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Drie Tilburgse koningen in een Brabantse Kerststal
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GERSJES GIETIJZEREN RAMEN B.V.
Berkdijk 13A, 5271 SR  St.-Michelsgestel, Tel. (073) 551 34 71 
Fax (073) 551 69 68.  Open: Ma. t/m Vrij.: 9.00-17.00 uur. Za. op afspraak. 
Voor inrijpoorten uitsluitend op afspraak.

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

LEVENSBOOM

VOORDEUR-
PANEEL

SMEEDWERKEN EXCLUSIEVE INRIJPOORTENGIET-
IJZEREN
RAMEN

DOCUMENTATIE OP AANVRAAG

Blinkt uit in vakmanschap

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

EDELSMEDERIJ

NOL COOPMANS V.O.F. 
GESLAGEN SCHOONHEID

ATELIER VOOR HET LATEN ONTWERPEN EN 
VERVAARDIGEN VAN AL UW EXCLUSIEF 

HANDVERVAARDIGD GILDEZILVER

GRAVEREN - DRIJVEN - CISELEREN - GIETEN

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

Mgr. Völkerstraat 33, 5171 JM Kaatsheuvel NL
Tel.: (0416) 27 22 54, b.g.g. 27 65 48 - 27 70 72
Internationaal Tel.: 0031 (416) 27 22 54Kerkstraat 20, 3930 Hamont, België

Telefoon: 00 32 - 11 - 44 52 58

Uw gildekleding en 
toebehoren, perfect op maat 

gemaakt in eigen atelier.

Wij zijn gespecialiseerd in sjerpen, 

hoeden (in vele modellen, kwaliteiten 

en kleur) en gildekousen tot ver over de 

knie (alleen bij ons verkrijgbaar).

Ook kunnen logo’s (patroonsheiligen)

ingeborduurd worden!

Alle door ons geklede gilden worden 
ook door ons onderhouden!
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TER INLEIDING

Uniformen, paarden, militair materieel met een aangepaste functie en veel, 
heel veel mensen. Deelnemers, hoogwaardigheidsbekleders en toeschou-
wers. Medeleven, herinneringen aan blijdere tijden; dankbaarheid, bewon-
dering, misschien wat verholen gemonkel; rillingen, als de Spitfire de forma-
tie verlaat richting de nevelige hemel ...
Respect, dat - eenmaal getoond - respect oproept. Als wij niet al op die 
manier met elkaar om zouden gaan, zouden we het snel weer moeten leren. 
Prins Bernhard en al diegenen, die hem op 11 december uitgeleide gedaan 
hebben, hebben ons iets laten zien, dat we niet te snel moeten vergeten. 
Samen kunnen we veel. U leest het ook weer in deze Gildetrom.

Ad Dams 

Bij het omslag
De Tilburgse schilder Bernard van Rijthoven is gespecialiseerd in schilderijen 
over het gildegebeuren. In het op het omslag van deze aflevering afgedrukte 
schilderij zijn van links naar rechts te herkennen de inmiddels oud-koningen 
L. Passier (Sint Dionisius), A. Schaapscheerders (Sint Joris) en J. Raaijmakers 
(Sint Sebastiaan), allen uit Tilburg. De foto van dit schilderij werd beschik-
baar gesteld door Joop van Diessen, gildebroeder van het Gilde Sint Sebasti-
aan Tilburg.

Betalingen abonnement
Volgens de abonnementsvoorwaarden is 1 november de peildatum voor het 
aantal abonnementen voor het opvolgende jaar. Nog steeds ontvangt de 
administratie echter mededelingen, dat het aantal naar beneden moet wor-
den bijgesteld, omdat leden overleden zijn, dan wel hun abonnement hebben 
opgezegd. Het collectieve abonnement houdt echter in, dat het per 31 okto-
ber van enig jaar ingeschreven aantal abonnementen ook voor het opvol-
gende jaar geldt. Er kan geen uitzondering worden gemaakt, want dan is 
geen enkele datum fataal en kan het per saldo het gehele jaar door gebeuren. 
Dat is niet de bedoeling, want De Gildetrom heeft contracten met de druk-
ker, ook voor wat betreft het aantal af te nemen exemplaren. De houders van 
de collectieve abonnementen worden er derhalve nog eens op gewezen, dat 
opzeggingen vóór 1 november bij de administratie moeten zijn ontvangen. 
Enkele abonnees hebben verzocht om nog eens de betalingsregelingen van 
de abonnementskosten te vermelden. Welnu het abonnement kan worden 
betaald als volgt:
a. 1 9,50 per binnenlands abonnement
b. 1 12,50 per buitenlands abonnement
c.   Op een binnenlands abonnement wordt een korting gegeven van 1 3,- als 

het bedrag auotmatisch mag worden afgeschreven.
d.  Gilden die geen machtiging hebben verleend tot automatische machtiging 

zijn een extrabedrag van 1 3,- verschuldigd voor het zenden van een 
acceptgiroformulier.

e.  Het zenden van een herinnering wegens te late betaling kost 1 3,-, evenals 
elke verdere herinnering.

Het nummer van de binnenlandse bankrekening luidt: 13.45.08.874 (Rabo-
bank Gemert). De Belgische abonnees kunnen gebruik maken van de bank-
rekening bij de ASLK Neerpelt, nr. 001-2359650-07.
Als u het de administratie gemakkelijker wilt maken, dan is automatische afschrij-
ving dat. Dan is verzekerd, dat de stichting tijdig over de benodigde gelden beschikt, 
bespaart u een bedrag van 1 3,- en bent u verlost van het ondertekenen en ver-
zenden van de bankopdracht. Dat laatste wordt wel eens uitgesteld, dan wel ver-
zuimd. Over het afgelopen jaar werden 40 herinneringen verstuurd.

Voorwaarden
Abonnementsprijzen 2004:
Particulier abonnement 1 9,50 (indien een machtiging 
tot automatische overschrijving is verleend 1 6,50).
Collectief abonnement via gilde 1 6,50. 
Indien geen machtiging tot automatische overschrijving 
is verleend, wordt voor de incasso van het totaalbedrag 
per gilde een vergoeding van 1 3,- gevraagd.
Buitenlands abonnement: 1 12,50.
Het abonnement geldt voor een kalenderjaar en wordt 
geacht te zijn voortgezet, indien niet vóór 1 november 
opzegging heeft plaats gehad. Nieuwe abonnementen 
kunnen onmiddellijk ingaan.
De redactie houdt zich het recht voor, teksten naar 
beste weten en in ieders belang te redigeren.

Advertentietarieven worden op aanvrage medegedeeld.
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   U was ere-deken van de Schutterij te Heerlen. 

Op 23 april dit jaar bent u geïnstalleerd als ere-

deken bij het Sint-Jorisgilde Stratum. Wat zijn 

voor u de kenmerkende verschillen tussen de 

Limburgse Schutterijen en de Brabantse gilden 

en wat hebben zij gemeen?

Een grote toegevoegde waarde 
voor de gemeenschap

Volgens A. Sakkers zijn er grote verschil-
len tussen de Limburgse Schutterijen en 
de Brabantse gilden. De Limburgse 
Schutterijen zijn wat formeler in hun 
optreden naar buiten dan de Brabantse 
gilden. Bij de Brabantse gilden gaat het 
er gemoedelijker aan toe. Als de Lim-

burgse schutterijen uittrekken, worden 
zijn vooraf gegaan door ’bielemannen’ 
die de weg vrij moeten maken gevolgd 
door de schutters en marketentsters. Een 
fenomeen dat bij de Brabantse gilden 
onbekend is; daar worden sommige gil-
den vooraf gegaan door een standaardrui-
ter die al zigzaggend de weg vrijmaakt. 
De uniformen bij de schutterijen zijn 
breder van opzet en ook de vrouwen 
gaan in klederdracht. 
Het wapen waarmee geschoten wordt, 
verschilt in hoge mate met dat in Bra-
bant. De Limburgers schieten voorna-
melijk met het zware geweer met duim-
dikke kogels. Het schieten met hand- en 

kruisboog zoals in Brabant is in Limburg 
onbekend.
Ook het vrijen van de schutsboom zoals 
hij dat ervaren heeft bij de Eindhovense 
gilden is een zuiver Brabantse traditie.
De ceremoniën met het vaandel waren 
voor hem nieuw. Vooral het vendelgebed 
maakte op hem veel indruk, vooral nadat 
hem de betekenis ervan uitgelegd was, 
evenals het hernieuwen van de ’eed van 
trouw’ aan het kerkelijk en wereldlijk 
gezag. 
Toch zijn er ook overeenkomsten, zoals 
het respect voor en het hooghouden van 
tradities in de samenleving. Zowel de 
schutterijen als de gilden hebben een 
grote toegevoegde waarde voor de 
gemeenschap en organiseren evenemen-
ten waarin zowel gilden als de schutte-
rijen samenkomen en elkaar ontmoeten, 
waarvan de gemeenschap getuigen kan 
zijn en het mee mag beleven.

Wat zijn uw ervaringen als burgemeester 

met de Eindhovense gilden, hun optreden 

naar buiten, hun inzet voor de gemeen-

schap?

Hoe kijkt u in deze terug op de circa ander-

half jaar dat u burgemeester bent in deze 

stad?

Laat de bewoners van Eindhoven 
iets ervaren van de gilden

Gedurende zijn nog korte ambtsperiode 
heeft hij nog niet met alle Eindhovense 
gilden kennis kunnen maken. Hij hoopt 
een aantal nog te mogen ontmoeten. Zo 
heeft hij al tweemaal de boom mogen 
vrijen van het Sint-Catharinagilde Eind-
hoven-Stad in het Stadswandelpark in 
die stad, waar met de kruisboog gescho-
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DE BURGEMEESTER VAN 
EINDHOVEN, A. SAKKERS

Als gemeente waarderen wij de gilden zeer. 
Als burgemeester wil ik iets doen voor de Eindhovense gilden.

Burgemeester A. Sakkers is sinds september 2003 burgemeester van Eindhoven, 

een stad met 10 gilden: het Ridderlijk Gilde van Sint-Sebastiaan, Sint-Cathari-

nagilde Eindhoven-Stad, Sint-Catharinagilde Tongelre, Sint Martinusgilde Ton-

gelre, Sint-Jorisgilde Stratum, Sint-Jorisgilde Gestel en Blaarthem, Sint-Catha-

rinagilde tot Blorthem en Gestel, Sint-Catharinagilde Strijp, Sint-Catharina-

gilde Woensel en Sint-Jorisgilde Vlokhoven. In de nog korte periode dat A. 

Sakkers burgemeester is, heeft hij al met diverse gilden van zijn stad kennis kun-

nen maken, met hun disciplines, tradities en met name de wijze van het koning-

schieten. De burgemeester was bereid ons te ontvangen ondanks alle drukte 

tengevolge van bomaanslagen, brandstichtingen en andere anti-islamitische 

uitingen, en wij waren in de gelegenheid, de burgemeester een viertal vragen 

voor te leggen.

Door Piet van de Wiel en Jacques Govers

INTERVIEW
Burgemeester Sakkers(links) met een delegatie 

van de Schutterij uit Heerlen
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ten wordt. Bij het Ridderlijk Gilde van 
Sint Sebastiaan wordt de handboog, als 
enige gilde in Kring Kempenland, 
gehanteerd bij het koningschieten op het 
terrein van een de gildebroeders in Heeze 
en bij ’zijn’ Sint-Jorisgilde Stratum wordt 
geschoten met geweer. „Zo heb ik kennis 
kunnen maken met alle schietdisciplines 
zoals die bij Eindhovense gilde in gebruik 
zijn.” Hij stelt het ook zeer op prijs dat de 
gilden acte de présence geven tijdens de 
nieuwjaarsreceptie van B & W., maar ook 
de aanwezigheid van de gilden bij andere 
officiële en niet-officiële bijeenkomsten, 
zoals de jaarlijkse fakkelintocht bij de 
bevrijdingsherdenking, wordt zeer 
gewaardeerd als een presentatie naar de 
gemeenschap. 
 
De burgemeester acht het van groot 
belang dat de bewoners iets ervaren van 
de gilden en het gildebroeder zijn. Hij 
heeft dan ook de intentie om vanuit de 
gemeente iets te doen voor de Eindho-
vense gilden, omdat het gemeentebe-
stuur de gilden zo waardeert. De gilden 
dienen wel aan te geven, hoe. Hij vraagt 
zich af, of hij het initiatief daartoe moet 
nemen of dat het vanuit de gilden moet 
komen? Hij gaf daarmee een signaal af, 
waarmee iets gedaan zal moeten worden. 
Op de eerstvolgende districtsvergadering 
van de Eindhovense gilden zal dit zeker 
aan de orde gesteld worden.

Wat zouden de gilden nog (meer) kunnen 

betekenen voor de Eindhovense gemeenschap 

in het bijzonder en voor de regio en/of in het 

algemeen?

Jongeren uitnodigen bij de activitei-
ten

Eindhoven kent een groot verenigingsle-

ven, wat voor een stad als Eindhoven 
zeer waardevol is. Het is dan ook belang-
rijk om ook de jongeren daarbij meer te 
betrekken. Men zou de jongeren uit 
moeten nodigen, deel te nemen aan de 
activiteiten. Door B & W en de gemeen-
teraad verdient dat meer ondersteuning. 
Hij vindt het dan ook jammer dat er bij 
gemeenteraadsleden zo weinig bekend is 
over de gilden, het zou daar meer aan-
dacht moeten krijgen. 
Tijdens het gesprek kwamen ook het 
Gildefeest Agglomeratie Eindhoven van 
1973 en de kringgildedagen die in Eind-
hoven gehouden zijn ter sprake. Als 
voorzitter van het SRE (Samenwerkings-
verband Regio Eindhoven) is het zijn 
intentie, ook nu weer zo’n gildeontmoe-
ting te (laten) organiseren omdat in zijn 
ogen het presenteren van de gilden met 
hun tradities en waarden zo waardevol is 
om dat aan de gemeenschap te tonen. 
Hij wil daarover graag praten met de gil-
den, hoe dit te organiseren. 

Tot slot. Gilden zijn een cultureel erfgoed. Wat 

bezit Eindhoven naar uw mening nog meer 

aan cultuur en cultureel erfgoed? En is dat 

naar uw mening voldoende of is uitbreiding 

gewenst?

Eindhoven is rijk aan cultureel erf-
goed, alleen niet iedereen weet dat!

Eindhoven heeft een rijk cultureel verle-
den, alleen is dat niet bij iedereen bekend. 
Er zouden meer initiatieven dienen te 
komen om dit erfgoed te promoten.en 
een grotere bekendheid te geven. Het 
dient meer naar buiten gebracht te wor-
den, ook door de gilden. De oude waar-
den zouden meer hersteld moeten wor-
den door regionale en stedelijke ontmoe-
tingen. ■

Burgemeester 

Alexander Sakkers

Geboren: op 28 mei 1948 te Delft.
Politieke 
partij: VVD.
Genoten 
opleiding:  Drs in de Sociale Geo-

grafie.
Burgemeester:  in Heerlen van 2000 tot 

2003; 
in Eindhoven vanaf  
september 2003.

Voordien:  acht jaar gedeputeerde 
economische zaken,  
toerisme en Europees 
belang te Groningen

Burgemeester A. Sakkers vrijt de boom bij ’zijn’ 

St-Jorisgilde



Op weg naar Den Bosch stegen de dam-
pen al als wierook op uit de koude, natte 
stukken grond. Een ’dunne’ wind op de 
Parade kondigde een frisse, open dag 
aan. De Sint-Jan voelde van binnen 
warm aan. Lag het aan de Moeder Gods, 
patroonheilige bij uitstek, de echte wie-
rook, de beschuttende muren, de vele 
warme kleuren van de gilde-uniformen, 
de warme klanken van het zangkoor dat 
door het gilde uit Oploo betrokken was 
bij de verzorging van deze gildemis? De 
preek van bisschop Hurkmans bood een 
aanknopingspunt: doe wat je kunt doen, 
waar je goed in bent en wat je taak in 
deze wereld is. 

Per pendelbus, eigen vervoer of te voet 
ging de stoet na de vijfkwartierse dienst 
naar het provinciehuis. De warme koffie 

deed zijn goede werk, de stands in de 
centrale hal werden bezocht en de Bois-
le-Duczaal liep vol voor de jaarrede van 
NBFS-voorzitter Tom v.d. Weijden. Zijn 
laatste, liet hij weten, en deze keer had hij 
geen kans gezien, zijn tekst vooraf 
beschikbaar te stellen aan ’gilde-bard’ 
Henk Habraken. De eerder toegezegde 
bedevaart per fiets naar Santiago de 
Compostella had hem afgehouden van 
het schrijven en een haperende compu-
ter had voor de rest gezorgd. De bood-
schap in het reisverslag kwam over ...

Een vast punt vormt elk jaar de huldiging 
van bijzonder verdienstelijke gildeleden. 
Vier zilveren onderscheidingen mocht hij 
deze keer uitreiken en verder een bijzon-
der woord van dank richten tot een stal-
meester/gildebroeder. Henk Habraken 

zorgde voor een als vanouds spits muzi-
kaal commentaar en stuurde alle aanwezi-
gen richting het personeelsrestaurant.

Na de voedzame maaltijd en een tweede 
optreden van de gilde-bard kreeg Paul 
Spapens het woord. Heiligen staan dicht 
bij gildebroeders, soms dichter dan 
gedacht en dat kunnen we maar beter in 
de gaten houden. Er zijn heiligen in soor-
ten en die van ons zijn sterk ... De spre-
ker Spapens (nomen est omen) wist 
ervan mee te praten en de zaal hing aan 
zijn lippen. De tijd vloog en het pro-
gramma liep als op wonderolie. 

Henk Habraken zat nog steeds zonder 
informatie en draaide op pure inspiratie. 
Geen probleem, dus en hij wist ’verdu-
veld’ (om in de sfeer te blijven) goed, wat 
broeders en zuster bezielt ’bè de guld’. 
De zaal zong als één man het refrein mee 
en begeleidde zijn zang met applaus. 

Vergaderen is samenzijn en vanuit die 
gedachte was het zeker een geslaagde 
Hoofdliedendag. Iedereen leverde zijn 
bijdrage: de bestuurders, sprekers, zan-
gers, exposanten, cateraars, de geestelijke 
en wereldlijke overheden en hun uitvoer-
ders. De Commissaris der Koningin 
kwam dank toe voor haar gastvrijheid als 
gastvrouwe en hoedster van een goede 
Brabantse traditie. Helaas kon ze er deze 
keer niet bij zijn. De Bossche bisschop 
was er gelukkig wel en zijn boodschap 
viel ’bè de guld’ in goede aarde. ■
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HOOFDLIEDENDAG 2004
Op zaterdag 9 oktober liep de parkeerplaats van het provinciehuis in Den Bosch 

al vroeg vol. Bij openstaande auto’s legden honderden gildebroeders en –zusters 

de laatste hand aan hun tenue, sloten af en begaven zich naar de pendelbus. Zit-

tend, staand of hangend stapten ze aan de Parade weer uit. Een kop koffie (als er 

nog tijd genoeg was) of links en rechts handen schudden en dan opstellen naast 

de kathedrale Sint Jan. Boven hun hoofd belemmeren steigers het zicht op de 

zuidelijke kruisbeuk, gelijkvloers hebben federatiebestuurders hun plaats inge-

nomen. De Hoofdliedendag 2004 kan beginnen ...

door Ad Dams 

Reportage



99

Paul Spapens Henk Habraken
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Federatieve Agenda
De federatieve agenda, zoals die meestal op de achterzijde 
van De Gildetrom wordt gepubliceerd, is altijd een overzicht 
van de op de kopijsluitingsdatum bekende data. 
Na die datum ingediende wijzigingen en nieuwe data kunnen 
uiteraard pas worden meegenomen in een opvolgende uit-
gave.

Federatieve onderscheidingen
Tijdens de hoofdliedendag op 9 oktober jl. werden enkele 
gildebroeders door de NBFS onderscheiden met het zilveren 
schild van de Federatie.

J. Op ’t Hof , vanaf 1 januari 1993 bestuurslid en vanaf 1 
januari 1995 voorzitter van de Stichting De Gildetrom.

H. Janssen, vertegenwoordigde vanaf 27 april 1992 Kring 
Kempenland in het Algemeen Federatiebestuur.

N. Soontiëns, vertegenwoordigde vanaf 1992 Kring Kem-
penland in de Federatieve Commissie Boogschieten op wip.

W. van Dijk, vertegenwoordigde vanaf 1995 Kring Baronie 
en Markiezaat in de Federatieve Commissie Boogschieten op 
wip.

Landjuweel 2008
Bij het federatiebestuur heeft zich nog geen kandidaat gemeld 
voor de organisatie van het Landjuweel 2008. Als sluitingsda-
tum staat genoteerd 1 januari 2005.
De voorkeursrangorde van de Kringen is 1. Maasland, 2. 
Kempenland, 3. Kwartier van Oirschot, 4. Land van Cuijk, 
5. Baronie en Markiezaat en 6. Peelland.

Gildecongres 2005
Het volgende Gildecongres vindt plaats op 7 mei 2005 in 
Geel in het Sint-Dympnacollege. 
Het thema zal zijn: 
’Herkenbaarheid van de gilden en de sociale omgang met 
anders-validen’.

Het voorlopige programma ziet er als volgt uit: 
Rond 10 december eerste schrijven naar de gilden voor voor-
inschrijvingen. 
Eind februari definitieve inschrijving naar de gilden. 
Sluiting inschrijving 1 april 2005.

Voorlopig dagprogramma
10.00 uur H. Mis in de Sint-Amandskerk.
11.30 uur opening congres door opperhoofdman E.van 
Autenboer.
13.00 uur lunch Kempische koffietafel
tot 16.00 lezingen 
16.30 tot 17.30 sluiting.
Naast dit programma zal er een nevenprogramma zijn met 
bezoek aan het Gasthuismuseum en rondleiding door de 
stad.

Uitreiking Jan Mesprijs 2003
Op vrijdag 12 november was het stichtingsbestuur van De 
Gildetrom te gast op de najaarsvergadering van Kring Maas-
land. Op de agenda was plaats ingeruimd voor het verslag 
over De Gildetrom door de kringcorrespondent, gildebroe-
der Jack Monde. Helaas was deze verhinderd, maar het agen-
dapunt was een mooie dekmantel om de reden van de komst 
van het bestuur te camoufleren. In plaats van de kringcor-
respondent kreeg de voorzitter van het stichtingsbestuur, Ko 
op ’t Hof, het woord. 
Voordat deze de eigenlijke reden van de aanwezigheid van de 
bestuursleden verklaarde, hield hij een gloedvol betoog voor 
De Gildetrom, dat in ieder gildegezin aanwezig zou moeten 
zijn en adviseerde de aanwezige hoofdlieden om de bijdrage 
voor dit tijdschrift op te nemen in de contributie zodat iedere 
gildebroeder kennis kan nemen van de veelzijdigheid van dit 
blad.
Vervolgens ging Ko op ’t Hof over tot de eigenlijke reden van 
de komst van die gildebroeders van buiten de kring. Hij begon 
met te vertellen wat de Jan Mesprijs inhield en welke  

FEDERATIE-NIEUWS
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criteria door een onafhankelijke jury gehanteerd worden bij 
het vaststellen van de winnaar, om vervolgens inhoudelijk in 
te gaan op het juryrapport over het winnende artikel, het reis-
verslag over het Europese Schutterstreffen te Vöcklabruck in 
2003. Pas op het allerlaatste moment maakte hij de winnaar, 
in dit geval de winnares bekend: gildezuster Joke van Gils uit 
Loon op Zand van het Sint-Ambrosiusgilde. Compleet ver-
rast en overdonderd kwam ze naar voren om uit handen van 
de voorzitter de bij de Jan Mesprijs behorende oorkonde en 
geldprijs in ontvangst te nemen, vergezeld van een bos bloe-
men voor haar en een fles wijn voor haar echtgenote.

Uit het jury-rapport 2003
De jury schreef er als volgt over:
„Het is een verrassend opgeschreven verslag met veel per-
soonlijke impressies. Flarden met belevenissen, een bijzon-
dere invalshoek dus. In goede observaties en sfeerbeelden 
geeft het verhaal weer, wat er in de mensen omgaat, die hier 
naar toe geleefd hebben. Er is sprake van een prima taalge-
bruik, er is geschreven met gevoel voor poëzie en dat mag 
beloond worden, ook al is het tweede deel van het stuk eigen-
lijk niet relevant voor de gildebeleving, maar gaat het daar om 
een persoonlijke beleving van de terugreis en het landschap. 
De jury meent, dat het hier gaat om een heel begrijpelijk 
geschreven stuk, dat het de lezer heel makkelijk maakt, zich 
in te leven in het gebeuren. En verbroedering over de grenzen 
heen is in de huidige tijd een belangrijk onderwerp”. ■

Najaarsbijeenkomst EGS in Brussel
Op 27 en 28 augustus vond de najaarsbijeenkomst plaats van 
de afgevaardigden van de EGS.
In het streven om de najaarsbijeenkomst een meer themati-
sche inhoud te geven had het paesidium voor Brussel geko-
zen. Brussel, de Europese hoofdstad. Een organisatie die zich 
als Europees wil profileren, en van Brussel wil profiteren, 
moet zich zeker in Brussel laten zien.
Een bezoek aan het gebouw van het Europees Parlement kon 

niet uitblijven, maar de vergaderzaal in het historische stad-
huis, waar de najaarsvergadering werd gehouden, maakte 
meer indruk. Belangrijkste mededeling van de vergadering 
was wel de aankondiging dat de Europese Unie een subsidie 
van 50.000 Euro aan de EGS heeft toegekend.
Brussel kan mooi zijn, maar niet als de regen met bakken uit 
de hemel valt, er geen taxi’s zijn en de bussen vol zitten, maar 
ook dat is Europa.
Zaterdagmorgen de gebruikelijke Eucharistieviering. Het 
vervoer van het hotel naar de Sint-Michielskathedraal verliep 
niet vlekkeloos: blijkbaar hielden de buschauffeurs zich stip-
ter aan de afgesproken tijden dan veel gedelegeerden.
We misten in Brussel de opluistering door een plaatselijk 
gilde of muziekgezelschap, wat meestal wel het geval is.
Tijdens de viering maakte pater Karel de Wilde van zijn 
homelie gebruik om zijn afscheid als proost van de gilden aan 
te kondigen: „Gildebroeders hebben hun vrouwen waar ze 
naar moeten luisteren, ik heb mijn overste aan wie ik heb te 
gehoorzamen”, zo zei hij. Pater Karel reist nu de wereld rond 
om de kloosters van zijn confraters minderbroeders te bezoe-
ken, activiteiten te starten of te begeleiden. Geen tijd meer 
voor de gilden, misschien als ik toevallig weer in Belgie ben.
De president van de EGS, graaf ’t Kint de Rodenbeke 
bedankte de pater voor zijn activiteiten binnen de EGS en 
bood hem als blijvend aandenken een in hout uitgesneden 
wapen van de EGS aan en wenste hem veel succes in zijn 
nieuwe functie.
De bijeenkomst van de EGS-afgevaardigden werd besloten 
met een lezing van voormalig minister Willy de Klerk over het 
ontstaan, de werkwijze en de toekomst van de Europese 
Unie. ■

Uitreiking Jan Mesprijs aan Joke van Gils

EGS-NIEUWS

Pater Karel de Wilde

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

Achter de kerk van Sint-Jan’s Onthoofding ligt het kerkhof. 
Sinds 1860 worden er mensen begraven. Het is een bijzon-
dere plek in het dorp. Een akker van verstilde herinneringen 
in de zoelte van de toren. De adem van het verleden is er 
voelbaar en het is er doorgaans stil. Heel stil en rustig. Een 
zalige rust doordesemt er de lucht en een serene stilte waaiert 
er over de grafmonumenten, zo nu en dan gebroken door de 
zucht van de wind en het geritsel van blaadjes van heggen, 
struiken en bomen, die langs of op het kerkhof staan. 

Een stenen pad, dat omzoomd wordt door bolvormige aca-
cia’s, rekt zich in de lengte uit over de dodenakker, die 
begrensd wordt door een hoog opgaande goed geschoren 
beukenheg. Ongeveer in het midden van de begraafplaats 
bevinden zich een urnenmuur, een urnenveld en de absoute-
plaats, waar de lijdende Christus aan een groot kruis als Ver-
losser heerst en waar na een uitvaartmis voor de overledene 
om kwijtschelding van straf wordt gebeden. Dwarslopende 
zanderige paden en een heg van laurier scheiden het kerkhof 
in drie gedeelten Op het nieuwe en achterste gedeelte staan 
de eenvormige grafstenen in het gelid, terwijl het nieuwste en 
laatste zijstuk en het voorste en tevens oudste gedeelte gete-
kend worden door een mengeling van ongelijke grafmonu-
menten. Als een grote familie mengen zich enkele en dubbele 
graven, betegelde graven, een enkel houten kruis en stenen 
graf, grote en kleine grafkelders met hoge en lage grafzuilen, 
brede en smalle grafstenen, veelal gemaakt van verwerend 
beton dan wel harde natuursteen. Allerlei zerken zijn er, die 
gesierd zijn met een kruis, een bloem, een duif of haan , een 
Christusdoorn of monogram, korenaren, gevouwen handen 
en een tekst. „Hier rust... Hier rusten... Rust zacht... Liefde-
vol gedenken wij... Als dankbare herinnering aan... Hier 
wacht de verrijzenis... en andere teksten staan er op de graf-
stenen, gevolgd door de naam van de overledene, geboorte-
datum en sterfdag, welke de herinnering aan de gestorvene 
levend houden. 

Het kerkhof is niet alleen een rustplaats, een plek van ingeto-
gen stilte, het is ook een bijzondere ontmoetingsplaats. Men 
is er niet gauw alleen. Of het nu ochtend, middag of avond is, 
vaak zijn er nabestaanden, vrienden of kennissen van de over-
ledene op weg naar of van een graf. Sommigen torsen een pot 
met chrysanten of een bos bloemen, anderen dragen een 
vaasje of kruikje, een vetplantje, een kaarsje of hebben een 
ander kleinood bij zich. Of niks. Op zon- en feestdagen, op 
hoogtij- en gedenkdagen en ook op heel gewone doorde-
weekse dagen treft men er mensen van allerlei leeftijden en 
pluimage. 
Oude en jonge, grote en kleine mensen. Mensen, die praten, 
zwijgen, huilen, lachen. Een scala van emoties beweegt zich 
over de paden of wringt zich al dan niet stilzwijgend tussen 
de zerken. Er zijn ook mensen, die bij een graf stilstaan, bid-
den en luisteren naar de taal van de overledene. Een taal van 
het verleden. Een gestorven taal, die voelbaar is en uitdooft 
in de verte. Een taal, die leegten vult, die troost, steun en 
kracht geeft, vooral bij de gedachten:
   
Dat een mens kan luisteren,
Niets doet dan luisteren.
Als het om hem heen stil is.
Doodstil.

Hij mogelijk na een korte,
Of lange tijd een stem hoort.
Een zachte verstilde stem.
Dichtbij.

De stem van vader of moeder,
Een oom of tante, opa of oma.
Een vriend, een kind, een vriendin.
Een dierbare.

Het kerkhof vormt ook een bron voor mystiek, waaruit men 
naar behoefte, draagkracht, gerichtheid en vermogen op 
eigen wijze putten kan. Op het kerkhof lonkt de eeuwigheid. 
Op het kerkhof zwijgt de levende en klinkt onhoorbaar de 
roep naar dialoog met de Eeuwige, de Onmetelijke, de 
Almacht. Op het kerkhof viert het besef van de betrekkelijk-
heid van het aardse menselijke bestaan hoogtij. Hier verble-
ken menselijke maten en voelt de mens zich klein in het licht 
van verleden naar toekomst Hier wordt men uitgedaagd tot 
verdraagzaamheid, bezinning, medeleven op de weg naar 
innerlijke vrede, op de weg naar het altijddurende, het eeu-
wige.

Het kerkhof is ook de plaats waar de historie van de levenden 
deels begraven ligt. Een persoonlijke historie, die vandaag 
waarneembaar is en morgen in vergetelheid beleefd wordt. 
Door mijn werk als huisarts van 1965-2003 heb ik in  
Liempde en daarbuiten vele mensen mogen ontmoeten. 
Gezonde en zieke, stervende en gestorven mensen. Van deze 
mensen zijn er na hun dood enkele honderden op het 
kerk=hof begraven. Gisteren, toen de zon haar gouden stra-
len op de grafmonumenten wierp, was ik er en keek ik naar 
de namen op de grafstenen. Ik zag: Mientje, die slechts kort 
mocht leven en met zilveren vleugeltjes een engeltje was; 
Anna, die bij een bevalling tijdens de persweeën riep dat ze 
geen kinderen meer wilde en er toch nog drie kreeg; Dorus, 
een vrijgezel, die het hart op de goede plek had en aan een 
hartstilstand was overleden; Stien, een zwartgallig type, die 
graag met Dorus had willen trouwen en er nu naast lag; 
Narus, die met een maagzweer in de kerk te communie ging, 
meende dat hij niet sterven kon en toch begraven was. Wil-
lemien, een dikkerdje, zag ik met een voorgeschreven recept 
om te vermageren en een taart van de bakker huiswaarts 
keren. Zij gunde zich geen tijd om te leven en rustte nu in 
vrede. In mijn verbeelding ontdekte ik het monumentje voor 
het ongedoopte kind, dat door inspanning van het gilde van 
St. Antonius Abt tot stand was gekomen. Een lege plek was 
voor Kobus, een gildenbroeder, die koning en vendelier was 
geweest. Jarenlang had hij gevendeld voor God, koningin en 
vaderland. Nu kon hij nauwelijks zijn zakdoek hanteren en 
zeggen:

De kermis van ’t leven
Is t’r af.
’k Wil hier wel blijven
mêr ’k weet goed,
’t ênd is in zicht.
’k Ben oud, bekant 95.
’t Is mèn genog.
Es ge oud bent,
Is ’t rollik wè.
’t Is skôn gewist.

Ik zag op het kerkhof ook Bertus liggen, die met iedereen 
accorderen kon, nauwelijks lagere school had gehad en toch 
wijs was; Mijntje met een zuur gezicht op de fiets en Johan-
neke stralend van vrede op zijn sterfbed. Ik herkende ook 
Marie, die veel uithuizig was en nu in een aarden kruik, onder 
een zwart marmeren steen, huisde. Kortom ik zag die en die 
en die. Allemaal mensen met wie ik het leven had mogen 
delen. Ik zag mijn eigen schilderij, mijn levensschilderij met 
een vage omranding. Het was nog niet af. Dora, Johan, Mien, 
Corrie, en vele anderen, zij waren het die mede kleur en 
inhoud aan mijn leven gegeven hadden. Al schouwende naar 
mijn eigen levensschilderij werden de kleuren levendiger en 
werd de inhoud voller, naarmate ik hen in hun leven beves-



103

tigd had. Mijn schilderij kwam op het doodse kerkhof tot 
leven, mede door hen. Het werd rijker, mooier, mede door 
hen. Mijn schilderij straalde een warme tint uit, welke echter 
verkilde bij de idee dat een mens kan leven alleen voor zich-
zelf. Geen bloemen kunnen bloeien zonder de warmte van de 
zon, geen mens kan leven zonder de warmte van vriendschap 
stond er op mijn schilderij..

De zon kroop achter licht grijze wolken toen een geluid 
klonk. Ik ging er heen. Het was de stem van de doodgraver. 
„Bovenaards leven gelovigen en ongelovigen, armen en rij-
ken, zieken, gezonden en melaatsen, misdeelden en mis-
plaatsten, pessimisten en optimisten. machtigen en machte-
lozen, denkers, dichters en moordenaars en mensen zoals gij 
en ik. In het onderaardse is het anders. Daar zijn wij allemaal 
gelijk. Of je nu wethouder, boer of klompenmaker bent 
geweest, pastoor, dominee, imam of rabbi, hier op het kerk-
hof in de schaduw van de kerk van de onthoofde Johannes 
slaat de klok van de geraamtes voor iedereen op dezelfde 
wijze” meende de grafdelver, die met een been in een halfge-
dolven kuil stond en prat ging op de schoonheid van de 
Liempdse dodenakker.

De kerkklokken begonnen te luiden.
    
Eerbied voor de doden.
Leef voor de levenden.
Vrede in allen.
Geluk in eeuwigheid. 
galmde het over de begraafplaats.

De zon kwam weer tevoorschijn en de hemel kleurde zich 
blauw, toen ik naar huis toe ging. Op weg hierheen zag ik 
Janus, een gildenbroeder. Hij was op de fiets. Janus, die liever 
een borrel dan het Heilig Oliesel had, zwaaide me breedla-
chend toe. „Lekker weer hè “ riep hij, „tot Allerzielen”.

Roger van Laere, 
Hoofdman, gilde St. Antonius Abt.
Liempde, Oktober 2004. ■

EEN MANIER OM 
DUIDELIJKE FOTO’S 
TE MAKEN VAN EEN 
ZILVEREN SCHILD MET 
EEN DIGITALE CAMERA

Het probleem van foto’s maken zonder reflectie van de omge-
ving op het schild is van de baan. 
•Alseerstewordthetzilvergepoetst.
• Wachtopeenbewolktegrijzedagofnogbetereenmistige

dag. 
• Zeteentafeltjeofkrukjebuitenopeenopenvlaktezodatje

geen weerspiegeling hebt van in de buurt staande bomen of 
gebouwen. 

• Controleergoedinhetschilddatjealleendegrijzeofmis-
tige lucht ziet van boven. 

•Leghetschildmethandschoenenaanopeenwitdoek.
• Stoponderhetdoekeenverhogingzodathetschildonge-

veer op 45 graden komt te liggen. 
• Zetjecameraopdehoogsteresolutieengebruikgeenflits.
• Gaopeenafstandvanhetschildstaanenzoomhelemaal

in naar het schild. 
• Ga zo dicht mogelijk bij het schild staan zonder dat je

camera of jezelf te zien zijn in het schild. 

• Let goedopde onderzijde vanhet schild dat daar geen
zwarte reflectie van je camera of jezelf zichtbaar is. 

•Ishetschildvrij,knipdaneenfotozonderflits.
•VoerjefotoinjecomputerenopeneenWordblad.
•VoegdefotoinophetWordbladenklikdefotoaan.
• Ganaar(figuur)behandelenenklik(rondom)aanzodatje

de foto op de hoeken kunt trekken om hem kleiner of groter 
te maken. 

• Jezietnudathetzilverenschildnogduidelijkerweergege-
ven wordt dan als je het schild met het blote oog bekijkt. 

• Jezietdathetwittedoekgrijsblauwaftekent,ditkomtdoor
de hoge resolutie die je nodig hebt. 

• Bewerkdefoto’snietineenfotoprogramma;jeverliestdan
een hoop aan resolutie zodat de foto aan kwaliteit verliest. 

Ik heb veel mogelijkheden uitgeprobeerd en kom met deze 
methode tot een fantastisch resultaat.
 
Dus gildeleden veel succes met het maken van foto’s van je 
zilveren schilden en schilden die in de archieven bewaard 
blijven en hoogst waarschijnlijk niemand te zien krijgt, deze 
zijn nu voor iedereen zichtbaar geworden dankzij deze 
methode.
 
Heb je nog vragen of wil je nog inlichtingen, bel gerust 0413-
212363
 
Met vriendelijke gildegroeten, 
Jan Schakenraad,
Hoofdman Sint-Willebrordusgilde Heeswijk. ■

Driemaandelijks tijdschrift over de Noordbrabantse schuttersgilden

IN IEDER GILDEGEZIN 

HOORT DE 

GILDETROM THUIS!
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KRINGNIEUWS

Vogel valt voor het eerst op nieuwe locatie
Op 29 augustus 2004 vond in Tilburg bij het Sint Jorisgilde 
uit Tilburg het driejaarlijkse koningschieten plaats. Deze keer 
had die activiteit een speciaal tintje, omdat het voor de eerste 
keer op een eigen locatie van het Sint Jorisgilde gebeurde. Op 
19 juli van dit jaar is dit onderkomen op feestelijke wijze 
geopend door de wethouder van ruimtelijke ordening van de 
gemeente Tilburg, Mevr. Aarts-Engbers. Het spreekt vanzelf, 
dat de gildebroeders van het Sint Jorisgilde zeer in hun nop-
jes zijn met hun ’Gildehuis Sint Joris ’ aan de Oisterwijk-
sebaan.Iedereen was dan ook zeer benieuwd, wie op deze 
locatie de koningsvogel naar beneden zou halen. De strijd om 
de koningstitel duurde ruim een uur en er werd een pauze 
ingelast om de dorstige kelen te laven. Toen de sportieve 
strijd even was hervat schoot Jos Musters de houten vogel 
van de schutsboom. Daarmee werd hij voor de tweede keer 
koning van het Sint Jorisgilde, want ook in 1992 wist hij de 
vogel met een welgemikt schot naar beneden te halen. Jos 
volgt Tijn van de Langenberg op, die heel hard probeerde om 
zijn koningstitel te prolongeren.Na de gebruikelijke rituelen 
onder de schutsboom werd de optocht geformeerd, om de 
nieuwe koning en koningin aan de geestelijke en wereldlijke 
overheden van Tilburg voor te stellen. Vergezeld door de twee 
andere Tilburgse gilden, Sint Dionysius en Sint Sebastiaan 
van Willem lll en het Sint Jorisgilde uit Kalmthout trok men 
naar het centrum van Tilburg. Na het officiële gedeelte volgde 
een feestelijk samenzijn op het nieuwe gildeterrein. De 
nieuwe koning heeft daar zijn broeders en zusters op gepaste 
wijze getrakteerd. 

Op zaterdag 9 oktober werd koningin Loes Musters uitge-
haald door haar gildezusters. 
Nadat haar het koningszilver was omgehangen nodigde zij 
haar gildezusters en -broeders uit voor een maaltijd en een 
borrel. Het werd een genoeglijke middag, waar veel ditjes en 
datjes over de tafel gingen. Iedereen was het er na afloop over 
eens, dat de koningin en natuurlijk ook de koning zich van 
hun beste kant hadden laten zien. 

Kring kiest nieuwe voorzitter
Tijdens de algemene vergadering van de Kring van Schut-
tersgilden ’het Kwartier van Oirschot’ werd Jan van Riel tot 
nieuwe voorzitter gekozen. Hans Schreuder nam na 12 jaar 
voorzitterschap afscheid. In een zeer druk bezochte algemene 
vergadering van de Kring van Schuttersgilden ’het Kwartier 
van Oirschot’, welke op 22 november in Oostelbeers werd 
gehouden werd Jan van Riel tot nieuwe kringvoorzitter geko-
zen. Hans Schreuder was op grond van zijn leeftijd niet her-

kiesbaar en moest daardoor zijn functie neeleggen. Hij werd 
op 21 november 1989 tot kringbestuurslid gekozen en op 24 
november 1994 tot voorzitter. Bert van de Staak van het Sint 
Odulphusgilde uit Best was de enige kandidaat om het kring-
bestuur weer op[sterkte te krijgen. Evenals de heren Mertens 
en van Heerebeek, die ook aftredend waren en zich herkies-
baar stelden, werd hij bij acclamatie gekozen. Voor het voor-
zitterschap hadden zich twee zittende bestuursleden kandi-
daat gesteld. Zowel Peter Mertens als Jan van Riel voelden 
zich geroepen de uitdaging van het voorzitterschap aan te 
gaan. 20 van de aangesloten gilden gaven de voorkeur aan Jan 
van Riel en 17 kozen voor Peter Mertens. Eén gilde kon geen 
keuze maken. Jan van Riel zegde toe zich 100% in te zetten 
voor de aangesloten gilden in het bijzonder en het gildewezen 
in het algemeen. Ook al legt het bezoeken van gilden bij alle 
festiviteiten een zware druk op de schouders van de kring-
voorzitter en andere bestuursleden; „ik wil dit blijven doen”, 
aldus van Riel. Met een instemmend applaus werd Hans 
Schreuder benoemd tot erevoorzitter. Hij is stellig van plan 
gildefeesten te blijven bezoeken.In het voorjaarsnummer van 
de Gildetrom zullen er interviews met de scheidende en aan-
tredende voorzitter gepubliceerd worden.

Arie van Loon koning in Wintelre
Op 4 oktober, vier weken later dan gebruikelijk vanwege een 
sterfgeval hield het gilde van O.L.Vrouw en de H. Willibror-
dus zijn jaarlijkse teerdag. Het was nog behoorlijk donker 
toen ruim veertig gildebroeders de woning van de eerste tam-
boer verlieten om successievelijk de vaandrig, koning en 
hoofdman uit te halen. Voor de vaandrig Henk van Asten was 
het een nieuwtje om s’morgens voor half zeven al 45 gilden-
broeders op de koffie te krijgen, hij had uit voorzorg zijn 
garage maar ingericht als koffiekamer. Het gespreksthema 
van de dag was: wie wordt er koning, wie zijn er kandidaat. 
Toen na de H.Mis, bidtocht en 
erewijn bij de pastoor en koffie-
tafel de kandidaten zich hadden 
gemeld bleken er 13 gildebroe-
ders te zullen strijden om de 
grootste eer. Voorafgaande aan 
het koningschieten werd op het 
toegangspad(dit jaar aange-
kocht door het gilde) naar het 
schietterrein een straatnaam-
bordje onthuld met de naam 
van de ouderling van wie het 
gilde de grond kocht ’Het Piet 
van Molpad’, Piet was zichtbaar 
geroerd. Het koningschieten 
kon beginnen, de openings-
schoten werden gelost door de zojuist benoemde ereleden 
burgemeester Henny Houben en pastoor Verschuren. Na 
110 schotenwas het Raak Arie van Loon liet de vogel naar 
beneden komen en treed zo in het voetspoor van zijn vader 
zg. die in 1995 ook koning schoot.

Kwartier van Oirschot

Koning Jos en koningin Loes genieten van de erewijn. Zoon Teun mag als 

tamboer ook meegenieten van de feestvreugde.

Het Piet van Molpad

Arie van Loon de nieuwe koning 
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Enerverende strijd in Kalmthout
Verbroedering, Kleine Kring, Dommelgroep, Kempenschut-
ters enz. allemaal groeperingen van gilden die hetzelfde 
wapen hanteren en die buiten de gildenfeesten om onder-
linge wedstrijden en competities houden. Zo moeilijk is dat 
niet: geweerschutters, kruisboog- en handboogschutters zijn 
er bij de vleet. Moeilijker wordt het als je een wapen, de voet-
boog, hanteert waarvan er maar twee zijn binnen het Kwar-
tier van Oirschot en waarschijnlijk ook binnen de federatie. 
Veel kans om te schieten heb je dan niet. De meeste gilden-
feesten geven de gelegenheid niet. Het vraagt ook nogal wat: 
een boom van 28 meter, een terrein waarvan de doorsnede 
minstens 80 meter moet zijn, begin er maar aan. Maar gil-
denbroeders zijn vindingrijk.Ook buiten onze landsgrenzen 
zijn er gilden. Op het gildenfeest bij het 500-jarig bestaan van 
Sint Joris Tilburg vonden ze elkaar: Sint Joris Tilburg, Sint 
Joris Kalmthout en Sint Odulphus Best. Zij zouden jaarlijks 
om beurten een schietwedstrijd organiseren. Schietwedstrij-
den die veel weg hebben van een verbroederingsfeest en waar 
jaarlijks reikhalzend naar wordt uitgezien. Op 12 september 
was het weer zover. Vanuit Tilburg en vanuit Best reisden 
gildenbroeders naar Kalmthout. Sint Odulphus, meestal niet 
zo uithuizig, zette zelfs een bus in voor het jaarlijks treffen. Na 
de ontvangst, met koffie en gebak, trokken de drie gilden, als 
een gilde, gebroederlijk naar de ’boom’ op het sportveld. Om 
onbegrijpelijke reden mag van de boom op het eigen terrein 
geen gebruik gemaakt worden. Op het sportterein heeeft 
men alle tijd om de bogen in gereedheid te brengen want de 
plaatselijke FC is nog met de warming-up bezig op het bijter-
rein waar met de voetboog geschoten zal worden. Terwijl de 
schutters verbroederen onder de boom doen de niet schut-
ters dit rond de kiosk met keuze uit een ruim assortiment 
Belgisch bier. Het werd een enerverende strijd, met eerst vijf 
pijlen elk, en daarna het afkampen. Kalmthout en Best kre-
gen de troostprijzen, Sint Joris Tilburg won zowel met het 
viertal zowel als met hun koning Jos Musters als individueel. 
Natuurlijk werd dit tijdens de afsluitende barbecue uitbundig 
gevierd.

Jos Smetsers nieuwe koning van gilde Sint Sebastiaan 
Oirschot

Gilde Sint Sebastiaan Oirschot heeft op kermisdinsdag 
geschoten om de koningstitel. Na het uithalen van keizer 
Cees van Rijen en regerend koning Paul Smetsers werd naar 
de gildetuin getrokken. De dag stond onder leiding van 
hoofdmansdeken Wim van den Biggelaar, omdat hoofdman 
Toon van Overdijk door familieomstandigheden niet aanwe-
zig kon zijn. Vooraf werd gildebroeder Janus van der Vleuten 
in het zonnetje gezet, vanwege zijn 50-jarig lidmaatschap van 
gilde Sint Sebastiaan. Na een toespraak door de hoofmans-
deken, kreeg Janus uit handen van het aanwezige kringbe-
stuur de bij het jubileum passende oorkonde uitgereikt. Ook 
vond de uitreiking plaats aan de winnaar van het burgemees-
ter Sanders-wisselschild, Willy Kuypers. Tenslotte kreeg de 
Oirschotse stichting ’Op de Misse’, die zich inzet voor vakan-

ties voor meervoudig gehandicapten, namens het gilde een 
cheque van 1 500 uitgereikt.
Na het vrijen van de boom door de aanwezige hoogwaardig-
heidsbekleders trad een groep van 16 gildebroeders onder de 
schietboom aan, waaronder uiteraard koning Paul Smetsers. 
Paul legde aan het begin van de strijd zijn koningsbreuk af, 
teken van koninklijke waardigheid. Die breuk werd vervol-
gens onder aan de schietboom bevestigd, zodat alle troonpre-
tendenten de felbegeerde trofee recht voor zich hadden han-
gen. Hierna werd de strijd geopend door de regerend koning, 
die zijn derde schot in de openingsserie miste. Uit de grote 
groep gildebroeders bleven na de eerste serie slechts vijf kan-
didaten over: Arie Adriaans, Gerard van Kollenburg, Jos 
Smetsers, Hans van Kollenburg en Willy Kuypers. Een aantal 
serieuze kandidaten viel aldus in de eerste ronde al af. Koning 
Paul Smetsers had nog het traditionele recht om als laatste 
schutter nogmaals een serie van drie pijlen te schieten. Ook 
deze serie werd niet vol geschoten, zodat het massaal aanwe-
zige publiek besefte dat de koningstitel zeker naar een andere 
gildebroeder zou overgaan. De volgende schoten werden om 
en om geschoten. Na drie schoten waren enkel nog Jos Smet-
sers, Hans van Kollenburg en Willy Kuypers over. Vervolgens 
werd overgegaan op het schouderschot, dat door Willy Kuy-
pers werd gemist. Het eerste schouderschot werd door de 
beide overgebleven schutters loepzuiver geraakt. Het tweede 
schouderschot werd Hans van Kollenburg fataal. Jos Smet-
sers had wel doel getroffen en mocht zich de nieuwe koning 
van gilde Sint Sebastiaan noemen. Een prestatie die hij in 
1992 overigens ook al behaalde. Nadat de standaardrijder de 
familie kond had gedaan van het heugelijke feit, volgde de 
traditionele ceremonie op het gildeterrein. Het complete 
gilde, evenals de bezoekende gilden uit heel Oirschot en uit 
Westerloo, stelden zich daartoe op in een carre. Tijdens deze 
ceremonie wordt door de ex-koning en de keizer bij de 
nieuwe koning de koningsbreuk omgehangen. Ook het afne-
men van de koningseed met de rechten en plichten van de 
koning en het betreden van het gildevaandel door de koning 
en een afsluitende vendelgroet zijn onderdeel van de ceremo-
nie. Vervolgens vielen Jos en zijn vrouw de massale felicitaties 
van gildebroeders en overige aanwezigen ten deel. Koning 
Jos Smetsers, die dit jaar tevens 25 jaar gildebroeder is, zal het 
gilde Sint Sebastiaan vertegenwoordigen tijdens het feest dat 
het gilde op 3 september 2006 in het Oirschotse zal organi-
seren. Jos kennende zal dat met verve gebeuren! Na een 
goede ontvangst ten huize van de koning en een stevige maal-
tijd in gildehuis Hof van Solms trok het gilde voor de rond-
gang het dorp in. En zo werd een mooie gildedag afgeslo-
ten!

Jong gilde viert 75-jarig bestaan
Op 17 juli 2004 begon voor de gildeleden van Sint Mauritius 
uit Goirle de viering van de heroprichting in 1929 met een 
Eucharistieviering in de Sint Jan in Goirle. Na de dienst werd 
op het kerkplein de eed van trouw afgelegd, gevolgd met een 
vendelgroet door jeugdlid Bart van de Louw. Hoofdman J. 

Sint Mauritius Goirle 75 jaar jong

Gebroederlijk naar de boom



106

van de Louw gaf een schets van de geschiedenis van het gilde 
waarna hij concludeerde dat er in 75 jaar niet zo veel is ver-
anderd. Immers de vriendschap is goed. We houden onze 
traditie hoog en helpen elkaar waar nodig. Burgemeester 
Very-Vringer feliciteerde het gilde namens het gemeentebe-
stuur. Hierna volgde een schietwedstrijd, voorbereid door 
koning M. Backx, voor alle leden waarbij eenieder op alle 
vijfde schietbomen zowel op doel als op wip zijn kunnen 
moest tonen. Om drie uur in de middag begon in het gilde-
lokaal een receptie, waar veel gilden hun gelukwensen kwa-
men aanbieden en ook diverse Goirlese verenigingen waren 
natuurlijk vertegenwoordigd. Het was een zeer geanimeerde 
bijeenkomst in de stralende warme zon, die rond vijf uur ten 
einde liep. Ondanks noodweer ging de barbecue gewoon 
door. Alle leden kregen uit handen van de hoofdman een tin-
nen bord ter herinnering aan dit jubileum.

Een keizer bij gilde Sint Joris Middelbeers
Op maandag 30 augustus kon het gebeuren. En het gebeurde 
ook. Tijdens het koningschieten van gilde Sint Joris Middel-
beers slaagde Jan Timmermans Az. er voor de derde maal in 
om de vogel te schieten. Na 1992 en 1998 was hij ook nu met 
het 268e schot de gildebroeder die het laatste stuk vogel van 
de boom schoot. En daarmee werd hij de eerste keizer in de 
geschiedenis van het gilde Sint Joris. Zowel in 1657, 1788 en 
in 1899 wist een gildebroeder tweemaal achtereen koning te 
schieten. Een keizerschap zat er echter niet in. In 2004 lukte 
het dus uiteindelijk wel. Direct daarna werd opnieuw een 
vogel opgezet, want er moest nog een koning geschoten wor-
den. Na 121 schoten bleek Piet van Kerkhof de winnaar. Hij 
zal de komende zes jaar het koningszilver en de koningskroon 
dragen. De dag was voor het gilde al om 08.00 uur begonnen 
met het uithalen van hoofdman en koning. Tamboers hadden 
vanaf 06.00 uur de gildebroeders al met luide trom gewekt. 
Na de ontvangst met koffie bij de koning kreeg hoofdman 
Piet Hems uit handen van erehoofdman Ant. Timmermans 
een nieuwe hoofdmanspiek overhandigd. Naar een gezamen-
lijk ontwerp van enkele gildebroeders en edelsmid John Bijs-
terveld ontstond een hoofdmanspiek in zilver, waarin zowel 
een wapen verwerkt is als een afbeelding van Sint Joris. Daar-
naast een verwijzing naar de kerkelijke overheid met een 
afbeelding van H. Willibrordus en een verwijzing naar de 
wereldlijke overheid met een afbeelding van het oude gemeen-
tewapen van Oost-, West- en Middelbeers. In vier zilveren 
schildjes zijn de wapens van het gilde (kruisboog en hand-
boog), de gildetrom en de vendelvlag afgebeeld. John Bijster-
veld uit Valkenswaard heeft hiermee een prachtig gilde-atri-
buut afgeleverd. Nadat ieder de hoofdmanspiek had bewon-
derd trok men met genodigden naar de kerk en vervolgens 
naar de gildekamer voor de koffietafel. Het voorlezen van het 
reglement koningschieten was de inleiding voor het middag-
gedeelte. Onder de gildebroeders van Sint Joris waren 7 
schutters die wilden strijden voor het koningschap. Nadat 
om 13.30 uur de boom was bevrijd en pastor en burgemees-
ter de eerste schoten hadden gelost, begon de strijd met 
bovengenoemd resultaat tot gevolg. 
Onder grote publieke belangstelling vierde het gilde het kei-
zerschap van Jan Timmermans Az. en het koningschap van 
Piet van Kerkhof. Nadat harmonie en drumband ’de Vriend-
schap’ een serenade hadden gebracht werden keizer en 
koning door het gehele gilde naar huis gebracht, waar buurt-
genoten al voor uitbundige versieringen hadden gezorgd. 
Een prachtige dag voor het gilde Sint Joris met een levenslang 
vervolg voor de eerste keizer van het gilde. Traditiegetrouw 
zou het gilde Sint Sebastiaan uit Westelbeers de gehele dag 
aanwezig zijn om samen het koningschieten te beleven en te 
vieren. Het plotselinge overlijden van hun erehoofdman Har-
rie van den Biggelaar verhinderde echter hun aanwezigheid 
als gildebroeder. Het gilde Sint Sebastiaan verloor een echte 
gildebroeder; het gilde Sint Joris miste zijn gildebroeders van 
Sebastiaan.

Piet Smetsers en Piet Schellekens samen 
100 jaar gildebroeder

Op zaterdag 7 februari 2004, de teerdag van gilde Broeder-
schap van Onser Liever Vrouwe, werd het jubileum gevierd 
van Piet Smetsers en Piet Schellekens. Zij waren elk 50 jaar 
lid van het gilde. De twee Pieten, die begin jaren vijftig bij het 
gilde kwamen, hebben een paar dingen gemeen. Zij zijn als 
tamboer begonnen. Later zijn ze gaan schieten en meerdere 
malen koning van het gilde geweest. Hoewel Piet Smetsers 
vaker koning is geweest, is Piet Schellekens zich gaan ontwik-
kelen tot een van de beste kruisboogschutters. Tot op de dag 
van vandaag is hij nog een geduchte tegenstander op schiet-
wedstrijden.
Voor de viering van deze jubilea trok het gilde vanaf hun 
gildehuis in vol ornaat naar huize Smetsers om de jubilaris 
thuis op te halen. Samen met zijn vrouw Riet sloot Piet zich 
bij het gilde aan. Daarna gingen ze naar Huize Sint Joris waar 
ze Piet Schellekens, op zijn verzoek, op gingen halen, zijn 
vrouw Nel was hierbij aanwezig. Gezamenlijk vertrokken ze 
naar de Sint Petruskerk. Hier werd de gebruikelijke H.Mis 
opgedragen voor de levende en overleden gildebroeders en 
-zusters. Na de H.Mis trok het gilde naar hun gildehuis Café 
’t Vrijthof waar de jubilarissen werden gehuldigd. Na de 
lovende woorden van hoofdman Cor Smetsers kregen zij de 
vergulde draagspeld voor 50 jaar lidmaatschap opgespeld en 
ontvingen zij een cadeau. Ook namen zij de felicitaties in 
ontvangst van de beschermheer en beschermvrouwe, de heer 
en mevrouw Mertens. Van hen kregen zij een zilveren beker 
met inscriptie. Een delegatie van het kringbestuur ontbrak 
ook niet op dit feest. Piet Schellekens kreeg een kringoor-
konde en Piet Smetsers kreeg als eerste een zilveren kroontje 
op zijn kringonderscheiding.

Gilde zet eerste stap in restauratie Anna-altaar
De maandag van de Diessense kennis is voor de Diessense 
gilden altijd een gedenkwaardige dag. Ondanks dat er dit jaar 
geen koningschieten op het programma stond, stond er toch 
iets bijzonders te gebeuren. Na het uithalen van de koningen 
van het Sint-Sebastiaangilde en het Sint-Jorisgilde trokken zij 
gezamenlijk naar theater ”Hercules”. Omdat de kerktoren 
nog steeds in de steigers staat, werd er voor de traditionele 
gildemis uitgeweken naar dit theater. De theaterzaal was 
omgetoverd tot een waardige gebedsruimte. De geestelijken 
Ron van den Hout en Steven Barberien droegen samen de 
H.Mis op. In de dienst stond het thema vertrouwen centraal, 
een passend thema voor een gildemis. Vertrouwen in elkaar is 
de basis voor een goed functionerende gemeenschap, daarom 
past het goed bij de oorspronkelijke taken van de gilden. Na 
de dienst trokken beide gilden ieder naar hun eigen gildeka-
mer waarna men zich tegoed deed aan worstenbrood en kof-
fie. Het woord teerdag zegt het al, er moet wat verteerd wor-
den. Wat erg goed te verteren viel was het verzoek van de 
deken-schrijver Ad Hoozemans aan pastoor Steven Barbe-
rien en de hoofdman Piet de Brouwer van het gilde om naar 
voren te komen. Het doel was namelijk heel goed verteer-

Samen een eeuw gildebroeder
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baar, er werd een oude belofte van het gilde aan de pastoor 
ingewilligd. De deken-schrijver hield een toespraak waarvan 
een verslag hieronder opgetekend is.
„Gildebroeders, gildezusters verdere aanwezigen. Een bij-
zonder woord van welkom aan pastoor Steven Barberien, 
onze geestelijke adviseur en beschermheer, voor hem is het 
vandaag de eerste keer dat hij in deze hoedanigheid onder 
ons aanwezig is. Sedert de verzuiling in het midden van de 
jaren zestig van de vorige eeuw en het tweede Vaticaans con-
cilie, heeft het gilde geen geestelijke adviseur meer gehad om 
dat de toenmalige pastoor het niet meer wenste te zijn. Ieder 
jaar op de maandag van Diessense kennis vieren de leden van 
de beide Diessense gilden hun derde teerdag door het jaar. 
Het woord kermis heeft verwantschap met het kerkelijk 
gebeuren, namelijk het woord kerk mis. De viering van dit 
feest viel vroeger samen met de viering van de patroonheilige 
van de parochie de H. Willibrord, wat op 7 november wordt 
gevierd. In 1856 is in Diessen de kermis verplaatst van de 
eerste week van november naar de eerste zondag van septem-
ber. Hiermee is ook de viering van de kermisteerdag ver-
vroegd. De verbondenheid van het Sint Sebastiaansgilde van 
Diessen met de kerk voert vele eeuwen terug. De oudste 
bekende vermelding is van 1484, toen had het gilde al een 
eigen altaar in de parochiekerk, waarvan Johannes Mengelen 
rector was. Voor drie mudde rogge per jaar verplichtte deze 
geestelijke zich alle door het gilde gewenste kerkelijke dien-
sten te verrichten. Behalve het hoofdaltaar toegewijd aan de 
H. Wilibrordus stonden er in de parochiekerk nog een aantal 
nevenaltaren te weten het eerde genoemde altaar van Sint 
Sebastiaan, het Maria-altaar, het altaar van Johannes Baptist 
en het Sint Anna-altaar. Omstreeks het jaar 1600 is het aantal 
altaren in de Diessense kerk terug gebracht naar drie. Na het 
einde van de tachtigjarige oorlog moest de kerk worden ont-
ruimd door de roomsen en zijn alle kerkelijke attributen door 
de gereformeerde overheersers verwijderd. Dit had tot gevolg 
dat lange tijd geen kerkdiensten in Diessen mogelijk waren. 
De gildebroeders waren verplicht om als zij erediensten 
wensten te laten verrichten uit te wijken naar Poppel in het 
huidige België. Omstreeks 1720 is er in Diessen nabij het 
Laar een armoedige schuurkerk in gebruik genomen. 17 jaar 
later, de eerste schuurkerk was ingestort, heeft pastoor 
Matheus IJzendijck op Allerheilgen dag 1737 een nieuw ook 
nabij het Laar gebouwde schuurkerk plechtig in gebruik 
genomen. In 1744, nog steeds onder het pastoraat van 
Matheus IJzendijck, werd de schuurkerk verrijkt met een 
altaar van de lH. Anna, dit altaar bevindt zich thans in de 
zuidelijke beuk van de kerk. Laten we even voor de geest 
halen hoe het altaar er uit ziet. Het is een geheel van hout 
opgebouwd gepolychromeerd altaarstuk waarvan de tombe 
is versierd met een medaillon met de letters ’I H S’, de eerste 
drie letters van de naam Jezus in Griekse hoofdletters 
’I.H.S.O.T.S.’. Veelal opgevat als Je’zus Ho’minium Salva’tor, 
vrij vertaald ’Jezus de redder der mensen’. En draperieën, een 
versiering gestoken uit hout rijkelijk verguld. Het medaillon 
en de draperieën zijn in 1839 of 1840 aangebracht door 
meester schrijnwerker H. Koenen uit Eindhoven, die toen 
onderhoud heeft gepleegd aan het altaarstuk en het heeft ver-
fraaid. Het altaar zelf is in 1840 opnieuw geschilderd door J. 
Baijens meester marbiezeerder (imitatie marmer schilder) uit 
Eindhoven. Tussen twee zuilen en twee kolommen bevindt 
zich een geschilderd doek van 170 bij 135 cm, voorstellende 
de H. Anna, de moeder van Maria, die Maria onderricht 
geeft. Op de achtergrond de H. Joachim, met hierboven 
engelen met bloemenkransen. De H. Anna, volgens de 
legende de vrouw die op hoge leeftijd een kind kreeg, is de 
moeder van Maria. Zij is de patrones van de zwangere vrou-
wen. In Molenschot, een dorpje bij Gilze-Rijen, staat een 
kapel waar jaarlijks rond haar feestdag op 26 juli talloze vrou-
wen en meisjes bijeenkomen om te bidden voor een partner. 
„Sint Anneke geef me een manneke” is dan de inhoud van 
hun gebed. De schilder van het doek is niet bekend en het is 

niet gesigneerd. Boven het altaarretabel is een cartouche aan-
gebracht met daarop de datering. In de bekroning voor een 
beschilderde nis bevindt zich een wit geverfd mahoniehouten 
beeld voorstellende Sint Sebastiaan. Dit beeld werd in 1743 
geschonken door de toenmalige hoofdman van het gilde, 
Andries Often aan het Sint Sebastiaangilde. Het beeld is ver-
vaardigd door de in Rosmalen geboren beeldhouwer Walther 
Pompe in de periode dat hij werkzaam was in het Antwerpse. 
Ruim een jaar geleden, pastoor Steven Barberien was pas 
aangekomen in onze parochie, toen hij zijn eerste H. Mis 
celebreerde voor ons gilde, merkte hij op dat de toestand van 
het H. Anna altaar aller belabberst was. Daarom heeft het 
Sint Sebastiaangilde als beschermer van dit altaar gemeend 
na de oproep van de pastoor een daad te moeten stellen. De 
afgelopen twee jaren heeft het gilde jaarlijks een Pinkster-
markt georganiseerd, en een gedeelte van de inkomsten daar-
van gereserveerd voor restauratie en conservering van het H. 
Anna altaar en het Sint Sebastiaanbeeld. We hopen hiermee 
een aanzet te geven dat binnen afzienbare tijd het altaar er 
weer in volle glorie bij kan staan en een voorbeeld te zijn voor 
anderen om gelden vrij te maken voor het behoud van onze 
kerkelijke kunstschatten”. Hierna overhandigde hoofdman 
Piet de Brouwer een waardecheque van 750 euro aan pastoor 
Steven Barberien. In zijn dankwoord bedankte de pastoor 
het Sint Sebastiaangilde voor de mooie geste en wees erop 
dat de kunstschatten van de kerk een geschenk zijn van onze 
voorouders. „We moeten daar zuinig op zijn en goed mee 
omgaan. Omdat eerst het dak van de kerk moet worden 
gerestaureerd kan de restauratie van het H. Anna altaar nog 
wel een tijdje duren. In die tussentijd hoopt de pastoor dat 
het initiatief van het gilde Sint Sebastiaan navolging zal vin-
den. We hopen zo samen met elkaar de benodigde gelden 
bijeen te brengen. Uit de activiteit die het gilde Sint Sebasti-
aan voor dit doel heeft opgestart, blijkt dat het gilde geen 
folklore is. De gilden zijn een levend onderdeel van onze 
gemeenschap en hebben zorg voor de kerk waaruit de gilden 
voortkomen”.

Kermismaandag bij Sint Caecilia Veldhoven
Het is Kermismaandag, 12 juli 2004. Een bijzonder jaar, 
want dit jaar wordt er weer om de koning geschoten. Deze 
vierjaarlijkse traditie kan dit jaar een hele mooie dag worden, 
want tweevoudig koning Frans Mennen kan vandaag keizer 
worden, als hij wederom het laatste stukje vogel van de 
schutsboom afschiet. De Kermismaandag ziet er als volgt uit: 
met dag en dauw wordt de hoofdman uitgehaald, gevolgd 
door de koning. Het uithalen van zowel de hoofdman als de 
koning geschiedt naar traditionele gebruiken: eerst wordt er 
een vendelhulde met tromgeroffel aan huis gebracht, waar-
naar deze op een lekkernij (bonbon, sigaar etc) moet trakte-
ren. Vervolgens gaat de stoet naar de kerk waar ditmaal door 
pastor Mardie Sanders een mooie Mis gecelebreerd werd ter 
gelegenheid van deze dag. Helaas zaten de weergoden dit jaar 
niet mee, waardoor de vendeliers in de stromende regen 
moesten vendelen voor de pastor. In de regen richting het 
schietterrein gelegen aan de Westervelden, in afwachting van 
burgervader.Cox en de pastor. Ook dit jaar werd er om de 
koning geschoten bij de familie van Engelen, die een boerde-
rij in de buurt van het gildeterrein heeft. De eerste schoten 
worden traditioneel verschoten door de pastor, burgervader, 
hoofdman en tot slot de aftredende koning. Vervolgens werd 
er geloot en maar liefst 10 gildebroeders streden om de titel 
die uiteindelijk na precies 240 schoten beslist werd door Rob 
Hoeks. De huldiging van de nieuwbakken koning is compleet 
na het over de vlag lopen en wassen van de handen (de  
koning moet rein zijn alvorens hij met de nieuwe taak begint), 
waarna het koningszilver omgehangen wordt. Nu is Rob offi-
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cieel koning. Hij werd hiermee de jongste koning (23 jaar) 
van het gilde sinds mensenheugenis. Rob zal de komende 4 

jaar de plichten en lasten van 
koning op zich moeten nemen 
en bovendien het boegbeeld van 
het gilde zijn. De gildebroeders 
zullen hem hierin steunen en 
wensen hem een prettige tijd. 
Na het nuttigen van een door de 
gildezusters gemaakte boeren-
koffietafel op het schietterrein 
op Heers, wordt de nieuwe 
koning aan het dorp voorgesteld 
door een rondgang langs de 
sponsorende Veldhovense café’s. 
Gilde Sint Caecilia is een van de 
vijf Veldhovense gilden en 
behoort tot de oudste gilden in 

Kring Kempenland. Het is een klein maar gezellig gilde, 
waarbij broederschap hoog in het vaandel staat. 

Het laatste stukje van de koningsvogel weigerde te 
vallen.

Koningschieten Sint Catharinagilde Eindhoven-Stad 4 sep-
tember. Heeft burgemeester A. Sakkers van Eindhoven met 
zijn goed gerichte schot op de koningsvogel de boom wel 
goed gevrijwaard van kwade geesten?
Op zaterdag 4 september waren de gildebroeders van het 
Sint Catharinagilde Eindhoven-Stad en gasten weer verza-
meld onder de schutsboom in het Stadswandelpark te Eind-
hoven, want op deze dag zou de belangrijkste, spannendste 
en gezelligste activiteit van het gilde weer plaatsvinden, het 
jaarlijkse koningschieten. Maar eer het zover was, kwamen de 
gildebroeders om 10.30 uur bijeen in de Stadskerk van Sint 
Cathrien voor de traditionele gildemis, waarin ditmaal gilde-
broeder Cees van Bavel voorging. Na de mis, voor het infor-
mele samenzijn in de gildekamer, werd eerst nog gegaan naar 
de graf van Karel en Corrie Vermeeren op het Sint Cathari-
nakerkhof voor het brengen van een bloemenhulde aan Karel 
Vermeeren die samen met zijn echtgenote ervoor gezorgd 
heeft dat vijftig jaar geleden het Sint Catharinagilde weer her-
leefd is.
Om 14.00 uur was iedereen present onder de schutsboom. 
Burgemeester Sakkers was weer bereid gevonden om de 
boom te komen vrijen en deed dat met een goed gericht en 
raak schot, gevolgd door de eerste ronde door alle gezworen 
gildebroeders. De vogel kreeg zoveel rake klappen te incas-
seren dat de rechterhelft spoedig in brokstukken op de grond 
lag. Iedereen was er van overtuigd dat na één, maximaal twee 
ronden de strijd gestreden zou zijn en het gilde weer een 
nieuwe koning zou mogen begroeten. Dat had men gedacht!... 
Het tegendeel zou blijken!
Had burgemeester Sakkers de boom wel goed gevrijwaard 
van de kwade geesten? Waren de gildebroeders wel goed  
driemaal rond de boom getrokken of was het ontbreken van 
de tamboer de oorzaak waardoor de kwade geesten niet weg-
getromd waren? Want evenals vorig jaar, bleef het laatste 
stukje van de zwaar gehavende vogel hangen op zijn wape-
ning en weigerde te vallen ondanks de vele raken schoten. 
Het bungelde als een klepel gezellig op en neer na ieder raak 
schot. De spanning was om te snijden, maar het laatste restje 
van de vogel weerhield het gilde van zijn nieuwe koning. Om 
17.30 uur hielden de schietcommissie en kapitein beraad 
onder de boom. Wat te doen? Doorgaan of met de sluiting 
van het schietseizoen op 26 september opnieuw koning te 
schieten, Tot dat laatste werd besloten. Maar het zou anders 
lopen.
Op 24 september kreeg het gilde het droevige bericht dat 
gildebroeder Jo Cleven het gilde was ontvallen en op 29 sep-
tember begraven zou worden. Volgens goed gebruik viert het 

gilde niet als een overleden gildebroeder nog boven aarde 
staat. Zowel de sluiting van het schietseizoen als het opnieuw 
koningschieten werden afgelast. In de vergadering van 12 
oktober hebben de gildebroeders vervolgens besloten om dit 
jaar niet meer koning te schieten zodat afgaande koning Jos 
van de Linden nog een jaar koning zal blijven.

Nieuwe koning Sint Jan Baptist Duizel
Piet van Haag van het gilde van 
’Sint Jan Baptist’ Duizel is zater-
dagmiddag 24 juli j.l. de nieuwe 
koning geworden tijdens de 
driejaarlijkse koningschietwed-
strijd, die traditioneel wordt 
gehouden op kermiszaterdag. 
Naast de regerend koning, die 
zijn titel moest verdedigen, 
namen nog vijf gildebroeders 
deel aan de wedstrijd. Met het 
54e schot lukte het Piet van 
Haag het laatste restje van de 
vogel naar beneden te halen en 
hij verwierf daarmee voor de 
komende drie jaar de titel. De 
nieuwe koning is lid sinds 30 januari 1990 en bekleedde 
reeds eerder de functie van deken, van 1999 tot 2002. Hij is 
61 jaar oud.

Deken van het gilde schiet zich tot koning...
Erik Jutten, wonend aan Molenschut 3 in Leende, heeft zich 
tot de 18e koning van het  Sint Catharina en Sint Barbara-
gilde van na de heropleving geschoten. Er deden maar liefst 
17 gildebroeders mee in de strijd van dit koningschieten. Met 
het 59e schot kwam de vogel naar beneden. De nieuwe 
koning is 38 jaar en een zoon van Jos Jutten, die zich driemaal 
tot koning schoot. Erik maakt ook deel uit van het bestuur en 
is 20 jaar lid van het gilde als vendelier en deken. Voor het 
eerst werd ook de Pastor M. de Vries Wisseltrofee voor de 
beste jeugdschutter uitgereikt, en deze werd gewonnen door 
gildezuster Hilke van Happen.

25-Jarig lidmaatschap gilde van 
Sint Jan Baptist Duizel

Op 12 februari 1979 werden Jan en Riet Broeders lid van het 
gilde van Sint Jan Baptist. Dit betekende dus dat zij op 12 
februari j.l. 25 jaar bij het gilde waren. Met Sint Jan werden 
zij daarvoor gehuldigd en kregen zij de zilveren jubileum-
speld uitgereikt en opgespeld door hoofdman Sjef Winter-
mans. Riet is 74 jaar oud en Jan wordt in oktober 77 jaar. 
Beiden nogmaals van harte proficiat en nog vele jaren lid-
maatschap toegewenst!

Jaarlijks tuinfeest voor gildeleden bij de familie van de 
Leegte

Het was zondagmiddag 12 september weer gezellig op ’het 

Koning Rob Hoeks

Piet van Haag

Jan en Riet Broeders
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Duysels Hof’. Erelid Wim van der Leegte en zijn familie ont-
vingen de gildeleden met hun partners voor het jaarlijkse tuin-
feest op hun landgoed. Traditiegetrouw werd er begonnen 
met de vogelschietwedstrijd. Naast de gewone gipsen vogel 

had deken Harrie Smets voor de 
gelegenheid twee andere, zeer 
toepasselijke, modellen ge maakt. 
Één in de vorm van de olympi-
sche ringen en nog één in de 
vorm van een reiger. De olympi-
sche ringen natuurlijk omdat 
Wim met een van zijn paarden 
deelnam aan de spelen in Athene 
en de reiger symboliseerde de 
’vissendief’ in zijn vijver, die om 
begrijpelijke redenen niet zo’n 
welkome gast is en die men dus 
wel zou kunnen ’schieten’. De 
eerste vogel werd afgeschoten 
door een van de kennissen van 

de familie. Toen werd de ’olympische vogel’ op de boom 
geplaatst. Deze had echter niet veel zin om boven te blijven en 
reeds bij het in stelling brengen van de wapens nam hij alvast 
de vorm aan van een halve haan, door zich dubbel te vouwen. 
Van het eerste schot door Wim van der Leegte schrok hij zoda-
nig, dat hij zonder vol geraakt te worden maar meteen naar 
beneden tuimelde. Maar ere wie ere toekomt: Wim was de 
schutter, dus de vogel was voor hem. Nu was de reiger aan de 
beurt. Deze hield langer stand. Een taaie vogel. Na vele scho-
ten was het Margriet van der Leegte die haar reputatie als 
kundig schutter opnieuw bevestigde: de reiger was voor haar. 
Het was een spannende strijd geweest en het goede verloop 
werd gevierd op het terras van de manege. Rond halfzeven 
verliet het gilde met aanhang Duysels Hof door de poort aan 
de Meerstraat. Iedereen was tevreden en had genoten van 
deze nogmaals gezellige middag.

Hein van Hoof nieuwe koning Sint Martinusgilde 
Luyksgestel

Sinds zondag 29 augustus j.l. is Hein van Hoof de nieuwe 
koning. Om 13.00 uur verzamelde het gilde zich bij het gil-
dehuis, waarna men vertrok naar de kruiskapel waar de 
schutsboom staat opgesteld. Hier werd driemaal om de 
schutsboom heengetrokken en werd de vogel ’gevrijd’ door 
wethouder, mevrouw Peek, als vertegenwoordigster namens 
het gemeentebestuur van Bergeijk. Hierna was het de beurt 
aan de oud koning, René Das, en vervolgens kwamen alle 
overige gildebroeders aan de beurt. Al gauw was de spanning 
te snijden. Er werd goed geschoten en de vogel begon al teke-
nen van verval te tonen. Uiteindelijk was het Hein van Hoof 
die bij het 86e schot het laatste stukje van de vogel omlaag 
schoot. „Het kan raar lopen”. vertelt Hein. „Nog maar twee 
jaar geleden stond ik hier bij de kruiskapel te kijken naar het 
koningschieten. De sfeer binnen het gilde trok mij aan en ik 
heb me meteen aangemeld als nieuwe gildebroeder, samen 

met mijn vrouw Thea. En nu, twee jaar later, valt mij al de eer 
te beurt om koning van het gilde te zijn. Ik ging er voor, maar 
het was toch even schrikken toen ik de vogel zag vallen”, 
aldus een blije Hein. ’s Avonds werd de nieuwe koning door 
het gilde thuis opgehaald voor de officiële installatie bij het 
gildehuis. Volgens goed gebruik werd daarna het vat bier aan-
geslagen. Volgens een eeuwenoude traditie is de nieuwe 
koning immers verplicht een ton bier ter beschikking te stel-
len aan het gilde. Hein heeft de afgelopen twee jaar al het 
nodige gedaan binnen het gilde. Hein is namelijk de gildekok 
van het Sint Martinusgilde. Sinds twee jaar organiseert het 
gilde een eetfestijn voor alle dorpsgenoten en daarbuiten. Dit 
jaar op zondag 12 september schoven ruim 500 personen aan 
om deel te nemen aan dit eetfestijn. Alle gerechten zijn door 
Hein, samen met enkele gildezusters, voorbereid. Hij had een 
zeer ruim keuzemenu opgesteld. Het gildehuis werd omge-
bouwd en uitgebreid tot een grote eetzaal met een heuse keu-
kentent. De sfeer was zeer gemoedelijk en reuze gezellig. 
Werkelijk iedereen was vol lof over het eten en het vele werk 
dat was verricht door de gildebroeders en –zusters. Het was 
dan ook een zeer geslaagd evenement. 

De 62e gildendag Kring Kempenland in Duizel
Op 6 juni dit jaar organiseerde het Duizelse gilde van ’Sint 
Jan Baptist’ voor de derde keer in zijn bestaan een kringdag. 
De dag werd begonnen met de ontvangst van de delegaties 
van de deelnemende gilden en de genodigden in de feesttent, 
die allen daarna deelnamen aan de plechtige gildemis, waar-
mee volgens goede traditie een kringgildendag wordt 
geopend. Hierna zaten zij allen aan, aan de gezamenlijke kof-
fietafel en werden zij daarna officieel ontvangen door het 
gemeentebestuur. Met de optocht om 13.00 uur werd het 
middagfeest geopend. Hierbij was ook de commissaris van de 
Koningin, mevrouw Hanja Maij-Weggen aanwezig. Duizel 
had daarmee een primeur te pakken: het was de eerste keer 
dat zij in haar nieuwe functie een Brabantse Gildendag mee-
maakte. Zij gaf te kennen het een prachtig gebeuren te vinden 
en dat het indruk op haar maakte.

De Acht Zaligheden

Het Duizel van tegenwoordig is een welvarend dorp. Gelegen 
in de Kempen, onder de rook van Eindhoven en aan de auto-
snelweg A67 naar Antwerpen. Het staat ook wel bekend als 
één van de Acht Zaligheden. Dit zijn de 8 dorpen in de 
Nederlandse Kempen, die eindigen op ’sel’. Het zijn: Eersel, 
Duizel, Hulsel, Knegsel, Netersel, Reusel, Steensel en Win-
tersel. Wintersel (ook wel Wèntersel/ Weintersel) hoort erbij, 
omdat het in de streektaal zo heet. Officieel staat het te boek 
als Wintelre. En Duizel werd tot in de tweede helft 19e eeuw 
geschreven als ’Duysel’. Met een ’s’ dus. Daarna liet men de 
oude schrijfwijze los en werd de naam voortaan geschreven 
volgens de nieuwste, en voor het eerst vaste, spellingsregels.

Waar de naam Duizel vandaan komt?

Veel mensen weten wel, dat Eersel in de Middeleeuwen 

Wim met reiger

Margriet en Wim met Olympische vogel

Hein van Hoof
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Ehreslo was. Omdat deze naam heden ten dage nog wel eens 
wordt gebruikt. Zo heette Duizel in de Middeleeuwen 
Duselo. Hoewel er ook een andere uitleg aan wordt gegeven 
is voor mij de meest aannemelijke die, welke ik op de lagere 
school hoorde van Meester Willems en die me altijd is bijge-
bleven, omdat ik het zeer indrukwekkend en bovendien wel 
plausibel vond: een ’loch’, later verworden tot ’lo’, was in de 
Germaanse tijd een open plek in het bos. 

Germaanse God

Sommige plaatsnamen, b.v. Venlo, Hengelo, duiden hier nog 
op. De open plek werd door de Germanen gemaakt om er te 
kunnen gaan wonen en er landbouwgronden aan te leggen. 
De ’loch’, de nieuwe vestigingsplaats, op de plek van het hui-
dige Duizel, werd genoemd naar de Germaanse god Tius. De 
god waarnaar de dinsdag is genoemd. De naam werd dus 
Tiusloch, wat in de loop der eeuwen evolueerde naar Duselo 
in de Middeleeuwen en ten slotte via Duysel naar Duizel. In 
dit Duizel werd evenals in de omringende dorpen, in de late 
Middeleeuwen of vlak daarna, een schuttersgilde opgericht 
ter bescherming van ’auter en heerdt’. Het gilde kreeg de 
naam: gulde van den heyligen Joannes Baptista tot Duysel. 
Wanneer het precies is begonnen, zal waarschijnlijk wel nooit 
meer te achterhalen zijn. Zeker is wel, dat het al bestond op 
19 mei 1615. Want van deze datum is een bewaard gebleven 
acte, waarin overheidsleden (toen ’guldemeesteren’  
genoemd) voorkomen. Daarom wordt deze datum aange-
houden als de startdatum van het Duizelse schuttersgilde. 
Op dit moment heeft het dus de respectabele rond leeftijd 
van minstens 389 jaar en telt 64 leden: 47 gildebroeders en 
17 gildezusters. We kunnen gerust stellen, dat het een actief 
gilde is met vele interne activiteiten, maar ook binnen de 
Duizelse gemeenschap.

Agio 100 jaar

Wel is er een periode geweest dat alle activiteiten van het 
gilde stil lagen: van 1912 tot 1971. Op 5 januari 1971 werd 
het gilde heringericht. En ter gelegenheid van het 1e lustrum 
in 1976 werd door het gilde de 34e Gildendag Kring Kem-
penland georganiseerd. In 1990 werd de 48e Gildendag 
Kring Kempenland georganiseerd bij het 375-jarig bestaan 
van het gilde. Dit jaar was er weer wat belangrijks te vieren in 
het dorp. Dat er precies 14 jaren liggen tussen elke georgani-
seerde kringdag is puur toeval. De Duizelse Agio Sigarenfa-
brieken - tegenwoordig Agio Cigars - bestonden op 9 mei 
100 jaar. De fabriek is nauw verbonden met de geschiedenis 
en de economische ontwikkeling van het dorp en de gehele 
streek. De oprichter van Agio - Jacques Wintermans - en vele 
voorvaderen waren lid van het gilde van vóór 1912 en zijn 
zoon en kleinzoon Adriaan en Ad van het huidige gilde. Ad is 
zijn oom Adriaan opgevolgd als Gildeheer. In 1996 werd de 
aanvrage ingediend bij het Kringbestuur om de Kringdag 
2004 te mogen organiseren in het kader van 100 jaar Agio. 
Hierover werd positief beschikt.

Niet niks

Hierna kon worden gewacht tot begin 2003, toen het tijd werd 
om te beginnen met de werkzaamheden. Inmiddels was er wel 
een bijeenkomst geweest met het Sint Martinusgilde uit 
Waalre, dat de kringdag in 2002 organiseerde en waar het 
nodige van hun ervaringen werd opgestoken. Eenzelfde bij-
eenkomst werd gehouden met het Sint Jorisgilde Budel, dat 
de kringdag 2003 organiseerde. Het organiseren van een 
kringdag is niet niks, zoals de burgemeester van de gemeente 
Eersel schreef in haar voorwoord in het programmablad. En 
gelijk heeft zij! Een goede hulp bij de organisatie is natuurlijk 
het door het kringbestuur ter beschikking gestelde draaiboek.

Werkgroepen

In Duizel zijn we begonnen met eerst werkgroepen samen te 
stellen. Twintig in totaal, te weten: 1. Coördinatie/algemene 

leiding: Hoofdman, Deken schrijver en Deken penningmees-
ter 2. Voorzitter 3. Vice - voorzitter 4. Secretariaat 5. Finan-
ciën 6. Ontvangst & receptie 7. Ceremoniemeester 8. Inkoop 
zilver/beheer zilver/prijsuitreiking 9. Programmablad/druk-
werk 10. Feestterrein/parkeerterreinen 11. Feesttent /tribune/
verpachtingen 12. Amusementsprogramma’s 13. Sponso-
ring/optocht 14. Gildemis/koffietafel/receptie 15. Schietwed-
strijden/alle vergunningen 16. Vendelen 17. Trommen/
bazuinblazen 18. Standaard rijden 19. Tentoonstelling 20. 
Public relations.
Elke groep kreeg een werkgroepleider, die de volledige ver-
antwoordelijkheid droeg voor zijn te organiseren onderdeel. 
In enkele gevallen werden meerdere werkgroepen onderge-
bracht bij één werkgroepleider. 2, 3, 4, 5 en 7 betreffen geen 
echte werkgroepen, daar ze zijn verbonden aan één persoon. 
Het systeem van werklijsten werd bedacht en ingevoerd. 
Hierop werden alle uit te voeren werkzaamheden opgeno-
men. Deze genummerde lijsten werden op elke vergadering, 
die ongeveer om de twee weken werd gehouden, gecontro-
leerd, waarna de gedane zaken werden afgestreept en de 
nieuwe toegevoegd. Elke werkgroepleider kreeg bij elke ver-
gadering een nieuwe werklijst en bewaarde alle voorgaande 
voor eigen naslag en nacontrole. Het bleek een absoluut 
prima werkend systeem te zijn, waardoor in totaal 18 contro-
lelijsten ontstonden, die alle werkzaamheden omvatten en 
controleerden. De lijsten werden, op verzoek, ook telkens 
toegezonden aan raadsheer kringdagen Martin Horst en aan 
de kringdag organiserende gilden van 2005 en 2006. Zij ont-
vingen eveneens de notulen van elke vergadering. Een CD 
met het totaal aan gegevens over werkzaamheden, werklijs-
ten, notulen, correspondentie enz. van de kringdag werd op 
verzoek toegezonden aan het gilde van Mierlo, dat de kring-
dag volgend jaar voor zijn rekening neemt. Elk der werk-
groepleiders was ook verantwoordelijk voor het aantrekken 
van medewerkers. Deze konden worden gezocht in de eigen 
gildegelederen, maar ook onder de Duizelse bevolking. Het 
is onmogelijk om een dergelijk grote organisatie te verwezen-
lijken zonder hulp van vele vrijwilligers.

Communicatie

Hier dringt zich een vergelijking op met de vorige twee geor-
ganiseerde kringdagen in 1976 en in 1990. In die jaren hiel-
pen de diverse verenigingen nog pro deo. Nu echter is het de 
gewoonte geworden, dat men een vergoeding betaalt, die ten 
goede komt aan de kas van de meehelpende vereniging. 
Natuurlijk is daar niets mis mee, want het is per slot van reke-
ning ook zo, dat het gilde aan de kringdag zelf een redelijk 
bedrag kan overhouden, als alles goed gaat. Maar ook de ove-
rige kosten zijn aanmerkelijk gestegen, naar mijn idee zonder 
dat dit in verhouding staat tot de inflatie over de betreffende 
jaren. Dit klinkt allemaal wat negatief, maar zo is het niet 
bedoeld. Het is echter goed, de feiten te kennen. Tegenover dit 
alles staat ook dat de opbrengsten hoger zijn. En nu ik toch 
vergelijk: de benodigde tijd en de werkzaamheden staan in 
geen verhouding tot die van de eerder georganiseerde  

Brabantse opmars
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kringdagen. Naar mijn idee heeft dit te maken met de hogere 
eisen die men stelt. Alles moet perfecter en professioneler. Tel 
daarbij op de gemakkelijke communicatiemogelijkheden 
heden ten dage door e-mail en gsm’s waardoor gemakkelijk 
instructies, opdrachten, vragen en verlangens kunnen worden 
doorgegeven en men heeft de verklaring voor het enorme vele 
werk, dat op de organisatie afkomt. Van de andere kant heeft 
deze natuurlijk ook zelf de voordelen van de moderne com-
municatiemiddelen. En alles is nog steeds haalbaar en er is 
geen enkele reden tot afschrikking te zijn voor toekomstige 
organisatoren!

Tentoonstelling

Bij gebrek aan een geschikt gebouw in de nabijheid van het 
feestterrein besloot de organisatie om deze in te richten in 
een extra te plaatsen tent van 400 vierkante meter. Deze werd 
geplaatst naast de feesttent. Strategisch gezien een uitste-
kende locatie! En het karakteristieke feestelijke aanzien van 
een tent heeft een extra aantrekkingskracht op bezoekers. 
Velen vereerden de tentoonstelling dan ook met een bezoek. 
De ruimte leende zich bovendien uitstekend voor een over-
zichtelijke en aantrekkelijke inrichting van de tentoonstelling. 
Van diverse zijden kreeg de inrichters hiervoor lof toege-
zwaaid. Het bleek een geslaagd ’experiment’ te zijn geweest.

Goede contacten

Opvallend is toch altijd weer de enthousiaste medewerking 
van allen waarop men een beroep moet doen: gemeentebe-
stuur, parochiebestuur, politie, grondbezitters, bedrijven die 
sponsoren in de vorm van financiën of materieel, individue-
len en verenigingen uit het dorp en niet in de laatste plaats 
natuurlijk het kringbestuur en de technische raadsheren. De 
goede contacten die de schuttersgilden over het algemeen 
hebben in de diverse geledingen van de maatschappij dienen 
te worden gekoesterd: zonder hen geen kringdagen of zelfs 
geen bloeiende gilden.

Dankbaarheid

Met grote inspanning en bereidheid tot goede samenwerking 
heeft het gilde van Sint Jan Baptist uit Duizel via de werk-
groepleiders en hun medewerkers de organisatie van de 62e 
Gildendag Kring Kempenland tot een goed einde weten te 
brengen. Het deed de organisatie uiteraard goed om op de 
kringdag zelf van diverse mensen en deelnemende gilden een 
compliment in ontvangst te hebben mogen nemen. Het is het 
vele werk absoluut waard geweest! Natuurlijk beseffen wij, dat 
er hier of daar wel eens iets misgelopen zal kunnen zijn. Als 
voorbeeld noemen we de koffietafel die niet geheel naar wens 
verliep, doordat de ingehuurde cateraar behoorlijke steken had 
laten vallen, die gelukkig gedeeltelijk konden worden opgelost 
door snel de tekorten enigszins aan te vullen. De aanwezigen 
namen het gelukkig over het algemeen sportief op en zij kregen 
de gelegenheid een goede (gilde)eigenschap in praktijk te 
brengen: samen delen. Helemaal perfect zal een dergelijk groot 
festijn wel nooit kunnen verlopen. Maar we hebben het wel 
nagestreefd. En we hebben natuurlijk ook geluk gehad met het 
weer. Eindelijk een mooie zomerdag in het tot dan toe slechte 
zomerseizoen. Het zal de deelnemers en bezoekers ongetwij-
feld in de juiste gemoedstoestand hebben gebracht.

Motto

We zijn dankbaarheid verschuldigd aan allen die eraan heb-
ben meegewerkt de Kringdag 2004 in Duizel tot een succes 
te maken. De dag werd gevierd onder het motto: “Vieren en 
Vormen’. In de betekenis van: we vieren feest en vormen ons-
zelf en anderen en vriendschappen, door goede omgang met 
elkaar. Het stokje is overgedragen aan gilde Sint Catharina en 
Sint Barbara Mierlo, dat de kringdag 2005 organiseert. Even-
als de gilden die ons voorgingen, zijn wij natuurlijk ook graag 
bereid onze ervaringen met hen te delen en wij wensen hun 
veel geluk en succes! Dit verslag is geschreven op verzoek  

van de redactie van ’de Gildetrom’ en ik hoop dat het mede 
een steuntje in de rug zal zijn voor toekomstige organisatoren 
van kringdagen.

J. Hakkens

Sint Catharinagilde Tongelre schiet koning
Het is weer de zondag na 21 
september, 26 september, de 
datum waarop volgens de oude 
verhalen de kermis in Tongelre 
begon. Die datum is terugge-
haald, omdat de huidige kermis 
in Eindhoven altijd in de zomer-
vakantie valt, en dat is een peri-
ode dat veel gildebroeders met 
kinderen met vakantie gaan. 
Eens in de drie jaar komen de 
gildebroeders bij elkaar om 
koning te schieten. De aftre-
dende koning Reinier Haase 
had te kennen gegeven, geen 
nieuw koningschap meer te 
aanvaarden. Na de gebruikelijke 
H.Mis en de koffietafel met brandewijn, trok het gilde drie-
maal rond de koningsboom. De schietleider plaatste de 
koningsvogel op de boom. De koningsvogel, een geelgekuifde 
witte kaketoe, kon zo zijn weggevlogen uit het geboorteland 
van de aftredende koning, nl. de gordel van smaragd. Ook het 
draagschild dat de aftredend koning schonk, om zijn ’schuld’ 
in te lossen verried zijn geboortegrond. Een vijftal gildebroe-
ders lootte om de volgorde van schieten, en nadat de Raads-
heer district Centrum de boom had ’gevrijd’ en de oud-koning 
het eerste schot had gelost, kon de strijd beginnen. Na 136 
schoten ontstond er een probleem: de vogel was los van de 
spil, zoals in de reglementen 
staat vermeld, maar weigerde te 
vallen. Verder schieten zou 
inhouden, dat de top van de 
schutsboom en de tuidraden 
beschadigd zouden worden. 
Besloten werd om te kijken of de 
vogel echt los van de spil was. 
Voorzichtig werd de boom naar 
beneden gelaten. Door een aan-
tal ’deskundige’ aanwezigen, die 
niet aan het koningschieten 
meededen, werd geconstateerd, 
dat de vogel inderdaad vrij was 
van de spil. Dus de laatste schut-
ter die geschoten, Willie van 
Zwam, werd tot koning uitgeroepen. De verdere plichtple-
gingen, zoals het beraad onder de boom, het wassen van de 
handen, en het lopen over ’n vendel, over het hoofdvaandel 
lopen is binnen dit gilde slechts één keer toegestaan aan een 
koning, waren voor hem bekende zaken. Willie was reeds eer-

Standaardruiter kringdag Duizel

Koningsvogel met zijn 
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der koning in de periode 1989-1992. Na de vendelhulde en 
de nodige felicitaties werden er toch nog wat ’gevat’ op de 
nieuwe koning.

Lambert van den Boogaard nieuwe koning 
Sint Antonius Abt Lierop

Lambert van den Boogaard is op kermismaandag de nieuwe 
schutterskoning geworden van het gilde van Sint Antonius 
Abt Lierop. Al was het kil en winderig op schietterrein De 
Roovere, de publieke belangstelling was groot. Vogelmaker 
Frits van Lieshout had de vogel, volgens zijn zeggen, zo sterk 
gemaakt dat hij tussen de 150 en 200 schoten naar beneden 
moest komen. Hij zat er niet ver langs want bij het 213e schot 
haalde Lambert het laatste gedeelte naar beneden. Aan het 
koningschieten namen 20 schutters deel, vijftien geünifor-
meerde en vijf zonder uniform. Onder deze twintig schutters 
waren twee vrouwen. Het koningschieten werd geopend door 
burgemeester Veltman van de gemeente Someren en de twee 
Lieropse wethouders Anja Thijs en Martien Kusters. De 
geestelijke overheid was vertegenwoordigd in de persoon van 
gildepastor Jan Zwirs. Toos Berkers-Thijs had geschiedenis 
kunnen schrijven om als eerste vrouw in de historie van het 
gilde van Sint Antonius Abt de koning te worden. De span-
ning werd haar te groot om het laatste los stukje hout te 
raken. Jammer voor Toos. Hierna moest de aftredende koning 
Wim van Brussel moest met lede ogen toezien hoe Lambert 
van den Boogaard wél het goede schot loste. Hierdoor mag 
hij zich nu de komende twee jaar gildekoning noemen. Nadat 
de nieuwe koning op traditionele wijze was geïnstalleerd, 
werd hij middels een rondgang door het dorp aan de bevol-
king van Lierop voorgesteld met als eindpunt gildehuis ’t 
Jagershuis. Hier werd Lambert van den Boogaard en zijn 
familie een receptie aangeboden. Met een vendelhulde van 
het andere Lieropse gilde, het gilde Onze Lieve vrouw van de 
Zeven Weeën, werd het officiële gedeelte van deze dag afge-
sloten. Na deze afsluiting werd het koningsfeest door de 
beide gilden voortgezet. Rond de klok van 18.00 uur werd de 
nieuwe koning naar zijn huis begeleid waar met een vendel-
hulde van het eigen gilde deze dag van het koningsfeest werd 
afgesloten. Lambert van den Boogaard is 44 jaar en tuinder 
van beroep. Hij gehuwd met Petra Bekx, heeft vier kinderen: 
Frans, Fianne, Lotte en Lisa. Lambert, lid vanaf 1999, is de 
81e bekende koning van Sint Antonius Abt.

Harrie Donkers, nieuwe koning Grüjn Skut Gemert
Elke verandering is geen verbetering, zal men bij het gilde 
van Sint Antonius en Sebastiaan in Gemert zeggen na het 
koningschieten van kermismaandag 20 september j.l. In de 
zomer hebben meer mensen vrij en is er meer kans om het 
verloop van het koningschieten te volgen dan in september, 
wanneer de meeste mensen moeten werken en de kans op 

goed weer aanmerkelijk kleiner 
is. Beide aspecten uitten zich in 
minder belangstelling. Amper 
25 personen, waaronder de 
direct betrokken schutters 
waagden zich onder de schuts-
boom en onder de parasol. De 
anderen volgden van achter het 
glas van Kokse hoeve de stand 
van zaken. En toch werd er 
geschoten door de 13 kandida-
ten voor het koningschieten, 12 
mannen en één vrouw, allen 
belust op die hoog ingeschatte 
koningseer. Het duurde 75 
minuten lang, toen in de 11e 
ronde bij het 135e schot gildebroeder Harrie Donkers met 
een gericht en overdacht schot de laatste vezels van de houten 
vogels aan de linkerkant van de spil wegschoot. De vogel had 
geen houvast meer en viel naar beneden. Harrie Donkers, de 
21e koning na het herstel van het koningschieten in 1964. Hij 
was ook koning in de jaren 1994-1996. Zijn vrouw Gerda 
werd zijn koningin. Het is raar als het gilde in de morgenuren 
optrekt naar de kerk zonder een toeschouwer te zien, het is 
nog zeldzamer als je ’s avonds terugkeert met een nieuwe 
koning en je tijdens de tocht door het centrum en over de 
kermis nog geen 50 mensen ziet. Dat went zeker niet. Een 
evaluatie zal moeten uitmaken of het verzetten van de kermis 
het beoogde resultaat heeft. Er zijn bij het nadeel van het ont-
breken van zon en van publiek met veel jaarlijkse ontmoetin-
gen, toch ook voordelen te noemen. De beslotenheid van een 
café is aanleiding voor meer contact met elkaar en voor 
gesprekken met de schaarse bezoekers, die anders niet gevoerd 
zouden worden. Dat alles doet de authentieke sfeer onder de 
schutsboom echter niet vervangen. Mensen in de zon stralen 
zoveel meer uit. De koninklijke werd geopend met een 
koningsmis in de kerk. Voor het eerst was pastoor Van Lamoen 
aanwezig om de H.Mis op te dragen. In de maand juli viert hij 
vakantie, is hij afwezig en moet het gilde op zoek naar een 
priester, als men prijs stelt op een H.Mis. Ook hierbij geldt, 
dat een nadeel ook voordelen kan hebben!
Het gilde bad en offerde daarna een kaars ter ere van de 
patroonheilige Antonius. Het veranderde interieur van de 
kapel werd gekeurd en bevonden werd, dat het goed stond. 
De vlaai en de broodjes in de deel van de kapelboerderij van 
de 89-jarige Truus Michels-van Thiel sterkte voldoende voor 
de 3 km. lange voettocht naar het schieterrein en ook nog 
voor de ren achter de afgewaaide gildehoed, die in de berm 
terecht kwam. De wind wakkerde aan tot storm en daarop 
zijn hoeden niet afgestemd! Overeenkomstig het programma 
trok het gilde na de inhuldiging met een nieuw koningspaar 
naar het gildehuis, waar eer werd bewezen aan de nieuwe 
gezagsdrager aan wie trouw beloofd is tot en met 18 septem-
ber 2006, althans zoals nu de kaarten liggen. De maaltijd in 
het nieuwe gildehuis met een nieuwe hospes nodigde daar bij 
voorbaat al toe uit.

Jubilarissen Sint Lambertus gehuldigd
De jaarlijkse patroonsdag van gilde  Sint Lambertus Some-
ren-Eind op17 september was een hele drukte. Dit jaar had 
men de huldiging van 5 jubilarissen op het programma staan. 
Maar alvorens het zover was trok men in vol ornaat naar de 
Kampstraat om jubilaris Piet van Houts op te halen die 50 
jaar lid was van het gilde. Vervolgens ging men naar de Lam-
bertus gedachtenis kapel alwaar een gildemis werd opgedra-
gen door gildeheer pastoor Henk Soomers. Met natuurlijk 
onderwerpen die pasten in deze viering. Na de vendelhulde 
aan de jubilarissen begaf men zich naar gildehuis ’Jan van 
Tieskes’, waar een koffietafel gereed stond.
Hier werden de jubilarissen toegesproken door hoofdman 
Henny Lammers. Hij ging uitgebreid in op de verdiensten 
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van de jubilarissen. 50 Jaar gildebroeder Piet van Houts, bij 
gilden is dit geen zeldzaamheid, als je namelijk met het gilde-
virus besmet bent. Piet is in 1954 lid geworden, in 1959 komt 
hij in het bestuur en in 1964 wordt hij penningmeester en zal 
dat 28 jaar blijven. In 1996 leverde hij wegens zijn gezond-
heid het gildetenue in. „Over Piet van Houts zijn we nog niet 
uitgepraat”, aldus de hoofdman. „Hij komt uit een echte gil-
defamilie, zijn vader was lid, evenals zijn 6 broers. Zijn broer 
Theo heeft maar liefst 40 dienstjaren.” Ook 40 jaar gilde-
broeder is Leo Mennen.  Bert Hoeben en Angelien Knapen 
zijn beide 25 jaar lid. Allen kregen zij de zilveren gildespeld 
met oorkonde.Tijdens de receptie kreeg de patroonsdag nog 
een bijzonder accent door de aanwezigheid van de Bond van 
Schuttersgilden Kring Peelland. Uit handen van kringvoor-
zitter Loek Swinkels ontving de gouden jubilaris de kringon-
derscheiding met oorkonde. Voor zijn echtgenote was er het 
gebruikelijke bloemetje. 

Fons de Loos koning van het Sint Leonardusgilde
De vele activiteiten tijdens de 
kermisdagen van het Sint Leo-
nardusgilde te Beek en Donk 
zijn weer erg positief verlopen. 
Op vrijdagavond 10 september 
werd om 19.00 uur de kermis 
geopend door het gilde met drie 
schoten in de lucht ten over-
staan van burgemeester Gillis-
sen met echtgenote en wethou-
der Harrie Brugmans. Deze 
opening werd afgesloten met 
een goed glas bier, aangeboden 
door het gemeentebestuur. Al 
vroeg in de ochtend op kermis-
maandag trok het Sint Leonar-

dusgilde in vol ornaat en met stralend weer naar de Burg. v.d. 
Weidenlaan om afgaande koning Antoon de Groot af te 
halen. Na de vendelgroet werden ze getrakteerd op een glas 
brandewijn, koffie en broodjes. Na dit gezellig oponthoud 
vertrokken ze naar de Leonarduskapel voor een korte gebeds-
dienst. De voorganger, gildeheer Theo van Rossum, begroette 
hen met een toespraak, waarin hij zich afvroeg of kermis vie-
ren, terwijl de toestand in de wereld zorgwekkend is, wel ver-
antwoord is. „Jazeker” zegt hij, „die toestand is altijd zorg-
wekkend geweest. Het voorbeeld van Kaïn en Abel is in alle 
eeuwen gevolgd. Maar wij hoeven dat voorbeeld niet na te 
volgen. Wij mogen een dooie vogel aan flarden schieten en 
daar vreugde aan beleven. Dat is kermisvreugde. Zolang we 
geen levende vogel pesten, zolang we geen levend mens pijn 
doen, zitten we op het goede spoor van de vrede, de vrede in 
ons zelf en de vrede in de ander.”
Deze gebedsdienst werd besloten met een door Theo van 
Rossum gemaakt gedicht. Een gedeelte laten we hier volgen:
Ge moet in deze tijd niet gaan naar de kermis, 
als ’t knipbeurske èrm is,

Maar ’t gilde is rijk aan kogels. 
Ze schieten al eeuwen lang op knoestige vogels.
Ieder jaar wordt een vogel aan flarden geschoten. 
Zijn laatste woorden waren steeds: „Ik ga naar de kloten”.
De nieuwe koning trok er zich niets van aan,
En ging als een triomfator op de wrakstukken staan.
Hij hield het niet lang vol, want de gildebroeders zeiden: 
„Doe ons een lol en ga niet zo ostentatief staan triomferen.
We hebben dorst; we kunnen het haast niet meer keren.”
En de koning sprak: „Ik sta niet langer op dit wrak.
Ik zoek een nieuwe vogel op: De Zwaan.
Die is getrouwd met een Bavariakraan.
Daar wonen Martha en Hans en daar zijn de gildebroeders 
heel wat mans.
Als de nieuwe koning over de vlag is gelopen, 
kan hij zijn kontbeurske geweld aan doen. Maar het is te 
hopen, 
dat hij nog wat overhoudt voor het schild,
Dan is hij een waarachtig koning van ons befaamde gild.

Terug in gildehuis De Zwaan liet men zich de heerlijke erw-
tensoep en broodjes, aangeboden door de gastheer en gast-
vrouw, goed smaken. Intussen was alles in gereedheid 
gebracht rond de schutsboom aan de Goorloop en niets 
stond nog in de weg, met het koningschieten te beginnen. Er 
waren al veel belangstellenden aanwezig. Na het ’vrijen’ van 
de boom werd de prachtig versierde koningsvogel op de 
schutsboom geplaatst. Op waardige wijze werd de oud-
koning door de jongste gildebroeder onttroond van het 
koningsschap door het afleggen van het koningszilver. Hoofd-
man Jan Huijbers bedankte de oud-koning voor zijn activitei-
ten in het koningsjaar. Hierna werd het reglement voorgele-
zen dat speciaal is opgemaakt voor de deelnemers aan het 
koningschieten. Nu kon de wedstrijd beginnen. Het eerste 
schot werd gelost door de gildepastor om de boom te bevrij-
den van boze geesten. Het tweede schot kwam voor rekening 
van loco-burgemeester Hans Vereijken. Nadat iedereen een 
schot gelost had, brak onder de 11 deelnemende gildebroe-
ders en 3 buitenstaanders een spannende strijd aan om de eer 
van de koningstitel te veroveren. 
Het was een taaie vogel deze keer, maar geleidelijkaan kwa-
men de brokstukken naar beneden. Na ruim 100 schoten 
begon het spannend te worden. De vogel kon elk moment 
vallen. En toen de vogel in twee stukken met nog een splin-
terdun stukje hout aan elkaar bleef hangen, was het de beurt 
aan gildebroeder Fons de Loos. Met een goedgemikt schot, 
het 131e, liet hij de beide stukken naar beneden ploffen. Ein-
delijk, na 16 jaar, was het hem gelukt de koningstitel te ver-
overen.Vol trots raapte hij een stuk van de koningsvogel op 
om daarmee aan te geven dat hij het koningschap wilde aan-
vaarden. En vanaf dat moment was en is Fons de Loos voor 
2004 - 2005 de koning van het Sint Leonardusgilde en kon 
hij door gildefotograaf Richard van der Heijden vereeuwigd 
worden. Zijn gildebroeders feliciteren Fons van harte met het 
koningschap en wensen hem daarbij veel succes toe, wetend 
dat hij door alle gildebroeders wordt gedragen.
Op Kermisdinsdag 14 september werden de zilveren konings-
kruisen gewonnen door Harrie van Dijk, Huub van de Heu-
vel en Maria van de Heijden. Van harte gefeliciteerd met dit 
mooi aandenken aan de Kermis 2004.

Sint Leonardusgilde Beek en Donk neemt deel aan de 
Nationale Taptoe Breda 2004

In het weekend van 27 t/m 29 augustus heeft het Sint Leo-
nardusgilde uit Beek en Donk deelgenomen aan de Natio-
nale Taptoe 2004 in Breda. Dit jaarlijks evenement, dat  
wordt gehouden op de Trip van Zoudtlandkazerne, is één  
van de grootste manifestaties van de stad Breda. Dit jaar was 
het een jubileum in verband met het 50-jarig bestaan van de 
nationale taptoe. Honderden musicerende militairen uit bin-
nen- en buitenland gaven hier een prachtige show van  

Piet van Houts ontvangt hier de gouden kringonderscheiding
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muziek en ritmisch marcheren, dans, lichtshow en andere 
speciale effecten van deze tijd. Het Sint Leonardusgilde nam 
in samenwerking met het jachthoorn- en trompettenkorps en 
beide gildes uit Gemert deel aan de historische scène. Een 
lust voor het oog van het publiek. Breda ging terug in de tijd 
van Prins Maurits in de 16e eeuw. Breda was in 1637 in 
Spaanse handen, maar werd door stedendwinger Prins Fre-
derik Hendrik (broer van Prins Maurits) heroverd. Bij deze 
scène was het gilde actief met medewerking van twee tam-
boers en vier vendeliers, die al trommelend en zwaaiend met 
hun vaandels het plein opkwamen, samen met veel dolblije 
mensen, die de herovering van de stad Breda uitbundig vier-
den. De stad Breda was weer van Oranje. 
Zaterdagmiddag nam het gilde ook deel aan het defilé, dat 
gehouden werd door de stad. Veel mensen stonden langs de 
route, die van het terrein van de K.M.A. (Koninklijke Mili-
taire Academie) langs het stadhuis en andere bezienswaar-
digheden trokken. Het Sint Leonardusgilde kreeg vele goede 
reacties van het publiek. Voor de tamboers en vendeliers 
waren deze optredens, zowel op het plein van de Trip van 
Zoudtlandkazerne als het defilé door de stad, een enorm 
mooie ervaring. Elke avond zaten er ongeveer 4000 toe-
schouwers op de tribune en genoten van de militairen uit 
Nederland, Duitsland, Canada, Schotland, Noorwegen en 
de Dansgarde uit Nieuw Zeeland. De gildebroeders zijn zeer 
tevreden met hun deelname aan deze Gouden Taptoe. Samen 
met de gildebroeders uit Gemert en het jachthoorn- en trom-
pettenkorps hebben ze ontzettend genoten van dit prachtig 
en goed georganiseerd evenement. Dat Breda ook blij was 
met hun deelname bewijzen wel de drie foto’s op een hele 
pagina van de Bredase courant: BN/De Stem.

Huwelijk ’oud koningspaar’ Willem en Sandra in 
Lieshout

Valentijnsdag 14 februari 2004 zal een belangrijke dag blij-
ven in het leven van gildebroeder Willem van Pelt en Sandra 
v.d. Vossenberg. Afgelopen zaterdag hebben de bruidsklok-
ken geluid voor dit jonge stel. Om 11.45 uur kwam het St.-
Servatiusgilde, met de koets, het bruidspaar afhalen bij het 
ouderlijk huis van de bruid. Sinds de reactivering van het 
gilde in 1981 is dit de vierde keer dat een gildebroeder in het 
huwelijk treedt met begeleiding van het gilde. De wederzijdse 
families, de gasten, waaronder Deense en Duitse vrienden en 
de dames van de gildebroeders volgden het bruidspaar, met 
het gilde voorop, naar het gemeentehuis van Laarbeek aan de 
Heuvel in Lieshout. De Buitengewoon Ambtenaar van de 
Burgerlijke Stand, Henri Bouwmans heeft samen met zange-
res Margot Leenders er een mooie, met humor doorspekte 
plechtigheid van gemaakt. Het bruidspaar bood hun vier 
getuigen ieder een gegraveerde pennenset aan. De weder-
zijdse ouders ontvingen uit dankbaarheid een gegraveerde 
zilveren fotolijst. De klokken van de Sint Servaaskerk luidden 
en pastor Jan Ceelen en gildeheer Piet Strijbos wachtten om 
13.00 uur het bruidspaar op in de parochiekerk. Het St.-
Servatiusgilde trok vooraf met slaande trom en zwaaiende 
vendels de kerk in. Het koor Euphonia uit Aarle-Rixtel, waar-
van bruid Sandra en moeder Nelleke beiden lid van zijn, ver-
zorgde de huwelijksmis. Ook zong Nelleke solo in deze vie-
ring voor haar dochter en schoonzoon. Bruidegom Willem 
werd door de vier getuigen naar het altaar begeleid nl. de 
broers van de bruid, Nico en Paul v.d. Vossenberg, oom van 
de bruidegom Johan Donk en Joan Doomernik, vriend van 
de bruidegom. Hierna werd bruid Sandra door haar vader 
Harrie naar voren begeleid en weggeven! Pastor Jan Ceelen 
ging voor in de Eucharistie en gildeheer Piet Strijbos ging 
voor bij de huwelijkssluiting. De vitale gildeheer (85 jaar) gaf 
het jonge paar de waarschuwing mee dat, als hij in de toe-
komst ook zou moeten dopen, de tijd die hem rest steeds 
korter wordt. Denk daar maar eens aan! Toen het bruidspaar 
de kerk verliet werden zij begroet door een aantal bellen bla-
zende familieleden, vrienden en vriendinnen. De tamboers 

en vendeliers brengen een vendelgroet aan het kersverse 
echtpaar heer en mevrouw van Pelt - v.d. Vossenberg. Het 
bruids paar overhandigde als dank en herinnering aan deze 
dag een zilveren schild. Het hele gezelschap vertrekt ook weer 
in stoet naar zaal De Koekoek in Lieshout. Hier sprak hoofd-
man Toon Gevers zijn speech uit en bood het St.-Servatius-
gilde het bruidspaar hun cadeau aan. Het koor Euphonia 
komt ook voor hun felicitaties en cadeau, en de bruidegom 
werd in de speech van de voorzitter uitgenodigd om ook bij 
hun koor te komen zingen. Voorwaar een compliment voor 
een amuzikale vendelier!

Sint Servatiusgilde Lieshout Brabants kampioen
Zondag 19 september werden in Alphen de jaarlijkse kam-
pioenschappen gehouden. De deelnemende gildebroeders 
van Sint Servatius, en hun fans verzamelden rond 10.30 uur 
voor vertrek naar Alphen. De vriendelijkheid en de gemoe-
delijkheid straalden door het paviljoen. Was dit van de span-
ning of van een goed voorgevoel! ’You never walk alone’ is 
ook binnen dc aloude gilden van toepassing, dus vol goede 
moed naar Alphen. Na de officiële opening gingen om 13.00 
uur de wedstrijden van start en waren op een gegeven 
moment drie Servatiusbroeders nagenoeg gelijktijdig aan het 
vendelen in de verschillende klassen. Ook de jeugdigen van 
het  Sint Servatiusgilde, de broertjes v.d. Laar, Jan jr. met 
vendelen en Dirk met het trommen, zijn zeer serieus bezig. 
Mama Antoinette van de broertjes is als mental coach, op de 
achtergrond aanwezig. Hoofdman Toon Gevers ging als ven-
delier ook de strijd aan in zijn klasse, 40> z.a, ofwel 40 jaar 
en ouder zonder acrobatiek. Jan jr. moet om 17.00 uur voor 
de tweede keer vendelen. Van twee velden klasse C moeten 
de eerste drie, dus 6 vendeliers voor zes juryleden vendelen 
voor Kampioen 2e en 3e prijs en 3 spelden. Voor het groeps-
vendelen 4/5 personen heeft het St.-Servatiusgilde zijn naam 
hoog te houden. Al vele keren is de Kampioenstitel mee naar 
Lieshout gegaan. Vandaag is de opstelling voor het groeps-
vendelen koninklijk. In saamhorigheid wachtten de gilde-
broeders en hun fans op de uitslag van deze dag. En jawel 
toen de uitslag van het vendelen kwam, ging Lieshout uit z’n 
dak!
Vendelen Klasse C: 2e prijs Jan v.d. Laar jr.
Vaandel Klasse z.a: Kampioen Toon Gevers
Vendelen groep 4/5 pers.: - Kampioen Sint-Servatiusgilde, 
vendeliers: Ad Donkers (huidige koning), Willem van Pelt, 
Jan Manders, Piet v.d. Burgt en Toon Gevers, allen oud-
koning. Tamboers: Frans Manders en Hugo Donkers (oud-
koning). Il commandanto: Ger van Pelt (oud-koning).

Ad Donkers koning Sint- Servatiusgilde
Kermismaandag 6 september vond het jaarlijkse koning-
schieten plaats bij het  Sint Servatiusgilde in Lieshout. Om 
8.30 uur verzamelden de gildebroeders zich bij ’t Paviljoen 
aan de Beemdkant om koning Hugo Donkers te gaan afhalen 
ten huize Donkers. Na de vendelgroet gaat het gilde per  
speciaal vervoer, een vliegtuigsleeper met twee houtwagen-

Willem van Pelt en Sandra v.d. Vossenberg omringd door het gilde
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tjes van Machinaal Timmerbedrijf Theo Gevers uit Maria-
hout, naar de ontvangst door B&W van de gemeente Laar-
beek in Beek en Donk. Deze ontvangst, de eerste keer door 
burgemeester Hans Gillissen en tevens de eerste keer in het 
nieuwe gemeentehuis, is zeer geslaagd. Op deze ontvangst 
kan zilver aangeboden worden. Erekoning Piet Swinkels 
bood zijn schild aan en zegt zijn titel te verdedigen. Tevens 
memoreerde hoofdman Toon Gevers aan de schenkingen in 
het afgelopen jaar, weliswaar niet in zilver, maar toch zeer 
waardevol en bedankt Stefan en Charlotte van Vegchel, en 
beschermheer Loek Swinkels en Contact Electrotechniek. 
Terug naar Lieshout, met het speciaal transport, waar koet-
sier/gildebroeder Frans van Rooij in de Servaasstraat met de 
koets klaar stond. Met medewerking van de gemeentebode is 
het oude gemeentehuis open voor de foto van de vertrek-
kende koning, bij het schilderij van Pijnenburg, voorstellende 
de Liessentse schut. Na de bekende ceremonieën rond de 
schutsboom brandt een zeer spannende strijd los. Koning 
Hugo Donkers ziet af van zijn recht op het zevende schot en 
zo beginnen 22 schutters de strijd. Met het 139e schot is 
gildelid Klaas v.d. Zanden ere-koning en gingen vier gilde-
broeders verder voor het begeerde koningschap. Met het 
105e schot bracht Ad Donkers de vogel naar beneden. Nadat 
Ad de l00 meter (Olympische!) sprint had gelopen kon hij 
zijn vrouw Erna omhelzen. Na 23 jaar deelname aan het 
koningschieten is Ad Donkers koning van het Sint Servatius 
Gilde. Dat was emotie om het gildeterrein! In een ontspan-
nen sfeer werd begonnen aan het puistschieten, met als 
hoofdprijzen twee mooie Merkelbach Stijlmeubel stoelen. 
Dank aan alle sponsors, medewerkers en vriend Dirk-Jan 
met collega.

Activiteiten gilde Sint Joris Udenhout
De afgelopen maanden heeft het gilde Sint Joris uit Udenhout 
het heel druk gehad. In mei van dit jaar heeft het gilde het 
Nederlands Kampioenschap Vrije Hand georganiseerd op de 
wipboom. Er waren 43 viertallen aanwezig. Het was mooi 
weer en er werd goed geschoten. Uiteindelijk schoot het zus-
tergilde Sint Antonius & Sint Sebastiaan uit Udenhout 
Nederlands Kampioen. De individuele kampioen werd Frans 
Manni en de Nederlandse Koning werd zijn zoon Marcel 
Manni. In diezelfde maand zijn ze ook naar het verbroede-
ringsfeest van Sint Sebastiaan Tilburg geweest. Daar werd een 
wedstrijd op drie schietonderdelen georganiseerd. De hand-
boog op doel, de kruisboog op doel en met het geweer op een 
kaart. Hannie Vromans schoot de eerste prijs.

Gildedag Rosmalen

Op de kring gildedag te Rosmalen haalden de jeu de boules 
teams hun eerste prijs binnen. Sinds twee jaar wordt elke 
donderdagavond geoefend op het gildeterrein aan de Kuil-
pad in Udenhout. Men haalde de 5e prijs: knecht. Het team 
bestond uit Jan Weijtmans, Toon Vromans, Wim Weijtmans 
en Jan Berkelmans.  Daarnaast behaalde het 1e viertal de 1e 
prijs viertallen op het onderdeel geweer. En Rob Weijtmans 
behaalde de 7e prijs individueel personeel schieten. Ook 
werd de 1e prijs voor de mooiste gildestandaard voor 1979 
behaald.

Nieuwe burgemeester

Op zaterdag 3 juli haalden de zes Tilburgse gilden de nieuwe 
burgemeester, de heer Vreeman in. Hij is afkomstig uit Zaan-
stad waar hij burgemeester was. De ceremonie vond plaats 
voor het Gemeentehuis van Tilburg, alwaar een defilé werd 
afgenomen en de vendelgroet werd gebracht. De vaandrig 
van Sint Joris Tilburg vernieuwde namens alle gildebroeders 
en gildezusters de eed van trouw aan het burgerlijk gezag.

Monumenten

September was een mooie gildemaand voor Sint Joris Uden-
hout. Ze hebben deelgenomen aan de open monumentendag 
van de gemeente Tilburg, aan de gildedag in Heeswijk en de 
bondsconcoursen zijn afgerond. Op de open monumenten-
dag was Sint Joris gevraagd uitleg te geven over het oude 
gemeentehuis van Udenhout. Daarnaast kon men ook uitleg 
geven over de gildestandaard uit 1750 die daar is opgehan-
gen.  

Nulands gilde levert vier Brabantse Kampioenen!
Op 19 september j.l. vonden de Kampioenswedstrijden 
Trommen, Vendelen, Bazuinblazen en Standaardrijden van 
de Noord Brabantse Federatie van Schuttersgilden plaats bij 
het Willibrordusgilde te Alphen. Verreweg de meeste tam-
boers, vendeliers, bazuinblazers en standaardrijders van Gil-
den uit geheel Brabant nemen deel aan deze wedstrijden en 
strijden om de eer van de eerste plaats, nl. Kampioen in de 
betreffende klasse. En Kampioen worden in een klasse bete-
kend dus Kampioen van geheel Noord-Brabant! Gelukkig 
waren de weergoden die dag goed gezind want het was prach-
tig weer. Natuurlijk betekent mooi weer dat iedereen het naar 
zijn zin heeft en dat er dan ook goed tot zeer goed gepresteerd 
wordt! Ondanks deze druk wisten de Nulandse gildebroe-
ders heel goed te presteren en maar liefst acht prijzen mee 
naar Nuland te brengen! Onder deze acht prijzen bevonden 
zich ook 4 kampioenen!

Uitslag

Vendelen Jeugd t/m 13 jaar: 2e prijs Jori Blatter
Trommen Jeugd t/m 12 jaar: 2e prijs Niek Timmermans
Trommen Jeugd van 13-16 jaar: 2e prijs Harm van der 
Schoot
Trommen klasse U: 1e prijs Dave Bijveld Kampioen
Trommen klasse U: 2e prijs Jarno de Haas
Bazuinblazen klasse C: 1e prijs Wout de Haas Kampioen
Groepstrommen klasse A: 1e prijs Kampioen Antoine van 
der Schoot, Wilbert van Rosmalen, Jarno de Haas, Gerry 
van der Schoot en Dave Bijveld.
Groepstrommen klasse Jeugd: 1e prijs Kampioen Harm van 
der Schoot, Dennis Tielemans, Mark van der Biezen en 
Niek Timmermans.

Een jaartje gildekoning in Veghel
Toen ik vorig jaar, geheel onbevangen, mee deed aan het 
koningschieten en vervolgens koning werd van het Sint-Bar-
baragilde in Veghel, wist ik nog niet wat me allemaal boven 
het hoofd zou hangen. Maar gaandeweg kwam ik er wel ach-
ter, wat het betekende om koning te zijn. De plaats die je 
inneemt binnen het gilde, maar ook daarbuiten tijdens de 
diverse gebeurtenissen die door het jaar plaatsvinden, zoals 
de installatie van nieuwe gildebroeders, Koninginnedag, 
Dodenherdenking, kringdagen enzovoorts. Omdat je als 
koning overal bij betrokken wordt, heb ik, als jonge gilde-
broeder, het afgelopen koningsjaar een aardig beeld gekregen 

Maasland

De nieuwe burgemeester, de heer Vreeman, is ingehaald
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van het algemene gildewezen, in het bijzonder binnen de 
Hoge Schuts en Kring Maasland.

Laatste dag

Dit jaar ging ik daarom niet zo onbevangen naar het koning-
schieten. Je hebt wat te verdedigen. Ondanks het feit dat het 
niet lukte om weer koning te worden, werd het een mooie 
dag. Het uithalen van de koning bij ons thuis was schitterend, 
zoals het gilde zich presenteerde, met zoveel tamboers, ven-
deliers en gildebroeders. Na een gezellig kopje koffie en een 
borreltje vertrokken we naar de kerk. Tijdens de gang naar de 
Lambertuskerk was ik in m’n gedachte wel even bezig hoe de 
dag zou verlopen en wie de nieuwe koning zou worden. 

Dank 

Het was een mooie H.Mis, met aansluitend een prachtige 
vendelhulde voor de kerk. Voor de kranslegging voor het Air-
bornemonument, ter gelegenheid van 60 jaar bevrijding 
bestond veel belangstelling. Daarna volgde de erewijn bij de 
zusters Franciscanessen en een fijne koffietafel. Heel bijzon-
der was de aanwezigheid daarbij van verschillende oorlogsve-
teranen. Om half drie startte op de Markt het koningschie-
ten. Na het vrijen van de schietboom kreeg ik het gevoel dat 
het toen echt voorbij was. Je sluit je daarna weer gewoon aan 
bij de overige gildebroeders, om de strijd aan te gaan voor het 
volgende koningschap.
Ik wil m’n gildebroeders, overheid en gildezusters hartelijk 
bedanken voor de warme belangstelling die mijn echtgenote 
Jeanne en ik van jullie mochten ontvangen. Een speciaal 
woord van dank voor m’n adjudant Wim van de Ven, die me 
zo goed door het jaar heeft geloodst. Het was prachtig.

Gildeheer voor Sint Hubertusgilde Loon op Zand
Op zondag  21 november jl. werd in de parochiekerk van 
Loon op Zand, het feest van Christus Koning gevierd. De 
Hoogmis werd opgeluisterd door het dameskoor en door de 
beide Loonse gilden, Sint Hubertus en Sint Ambrosius.
Tijdens deze H.Mis, werd de zeer eerwaarde heer pastoor 
Luyckx geïnstalleerd als gildeheer van het Sint Hubertus-
gilde. Voor het Sint Hubertusgilde een historisch moment: 
Het gilde, dat bestaat  sinds 1843, heeft nooit een gildeheer 
gekend.  Na de H.Mis vond de installatie plaats. Hoofdman 
Jan Hornman, legde uit wat van een gildeheer verwacht 
wordt. Wordt een nieuw lid geïnstalleerd, dan gebeurt dat, 
doordat  de hoofdman de gildesjerp omhangt in aanwezig-
heid van alle gildebroeders en –zusters.
Een installatie van een gildeheer, is dermate belangrijk, dat 
dit gebeurt door twee vertegenwoordigers van het gilde: de 
hoofdman en de ’overdeken’ Mari Leermakers.
Na de installatie volgde een spontaan applaus door de aan-
wezigen in de kerk. Moge de gildeheer nog veel jaren in 
gezondheid zijn werk doen in de parochie en voor het gilde.

André van de Griendt 70 jaar lid Sint Catharina
Op zaterdag 20 november j.l. was het feest in zorgcentrum 

Sint Janshof te Vlijmen. De schutsbroeders en zusters van de 
Vlijmense Sint Catharina Schuts verzorgden er een middag 
ter ere van het 70-jarig lidmaatschap van André van de 
Griendt bij de Sint Catharina Schuts te Vlijmen. De middag 
begon met een H.Mis in de Kapel, daarna volgt er een recep-
tie in de aula.
André van de Griendt werd geboren op 14 november 1915 
in Vlijmen. Hij kwam al jong in aanraking met de Schuts, zijn 
vader was sinds 1903 lid van Sint Catharina. In 1934 werd 
hij zelf lid van de Schuts, daar ging wel het een en ander aan 
vooraf, er moest worden gestemd. Dat gebeurde in die tijd 
met erwten en bonen, erwt was tegen en boon was voor. 
André werd aangenomen maar moest nog een proef door-
staan. Hij moest namelijk de eed van trouw afleggen en vijf 
glazen bier achtereen leegdrinken. 

Bloedverwanten

Al snel kreeg André een functie bij het Vlijmense gilde, na 
twee jaar werd hij Deken, daarna Tamboer, en later ook nog 
eens Provoost. De jaren 1940-1945 waren zoals voor ieder-
een bij de schutterij ook donkere dagen. Schieten was al hele-
maal uit den boze en het teren werd in het geheim gedaan. Er 
werd stiekem een varken geslacht en bij iemand thuis werd er 
dan toch nog wel goed gegeten en gedronken. In de periode 
1965-1968 was hij koning van het Vlijmende familiegilde, 
waarvan alleen bloedverwanten lid konden worden.

Nooit overgeslagen

1n 1972 kwam zijn zoon Jan ook bij de Sint Catharina Schuts, 
alweer een nieuwe generatie die zich aanmeldde. De familie 
Van de Griendt loopt als een rode draad door de geschiede-
nis van dit Vlijmense bloedgilde. In de oude boeken komt de 
naam Van de Griendt al voor eind 1700. De laatste van de 
Griendt die in 1999 lid is geworden is John van de Griendt, 
kleinzoon van André. In de zeventig jaar dat André nu lid is, 
was hij een trouw lid. Hij kwam altijd op de vergaderingen en 
`n teerdag heeft hij nog nooit overgeslagen. 

Erelid

Het is vanzelfsprekend, als je zeventig jaar lid bent van een 
vereniging, dat je menigmaal in het voetlicht werd gezet. 
André werd gehuldigd voor zijn 40-, 50- en 60-jarig lidmaat-
schap. Voor dit laatste werd hij benoemd tot Erelid. Op de 
vraag wat zijn mooiste moment was in de afgelopen 70 jaar 
zei André. „Mijn ridderorde van Oranje Nassau, Hier ben ik 
bijzonder mee vereerd dit had ik nooit verwacht”. André 
volgt de Schuts nog steeds met grote belangstelling. Onlangs 
was hij nog aanwezig bij het koningschieten, niet om mee te 
doen, maar wel om het openingsschot te verrichten. Ook 
heeft hij zich ingezet voor de aanschaf van vendels en vende-
lierskostuums, door een goede donatie hiervoor te doen.

Noodgedwongen

Nu woont André  in het zorgcentrum Sint Janshof. Noodge-
dwongen, want zijn vrouw kwam twee jaar geleden te overlij-
den en zijn gezondheid liet te wensen over. De Sint Catharina 
Schuts had een mooie middag voor hem georganiseerd, die 
begon met een H. Mis in de kapel. Daarna werd aan de ven-
delgroet gebracht. In de aula van het zorgcentrum volgde een 
drukbezochte receptie. Hier werd André benoemd tot Erede-
ken. Het zilveren schild werd hem omgehangen door wet-
houder Jac. Klijs. Ook ontving hij een fraaie fotocollage met 
foto’s uit zijn zeer lange periode van de Schuts. De middag 
werd afgesloten met het openen van een tentoonstelling over 
de Sint Catharina Schuts in het algemeen en André van de 
Griendt in het bijzonder, waarna  er nog een optreden werd 
verzorgd door carnavalsvereniging ’Zuutjes Aon’. Ook voor 
de Sint Catharina Schuts was het een bijzondere dag, want 
vaak komt het niet voor dat iemand zolang lid is van een 
vereniging. In 1981 was het Jan de Graaf, die dit ook over-
kwam bij St-Catharina. De volgende zou pas weer over 29 
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jaar kunnen maar dan moet wel alles mee zitten natuurlijk.

Sint Joris eert Sientje van Lieshout als 
Lid van Verdienste 

Ze kon de tranen van ontroering nauwelijks bedwingen, toen 
hoofdman Paul van Lith haar het zilveren Schild van Verdien-
ste opspeldde. Sientje van Lieshout, al vele jaren het trouwe 
boegbeeld van de Sint Jorishof, waar het Berlicumse Sint 
Jorisgilde ’zetelt’. Daarnaast staat ze de leden met allerlei 
hand- en spandiensten ter zijde. Herstellen van kleding, de 
uitvoering van de winterse kaartavonden, bekommernis om 
de activiteiten van jeugdleden, het maken van de traditionele 
zultmaaltijd tijdens de feestdag van Sint Joris en, en ... eigen-
lijk te veel om op te noemen. En altijd kon het gilde op haar 
hulp en inzet rekenen. Maar helaas moest Sientje vanwege 
haar gezondheid stoppen met al dat werk. Dat doet haar pijn 
en het gilde niet minder. Want ze is haar hele leven al ver-
groeid met ’de guld’. 

Liters koffie

Weduwe van een gildebroeder, moeder van een gildebroeder 
en oma van wat zich als jongste generatie bij St. Joris aan-
dient. Hoeveel liters koffie en hoeveel glazen zou ze achter de 
bar van de Sint Jorishof wel niet geschonken hebben? En op 
grote gildendagen was ze altijd wel ergens tussen het publiek 
te vinden. Natuurlijk zal zij nog vaak bij het Sint Jorisgilde 
aanwezig zijn. Niet meer met opgestroopte mouwen om de 
beheerders Rita en Henk van Uden te assisteren, maar als 
gewaardeerde gast. Als met zilver onderscheiden ’Lid van 
Verdienste’. Terecht! 

Jo van Weert nieuwe koning Sint Catharina Schuts 
Vlijmen

Traditiegetrouw  verzamelden  
de gildebroeders van het Schut-
tersgilde Sint Catharina zich op 
25 september, de kermiszater-
dag bij het gildehuis café ’Den 
Braai’. Vandaaruit vertrokken 
zij met slaande trom en vliegend 
vaandel naar het schietterrein 
’De Moerputten’ alwaar zij hun 
drie jaarlijkse koningschieten 
hielden. 
Op het terrein aangekomen 
werd de oude koning Hans 
Vastré ontdaan van zijn ko-
ningszilver. Door loting werd 
de volgorde van het schieten 

bepaald voor de 22 aanwezige gildebroeders. De vogel werd 
geplaatst door André van de Griendt het oudste en tevens 
erelid van de Sint Catharina Schuts. Bij de eerste 100 scho-
ten kwam er maar weinig beweging in vogel, maar na 150 
begon hij toch wat zwakke punten te vertonen. Bij het 234e 
schot was het raak en kwam de vogel naar beneden. Dit 
schot werd gelost door Jo van Weert en hij mag zich nu de 
nieuwe koning noemen van de Sint Catharina Schuts. De 
nieuwe koning kreeg door hoofdman Jan Blikman de versier-
selen omgehangen, een zilveren vogel, die dateert uit 1506. 
Tevens ontving hij ook een koningskruis dat door zijn echt-
genote werd opgespeld. 
Daarna werd onder het genot van een brandewijn met suiker 
het schutlied ’Ons Katrijntje’ gezongen. Tot slot kreeg de 
kersverse koning nog een vendelgroet aangeboden door de 
vendeliers van het gilde. De Sint Catharina Schuts mag blij 
zijn met deze nieuwe koning. Jo van Weert is al ruim 35 jaar 
een trouw lid, hij is vaak van de partij bij gilde activiteiten 
zoals vergaderingen, gildedagen  en kerkelijke bijeenkom-
sten. Ook bij de onderlinge schietwedstrijden is hij een trouwe 
bezoeker en de laatste jaren ook nog een verdienstelijk schut-
ter. De komende drie jaar kan de Sint Catharina Schuts nog 

veel plezier hebben van hun nieuwe koning. Na afloop ver-
trok het gilde weer naar het gildehuis alwaar de dag werd 
afgesloten met het koningsbier.

John van den Tillaart 25e gildekoning Veghel
Op zondagmiddag 19 september vond temidden van de fes-
tiviteiten ter gelegenheid van 60-jarige bevrijding van Veghel, 
het koningschieten van het Veghelse Sint-Barbaragilde plaats. 
Deze keer bij wijze van uitzondering op de Veghelse Markt. 
Negentien gildebroeders schoten daar voor de 25e keer om 
de hoogste eer, het koningschap. Koning werd, tot genoegen 
van velen, de 37-jarige John van den Tillaart die bij het 115e 
schot de vogel wist neer te halen. Hij werd in de schotenreeks 
voorafgegaan door deken rentmeester Theo van Leeuwen die 
daardoor komend gildejaar als adjudant zal fungeren. 
Het was een bijzondere dag voor het gilde. Niet alleen werd 
voor de 25e keer gestreden om het koningschap, maar tevens 
werd daarmee het jubileumjaar ingeluid. Het 25e jaar sinds 
de heroprichting van het Sint-Barbaragilde en tevens het 
500-jarige bestaan dat volgend jaar uitgebreid gevierd zal 
worden. ’s Morgens was er in de Lambertuskerk een zeer 
goed bezochte gildemis, waar tevens een groot aantal Ameri-
kaanse veteranen te gast was. Daarna trok het gilde met stille 
trom op naar het Airbornemonument waar onder grote 
publieke belangstelling de herdenkingsplechtigheden plaats-
vonden. De erewijn werd vervolgens gedronken bij de zusters 
Franciscanessen waar tevens een vendelhulde werd gebracht. 
Het koningschieten op de Markt trok heel veel belangstelling. 
Het riep bij velen de vraag op of dit jaarlijkse terugkerende 
gebeuren geen blijvend vaste plaats op de Markt moet krij-
gen.

Essche gilde huldigt jubilarissen
Tijdens het openbare deel van de najaarsvergadering van het 
Essche Sint Willebrordusgilde, die op 26 september 2004 
werd gehouden, werden 5 jubilarissen gehuldigd  i.v.m. hun 
40- jarige lidmaatschap van het gilde. Voor twee van hen, 
Adrie van Rooij en Jozef Verstijnen, was een deputatie van de 
overheid van kring Maasland speciaal naar Esch gekomen. 
Kringhoofdman Jack Goudsmits kenmerkte Adrie van Rooij 
als een verdienstelijk geweerschutter die in 1985 in Goirle het 
NBFS-toernooi opgelegd wist te winnen en in 1999 in 
Nieuwkuijk zich NBFS-kampioen vrije hand mocht noemen. 
In de periode 1977 - 1981 was hij koning van het gilde. Vanaf 
september 1985 maakt hij deel uit van de overheid van het 
gilde waarin hij vanaf 1987 de functie van deken-rentmeester 
bekleedt. Als ’buurman’ van het gilde terrein was hij altijd 
bereid een deel van zijn grond beschikbaar te stellen bij grote 
gilde-evenementen.  

Bazuingeschal

Jozef Verstijnen werd door de kringhoofdman getypeerd als 
een rustige gildebroeder die als zoon van de kastelein van het 

Jo van Weert Koning John van den Tillaart schrijdt, aan de hand van zoon en echtge-

note, over het gildevaandel
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schutshuis met de schietbomen in de achtertuin, van kinds af 
aan vertrouwd is met het gilde. In de periode 1975-1977 
maakte hij al deel uit van de overheid van het gilde doch 
moest dit opgeven  i.v.m. werk in het buitenland. Na zijn 
terugkeer werd hij in 1987 wederom in de overheid gekozen 
waar hij tot 2003 aanvankelijk de functie van onderhoofd-
man vervulde en later die van 2e deken-schrijver. Tevens fun-
geerde hij 2 jaar als waarnemend koning en is hij momenteel 
nog actief als zilverdrager. Door de overheid van kring Maas-
land werd aan hen beiden de kringonderscheiding in zilver 
met vuurslag toegekend. De bijbehorende versierselen wer-
den onder bazuingeschal door de kringhoofdman opge-
speld.  

Robijnen

Vervolgens nam gildehoofdman Wim van der Pasch het 
woord en verzocht de derde robijnen gildebroeder Wim van 
Kasteren zich bij het gezelschap te voegen. Ook de hoofdman 
heeft lovende woorden voor de 3 jubilarissen waarbij Wim 
van Kasteren door hem wordt gekenmerkt als een actief gil-
debroeder die zijn gildeloopbaan begon als geweerschutter. 
Vooral na zijn pensionering is hij regelmatig aanwezig bij tal 
van gilde evenementen en wordt zelden tevergeefs een beroep 
op hem gedaan. Namens het gilde ontvangen de jubilarissen 
uit handen van de hoofdman het zilveren jubileumschildje.

Drukke werkzaamheden

De twee overige robijnen jubilarissen Jules Kreijkamp en Ad 
van Hommel konden helaas op deze avond niet aanwezig 
zijn. Zij zullen het jubileumschildje op een later tijdstip ont-
vangen.
Vervolgens richt de hoofdman zich tot de 2 zilveren jubilaris-
sen Leo Konings Fzn. en Ad Rutten. Leo Konings volgde in 
1979 zijn overleden vader op als lid van het gilde. Ondanks 
zijn drukke werkzaamheden en functies in andere verenigin-
gen is hij een actief geweerschutter die regelmatig deelneemt 
aan de onderlinge wedstrijden. Voor Ad Rutten gaf vooral de 
gezelligheid in het schutshuis op de zondagmorgen destijds 
de doorslag om lid te worden van het gilde. Reeds vanaf 1981 
fungeert hij als bode van het gilde en al 23 jaar zorgt hij er 
voor dat de berichten van de deken schrijver bij de leden 
worden bezorgd. Ook de beide zilveren jubilarissen ontvan-
gen uit handen van de hoofdman het zilveren jubileum-
schildje. Aan de dames van alle jubilarissen werden door de 
hoofdman bloemen aangeboden. Daarna werd de vergade-
ring gesloten en de avond in een gezellige en ongedwongen 
sfeer voortgezet.   

Jurycursus OLS
Op vrijdag 24 september kregen drie Brabanders te Baexem 
uit handen van OLS president Frans Wolters hun certificaat 
jurycursus schutterswedstrijden uitgereikt. Deze juryoplei-
ding, in het leven geroepen door het OLS om de teruglo-
pende interesse van juryleden op te vangen, werpt zijn vruch-
ten af. Zo´n vijftien belangstellenden meldden zich begin dit 
jaar aan. 

Allemaal mensen die het schutters- en gildewezen een warm 
hart toedragen en zich verder willen verdiepen in het wel en 
wee van de Limburgse schutterijen. Wat de Brabanders daar 
te zoeken hebben? “Wij houden ons in Brabant bezig met het 
jureren op gildedagen. Bij deze cursus hebben we niet alleen 
over het Limburgse geleerd, maar vooral het observeren, 
beoordelen op normen en waarden en hieraan een cijfer han-
gen. Want elk gilde wil toch een prijsje winnen. En de gilden 
doen hun best in hun mooie pakken die vele duizenden 
euro´s kosten om zo goed mogelijk voor de dag te komen. 
Dan vinden we ook dat wij als juryleden dit ook op een kun-
dige en serieuze manier moeten kunnen doen.” Voor het 
tweede jaar op rij hebben zich Brabanders aangemeld voor 
deze jurycursus. En we verwachten dat voor 2005 zich deze 

trend voort zal zetten. Want alles wat wij willen is toch het 
gilde- en schutterswezen op een positieve manier waarderen 
en verder opbouwen zodat onze jeugd in de toekomst hiervan 
kan profiteren.

Voor verdere informatie over deze jurycursus kunt u contact 
opnemen met Frank van Loon, voorzitter SAT-commissie 
Kring Maasland.

Kampioen kruisboog Sint Catharina Den Dungen
Het was de eerste activiteit van het gilde Sint Catharina op 
het nieuwe terrein aan het Tennispad. Nog niet alles was 
klaar, de avond tevoren is er in het clubhuis nog heel ijverig 
gepoetst, ramen gewassen en werd alles voorbereid voor het 
kampioenschieten kruisboog 2004. 
De weersomstandigheden waren redelijk, een zwakke NO 
wind, 18 tot 20°, droog en een matige bewolking. Al was de 
opkomst vanwege de vakantie wat minder en al bestond de 
publieke belangstelling grotendeels uit eigen aanhang, we 
waren beretrots op onze eerste echte wedstrijd op onze eerste 
eigen, nog niet helemaal complete, accommodatie. De sfeer, 
de broederschap, het meeleven, de hapjes, een heerlijke en 
spannende wedstrijd. Na 67 schoten mocht Eduard van 
Pinxteren zich kampioen kruisboog 2004 noemen.

Kampioenen Sint Catharina Vlijmen
Op zaterdag 2 oktober j.l. hebben de schutters van de Sint 
Catharina Schuts uit Vlijmen hun seizoen afgesloten met de 
finale van de onderlinge competitie, dit gebeurde op het 
schietterrein ’De Moerputten’. Op de slotdag waren er nog 
verschillende leden die aanspraak konden maken op de titel 
kampioen Opgelegd en kampioen Vrije hand.
Bij het opgelegd schieten was Jan van de Griendt dit jaar de 
sterkste in de A-klasse, terwijl zijn zoon John van de Griendt 
de titel pakte in de B-klasse. Bij het Vrijehand schieten ging 
het kampioenschap naar John van Hulten in de A-klasse en 
bleek Toon van Vugt de sterkste in de B-klasse. Bij de jeugd 
onder de 14 jaar werd Jimmy van de Griendt kampioen voor 
zijn broer Rick van de Griendt. Het combinatie klassement 
werd bij de heren gewonnen door Sjaak Verhoeven en bij de 
dames door Els Verhoeven.
De leden van Sint Catharina hebben dit jaar voor het laatst in 
de huidige vorm geschoten. De komende maanden zal samen 
met Sint Barbara en de O.L.V. Schuts begonnen worden met 
het plaatsen van nieuwe schietbomen, met daarop  kogelvan-
gers. In het voorjaar 2005 zal men de competitie starten op 
deze milieuvriendelijke schietinrichting. De dag werd voor de 
leden van Sint Catharina afgesloten met een feestavond, 
alwaar alle winnaars nog eens in de bloemetjes werden gezet.

Koningschieten en een nieuw erelid bij Sint Catharina 
in Den Dungen

Zaterdag 5 juni verzamelde het 
gilde Sint Catharina zich om de 
koning in te halen (Eduard van 
Pinxteren), maar met nog een 
andere bijzondere actie.  
Namens het bestuur en leden 
van het gilde was besloten, Ad 
Smits te benoemen tot Erelid 
van het gilde Sint Catharina te 
Den Dungen. De onderschei-
ding (schildje) werd door de 
hoofdman opgespeld. Het gilde 
Sint Catharina uitte hiermee 
haar dankbaarheid voor de 
jarenlange gastvrijheid, het 
beschikbaar stellen van drink-
water, de elektrische energie en het gedeeltelijke perceelsge-
bruik. Na een prettig verblijf bij de familie Smits ging het 
gilde weer in optocht naar het clubhuis aan het Tennispad. 

Marietje van Ewijk



119

De partners en genodigden waren daar inmiddels ook gear-
riveerd en men kon beginnen aan het Koningschieten. De 
twee vogels, gemaakt door de hoofdman, hingen al hoog in 
de schietboom te prijken. 26 Deelnemers, waarvan 18 op de 
koningsvogel schoten. Tussendoor kon men weer genieten 
van catering ’Ripi’, de zelfgemaakte zondagse soep à la Sjaan 
en werd het schieten op de vogel steeds spannender. De part-
ners en genodigden moesten het schieten staken, de konings-
vogel werd zwakker en kon ieder moment geveld worden. 
Het broederschap ging zelfs zo ver dat broeder Theo aan 
gildezuster Annie vertelde op welk punt ze de vogel moest 
raken. Annie loste daarop het 159e schot en de vogel viel met 
een plof naar beneden. Het gilde had weer een vrouwelijk 
koning die met vreugde alle eer en verplichtingen van het 
koningschap aanvaardde. De partners en genodigden scho-
ten daarna ijverig verder op de 2e vogel. Het 150e schot door 
Marietje van Ewijk velde de vogel en daarmee was zij de ware 
kampioen.

Nieuwe koning Sint Hubertusgilde Loon op Zand 
Op zaterdag 23 oktober jl. werd de strijd gestreden om het 
koningschap. Was drie jaar geleden Corrie Vermeer de konin-
gin/koning van het gilde, vandaag zou hieraan misschien een 
einde komen. 
Om 13.30 uur verzamelden zich velen uit Loon op Zand op 
het gildeterrein aan de Klokkenlaan. Nadat de koningin van 
haar eretekenen was ontdaan, werd de schutsboom gevrijd, 
op traditionele wijze. Waarnemend burgemeester Leytens en 
pastoor Luyckx van de parochie Loon op Zand losten de 
’ereschoten’. Ook bevriende gilden waren aanwezig. Onder 
hen Sint Ambrosius uit Loon op Zand, Sint Jan Baptist uit 
Kaatsheuvel en Sint Hubertus uit Berkel-Enschot.

Wekker

De koningin opende de grote rij van schutters. Al snel was de 
strijd in volle gang. De trotse houten vogel, vervaardigd door 
oud-koning Jos Bink, hield het lang vol. Eerst werd de rech-
tervleugel onder vuur genomen. Schot na schot sneuvelde er 
een deel van deze vleugel. Stephan Ansems was de man die 
het laatste beslissende deel naar beneden bracht na 104 scho-
ten. Hierdoor kwam hij in aanmerking voor de wekker, door 
het gilde ter beschikking gesteld. Hierna ging de strijd verder, 
nu werd op de linkervleugel geschoten. Dit duurde nog tot 
het 180e schot, voordat deze vleugel het begaf. Johan Bruur-
mijn was de gelukkige. Hem wachtte een horloge, als aanden-
ken. 

Echte strijd

Nu  eerst begon de echte wed-
strijd. Dat het Sint Hubertus-
gilde over een aantal goede 
schutters beschikt, bleek nu wel. 
Veel gildebroeders, maar ook  
gildezusters, namen aan de 
wedstrijd deel. Het zag er naar 
uit dat het nog wel eens lang 
kon duren, maar de deskundige 
’vogel-maker’ had kans gezien 
deze zodanig te vervaardigen, 
dat rond het geplande tijdstip 
de vogel het begaf. Om 16.15 
uur en na 252 schoten  kwam 
het laatste deel van de vogel 
naar beneden. Piet Havermans 

uit Loon op Zand, had het laatste ’genadeschot’ afgevuurd. ’s 
Avonds werd het feest vervolgd in het gildehuis ’Sint Huber-
tushof’.  

Koningschieten Sint Catharinagilde Vught
Het Sint Catharinagilde heeft op zaterdag 28 augustus 
geschoten om een nieuwe Koning. Onder begeleiding van 

het zustergilde Sint Bar- 
bara–Sint Sebastiaan is de dag 
begonnen met een H.Mis, voor-
gegaan door pastoor Mesch in 
de Sint Petrus Kerk. Daarna 
werd de eed van trouw afgelegd 
aan het kerkelijk en burgerlijk 
gezag welke in ontvangst werd 
genomen door pastoor Mesch 
en burgemeester De Groot 
waarna men deze een vendel-
groet bracht. Vervolgens ging 
men naar het gildehuis café van 
Berkel. Nadat de burgemeester 
en pastoor Mesch het eerste 
schot hadden gelost kon het 
koningschieten beginnen. De 
oud-koning Bert Lamboo schoot als eerste. Er werd deelge-
nomen door 17 gildebroeders. In de tiende ronde zette 
hoofdman Bert Kluytmans bij het 158e schot de vogel op 
scherp. Toon van Hoogwaarden wist bij het 160e schot de 
gehele vogel naar beneden te halen. Na overleg met het vol-
tallige bestuur onder de boom werd Toon van Hoogwaarden 
aanvaard als nieuwe koning. Waarna de installatieplechtighe-
den volgde en Toon van Hoogwaarden voor de komende 4 
jaar als koning van het Sint-Catharinagilde zal optreden. 
Toon is hiermede voor de tweede maal koning van het Sint 
Catharinagilde. De eerste keer was van 1996–2000. Nadat 
de nieuwe koning de vendelgroet in ontvangst had genomen 
en het koningsbier was geschonken, keerden allen vol tevre-
denheid huiswaarts. 

Kampioenschieten

Op zondag 29 augustus vond 
het kampioenschieten plaats. 
Hieraan werd deelgenomen 
door 15 gildebroeders. Er werd 
in vijf ronden geschoten. Na 
deze vijf ronden waren er zes 
gildebroeders die niets hadden 
gemist. Dit waren: Jonnie van 
Rixtel, Jos van Gogh, Henk 
Heessels, Paul Ruijs, John van 
den Wittenboer en Thijn van de 
Sande. Na een kampronde was 
de Uitslag 1e Jonnie van Rixtel, 
2e Jos van Gogh, 3e Henk Hees-
sels, 4e Paul Ruijs, 5e John van 
den Wittenboer en 6e Thijn van 
de Sande.  De eerste vier vor-
men een korps dat uitkomt bij 
de schietwedstrijden op een gildendag. De gildezusters scho-
ten om het LAS wisselschild. Hier waren er negen deelneem-
sters. Na vijf ronden was hier de uitslag: 1e Anny Heessels, 2e 
Joke Kluytmans, 3e Harriette van Rixtel, 4e Nel van den Wit-
tenboer 5e Wisselien Lamboo. 

Sint Ambrosiusgilde heeft een nieuwe koning
Op zaterdag 28 augustus 2004 heeft het gilde Sint Ambrosius 
uit Baardwijk zijn jaarlijkse statiedag gevierd. Traditioneel 
werd er dit jaar gestreden om het koningsschap, hetgeen 
iedere twee jaar gebeurt. 
De dag begon bij de koning aan huis, waar hij werd afge-
haald, daarna maakte het gilde een rondgang door Baard-
wijk. Na de koffietafel kon de wedstrijd beginnen. De 
beschermheer, de heer v.d. Burg, bevrijdde de schutboom. 
Als eersten schoten de oude koning en keizer, daarna de 
andere leden. Hieruit zijn 3 schutters gelijk uit de strijd geko-
men. Na een spannende kamp moest de oude koning Frans 
van Buul zich gewonnen geven en werd René Pullens voor de 
komende 2 jaar de nieuwe koning. 

Koning Piet Havermans

Burgemeester De Groot felici-

teert de nieuwe koning

Gildebroeders Jonnie van 

Rixtel. Wisselschild winnaar 

gildezuster Anny Heessels



120

Unieke prestatie gilde Sint Joris & Sint Catharina
Het gilde Sint Joris & Sint Catharina uit Gemonde heeft dit 
jaar een unieke prestatie weten te behalen. Naast het behaalde 
Federatie kampioenschap Korps Kruisboog op Wip werd op 
5 september in Luyksgestel door (v.l.n.r.) Truus van der 
Schoot, Evelien van de Loo, Johan van der Schoot en Mar-
tien van de Loo, na een spannende slotfase met nog 9 korp-
sen in de race, het Federatie Korps geweer kampioenschap 
behaald.

Sint Catharina Den Dungen opent deuren van 
’Het Gildehuis’

Gilde Sint Catharina uit Den Dungen beschikt voor de eerste 
maal in haar geschiedenis over een eigen accommodatie. 
Tientallen jaren had het gilde haar onderkomen in café’s in 
Den Dungen, tot drie maal toe werd, doordat het café haar 
deuren sloot, verhuisd. 
De afgelopen jaren was de achtertuin van café De Veer in 
Den Dungen voorzien van een schietbaan en een schiet-
boom. Maar ook dit café ging sluiten en in overleg met de 
gemeente Sint Michielsgestel werd een geschikt terrein uitge-
zocht. Het voortraject met de tekeningen, vergunningen en 
gemeentelijke procedures liep niet altijd zoals een gilde dit 
zou wensen, maar vanaf het moment dat in maart 2004 
gestart kon worden met de bouw, liep het als een trein. Zowat 
alle gildebroeders waren alle zaterdagen paraat. 

Wildernis

Het terrein met een oppervlakte van circa 1800 m was een 
wildernis met struikgewas, afval en een sloot over de hele 
lengte. In het voorbereidingstraject waren al vier units aange-
schaft, compleet met meubilair, en werden de benodigde 
materialen ingezameld, vaak gratis of met forse kortingen. Er 
was veel werk, het gebouw moest van binnen en van buiten 
compleet aangepakt worden, elektriciteit, schilderen, betege-
len, lassen, stukadoren, stofferen, betimmeren, bestraten, etc, 
maar het gilde bleek over al deze vaklieden te beschikken. 
Ook de partners van de gildebroeders hielpen op diverse 
fronten mee. Daarnaast werd achter de schermen ook nog 
heel hard gewerkt aan de nieuwe gildekleding naar een eigen 
ontwerp. 

Startschot

Zondag 26 september 2004 werden de deuren van ’Het Gil-
dehuis’ officieel geopend. De genodigden werden gastvrij 
ontvangen op de nieuwe accommodatie, waar het gilde zich 
even later in de nieuwe kleding presenteerde. De twee jongste 
gildebroeders (10 en 11 jaar) openden de deuren van het 
gildehuis voor de inzegening door de pastor. Op een ludieke 
wijze werd het formele “startschot” gegeven, na één misser 
schoten de burgemeester Pommer en Pastor van Beurden 
met het geweer de met confetti gevulde ballonnen aan flar-
den. Na de lovende toespraken werd het glas geheven en kre-
gen de gasten de gelegenheid “Het Gildehuis” te bezichtigen, 
evenals de tentoongestelde gildematerialen, kunstwerken en 

fotoshow. Vanaf 15.00 uur waren de overige belangstellenden 
uit Den Dungen en omstreken welkom. Tussen de schietde-
monstraties door mocht het publiek een schietpoging wagen 
op geweer of kruisboog. 
In deze afgelopen periode heeft het gilde Sint Catharina een 
overweldigende hulp, financiële steun, belangstelling en 
medeleven ervaren vanuit de gehele gemeenschap Den Dun-
gen en omstreken. De officiële opening is een mijlpaal in de 
geschiedenis van het gilde; de toekomst ziet er voor het gilde 
Sint Catharina uit Den Dungen zeer positief uit. 

Gildenfeesten Sint Nicolaasgilde Haps 
(15 en 16 mei 2004)

Omdat het  Sint Nicolaasgilde dit jaar 400 jaar bestaat, kreeg 
het logo een opfrisbeurt. Natuurlijk is de patroonheilige Sint 
Nicolaas prominent aanwezig gebleven in de nieuwe vormge-
ving. Net als het gilde is Sint Nicolaas al eeuwenlang verwe-
ven met de Hapse gemeenschap. De Hapse kerk heeft Sint 
Nicolaas als patroonheilige en ook in het logo van de vroe-
gere gemeente Haps was hij met de drie kinderen in een 
tobbe te zien. Sint Nicolaas staat natuurlijk vooral bekend als 
beschermheilige van kinderen. Dat verhaal is ontstaan toen 
een moeder haar kinderen in een tobbe met water heeft laten 
stappen, verwarmd door een knapperend vuurtje, terwijl ze 
zelf op bezoek ging bij bisschop Sint Nicolaas. Bij thuiskomst 
vond ze haar drie kinderen vrolijk spelend in de tobbe met 
kokend heet water. Wat minder bekend is, is dat Sint Nicolaas 
ook de beschermeling is van de vrijers. Het verhaal wil dat hij 
een vader met 3 dochters heeft geholpen. De man was te arm 
om de meisjes te laten trouwen. Vroeger moesten ouders hun 
dochters namelijk een bruidsschat meegeven. Daarom 
strooide Sint Nicolaas geld bij hem naar binnen, zodat zijn 
dochters op vrijersvoeten konden gaan. 

Zaterdag 15 mei was een mooie, ongedwongen dag, samen 
met alle oud-leden en inwoners van Haps. Allereerst in 
optocht door Haps met 75 (oud-) gildebroeders, gevolgd 
door de VIPs van carnavalsvereniging De Zelfkant. Zij waren 
te gast, omdat zij ooit het prinsenbal hebben verzet voor de 
Kringvergadering Schuttersgilden Land van Cuijk. (Het 
waren die kerels in die gele truitjes die niet in de maat liepen). 
Op het feestterrein is na enkele unieke en eenmalige optre-
dens en het vendeloptreden Huub van Haren benoemd tot 
Lid van Verdiensten van de vendeliers. Daarna was er  
gelegenheid, de tentoonstelling ’De Gild, 400 jaar herinne-
ringen’ te bekijken. Na de fotosessie met alle (oud)leden 
begon het koningschieten op drie houten vogels in de schuts-

Federatie-Korps kampioenen geweerschieten

Land van Cuijk

Het overvendelen op de Vrije Gildedag van de Kring land van Cuijk. 

V.l.n.r. koning John van Kempen, Commissaris van de Koningin B. 

Staal, burgemeester K. Janssen, Mgr. J. de Korte, hulpbisschop Utrecht, 

dominee Van Winden (voorzitter Raad van Kerken), pastor Jan Beek-

man en voorzitter Land van Cuijk de heer O. Bouwmans
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bomen. De eerste vogel was een prooi voor Martino Verhe-
ijen, Vip van de Zelfkant. Prins Carnaval zal hij nooit meer 
willen worden, want wat is mooier dan tot Koning gekroond 
worden. De vogel voor de Koning der Koningen van het 
SintNicolaasgilde werd naar beneden gehaald door Eric van 
den Besselaar (de Kúper). Publiekskoning werd Michael 
Jans. Pastor Van Kessel werd benoemd tot Erelid van het Sint 
Nicolaas Gilde tijdens de receptie ter gelegenheid van het 
400-jarig bestaan. 
De afsluitende feestavond, met medewerking van de Braban-
ten, was erg gezellig en vol herinneringen en sterke verhalen. 
De Kringgildendag op zondag was geweldig. Zonovergoten, 
enthousiaste toeschouwers en gezellig feestende gildebroe-
ders en -zusters. Erelid pastor Van Kessel verzorgde een 
prachtige gildemis, opgeluisterd door Viva Maria. Na een 
goed verzorgde koffietafel bij de Posthoorn, aangeboden 
door de Gemeente Cuijk en de Erewijn bij de familie Ver-
schuren-Pechtold, trok de optocht van 30 gilden door de 
straten van Haps. Onze complimenten aan alle straten waar-
door de optocht trok: Het zag er fantastisch uit. De prijs voor 
de mooiste aangeklede sraat is gewonnen door de Rozen-
gaarde. Tot in detail was alles geregeld. Een schitterende wel-
komstboog, het vaandel van het St.-Nicolaasgilde was prach-
tig nagemaakt, zelfs de paars-witte bloemen voor de ramen 
ontbraken niet. 
Toen alle gilden op het feestterrein aanwezig waren volgden 
de indrukwekkende massale opmars, het defilé en de wed-
strijden. Iedereen heeft kunnen genieten van dit fantastische, 
kleurrijke spektakel. Even uit het zonnetje was ook prima vol 
te houden. In de tent zorgden de Rozenbottels en DJ Henk 
van den Hark afwisselend voor een geweldige sfeer. Op het 
hoofdterrein werd sportief gestreden om de hoogste eer bij 
het trommen, vendelen, bazuinblazen, geweerschieten, kruis-
boogschieten en standaardrijden. Uiteindelijk bleek bij de 
prijsuitreiking, na een verschrikkelijk spannende strijd, het 
Sint Antonius Abtgilde uit Blitterswijck de ereprijs behaald te 
hebben. Het gilde kijkt terug op twee zeer geslaagde dagen. 
Met welgemeende dank aan de hoofdsponsors, adverteer-
ders, begunstigers en de Club van Honderd. Zonder hen en 
natuurlijk de hulp van onze eigen leden en hun dames, was 
het niet mogelijk geweest zulke onvergetelijke dagen te orga-
niseren. Dat de gildefeesten geslaagd zijn blijkt wel, ze heb-
ben er minimaal 10 nieuwe leden bij.

Open Dag Sint Barbaragilde Ravenstein
Het aantal gildebroeders van het Ravensteinse gilde is in de 
laatste jaren langzaam maar zeker teruggelopen tot 21 nu. In 
de gildevergadering is daarom besloten om actiever aan de 
weg te timmeren om nieuwe broeders te werven. Op 12 sep-
tember, tegelijk met de monumentendag, werd door het 
gilde een open dag gehouden. De noodzaak voor deze dag 
werd een week daarvoor nog aangetoond, toen het gilde met 
een diepterecord van 8 broeders present was bij het gemeen-
tekoning schieten. Dit bericht kwam voor veel Ravensteiners 

onverwacht. Het gilde haalt immers zeker zo veel prijzen als 
in de jaren tachtig en is nog altijd overal van de partij.
Tijdens de open dag kwamen alle aspecten van het gilde aan 
bod. Op de schutsboom kon iedereen klos- en wipschieten. 
Natuurlijk kon er ook geoefend worden in het trommen. Voor 
het vendelen was speciaal kunstgras gelegd en een magazijn 
vlakbij werd vrijgemaakt om ook de jeugd te kunnen laten 
schieten met de luchtbuks. Een paar straten verder had de 
archivaris van het gilde gezorgd voor een uitgebreide ten-
toonstelling over de kanonnen, de wapens, en archieven van 
het gilde. Alle onderdelen van de open dag werden druk 
bezocht. De activiteiten rondom de schutsboom voorname-
lijk door jonge en oude Ravensteiners. De tentoonstelling in 
de molen ook door de vele toeristen die Ravenstein deze 
monumentendag bezochten.
Een mooie en deze dag was zeer de moeite waard. Alleen nog 
geen directe nieuwe aanmeldingen als nieuwe gildebroeder. 
Ze hopen deze echter voor het uitkomen van deze Gildetrom 
te hebben.

Soest onthaalt de Brabantse gilden tijdens 
Vrije Gildedag

Zondag 22 augustus: het Groot Gaesbeeker Gilde of Sint 
Aechten Schuttersgilde is gastheer voor 34 gilden, die deel-
nemen aan de Vrije Gildedag van de Kring van Schuttersgil-
den Land van Cuijk. Deze Gildedag maakt onderdeel uit van 
een 10 dagen durend programma bekend onder de naam 
Gildefeesten Soest 2004. Soest viert zijn 975-jarig bestaan en 
het Soester gilde wil dat meevieren waarbij het gildeterrein 
De Blaak en de aldaar opgebouwde accommodatie een cen-
trale ontmoetingsplaats wordt voor Soesters en vele gasten 
uit binnen- en buitenland. 
De Vrije Gildedag is voor het Soester gilde een van de  
hoogtepunten. Naast gilden uit de eigen Kring waren uit 4 
andere Kringen van de Noordbrabantse Federatie van  
Schuttergilden gilden aanwezig, t.w. uit Budel, Oirschot, Els-
hout en Bakel. Bovendien namen 2 gilden uit de Gelderse 
Federatie deel. Deze unieke samenstelling was in ieder geval 
voor de organisatie weer een mooi aanknopingspunt om het 
gildewezen in Soest te promoten. Na een druilerige zaterdag 
werd het een zonnige Vrije Gildedag. Het weer kon niet  
beter, de temperatuur was niet te warm, zeer behaaglijk zelfs 
met een briesje en zonovergoten. De omstandigheden waren 
dan ook zeer aantrekkelijk voor de deelnemende gilden. En 
als dan ook de publieke belangstelling groot is en de kijkers 
naar de Optocht bij elke langs komend gilde opnieuw  
enthousiast wordt dan heeft dat zijn effecten op de uitstraling 
van de deelnemende gildebroeders en gildezusters. Zij kwa-
men bijna stralend het terrein op voor het defilé langs de 
genodigden, waaronder de Commissaris van de Koningin 
mr. B. Staal en hulpbisschop De Korte en burgemeesters van 
verschillende plaatsen. Een gilden waardige en daardoor 
imponerende presentatie was dan ook het gevolg. Dit niet 
alleen bij de langs trekkende gilden maar ook bij de Massale 
Opmars en het Slangendefilé. Een indrukwekkend schouw-

Gildekoning 2004 Jan Smeeïng loopt over het vaandel alvorens te wor-

den gehuldigd

De jeugd kon schieten met de luchtbuks
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spel met zijn diversiteit in kleuren, mensen en gilde-attribu-
ten. Een hoogtepunt op deze Vrije Gildedag die nog weken-
lang onderwerp van gesprek is geweest in de dorpsgemeen-
schap.
De Vrije Gildedag startte natuurlijk met een viering met 
gilde-eer. Zoals voor Soest gebruikelijk in de feesttent. Cele-
brant was de hulpbisschop van Utrecht, mgr. G. de Korte 
rondom het thema ’de inspirerende mens’. De gezamenlijke 
koren van Soest zorgden onder begeleiding van een koperen-
semble samengesteld uit leden van de Muziekvereniging 
PVO uit Soest de muzikale invulling met ondermeer Die 
Deutsche Messe van Schubert. Een broodmaaltijd in de 
feesttent en aansluitend de Erewijn zijn natuurlijk eveneens 
traditionele onderdelen van een dergelijk feest. De wedstrij-
den waren zowel voor de deelnemers als voor het publiek een 
genot om aan deel te nemen en te zien. Zeker ook het schie-
ten mocht op een grote publieke belangstelling rekenen. De 
zilvertentoonstelling werd druk bezocht en velen lieten zich 
informeren over hetgeen werd gepresenteerd. Voordat de 
prijzen rond 19.30 uur konden worden uitgereikt door de 
burgemeester van Soest, was er nog een muzikale happening 
in de feesttent, waarmee het een groot gemeenschapsfeest 
werd. De leden van het One-Two-Trio wisten ieder met hun 
repertoire in extase te brengen. De buurt heeft kunnen mee-
genieten. De laatste deelnemers aan de wedstrijden moesten 
zich vanaf 18.00 uur dan ook extra concentreren om bij de 
eigen activiteit te scoren.  Gezien alle reacties tijdens de dag 
maar ook in de weken erna is de organisatie zeer tevreden. 
Een organisatie die nog veel hoogtepunten te verwerken 
kreeg in de vorm van een Internationaal Folkloristisch Dans-
festival, de Musical Highlights met niet minder dan 6 koren 
en muziekverenigingen e.v.a. (in totaal 200 deelnemers), het 
Concert met Rowwen Hèze, de Kindermiddag met Jochem 
van Gelder, een Old-Timer Tractordag en daarnaast het jaar-
lijkse programma met Volksspelen, Volkspaardenfeest, een 
Ouderencontactmiddag, de Disco met Radio 538, het 
koningschieten en groots opgezette feestavonden met vele 
bekende artiesten. De Gildefeesten 2004 zijn een echt volks-
feest geworden in Soest met naar schatting meer dan 50.000 
bezoekers.

Nieuwe uniformen voor het Soester gildekorps
Op de Vrije Gildedag presenteerden de leden van het gilde-
korps van het Groot Gaesbeeker Gilde zich in nieuwe unifor-
men. De uit 1991 daterende uniformen waren versleten door 
het vele gebruik. De uniformen zijn deze keer gemaakt door 
de firma Beliën uit Hamont. Tezamen met een speciaal 
samengestelde commissie hebben de heren Beliën een 
indrukwekkende uitvoering gegeven aan de wensen en ideeën 
die er rondom een nieuw uniform leefden. De kleurstelling 
van rood, blauw en zwart zijn gelijk gebleven alleen de uitvoe-
ring wijkt op belangrijke onderdelen af. De nieuwe presenta-
tie is bij velen zeer in de smaak gevallen. Het gilde kan zich 
weer vele jaren op een voor iedereen herkenbare wijze pre-
senteren. De aanschaf van deze uniformen is mede mogelijk 
gemaakt door een subsidie van het Prins Bernhard Cultuur-
fonds.

Soest viert feest en het gilde viert mee
Soest vierde in het jaar 2004 haar 975-jarig bestaan met een 
veelheid aan activiteiten. Het Groot Gaesbeeker Gilde als 
oudste vereniging in het dorp, levert daarbij natuurlijk een 
ruime bijdrage. Naast de organisatie van zeer uitgebreide gil-
defeesten in samenwerking met een veelheid aan Soester ver-
enigingen, waren de gildeleden ook bij andere programma-
onderdelen actief. 
Daarbij kan worden genoemd de bijdrage die het gilde  
leverde aan de oecumenische viering in de plaatselijke sport-
hal georganiseerd door de Raad van Kerken, deelname met 
een groep van bijna 90 personen met 6 verschillende onder-
delen in de Historische Optocht en ook een bijdrage van tam-

boers en bazuinblazers aan de opvoering van een Historisch 
Gerecht uit 1471 in de Kerkebuurt. In dit Historisch Gerecht 
werd ook nog eens duidelijk welke rol het gilde in vroeger tijd 
in het dorp heeft gespeeld. Dat kwam natuurlijk ook tot 
uiting in de presentatie tijdens de Historische Optocht. 
Daarin werd ondermeer uitgebeeld het dansen om de gilde-
boom, het teren van de gildeleden, het verplaatsen van de 
grenspalen tussen Soest en Amersfoort door de schutters in 
de 16e eeuw, het koningschieten. Ook bij andere groepen 
waren vele gildeleden actief. Soest heeft een jaar lang bol 
gestaan van bijzondere activiteiten. Vanaf dit najaar wordt het 
weer rustig in Soest en kijken velen al weer uit naar de Gilde-
feesten eind augustus 2005. Voor gildeleden worden er 
natuurlijk deze winter in het Gildenhuis nog een veel activi-
teiten georganiseerd. Soest heeft laten zien dat er nog op een 
ongedwongen wijze feest gevierd kan worden.

Jan Smeeïng wordt koning van het Soester gilde
Op zondag 29 augustus vond onder massale belangstelling 
het jaarlijkse koningschieten plaats van de Soester gildebroe-
ders. Niet minder dan 118 deelnemers streden om het 
koningschap. Een strijd die zo’n 2,5 uur duurde en waarbij 
ook nog eens 8 prijzen behaald konden worden door het 
afschieten van kop, staart en vleugels. Toen rond 15.30 uur 
de vogel al veel van zich had gegeven werd het met elk schot 
spannend of de vogel het nog zou redden. Met het 424e schot 
was het echt raak. 
De vogel gaf zich gewonnen nadat Jan Smeeïng hem vol 
raakte. Een gejuich klonk op voor Jan Smeeïng, voor de 
meeste geen onbekende. Al eerder in 1986 was hij koning van 
het gilde. Na een uitgebreide hulde op het veld met duizen-
den belangstellenden, een eretocht door de bomvolle feest-
tent kwam het gildekorps ’s avonds bij hem thuis nog een 
muzikale en vendelhulde brengen. Jan Smeeïng zal samen 
met zijn echtgenote Corrie en zijn beide dochter Manon en 
Marieke als koningspaar de verschillende optredens van het 
gilde luister bij zetten.

Tromcommissie Land van Cuijk
De commissie vergaderde in Grave op 20 oktober met afge-
vaardigden van 17 gilden over (aanpassingen van) de regle-
menten. Bijkomend doel was, te bereiken, dat de afspraken 
daaromheen opgefrist zouden worden met als gevolg tijdig 
ingeleverde en goed ingevulde formulieren, actuele deelne-
merspassen en repertoriumboeken. Het reglement stamt uit 
1980 en kent nog situaties, die niet meer voorkomen. De 
kring Land van Cuijk kent als enige kring tamboers met 
muziektrommen en een daarop aangepast reglement met een 
categorie jonger resp. ouder dan 12 jaar. Al meer dan 40 jaar 
worden met muziektrommen wedstrijden gehouden binnen 
de kring. Op dit onderdeel wordt goed meegedaan door de 
jeugd. Daarom zal het op de kringvergadering ter sprake wor-
den gebracht. Ook zal elk gilde in het bezit komen van een 
lijst van het repertorium voor bazuinblazen en de opbouw 
van de roffel ten behoeve van federatiewedstrijden. 
Over het repertorium aan de muziek/gildetrom was alles dui-
delijk. Alleen als men een mars ten gehore wenst te brengen, 
die niet in het repertorium staat, moet men deze mars opstu-
ren naar de commissie ter beoordeling. Bij muziektrom is dit 
4 weken voor de desbetreffende gildedag en bij gildetrom/ 
bazuinblazen zal dit wel 1 jaar in beslag nemen voordat hij is 
ingedeeld in een klasse. 
Voor gilden die meerdere malen opgeven en toch niet deel-
nemen of de verkeerde mars uitbrengen, zouden er hardere 
maatregelen moeten komen. Zij sturen daarmee het tijd-
schema en dus een belangrijk deel van de organisatie van 
kringdagen en –wedstrijden in de war. In de rondvraag werd 
vermeld, dat men bij de federatie-secretaris trommen en 
bazuinblazen W. Driessen in Aarle-Rixtel marsen kan opvra-
gen die in het gildetromrepertorium staan. Niets meer aan de 
orde besloot de voorzitter Jan Ebben de bijeenkomst met de 
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christelijke groet en bedankte iedereen voor hun aanwezig-
heid op deze avond.

Sint Antonius-, Sint Sebastianus- en H. Sacramentsgilde 
Beugen

Nu de gildendagen en diverse andere wedstrijden in 2004 
voorbij zijn, kijkt het Sint Antonius-, Sint Sebastianus- en H. 
Sacramentsgilde Beugen terug op een succesvol jaar. Door 
deelname aan de wedstrijden tijdens de kringgildendag te 
Haps op 16 mei werden veel prijzen gewonnen. Ook bij de 
vrije gildendag in Soest op 22 augustus wonnen de gilde-
broeders en -zusters in diverse wedstrijden diverse prijzen. 
Yvonne ten Haaf wist tijdens het gemeentelijk koningschie-
ten op 5 september in Boxmeer de 1e prijs op de jeugdboom 
te behalen.Door deelname aan de wedstrijden op de gilden-
feesten op 12 september in Mechelen werden ook mooie 
prijzen gewonnen. Op het federatietoernooi op 19 september 
in Alphen wist de jeugdvendelgroep goed te scoren. Al met al 
een mooi resultaat en een felicitatie aan de winnaars van de 
prijzen.

Sint Jacobusgilde, Zeeland bezoekt honderdjarige
Van de kinderen van mevrouw Marie Pluk-Van Casteren uit 
Uden kreeg het Sint Jacobusgilde Zeeland een uitnodiging 
om, op haar eigen speciale wens, haar 100e verjaardag in 
Zorgcentrum Sint Jan in Uden te komen opluisteren. 
Mevrouw Pluk is Zeelandse van geboorte en is met hart en 
ziel daaraan verbonden gebleven. Graag voldeed men aan dat 
verzoek en heeft men haar in stralend weer, volgens gildetra-
ditie gefeliciteerd.
 

Vrije Gildendag Soest
Samen trokken de leden van het Sint Jacobusgilde op 25 
augustus per bus naar Soest voor de Vrije Gildendag Land 
van Cuijk. Samen op stap en gezellig daar verbleven en tevre-
den weer huiswaarts.

Huldiging Zuster Martia van der Burgt
Zr. Martia vierde haar 60-jarig kloosterfeest op 11 september 

in Zeeland, temidden van haar familie. Het St.-Jacobusgilde 
haalde haar af bij haar familie de Louw in de Kloosterstraat. 
Onder stralende zon werd zij naar Zaal ’t Zuid begeleid, waar 
zij door hoofdman Adriaan van der Coer werd toegesproken 
en gefeliciteerd. Bij eerdere jubilea was haar de Jacobusschelp 
al aangeboden, nu kreeg zij de staf met kalebas, als teken van 
de pelgrim onderweg. Hierna werd zij door vaandrig Leo 
Rijkers overvendeld en brachten de vendeliers en de muziek-
groep de vendelgroet. Met een persoonlijke felicitatie en een 
drankje in het café werd deze activiteit afgesloten.

Mariakapel op het Oventje
Een splinternieuwe Mariakapel werd op initiatief van en door 
eigen volk van buurtschap ’t Oventje gebouwd en op woens-
dag 8 september ingezegend. In een processie werd het 
Mariabeeld door gildebroeders van School Oventje naar het 
Achter Oventje gebracht waar alle plechtigheden plaats von-
den. Een indrukwekkende Eucharistieviering met gilde-eer 
temidden van de natuur en enkele honderden mensen.

Ziekenzondag in Dekkerswald
Voor de 4e keer mocht het gilde Ziekenzondag 12 september 
opluisteren in Dekkerswald, voor Irene-paviljoen 3 en 4. Met 
een korte bui onderweg en een frisse wind arriveerden ze met 
zon in Dekkerswald (Groesbeek) en haalden daar de bewo-
ners, allemaal in rolstoelen, af. Een plechtige H.Mis door 
priester J. Veldt met assistentie van pastoraal werker C. Schef-
fers en dominee I. Telleman-Barends werd het thema van 
deze dag gestalte gegeven. Dit thema ’Verliezen en vinden’, 
was door de bewoners in tekeningen uitgebeeld in een grote 
oorbel, die verloren was en teruggevonden. Na de viering 
vond een vendelgroet plaats en bracht men de bewoners 
terug naar hun paviljoen, waar een kop koffie werd gedron-
ken en gezellig gebuurt. Rond het middaguur was er een 
warme maaltijd voor iedereen en zo werd deze bijzondere 
dag afgesloten, die telkens weer voor de bewoners een speci-
ale feestdag is en het gilde het bewustzijn geeft dat we ontzet-
tend rijk zijn, om in volle gezondheid iets te kunnen doen 
voor anderen. ■

De stand op de tentoonstelling van het Sint Jacobusgilde

Vendelhulde voor zuster Martia Tijdens de consecratie Ziekendag Dekkerswald

Processie op weg naar Mariakapel



IN MEMORIAM

Onze Lieve Vrouwe Gilde, 
Aarle-Rixtel

Erelid Ben van 
Noordwijk (87) is 
overleden. Het was 
een heel bijzonder 
gezicht, op woens-
dag 18 augustus in 
de grote tuin bij het 
huis van de familie 
Van Noordwijk in 
Aarle-Rixtel. Daar 
brachten Ben, Joost 
en Coen van Noord-

wijk op het geluid van de gildetrom een 
indrukwekkende vendelgroet aan hun 
overleden vader en grootvader Ben sr. 
Dit erelid van het Onze Lieve Vrouwe-
gilde was op 87-jarige leeftijd overleden. 
Hij werd vanuit zijn woning naar het cre-
matorium in Heeze begeleid door Aarles 
blauwe gilde. Het afscheid vond in het 
bijzijn van familie, vrienden en kennissen 
plaats in de tuin. Zijn zonen hadden zelf 
de prachtige kist gemaakt, waarin het 
stoffelijk overschot was neergelegd. De 
crematieplechtigheid zelf was zeer per-
soonlijk en zeer imposant, zo vonden alle 
aanwezigen. 
Ben van Noordwijk ontwikkelde al op 
zijn tiende zijn eigen foto’s. Zijn jaarge-
middelde lag op drie- tot vierduizend 
foto’s. In meer dan 75 jaar heeft dit dan 
ook een oeuvre opgeleverd, dat nauwe-
lijks iemand in aantal kan overtreffen. 
Maar ook zijn manier van fotograferen 
was opvallend. Bijna nooit viel de aanwe-
zigheid van Ben van Noordwijk op, maar 
als een evenement afgelopen was, had hij 
wel de bijzonderste foto’s. Geen evene-
ment van het Onze Lieve Vrouwegilde 
sloeg hij over. Maar ook maakte hij veel 
foto’s van andere gebeurtenissen in het 
dorp, van markante mensen, van oude 
boerderijen en van opvallende monu-
menten van het bedrijfsleven. Het gilde 
heeft er een niet te evenaren foto-archief 
aan overgehouden.

Sint Ambrosius, Baardwijk 
Op 19 april 2004 bereikte de overheid 
van gilde Sint Ambrosius Baardwijk het 
droeve bericht dat het oudste lid, Jan van 
de Water (93) is overleden. Jan was ruim 
56 jaar lid van het gilde. 
Jan was een begenadigd schutter, die te 
weinig onder de boom was te vinden. 
Maar als hij dan bij de een of andere 
wedstrijd present was, was hij een 
geduchte tegenstander, die vaak met de 
eerste prijs naar huis ging. Jan was een 
trouw lid die er was als hij er moest zijn. 
Hij was bescheiden van aard. Om die 
reden heeft hij nooit een bestuursfunctie 
geambieerd. Op de teerdag van 13 janu-
ari 2004 was hij nog aanwezig en genoot 
hij nog met volle teugen.
Een ziekbed is hem bespaard gebleven. 

Hij is, zo schrijven zijn kinderen in het 
gedachtenisprentje, op een zachte manier 
van ons allen heengegaan. Het gilde zal 
Jan missen en heeft hem met gilde-eer 
begraven.

Voor de tweede keer in het jaar 2004 
heeft gilde Sint Ambrosius afscheid moe-
ten nemen van een gewaardeerd lid. Op 
26 juli 2004 bereikte de overheid het 
droeve bericht dat de erevrouwe, Cato 
van Hulten-Janssen, op 96-jarige leeftijd 
is overleden als gevolg van een noodlottig 
ongeval. Ondanks haar hoge leeftijd ver-
keerde zij nog in een zodanig goede 
gezondheid dat zij nog zelfstandig 
woonde. Werken in haar tuin was een van 
haar geliefde bezigheden. Een hobby die 
haar uiteindelijk noodlottig is geworden. 
Veel plezier beleefde zij elk jaar opnieuw 
aan de teerdag van het gilde. Af toe 
waagde zij zich dan zelfs nog op de dans-
vloer. De avond sloot zij steeds af met het 
uitspreken van de hoop en het vertrou-
wen er volgend jaar weer bij te zijn. Cato 
heeft altijd een bijzondere plaats binnen 
het gilde ingenomen. Want hoewel dit 
gilde geen vrouwelijke leden kent, is zij 
toch erevrouwe geworden. Een titel die 
zij met recht heeft gekregen vanwege 
haar verdiensten gedurende een lange 
reeks van jaren. Menig gildebroeder ging 
in het verleden na afloop van een wed-
strijd, gildedag of anderszins eerst mee 
naar huize van Hulten om onder het 
genot van een hapje en drankje de dag te 
evalueren. Op 30 juli 2004 is Cato met 
gilde-eer naar haar laatste rustplaats 
gedragen. 

Sint Antonius, Beek en Donk
Woensdag 21 juli 
overleed Jonkheer 
Jan Olphert de  
Jong, (70), 
be schermheer van 
het Gilde van Sint 
Antonius. Jan de 
Jong, zoals hij door-
gaans genoemd 
werd, was sinds 
1950 nauw betrok-
ken bij het gilde. 

Toen het in april 1978 opleefde na een 
periode van 10 jaar met weinig of geen 
activiteiten, werd Jan kapitein, een func-
tie die hij bekleedde tot de jaarvergade-
ring van 1990. In oktober 1978 werd Jan 
de Jong beschermheer en trad daarmee 
in de voetsporen van zijn vader en groot-
vader. Jan de Jong was een actief gilde-
broeder. Als de ’gruun schut’ uitrukte 
was hij er graag bij, ook toen zijn gezond-
heidstoestand dat moeilijk ging maken. 
En ook de ledenvergaderingen miste hij 
niet graag. Na de vergaderingen bleef hij 
dan graag nog wat buurten. Veel belang-
stelling had hij voor de historie en de tra-
dities van het gilde en voor de wijze van 
omgaan daarmee in onze tijd. Als 
beschermheer steunde hij het gilde met 

raad en daad. En dreigde er eens wat uit 
de hand te lopen, iets wat in de beste 
huishoudens wel voorkomt, dan was Jan 
er altijd om met enkele verstandige 
woorden de zaak weer op het goede 
spoor te brengen. Maandag 26 juli 
namen zijn familie en zijn vele kennissen 
in het crematorium van Heeze afscheid 
van Jan. Een delegatie van ons gilde hield 
de wacht bij de kist en namens de gilde-
broeders en -zusters bracht de vaandrig 
de laatste groet. 

Heilig Sacrament, Bergeijk
Veel te vroeg moest het gilde afscheid 
nemen van ’Onze Karel’, Karel Jansen 
(58). Vanaf 1991 was Karel een trouw en 
zeer gewaardeerd lid van het gilde, waar-
van vele jaren als zilverdrager. Door zijn 
ziekte kon hij het laatste jaar niet meer bij 
alle gildeactiviteiten aanwezig kon zijn. 
Dit was voor Karel een groot gemis. Na 
een plechtige Eucharistie viering op 7 
oktober j.l hebben zijn broeders Karel 
begeleid naar zijn laatste rustplaats op 
het parochiekerkhof te Bergeijk ’t Hof.

Sint Joris, Diessen
Op 9 augustus 2004 
is gildebroeder Ad 
van Dal (67) overle-
den. Ad was vanaf 
1966 lid van het 
gilde Sint Joris 
Diessen, waarvan 
hij vele jaren als 
vaandrig het hoofd-
vaandel heeft gedra-
gen. Hij heeft vele 
van onze gildebroe-

ders en zusters, die hem voorgegaan zijn, 
de laatste vendelgroet gebracht. Ad heeft 
ook vele jaren als raadsheer deelgeno-
men in het bestuur van gilde Sint Joris.

Sint-Catharina, Eindhoven-Stad
Jo Cleven (71) gil-
debroeder van het 
Sint Catharinagilde 
Eindhoven-Stad, 
was een markante 
gildebroeder, een 
trouwe gilde  -
broeder die altijd 
aanwezig was bij de 
gilde bijenkomsten 
en aan die aanwe-
zigheid ook duide-

lijk vorm gaf. De rondvraag tijdens de 
vergaderingen zal nooit meer zo zijn als 
vroeger. Jo had altijd wat voor de rond-
vraag. Graag verbleef hij bij het gilde, 
druk pratende en met een gulle lach 
commentaar leverend. In 1978 werd Jo 
tot gildebroeder geïnstalleerd en in 2001 
schoot hij zich tot koning die met alle 
waardigheid de koningshaam droeg. Jo 
was daar zo verguld mee, dat hij dreigde 
de regie bij het koningschieten in 2002 
over te nemen, hetgeen hem overigens 
niet lukte. Op 24 september is hij overle-
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den. Het gilde zal hem missen en in ere 
houden.

Sint Willebrordus, Esch
Op 24 augustus overleed de oudste gil-
debroeder van het Essche gilde,  Jan van 
Kempen (91). Jan van Kempen was lid 
van het gilde vanaf september 1931. De 
eerste 50 jaar van zijn lidmaatschap fun-
geerde hij als standaardrijder. De grote 
afstanden die hij destijds te paard moest 
afleggen om de plaats van een gildefeest 
te bereiken, waren voor hem geen 
moeite. Tijdens deze gildenfeesten heeft 
hij vele prijzen weten te winnen, niet 
alleen voor het standaardrijden zelf, 
maar ook voor de uitmonstering van zijn 
paard. Ook op hoge leeftijd bleef hij een 
redelijk actieve gildebroeder. Als het 
gilde naar de kerk trok bij gelegenheid 
van teerdag, Willibrordusdag of de jaar-
lijkse H. Mis bij het Mariakapelletje op 
de Heikant, dan was Jan altijd aanwezig 
en ook op de jaarlijkse bedevaart van het 
gilde naar de Sint Jan in Den Bosch, 
ontbrak hij niet. Tijdens de najaarsver-
gadering van 2001 werd uitgebreid stil-
gestaan bij zijn 70-jarig lidmaatschap. 
Bij deze gelegenheid ontving hij de 
kringonderscheiding in zilver van ’Gil-
denkring Maasland’. Door de gemeente 
Haaren werd hem de Oorkonde van Ver-
dienste toegekend en namens het gilde 
werd hem een zilveren draagschild aan-
geboden. Een groot aantal gildeleden, 
waaronder een afvaardiging van de 
kringoverheid, was aanwezig bij zijn uit-
vaart op vrijdag 27 augustus. Jan werd 
door het gilde naar de kerk begeleid en 
na de uitvaartdienst begeleidde het gilde 
hem naar zijn laatste rustplaats waar met 
een laatste vaandelhulde afscheid van 
hem werd genomen.

Sint Joris, Gestel
Op zondag 6 juni 
was Harrie van de 
Vorst nog present 
op de Kringdag in 
Duizel. Harrie was 
niet in staat om aan 
de optocht deel te 
nemen, maar in vol 
ornaat genoot hij 
van de voorbijtrek-
kende gilden vanaf 
de tribune. Voor zijn 

gevoel kon Harrie daar niet wegblijven, 
temeer omdat zijn tweelingbroer Jo in 
Duizel woont. Harrie en Jo, de eeneiïge 
tweeling, die op de ‘guld’ onafscheidelijk 
was. Harrie van de Vorst stamde uit een 
echte en hechte gildefamilie. In navol-
ging van zijn vader Bert en zijn broers 
Toon, Wim en Jo trad hij op 4-4-1972 
toe tot het gilde. Vanaf 1988 was hij zil-
verdrager. Op 3 juli hebben zijn gilde-
broeders hem begeleid in de St.-Lam-
bertuskerk en bij de crematie in Heeze. 
Zij zullen zich Harrie blijven herinneren 
als een altijd opgewekte man, als een gil-

debroeder met een zeer positieve instel-
ling. Bij een gilde horen vriendschap, 
verdraagzaamheid en broederschap hoog 
in het vaandel te staan. Harrie had die 
eigenschappen voor de volle honderd 
procent; hij koesterde die deugden. Hij 
liet die blijken in de omgang met zijn gil-
debroeders. 

Sint Joris, Heeze
Een schône mens 
die is niet meer. Op 
24 november 2004 
is op 80-jarige leef-
tijd overleden gilde-
broeder Eddy Hee-
rings. Eddy is ruim 
20 jaar lid geweest 
van het Sint Joris-
gilde Heeze. Een 
actieve gildebroeder 
en een Bourgon-

diër. Zijn motto was: een glas wijn, een 
stuk stokbrood en wat Franse kaas en je 
kunt de hele wereld aan. Altijd bereid om 
zich in te zetten voor een ander en zeker 
voor zijn gilde. Bij het inrichten van het 
gildeterrein De Santen heeft hij als opper 
afvalhoutstoker weken vertoefd op het 
gildeterrein. Eddy wij zullen je missen.

Sint Sebastiaan, Hilvarenbeek
Op 12 augustus 
2004 overleed na 
een slepende ziekte 
gildebroeder Kees 
Abrahams (75). 
Gedurende 32 jaren 
was hij een trouw 
lid van het gilde. Hij 
heeft geen bijzon-
dere functies ver-
vuld, doch stond 
steeds klaar als er 

iets aan hem werd gevraagd. Kees was 
een gildebroeder in hart en nieren, drong 
zich niet op maar was altijd aanwezig op 
gildedagen.

Sint Antonius Abt, Lierop
Woensdag 22 sep-
tember is thuis in 
Lierop overleden 
gildebroeder Sjeng 
Gubbels (76). Met 
zijn heengaan ver-
liest niet alleen het 
gilde van Sint Anto-
nius Abt, maar ook 
de dorpsgemeen-
schap Lierop een 
markante persoon. 

Sjeng werd in 1955 gildebroeder na zijn 
huwelijk met Riek Verberne. Riek is een 
telg uit de oude Sint Antonius Abt gilde-
familie Verberne. Sjeng was een bekende 
en geziene gildebroeder plaatselijk, regio 
Peelland, landelijk en ook in het buiten-
land. Bijna 50 jaar was hij lid, hij was 
twaalf jaar lid van de overheid (bestuur), 
waarvan 11 jaar dekenschrijver (secreta-

ris), 24 jaar lid van de commissie trom-
men en bazuinblazen kring Peelland 
waarvan 12 jaar secretaris en 11 jaar 
voorzitter. Was vanaf 1980 tot heden 
bestuurslid en voorzitter van de NBFS-
commissie trommen en bazuinblazen en 
voor het Europese Schutterstreffen was 
hij vanaf 1998 Nederlands afgevaardigde 
in de commissie trommen en blazen. 
Was mede organisator van de jaarlijkse 
bloemenverkoopactie en in 1995 van het 
Gildenverbroederingsfeest Lierop ter 
gelegenheid van 100 jaar Koepelkerk 
Lierop. Voor al zijn inzet voor het gilde-
gebeuren werd hij in 1998 vereerd met 
een kringonderscheiding. Naast het gil-
deleven was Sjeng Gubbels lid van de 
plaatselijke fanfare Sint Willibrordus 
waar hij 25 jaar de sopraan sax bespeelde. 
Dit deed hij eveneens bij de seniorenhar-
monie T.O.V. in Helmond. Verder speelde 
hij als gast mee in diverse orkesten. Was 
een van de initiatiefnemers van het 
(jeugd)carnaval in Lierop en jarenlang 
secretaris van CV De Kaauw Voetjes. 
Sjeng was een verwoede kaarter en een 
geziene medewerker op basisschool ’t 
Rendal in Lierop waar hij 25 jaar als  
activiteitenbegeleider de weekafsluiting 
op vrijdagmiddag mede verzorgde. Sjeng 
Gubbels, tijdens zijn arbeidzaam leven 
metselaar en zelfstandig vervoers-onder-
nemer is na de uitvaartdienst op maan-
dag 27 september, in de parochiekerk 
Heilige Naam Jezus te Lierop, met gilde-
eer ten grave gelegd op het parochiekerk-
hof. 

Sint Ambrosius, Loon op Zand
Met het overlijden van Piet van Leeuwen 
(56) verloor gilde Sint Ambrosius een 
betrokken en actief gildelid. Piet begon 
26 jaar geleden samen met zijn vrouw 
Sandra een slagerij in Loon op Zand. In 
1982 werd hij gildelid. Binnen het gilde 
vond hij ontspanning naast zijn drukke 
werkzaamheden. Piet was een actief 
schutter, hij deed mee aan de jeu de bou-
les-toernooien en genoot ervan om 
samen een pilsje te drinken en te buur-
ten. Maar Piet was vooral gildebroeder 
om de broederschap en voor het samen-
zijn met jong en oud. Piet had vele rollen 
in het gilde. Samen met Sandra maakte 
hij het gildehuis schoon, ze brachten 
zelfs warm water mee van huis. Piet had 
de rol van opvoeder en jeugdtrainer. Hij 
is bestuurslid geweest, hij coördineerde 
de bar en organiseerde het bezoek van 
verenigingen. In 1984 en in 1993 werkte 
Piet mee aan de kringdagen. Jarenlang 
zorgde hij ervoor dat ze hun natje en 
droogje kregen. Piet was de cateraar bij 
de gilde-activiteiten en verzorgde de 
culinaire hoogtepunten. Vaak trad Piet 
op als adviseur. In al die rollen had Piet 
zijn uitgangspunten, met minder nam hij 
geen genoegen. Op 11 november 2004 
legde zijn gilde als ultiem betoon het 
koningszilver op zijn kist, samen met zijn 
hoed en sjerp. Ze namen afscheid van 
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een oprecht man met een groot hart en 
zullen Piet in hun hart bewaren.

Sint Lambertus, Maren-Kessel
Op 26 augustus overleed Gerben van 
Schijndel (27), gildebroeder van Sint 
Lambertus in Maren-Kessel. Gerben 
werd geboren met een gecompliceerde 
hart-long afwijking en werd hierdoor 
snel moe. Aanvankelijk leek de afwijking 
niet te verhelpen, maar sinds januari 
stond Gerben aangemeld bij Eurotrans-
plant voor een hart-longtransplantatie. 
Een infectie werd hem echter fataal en zo 
kwam er toch nog plotseling een einde 
aan het jonge leven van een fijn mens. 
Gerben werd op 1 september met gilde-
eer begraven.
Gerben was pas sinds november 2003 
aspirant-lid van het gilde. In september 
zouden de leden instemmen met zijn 
toelating. Tijdens de uitvaartdienst werd 
Gerben daarom postuum ingevendeld 
en later bij de ter aardebestelling uitge-
vendeld. Tijdens zijn korte lidmaatschap 
toonde hij, gelijk z’n opa en vader, een 
warme belangstelling voor ons gilde en 
was hij betrokken bij elke activiteit. Zijn 
grootste kwaliteiten lagen op het contac-
tuele en organisatorische vlak. Met de 
dood van Gerben verliest het gilde een 
beloftevol lid.

Sint Joris, Sint Oedenrode
Op 12 augustus 
2004 overleed gil-
debroeder Frans 
van Rijckevorsel 
van Kessel (70). Hij 
was één van de gil-
debroeders van het 
eerste uur bij de 
herleving in 1996.  
Aan het gilde heeft 
hij wezenlijk bijge-
dragen door er de 
geest van onder-

linge broederschap te versterken. Bij 
besluiten die moesten genomen worden, 
bij discussies en verschillen van inzicht, 
bracht hij in alle rust zijn zienswijze naar 
voren. Hij deed dat met stijl, op een inne-
mende manier, bescheiden maar zelfbe-

wust, zonder stemverheffing, maar niet-
temin heel betrokken en altijd bereid 
naar anderen te luisteren. Frans bezat de 
ware gildegeest, die is: je deel weten van 
anderen en het goede met elkaar delen. 
Daarvoor is het gilde hem dankbaar. 

Op donderdagmid-
dag 4 maart 2004 
kwam het droevige 
bericht dat Theo 
Mulders (78) was 
overleden. Na een 
kort ziektebeeld van 
ziekenhuis in en zie-
kenhuis uit bleek 
Theo er weer 
bovenop te komen. 
Zijn overlijden 

kwam dan ook zeer plotseling. Op 15 
november 1973 werd Theo lid van het 
gilde. Meteen na zijn aantreden heeft hij 
gedurende vier jaren de bestuurlijke 
functie van eerste deken bekleed. Daarna 
is hij gewoon lid geworden. Theo was een 
echte gildeman en hij hield van het ver-
haal. Vertellen en luisteren was een lust 
naar zijn hart. Ondanks dat zijn gehoor 
steeds slechter werd genoot Theo erg in 
het gezelschap van zijn gildebroeders- en 
zusters op de teer- en statiedagen.

Sint Joris, Oirschot
Op 13 oktober 2004 overleed geheel 
onverwacht gildebroeder Jan van de Spij-
ker (72). Jan was 44 jaar lang een trouw 
gildebroeder. Vier jaar geleden ontving 
hij de kringonderscheiding.

Sint Sebastiaan - Willem III, Tilburg
Op 17 augustus 2004 overleed gilde-
broeder Olav Movig. Het is spijtig dat 
hij, gildebroeder sinds 2000, zo snel al 
afscheid moest nemen. Hij was een actief 
en betrokken gildebroeder en een goede 
vriend.

Sint Willibrordus, Waalre
Op 22 augustus 2004, is Jo de Bie, Kei-
zer van het Sint Willibrordusgilde Waalre 
overleden op 86-jarige leeftijd. In 1956 
werd hij lid, vanaf de tijd dat hij uitbater 
was van café De Oude Toren. Dit café 

was jarenlang de thuishaven van het 
gilde. In 1958 werd hij Kapitein. In 1977 
schoot hij zich voor de eerste keer tot 
Koning, in 1981 voor de tweede, en in 
1985 voor de derde keer, wat hem tot 
Keizer maakte. Jarenlang zette hij zich in 
voor het wel en wee van het gilde. Het is 
dan ook heel jammer, dat door een 
samenloop van omstandigheden, hij niet 
met gilde-eer begraven wilde worden.

Onze Lieve Vrouw en H. Willibor-
dus, Wintelre

Totaal onverwacht en onbegrepen verliet 
ons op 10 september gildebroeder Toon 
van Hest, (52). Hij was pas 4 jaar lid van 
het gilde en was er graag bij. Uit respect 
voor de overledene, zijn vrouw en zijn 4 
kinderen zijn zijn gildebroeders thuis 
gebleven en hebben niet deelgenomen 
aan het gildenfeest te Mechelen. Ook 
hebben ze de teerdag en het koning-
schieten een aantal weken uitgesteld. In 
de avondwake en uitvaaartmis hebben ze 
afscheid van Toon genomen. Zij wensen 
zijn vrouw en kinderen veel sterkte.

Mogen zij allen rusten in vrede ■

WILLIGERS makers van vaandels, 
vendels en andere 

gildeattributen

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

Beeldengieterij TENAX
Voor verschillende Gildebeelden

en diverse andere beelden

Jan van Grunsven
Kampweg 19a, 5476 VB Vorstenbosch

Tel./fax: (0413) 36 31 64
Privé: (0413) 35 04 74

Frans van Rijcke-

vorsel van Kessel

Theo Mulders
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DORPSSTRAAT 28
5708 GK  HELMOND (STIPHOUT)

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

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

	 John	Bijsterveld
 Meester Goudsmid/Edelsmid

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

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

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

info@seezo.nl/www.seezo.nl

SeezoUniformen,
meestersinmaatwerk

Goud en zilversmederij

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

Het adres voor het 
vervaardigen en ontwerpen 

van al uw gildezilver

v.o.f.
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Noordbrabantse Federatie van Schuttersgilden

Agenda

Zoals in onderstaande agenda te zien is, zijn er weer samenval-
lende gildefeesten. Wij doen nogmaals nadrukkelijk een beroep 
op u om dit bij het organiseren van uw gildefeest te voorkomen. 
Met overeenstemming tussen de betreffende kringbesturen en 
gilden zijn maximaal twee samenvallende gildefeesten acceptabel. 
Zie in eerste instantie de lijst van gildefeesten in het NBFS-vade-
mecum. Een bijgewerkte lijst van aangemelde c.q. goedgekeurde 
gildefeesten over meerdere jaren is bij het federatiesecretariaat te 
verkrijgen.

GILDENFEESTEN IN  2005

22 mei    

NBFS-toernooi kruisboog op wip bij Sint Antoniusabtgilde Vor-
stenbosch.
05 juni

Kringdag Kempenland, Sint Catharina & Sint Barbaragilde 
Mierlo.
12 juni 

Kringdag Peelland, Sint Antonius Abt Lierop.
19 juni

Kringdag L.v.Cuijk, Sint Theobaldusgilde Overloon 
19 juni 

Kringdag Baronie en Markiezaat, Sint Willibrordusgilde 
Alphen.
26 juni

Liefdadigheidsfestijn bij O.L.Vrouwe-Willibrordus te Wintelre.
03 juli

Kringdag Maasland, SintJorisgilde Berlicum.
21 augustus

Kringdag Kwartier van Oirschot, Sint Joris Moergestel.
28 augustus

Vrije gildendag bij Gilde Salvator Mundi te Oeffelt.
04 september    
NBFS-toernooi geweerschieten bij Sint Hubertusgilde Berkel.
11 september    
Vrij gildenfeest, Sint Antonius & Abtgilde Deurne.
18 september   
NBFS-toernooi V-T-B-S bij Sint Barbaragilde Ravenstein
08 oktober

Hoofdliedendag, Den Bosch. Opluistering Sint Martinusgilde 
Waalre.

GILDENFEESTEN IN 2006
07 mei

Kringdag Kwartier van Oirschot, Sint Antonius Abt Liempde
21 mei

Kringdag Peelland, Sint Hubertus Liessel
11 juni      
Kringdag Kempenland, Sint Catharina & Barbaragilde Eersel.
25, 26 en 27 augustus

Europees Schutters Treffen in Bernheze
03 septenber

NBFS-toernooi geweerschieten, Sint Ambrosiusgilde Teterin-
gen.
03 septenber

Vrij gildenfeest, Sint Sebastiaans Gilde, Oirschot.

GILDENFEESTEN IN 2007
20 mei

Kringdag Peelland, Sint Willibrordus Bakel
27 mei  

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

Kringdag Kempenland, Sint Joris en Barbaragilde Maarheeze.
10 juni

Vrij gildenfeest Sint Sebastiaangilde Lage Mierde.                             
19 augustus

Kringdag Kwartier van Oirschot bij Sint Sebastiaangilde Hoog-
eloon

GILDENFEESTEN 2008
17 september

NBFS-toernooi V-T-B-S, bij Heilig Sacramentsgilde Hulsel.


