

GILDEFEESTEN IN 2018
10 juni
Gildefeest bij Sint Lambertusgilde Vessem
24 juni
Kringdag Peelland bij Sint Antonius Abt Mierlo-Hout.
01 juli
Vrij gildefeest Sint Joris en Sint Antoniusgilde Maashees. 
26 augustus
Vrij gildefeest bij Gilde St.-Sebastiaan Oirschot

GILDEFEESTEN IN 2019

19 mei
Vrij gildefeest bij Sint Sebastiaan Westelbeers en Sint Joris 
Middelbeers.
02 juni
Kringdag Kring Kempenland bij Heilig Kruisgilde Gerwen.
01 september
NBFS toernooi geweerschieten in Kring Maasland.
08 september
Kringdag Peelland bij Sint Hubertusgilde Liessel.

GILDEFEESTEN IN 2020
april
NBFS-toernooi kruisboogschieten op wip in Kring Peelland.
17 mei
Vrij gildefeest bij Sint Jorisgilde Moergestel.
12 juli
Vrij Gildefeest Sint Antonius Abtgilde Deurne.
23 augustus
Vrij gildefeest Gilde O.L.Vr. en de Heilige Willibrordus, Wintelre.
06 september
NBFS-toernooi geweerschieten in Kring Kwartier van Oirschot.
13 september 
Kringdag Peelland bij St.-Lambertusgilde Someren-Eind (onder 
voorbehoud)
20 september 
NBFS-toernooi VTBS bij Sint Servatiusgilde Lieshout.

GILDEFEESTEN IN 2021
april
NBFS-toernooi kruisboogschieten op wip in Kring Baronie en 
Markiezaat.
16 mei
Kringdag Peelland bij Sint Willibrordusgilde Bakel.
06 juni
Kringdag Kempenland bij Sint Jan Baptist Oerle. 
13 juni
Vrij gildefeest gilde Sint Anthonius Sambeek.
11 juli
Vrij gildefeest Sint Jorisgilde Oostelbeers.
05 september
NBFS-toernooi Geweerschieten in Kring land van Cuijk.
19 september
NBFS-toernooi VTBS in Kring Peelland.

GERESERVEERD VOOR FEDERATIEVE TOERNOOIEN
• Het boogschieten op wip in april (m.u.v. de vierde zondag);

• Het VTBS-toernooi op de derde zondag in september;
• Het geweerschieten 1e zondag in september.


