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De schutsgilden halen vanouds de wereldlijke en kerkelijke overheid in. Tradities zijn niet zo 

statisch als wel gedacht wordt Ook een nieuwe dominee wordt door het 

St CatharinagÜde welkom geheten in de stad. Hier ds. Boomer van de 

Hervormde gemeente in 1974 [foto Pierre v.d. Meulenhof). 
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REDACTIONEEL 

Het is een streven en inmiddels een goede gewoonte 
van de heemkundekring Helmond-Peelland om met 
zo veel mogelijk organisaties en instellingen samen te 
werken. Dit Helmonds Heem is daarvan wederom 
een voorbeeld. Het Landjuweel Helmond 2001 (van 
10 tot en met 17 juni) kwam in Helmond terecht, 
omdat het St. Catharinagilde dit jaar haar zeshon
derdjarig bestaan viert. Het Catharinagilde heeft de 
heemkundekring gevraagd aan dit jubileum bij te 
dragen door het samenstellen van een jubileumboek
je. Dat boekje hebt u nu in de hand. 

De tekst is samengesteld door Henk Berkers, Jeroen van 
der Heijden, Frans Smulders en Sanne Vonk Tonnie en 
Frans van der Heijden verzorgden de voorselectie van het 
beeldmateriaal Ter begeleiding heeft het Cathannagilde 
een commissie Jubileumboek gevormd, waarin Hennie de 
Gooijer, Martien van Santvoord, Leo Verhofstadt en Carel 
Verhofstadt zaten 

Een belangnjke bron voor dit boekje vormt uiteraard het 
archief en de uitgebreide documentaüecollecde van dit 
gilde Deze zijn de afgelopen decennia bijgehouden door 
Mamen van Santvoord Dit archief is op 18 apnl 1980 
ondergebracht in het gemeentearchief 
De kast met pnjs- en hennnenngsschilden - waarvan in 
dit boekje diverse foto's zijn opgenomen - heeft jarenlang 
in het gemeentemuseum gehangen Sinds 1992 hangt de 
prijzenkast m de koffiekamer van de archiefdienst, waar 
deze voor alle bezoekers te zien is 
Daarnaast willen we Kees Paaps bedanken voor de infor
matie die hij ons verstrekt heeft 

Voor de goede orde de termen schut, schutsgildc en 
sthuttersgilde worden nogal eens door elkaar gebniikt 
Omdat het beschutten en beschermen een basisfuncde 
van het gilde was en het schieten een hulpmiddel, gaat 
onze voorkeur uit naar de term schutsgilde Vandaar dat 
wij in dit Helmonds Heem deze term gebmiken 

De redactie 
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Voorwoord 

Gaarne voldoe ik aan het 
verzoek van de Stichting 
Landjuweel Helmond 2001 
om een voorwoord te 
schrijven in het herinne-
ringsboelqe, dat ter gelegen
heid van het 600-jarig 
bestaan van het St. Cathari-
nagilde is samengesteld. 

Als eredeken van het St 
Cathannagilde en als burge

meester, ben ik de verpersoonlijking van de bijzondere 
band die er sinds het ontstaan in de Middeleeuwen 
bestaat tussen dit gilde en het stadsbestuur Deze his-
tonsche continuïteit door de eeuwen heen is opmerkelijk 
en moet gekoesterd blijven worden In de beginpenode 
handhaafden de van oorsprong religieuze broederschap
pen onder meer de orde tijdens processies en feestelijke 
bijeenkomsten Later bleef men diensten verlenen aan 
bevolking en stad, met name op gebied van maatschap
pelijke zorg en representatie In tijden van epidemieën 
hielp het gilde mee met de verzorging van zieken en het 
begraven van overiedenen En op het gebied van repre
sentatie werd de inhuldiging van bijvoorbeeld de heren 
van Helmond opgeluisterd Er kan gerust worden gesteld 
dat het gilde in de geschiedenis en de cultuur van de stad 
altijd een belangrijke plaats heeft ingenomen Heden ten 

dage kenmerkt het gilde zich door onderiinge broeder
schap en het uitdragen van waarden uit het verieden Als 
zodanig zijn ze voor ons allen een voorbeeld en houden 
ze ons een spiegel voor 
Tijdens het Landjuweel Helmond 2001, waar meer dan 
150 gilden uit binnen- en buitenland met ruim vijf
duizend gildenbroeders acte de presence geven, levert 
iedereen op geheel eigen, traditionele wijze een bijdrage 
Het reusachtige feest duurt een week, waarvoor de vier 
Helmondse gilden gezamenlijk twee jaar met de orga-
nisade bezig zijn geweest Dit is een prestaue waarvoor 
grote bewondenng op zijn plaats is Een week lang in juni 
zal de gemeente Helmond het gildencentrum van Neder
land zijn met een Brabantse uitstraling en een 
Imterlnationaal tmtje Ik wens alle deelnemers sportieve 
stnjd, gezonde spanning en veel plezier in de vele tradi
tionele wedstnjden om de zilveren pnjsschilden en de 
hoogste eer Dankzij de tomeloze inzet van organisatie en 
medewerkers en met steun van de vele sponsoren ben ik 
vast overtuigd van het welslagen van het Landjuweel Hel
mond 2001, dat ongetwijfeld door vele enthousiaste en 
tevreden toeschouwers zal worden bezocht Een mooier 
cadeau bestaat er niet voor het 600-jange St Cathanna
gilde 

mr WJ.B.M. van Elk, 
burgemeester van Helmond 
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Inleiding 

Een jubileum van zeshonderd jaar vieren is een 
zeldzaamheid! De leden van het St. Catharinagilde 
hebben zich ingespannen om hieraan de nodige luis
ter bij te zetten. Met de spontane medewerking van 
diverse comités in het stichtingsbestuur Landjuweel 
Helmond 2001 en de drie zustergilden van deze 
gemeente, wil men de inwoners van Helmond dit 
feest een week lang mee laten vieren met als apothe
ose de komst van honderdvijftig gilden uit binnen-
en buitenland. Gaarne wil ik hierbij het bestuur van 
het Landjuweel Helmond 2001 danken voor het 
mogelijk maken van dit jubileumboekje. 

In dit boekwerkje zult u in het kort de geschiedenis van 
deze zeshonderdjarige 'schut', zoals de oude Helmonders 
ons noemden, aantreffen. Daarin kunt u lezen hoe onze 
vroegere gildenbroeders paraat hebben gestaan als het 
nodig was voor de Helmondse gemeenschap, bij 
armoede, ziekte en dood. De taken van hulp, verdediging 
en bijstand zijn inmiddels overgenomen door landelijke 
en gemeentelijke instellingen. Maar vele Brabantse 
gemeenten zijn trots op hun plaatselijke gilden en doen 
graag een beroep op hen om bij feestelijke of kerkelijke 
gebeurtenissen acte de presence te geven. Met hun fraaie 
uniformering, hun kleurrijke vaandels en getooid met zil
veren attributen, zijn zij een waardige vertegenwoordiging 
en hebben zij een erefuncrie bij het inhalen van een 
nieuwe burgemeester, pastoor of neomist. 
Een gilde kan vrijwel nooit ontbonden worden. Alleen 
door te weinig leden of door cwerheidsingrijpen - zoals in 
de ooriogsjaren 1940/1945 - kan het gilde slapend 

gemaakt worden. De kostbare 
bezitringen worden dan in 
bmikleen aan gemeente of 
parochie afgestaan, of - zoals 
in de oorlogsjaren - veilig 
opgeboî ^en. 
In 1950 kon met medewer
king van de Heemkun-
dekring Helmond-Peelland 
en de VW-Helmond het St. 
Catharinagilde weer in volle 
luister naar buiten treden, 
want het oude kostbare ko
ningszilver vanaf 1685 was veilig bewaard gebleven. Juist 
in dit koningszilver is de geschiedenis van het gilde tast
baar gebleven. Vele namen van gildenkoningen staan 
daarop vermeld met een uitbeelding van hun beroep of 
hun functie, al dan niet voorzien van een gedicht. Ook 
de laatste vijftig jaar is het koningschieten een der 
hoogtepunten van het gilde. Daardoor zijn er weer vijftig 
koningsschilden bijgekomen, die aan de koningsvesten 
meegedragen worden bij het naar buiten treden van 
'Cathrien'. Het St. Catharinagilde is een broederschap 
waar jongens en mannen zich bij kunnen aansluiten die 
blijk geven de vele tradities en de sociale hulpvaardigheid 
in het gilde te willen laten voortbestaan. 
Moge zo met een nieuwe toeloop het St. Catharinagilde 
ook de eenentwintigste eeuw weer volmaken, is de wens 

van 
Eef Luyben, 
oude deken 
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Het oudste koningsschild van het 
Sint Catharinagiide 

uit 1685 
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De Schut 
Zeshonderd jaar schutsgilde St. Catharina Helmond 

'De schut' of het schutsgilde is ontstaan in de volle Middeleeuwen.' Ste
den en dorpen waren in die tijd op zichzelf aangewezen voor hun 
verdediging. Om 'weerbare mannen' te rekruteren, trainen en leiden, is 
een organisatie nodig. Aanvankelijk namen de ambachtsgilden deze taak 
op zich. Al snel echter ontstonden aparte gilden voor de verdediging: de 
schuts- of schuttersgilden. Deze trainden burgers in boogschieten en in 
het militaire vak. 
Vanaf het begin van de veertiende eeuw verlenen de stadsbesturen 
steun aan deze groepen. De adellijke heren erkennen deze gilden, net als 
de ambachtsgilden. 
De schutsgilden hadden als doel elkaar onderlinge bijstand te verlenen, 
gezamenlijk feestmaaltijden te gebruiken op de teerdag en het vervullen 
van de godsdienstige plichten. Maar op de eerste plaats kwam uiteraard 
het hanteren van de wapens ter verdediging en bescherming van de 
eigen woonplaats en - als afgeleide daarvan - ter vermaak en oefening.^ 

Volgens Th. Reintges vormen Bra
bant en Vlaanderen het gebied waar 
de schutsgilden zijn ontstaan. Hij 
zoekt de aanleiding in de slag bij 
Woeringen (1288) en de Gulden-
sporenslag (1302). Vanuit de steden 
zou het schutsgilde zich verspreid 
hebben naar het platteland en de 
rest van Europa. De oudste 
schutsgilden zijn in het algemeen de 
gilden van St. Joris en van St. Sebas-
tiaan.' 

Naar de gehanteerde wapens onder
scheiden we hand- en kaïisboog-
gilden. Eind vijftiende eeuw ontstaan 
de kolveniers- of busgilden die vuur
wapens hanteren. Daarnaast kennen 
we nog de zo geheten schermers
gilden die geen schiet- maar stoot-
wapens [zwaard, hellebaard e.d.l 
hanteren. De hoofdtaak van een 
schutsgilde was de verdediging. Daar
naast speelden zij een rol in de 
hulpverlening bij brand of waters
nood en traden op als handhavers 
van de orde bij troebelen. 
Al voor er gilden bestonden waren er 
organisaties ter verdediging van have 
en goed. Of dit directe voorgangers 
waren van de gilden valt niet meer te 
achterhalen. De oudste vermeldin-

Maarten van Rossum [1478-1555), 
beroemd en berucht veldheer in 
dienst van de hertog de Gelre. Hij 
trok vanaf 1542 door Brabant en 
kwam daarbij ook voor de vesting 
Helmond 

Helmonds Heem 2001 nummer 2 



Midden-Europa in de tiende en elfde eeuw (uit A. De Bont, 
Geschiedkundige Adas, uitgegeven door P. Noordhoff te 
Groningen], 

gen van schutsgilden dateren uit de 
veertiende eeuw. Voor Noord-Bra-
bant is Heusden de recordhouder 
met een vermelding uit het jaar 
1356.̂  

Religieuze broederschappen 

De oudste schutsgilden in Brabant 
zijn ontstaan uit godsdienstige 
broederschappen of fraterniteiten, 
zoals die in heel Brabant bestonden. 
Sommige zeker voor de dertiende 
eeuw, zoals de Helmondse O.L 
Vrouwe-Broederschap. Deze broeder
schappen hadden een zuiver kerke
lijk karakter Vele hebben zich in de 
loop van de veertiende eeuw en later 
omgevormd tot schutsgilden, tot 
gilden van de wapenen, al bleven zij 
hun kerkelijk karakter ook toen nog 
grotendeels behouden. Naast de 
aldus ontstane vroegste schutsgilden 
beginnen in diezelfde veertiende 
eeuw nieuwe gilden op te rijzen. Hun 
aantal nam dermate toe, dat in de 
zestiende eeuw slechts weinig ge
meenten in Brabant geen schutterij 
bezaten. Vele hadden er meer dan 
één, Helmond en Oirschot zelfs vijf" 

De broederschappen ontstonden 
vroeg in de twaalfde eeuw in Italië en 
Zuid-Frankrijk. Het waren religieuze 
groeperingen ter verering van de H. 
Maria. Zij ontstonden als reactie op 
de ketterijen van die tijd. Het idee 
van de broederschap verbreidde zich 
naar het noorden. Aan het einde van 
de dertiende eeuw bereikte dit idee 
het huidige West-Duitsland en Ne-
deriand." 

De godsdienstigheid stond in de 
veertiende en vijftiende eeuw op een 
hoog peil. Het geloof was de kern 
waaromheen het leven draaide. Het 
aardse bestaan was slechts een 
tussenstation op weg naar de 

eeuwigheid. Daarom was het hele 
leven erop gericht een goed christen 
te zijn. Een van de gevolgen was het 
ontstaan van allerlei religieuze 
Ibedellorden. 
Brabant genoot in de vijftiende eeuw 
een betrekkelijke welvaart. In Hel
mond valt dit hoogtepunt ongeveer 
tussen 1350 en 1450.'Tussen 1232 
en 1240 kreeg Helmond stadsrech
ten. In de loop van de veertiende 
eeuw ontstond een nieuw, stenen 
kasteel en verhuisde de parochiekerk 
naar het centrum. De stad werd 
omwald, handel en nijverheid kwa
men tot bloei en leidden tot de 
vorming van stadsbestuur en gilden
wezen. 
In de dertiende eeuw verieenden de 
hertogen van Brabant veel plaatsen 
stadsrechten, waardoor de steden tot 

ontwikkeling kwamen. Daarmee kre
gen de burgers meer zelfstandigheid. 
De adel groepeerde zich in ridderor
den met sociaal of religieus karakter, 
zoals de Duitse Orde. De laagste 
groepen in deze standenmaatschap
pij bleven ongeorganiseerd. De mid
dengroep van de burgerij vormden 
religieuze broederschappen, ambachts
gilden en schutsgilden. 

Omvorming 

Elke georganiseerde groep zorgde 
ervoor in de kerk een eigen altaar 
met priester te hebben, waar voor het 
zielenheil van de leden en ter ere van 
de patroonheilige missen werden 
opgedragen. Tussen de broeder
schappen en de schutsgilden beston-
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De uitvaart van de 72-jarige Jan de Hair op W februari 1982. Jan was her
haaldelijk jonge deken. In de jaren tachtig was het nog gebruik om het vaan
del over de kist te draperen voordat een koningsvest daarop werd gelegd. 
Vanwege het snelle beschadigen van het vaandel is het gilde van dit gebruik 
afgestapt (foto: Carol Coolen], 

Het standaardvaan van St 
Catharina, voorheen pro
cessievaan van de H. Hartkerk 
in de Veestraat (foto: Marden 
van Santvoord}. 

den veel overeenkomsten Beide waren 
religieus van karakter en de broeder
schapszin stond bij beide hoog in het 
vaandel. De leden zorgden voor hun 
broeders die het niet goed ging, 
bijvoorbeeld door ziekte. Waren de 
broederschappen specifiek religieus 
gericht, de schutsgilden concentreer
den zich op hun wapentuig en 

verdedigende taak. De Noordbra
bantse schutsgilden lijken nogal eens 
voortgekomen te zijn uit de broeder
schappen. Soms geven de statuten van 
de gilden - de zogeheten Igildenl-
kaarten - aan dat een omvorming 
heeft plaatsgehad In andere gevallen 
valt omvorming af te leiden uit naam
geving, kleurgebruik in kleding en 

vaandel en dergelijke." De kleur blauw 
heeft betrekking op Maria, rood slaat 
op martelaren en groen op 'belijders 
van het geloof, de heiligen die niet 
gemarteld zijn. 
Een ander deel van de schutsgilden 
is als zodanig opgencht, zonder eerst 
een religieuze broederschap geweest 
te zijn. 

Het gilde trekt voor het eerst naar de 
eigen schutsboom aan de Pan-
nehoefselaan in mei 1953. V.l.n.r. 
Loet van Berlo, Janus Bosch, Sjef 
Verhagen, Cees Grootjen, Witn 
Drouen, koning Hannes van Duijn-
hoven, Cees Konings, een onherken
bare vaandeldrager en Harrie van 
Mierio (foto: Martien van Sant-
voord). 
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Ontstaan van de 
Helmondse schutsgilden 

Frenken schreef in 1922 een boekje 
over de Helmondse schutsgilden. Hij 
onderscheidde er vijf 
Het Colveniersgilde, of de Schut van 
O.LVrouw van Zeven Weeën. Dit 
werd opgericht in 1186; was medio 
de negentiende eeuw niet meer 
actief, maar werd in 1870 
heropgericht." Frenken veronderstelt 
dat het Colveniersgilde in oorsprong 
een zuiver godsdienstige broeder
schap was met de naam Broeder
schap van O.LVrouw. Deze broeder
schap vormde zich in de eerste helft 
van de zestiende eeuw om tot een 
schutsgilde, dat 'vuurroers' of 'colo-
veren' gebruikte. Vanaf die tijd komt 
de naam Colveniersgilde in zwang."̂  
Het schutsgilde van St. Joris of St. 
George. Dit gilde werd ook aange
duid als 'oude schuts'. Medio negen-
Uende eeuw is dit gilde ter ziele 
gegaan." Omdat het gilde van St. 
Joris aangeduid werd als oude schut, 

In Toodkoper gegraveerde Catharina 
die op een messing trotnketel is gesol
deerd Deze Catharina dateert uit de 
twintigste eeuw [Martien van Sant
voord). 

zal het vóór het Catharinagilde zijn 
opgericht. Het gilde van St. Joris is 
zonder twijfel opgericht als schuts
gilde om de stad en haar inwoners te 
beschermen. 
Het schutsgilde van St. Catharina-
Barbara-Agatha, vermoedelijk opge
richt in 1401.'' In de loop van de 
vijftiende en zesriende eeuw verdwij
nen de namen van Barbara en 
Agatha. 

Het schutsgilde van St. Anthonis, 
ontstaan vóór 1533; in 1607 
bestond dit gilde niet meer 
Het schutsgilde van St. Sebasriaan, 
begin zeventiende eeuw ook aange
duid als 'jonge scutterije' en ontstaan 
vóór 1546." 

In 1809, bij het bezoek van koning 
Lodewijk Napoleon aan Helmond, 
bestonden hier ter stede nog vier 
schutsgilden; het Antoniusgilde was 
verdwenen.'"' 

Het Catharinagilde 

Over de vroegste geschiedenis van 
het Catharinagilde is niets bekend. 
Er bestaat geen archiefstuk meer 
waarin het stichtingsjaar is vastgelegd. 
Op initiatief van de toenmalige 
erevoorzitter August Sassen werd in 
1901 het vijfhonderdjarig bestaan 
gevierd. Sassen had uit een intussen 
verioren gegaan handschrift, een 
renteboekje, het jaar 1401 als stich
tingsjaar afgeleid. Ook de toenmalige 
secretaris, G. Kersten, had het jaar 
1401 in het boekje gezien, althans 
volgens Alphons Niessen, vijftig jaar 
later'^ Frenken trekt dit stichtingsjaar 
in twijfel en houdt het op ongeveer 
1446."' 

Wel is bewaard gebleven een sche-
penakte uit 1420 waarin het altaar 
van Sint Catharina in de Helmondse 
kerk (in de Hage] wordt genoemd. 
Dit altaar is gesticht door een pries-

Het eerste schild van koning Sjefvan 
lAerop (foto Martien van Santvoord]. 

ter, Godart uit den Hagen. Acht jaar 
later, op 12 mei 1428, wordt een erf 
in de Hage genoemd dat toebehoort 
aan dit altaar. 

In 1446 bestaat de Sente Katherij-
nen-Bruderscappen in ieder geval 
wel en op 4 juli 1448 meldt een acte 
dat het gilde 'kortelings' opgericht is. 
Zo'n aanduiding kon in de akten 
decennia lang meegaan, dus hoe kort 
geleden 'kortelings' in 1448 was, is 
niet te zeggen. 
M snel kreeg het gilde grond en 
grondopbrengsten geschonken. Meer 
dan een eeuw lang komt dit Hel
mondse gilde in de schepenakten voor 
onder de naam Bmderscappe van St. 
Catharina-Barbara-Z^atha. Dit is een 
wat ongebmikelijke combinatie. Ge
woonlijk komen Catharina, Barbara en 
Magdalena samen voor als verper
soonlijking van geloof hoop en liefde. 
De combinatie van Catharina en 
Agatha doet vermoeden, dat dit gilde 
oorspronkelijk belast werd met de 
oi^anisatie van de brandbestrijding. 
De combinatie van St. Catharina en 
de H. Barbara komt veel voor De H 
Barbara staat dan voor het actieve le
ven, terwijl St. Catharina het contem
platieve leven symboliseert. 
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Sr. CATHARINA - Sr. BARBARA - Sr. AGATHA 

Catharina stierf in het begin van de vierde eeuw de 
marteldood in Alexandrië, Egypte. Ze was een bijzon
der kind: rijke ouders, begaafd meisje, geleerd en zeer 
mooi. Een kluizenaar vertelde haar over het christelijke 
geloof Catharina liet zich dopen en ze besloot niet te 
trouwen. Ze was achttien toen ze zich verzette tegen de 
aanbidding van heidense goden en keizer Maximinus 
1309-313) van wreedheid berichtte. In de tempel 
gooide zij een afgodsbeeld omver De keizer bewees 
dat er enige waarheid zat in wat Catharina zei. Hij liet 
haar vreselijk martelen, nadat ze stand had gehouden 
na een gedwongen dispuut met vijftig geleerden. Deze 
geleerden bekeerden zich tot het christendom. Maxi
minus liet de geleerden de marteldood sterven. Hij liet 
Catharina vastbinden op een rad met scherpe messen, 
die haar zouden verscheuren. Catharina nam echter 
haar toevlucht tot gebed en zie: het rad brak Al weer
hield dat mirakel de wrede keizer er niet van om 
Catharina toch ter dood te brengen. Ze werd gegeseld 
en onthoofd. Haar lichaam werd door engelen naar de 
berg Sinaï gebracht en daar begraven.'' 

Deze samenvatting bewijst dat historiciteit niet altijd 
nodig is om een zeer vereerd heilige te worden. Catha
rina is één van de volledig legendarische heiligen van 
wie men zich kan afvragen of er ook maar een kern 
van waarheid in de legende zit. En net als bij veel 
heiligenverhalen is daar in de loop der tijden het 
nodige bij verzonnen. Zo is het overbrengen van haar 
stoffelijke resten naar de Sinaï een latere toevoeging. 
Het oudste bekende verhaal over de heilige Catharina 
dateert uit de zesde of zevende eeuw. Toen is haar pas-
sio (verhaal over marteldood) in het Grieks geschreven 
en daarna in het Latijn en verschillende volkstalen 
vertaald. Haar oorspronkelijk Griekse naam is Ai 
Katerinè, wat betekent 'de reine'. In de middeleeuwen 
nam haar verering een geweldige vlucht. 
In andere versies van het verhaal srierf Catharina van 
Alexandrië de marteldood onder keizer Maxentius, die 
regeerde van 305 tot 312. Zij zou zich in het chris
tendom verdiept hebben en zich laten dopen nadat 
de maagd Maria haar in een visoen had gewaarschuwd 

Het medaillon van het oude vaandel, dat verloren 
ging" bij de brand in 1956. Aan de hand van deze foto 
kon het nieuwe vaandel een vrijwel identiek medail
lon krijgen. Het huidige vaandel van het Catharina-
gilde dateert van 1981 (foto: Marden van Santvoord). 

dat een ongedoopte ziel niet welkom was in de hemel. 
Toen de keizer een feest gaf ter ere van alle Romeinse 
goden, liep de achttienjarige Catharina de tempel bin
nen en verklaarde dat al die goden bij eikaar totaal 
machteloos waren. De keizer liet vijftig geleerden ont
bieden om haar te overtuigen van zijn gelijk maar het 
omgekeerde gebeurde. Nadat de falende geleerden op 
de brandstapel gezet waren, liet Maxentius Catharina 
geselen en opsluiten. De keizerin hoorde van haar 
wijsheid, zocht Catharina in het gevang op en liet zich 
eveneens bekeren. "Waarop de keizer zijn vrouw liet 
onthoofden en Catharina op een wiel met scherpe 
punten binden om te sten/en. Het apparaat brak door 
haar gebed in stukken en daarom liet hij haar het 

Helmonds Heem 2001 nummer 2 13 



hoofd afslaan Ten teken van haar 'maagdelijke zuiver
heid', zou er geen bloed maar melk uit de wond 
gevloeid zijn '̂  

Cathanna is de beschermheilige geworden van o a 
theologen, filosofen, advocaten, de universiteit van Pa-
njs, jonge meisjes en gehuwde vrouwen, wagenmakers 
en molenaars Zij is een van de veertien noodhelpers 
en patrones van het aartsbisdom Utrecht Haar 
naamdag is 25 november, een 'lotsdag' die niet alleen 
het begin van de winter markeert maar ook het weer
type voor de daarop volgende tijd zou bepalen "Vorst 
op Sint-Cathanna, dan vnest het zeven weken lang' 
Zij wordt afgebeeld als een jonkvrouw met een kroon 
op het hoofd, één in de hand [ten teken van haar 
filosofische kwaliteiten), een zwaard en vooral het 
gebroken rad Soms ligt de keizer aan haar voeten Met 
Barbara en Magdalena vormt zij de Dne Santinnen, de 
verpersoonlijking van geloof, hoop en liefde De volks
devotie roept Cathanna aan tegen zweren en nng-
worm die ook Katrijnswiel werd genoemd Cathanna 
wordt onder meer vereerd m Wouw, Stabroek en op 
de berg Smai 

H. Barbara 
Op 4 december heeft de heilige Barbara haar feestdag 
Ook over haar is vnjwel niets met zekerheid bekend 
Misschien is zij gestorven in het jaar 306 Volgens de 
zeer ongeloofwaardige overlevenng was zij de zeer 
schone dochter van een aanzienlijk man uit Nico-

medie m het huidige Turkije Nadat zi] overstapte naar 
het chnstendom, zou haar vader haar m een toren 
hebben opgesloten en haar hebben laten martelen 
Toen ZIJ stand hield, sloeg hij haar eigenhandig het 
hoofd af Vader Dioscoms werd daarop zelf door de 
bliksem gedood Op grond hiervan geldt Barbara als 
beschermster tegen brand en bliksem en tegen een 
plotselinge dood Haar verenng was in de llatel Mid
deleeuwen algemeen, als patrones van gevaarlijke 
beroepen, in het bijzonder van artilleristen en mijn
werkers Vanwege de toren is ze patrones van de 
klokkenluiders en klokkengieters Barbara wordt afge
beeld als een jonge vrouw met kroon en martelpalm, 
met als attnbuten zwaard, cibone, pauwenveer, kelk, 
kanon, en een toren met dne ramen Zij is een van de 
belangrijkste noodhelpsters In Limburg kennen ze H 
Barbara als huishoudster van Sinterklaas die ook mee
helpt met cadeautjes uitdelen Limburg telt nog vier 
Barbara-gilden of broederschappen, Brabant zeven 

H. Agatha 
Agatha wordt aangeroepen tegen brandgevaar Zij was 
een voorname chnsün uit Catanie op Sicilie rond het 
jaar 250 Ze werd om haar chnstelijk geloof en 
kuisheid gedood Haar passio onder zware foltenngen 
wordt verschillend overgeleverd Zo zou zij over bran
dende kolen zijn gesleurd en werden haar de borsten 
afgesneden Deze borsten zijn ook wel tot broden ver
basterd Agatha wordt alom vereerd Ze is patrones van 
Catanie, van de ijzergieters en van de mijnwerkers 

Ontwikkeling van vijftiende tot twintigste eeuw 

De geschiedenis van de schuts
gilden is nauw verbonden met de 
landelijke en regionale geschiede
nis. Tussen 1400 en 1450 komen 
de schutsgilden tot volle bloei. Ta
ken als brandweer, ordebewaking 
en erecorps bij feestelijke gelegen
heden behoorden tot hun activi
teiten. 

De oudste schutsgilden van Hel
mond, het St Jonsgilde en het St 
Cathannagilde, zijn rond 1400 
ontstaan Dat is gelijktijdig met het 
opwerpen van een stadswal met 
poorten ter verdediging van de stad 
Waarschijnlijk zijn deze schutsgilden 
wel degelijk opgencht om in 
voorkomende gevallen de verdedig

ing van de stad ter hand te nemen 
en branden te blussen Het Colve-
niersgilde is in de zesüende eeuw 
ontstaan Haar voorfoper, de Broe
derschap van OLVrouw van de 
Zeven Weeën, was louter een godsdi-
ensdge broederschap In de zeven-
nende eeuw wordt zij nog dne maal 
als broederschap vermeld In 1618 is 
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In 1981 schoot oude deken Marden 
van Santvoord zich opnieuw tot 
honing. De eerste keer was in 1955. 
De restanten van de vogel zijn tradi
tiegetrouw voor de koning (foto: 
Martien van Santvoord]. 

een gildenkaart van de Colveniers 
goedgekeurd door de heer van Hel
mond " 

Het IS wel zeker, dat de schutsgilden 
in de tweede helft van de zestiende 
eeuw niet (meerl als burgerwacht 
fungeerden De door de stad 
aangestelde burgerwacht, bestond in 
die tijd uit 'rotgezellen' Dtze werden 
vrijschutten, jonggezellen en soms 
kortweg schutten genoemd Het 
spreekt vanzelf, dat leden van de 
schutsgilden ook wel als rcitgezellen 
gediend zullen hebben, maar de 
schutsgilden als zodanig waren toen 
niet belast met de verdediging van 
heer en stad Zij gebmikten hun 
wapens wel bij de handhaving van 
de orde tijdens processies maar in 

Beeldenstorm getekend door Frans 
Hogenherg. Vanaf 10 augustus 1566 
werden kerken en kloosters in de 
Nederlanden bestormd en het 
interieur vernield (origineel: Adas 
van Stolk). 

EEN ONGELUKJE 

Het schieten met de coloveren, oftewel met het geweer, was in de zeven
tiende eeuw niet van gevaar ontbloot Op 21 mei 1646 ging het een en 
ander mis bij het Colveniersgilde Peter Willemssen, een van de gilden-
broeders van OLVrouw van de Zeven Weeën [== het colveniersgilde], 
stond 'onder de boom of muelen daer men de papegaai zoude schieten 
naer ouder gewoonte' Het 'roer' van Peter sprong op een gegeven ogen
blik los en ging onbedoeld af De kogel trof een van de omstanders, 
Clacs Janssen, in zijn been Claes overleed daaraan Zijn weduwe, Ma-
njcke, dochter van Gemt Handncx, heeft 'om de liefde Godts voor
noemde Peter Willemssen kwijtgescholden ende vergeven', zoals haar 
man dat ook had gedaan op zijn sterfbed, evenals de gezamenlijke 
gildenbroeders Op 5 juli 1646 maakten ze daar met zijn allen een akte 
van op voor schepenen van Helmond Peter is dus niet veroordeeld ' Zie 
ook het kader met de bnef van CFWesselman, waann hij vermeldt, dat 
geen vervolging werd ingesteld als een ongeluk plaats had nadat de vogel 
'behoorlijk bevnjd' was 

hoofdzaak als middel tot vermaak, 
zoals bij het jaarlijkse koningschieten 

BIJ de beeldenstorm in 1567 gingen 
grote aantallen kerkelijke attnbuten 
verloren, ook van de gilden Later, tij
dens de Opstand (Tachügjange Oor
log, 1568-1648], had de bevolking 
regelmatig te lijden van rondtrek

kende troepen en bendes De hierbij 
voorkomende branden hebben ook 
de eigendommen van de gilden niet 
ontzien Hoewel over Helmond niets 
bekend is, hebben tijdens de 
Opstand diverse gilden in Nederland 
zich duchug geweerd bij oorlogshan
delingen 

Helmonds Heem 2001 nummer 2 15 



t/*^ 

Een van de oudste foto's uit de col

lectie van het St Catharinagilde is 

deze uit 1892. De foto is gemaakt 

tijdens een schietwedstrijd begin juli 

bij lokaal Diana aan het Binders-

eind. Zowel harmonie Phileutonia 

als de fanfare van de Kon. Ned. 

Machinefabriek (Begemann) zorg

den voor de muzikale omlijsting. De 

grote poppen werden meegedragen 

door het Akkermansgilde uit Venlo. 

Op 15 januari 1966 brengt Alphons 

Messen van het St Catharinagilde 

de eed van trouw aan de nieuwe 

Helmondse burgemeester, Jacques 

Geukers. Een onderdeel van deze 

ceremonie is het zwaaien van het 

vaandel over het hoofd van de eerste 

burger. De andere gildenbroeders 

zijn v.l.n.r. Jan Verspaget, Wim 

Drouen, Sjef van Lierop (koning) 

Martien van Santvoord (kapitein) en 

Eef Luijben (tamboer) (foto: atelier 

Prinses). 

Een kwitantie van het gdde voor de 

heer van Helmond, C.F. Wesselman 

U: "De Heer van Helmond debet aan 

de St Catharina Gilde te Helmond 

de Somma van 3 gl 3 st voor de jaar

lijkse pagt aan voors. gilde ver

schuldigd voor het jaar 1827, 

voldaan, namens de gilde, de deken, 

D. van de Waterlaat" Wat de heer 

van Helmond pacht (huurt) is 

onbekend. 
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De zeventiende eeuw 

Over het algemeen genomen kwam 
de ontwikkeling van de schutsgilden 
in de zeventiende eeuw tot stilstand 
en ging zelfs achteruit. Niettemin 
bleven veel schutsgilden actief 
Rond het Twaalfjarig Bestand 11609-
1621] laten de Noordbrabantse 
gilden een opbloei zien. Overal 
wordt koning geschoten en worden 
volop koningsschilden aan de zilver-
schatten toegevoegd." 
In de tweede helft van de zeven
tiende eeuw richtte men heel wat 
gilden opnieuw op. Bij die her
oprichtingen in de tijd van de 
Republiek moest men in het Bra
bantse land voortaan ook toestaan 
dat [invloedrijkel protestanten kon
den toetreden. Een Helmonds voor
beeld hiervan is het Onze Lieve 
Vrouwe- of Colveniersgilde. In het 
decennium 1657-1667 was het Col
veniersgilde slapend. De heroprich
ting in 1667 ging uit van een protes
tant [Geerloff Suijckers] en een 

katholiek (Dirck Roeffsj. Drie gere
formeerden traden toen toe tot dit 
gilde.̂ ' 
Allengs verschuift het karakter van de 
schutsgilden van beschermen en 
beschutten naar folklore. Het praktisch 
doel was en bleef in veel gevallen -
naast het onderiing dienstbetoon -
ontspanning, amusement, sport en 
wedstrijd. Vooral bij publieke 
feestelijke gelegenheden had de 
wereldlijke en geestelijke overheid de 
gilden hard nodig om de festiviteiten 
de nodige luister bij te zetten. Een 
stads- of dorpskermis had in die 
dagen weinig te betekenen zonder het 
optrekken van de schutterij en het 
papegaai- of vogelschieten.-' 
De schutsgilden verieenden diensten 
aan stad en heer Ze haalden bijvoor
beeld de nieuwe (kasteellheren mee 
in en zij deden de vertegenwoordi
gers van de Staten-Generaal, die in 
1648 in Helmond de tienden had
den verpacht 'uijtgeleij' en 'convo-
yeerden' hen. De Brabantse gilden 
stonden bij de overheid in de gunst 

Dit bosperceel in de buurt van tuincentrum Van de Velden is momenteel het 
enige stuk onroerend goed van het Catharinagilde [fotograaf onbekend). 

en plaatselijke bestuurders stelden de 
diensten van de gilden op prijs. Veel 
heren van heeriijkheden aanvaard
den het beschermheerschap van een 
schut en droegen mede (financieell 
zorg voor hun uitrusring. De Hel-
mondse jonkheren Van Cortenbach 
namen zelfs actief deel aan het 
gildenleven. Zij trokken aan het 
hoofd van het corps onder het 
gildenvaandel mee op, schoten de 
vogel en zaten mee aan aan de 
gildenmaaltijden.^' 

De gilden kregen regelmatig goe
deren of geld van de bezitters van de 
heerlijkheid of het stadsbestuur, als 
dank voor bewezen diensten. Boven
dien betaalden leden een entreegeld 
en (vaak forse) boetes. Via schenkin
gen en legaten van leden of hun 
nabestaanden kregen de gilden ook 
grond in eigendom. Deze werd door 
de gildenbroeders gezamenlijk 
bebouwd of bewerkt om inkomsten 
te genereren. 

Franse tijd en 
negentiende eeuw 

Ten gevolge van de Franse Revolutie 
zijn - aan het einde van de acht
tiende eeuw - veel gilden opgeheven. 
De ambachtsgilden werden verbo
den omdat de voorrechten van 
gilden niet strookten met de 'vrijheid, 
gelijkheid en broederschap'. De 
schutsgilden kwamen er niet beter af 
Hun bezittingen werden verbeurd 
verklaard en verkocht als het gilde 
geen voorzorgsmaatregelen had 
getroffen. 
Ook de periode na de Franse over
heersing is geen rooskleurige geweest. 
De meeste gilden waren verdwenen 
oftewel - in gildentermen - slapende. 
In de negentiende eeuw werd de 
landsverdediging op een andere leest 
geschoeid. Vanaf 1815 - en definitief 
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bi] wet van 1827 - werd de 
NdUonale Garde opgencht, die 
bestond uit dienstdoende en rus
tende schutterijen Daarmee deed de 
dienstplicht haar intrede en waren de 
schutsgilden overbodig 

Het schutsgilde, dat tot die tijd 
gildenbroeders had die zich vrijwillig 
aanmeldden, dreigde te veranderen 
in een Naüonale Garde waarvan het 
lidmaatschap verplicht gesteld zou 
worden Iedereen die daartoe kans 
zag, probeerde zich hieraan te ont

trekken Hetzij door verhuizing, hetzij 
door afstand te doen van het lid
maatschap van het gilde Gilden-
broeders waren gewilde potentiële 
leden van de Nationale Garde, 
omdat ZIJ bij de schuttersfeesten blijk 
hadden gegeven enigszins bedreven 
te zijn m het schieten met het 
geweer 

De meer gegoede burgers stapten uit 
de schut Daarvoor in de plaats kwa
men leden van minder allooi, wat het 
gilde in korte tijd een zeer slechte 
naam bezorgde Zo slecht zelfs dat 

Het CatharinagiMe bezit drie windvanen. Het 
oudste exemplaar is ondergebracht bij het 
gemeentemuseum, in het gildenhuis [tegen
woordig de Gaviolizaal) bewaart het gilde de vaan 
die bij Peer van Hoey (boerderij de Kemenade] op 
de schutsboom stond tot circa 1970. De nieuw
ste vaan is in 1985 geplaatst op de herinne-
ringsschutsboom. Deze is van roestvrij staal en 
waait met alle winden mee (foto: Frans Martens, 
Deume], 

Ingezonden 
1882. 

een nieuw reglement voor het 
Cathannagilde in 1827 door Gede
puteerde Staten van Noord-Brabant 
werd afgekeurd na een negatief 
advies van de distnctsschout CF 
Wesselman van Helmond 

In 1824 stelde de regenng van ko
ning Willem I een onderzoek in naar 
de staat van goederen en bezittingen 
van de gilden Een kwart eeuw na de 
Franse pogingen de bezittingen van 
de gilden te confisqueren, was ook 
deze overheid erop uit om de bezit
tingen van de schutsgilden in haar 
bezit te krijgen Dit valt af te leiden 
uit de vragenlijsten, die de schouten 
van de gemeenten in moesten 
vullen CF Wesselman II van Hel
mond schreef in verband daarmee 
een lezenswaardige en gedegen bnef, 
die hiernaast is afgedmkt 

brief 'van een honorare lid' op 1 juli 

iii€ii:zoivoi:.v ww VH 
(Bniten verantwoordelijkheid der Redactie). 

Jongstleden Zondag gaf St. Hubertua te 
Tüngelre een concours met de buks waar 
tegenwoordig waren acht en twintig gezel
schappen als ook onee gilde broeders van 
SL Catrien, dat bgna v$f honderd jaren be
staan heeft, en nog nooit hebben s\j getoond, 
dat het schutters waren, doch na hebben zy 
2icb den moed gegeven, om dit concours bg 
te wonen en onder die acht en twintig ge
zelschappen heeft at. Ctttrien den Eerste 
prys behaald; het is mg >eer aangenaam 
lede» van de Schntterg, dit van u tehooren 
en ik hoop en twgfel niet of dit strekken 
iiw gezelschap tot meerdere honoraire leden 
opdat gij dikwerf een concours bij kunt 
wonen en dan weder om huiswaarts keeren, 
dtit men kan zeggen, St. Catrien is naar 
bet concours gewekt en bedt sich wederom 
met een pr^s vereerd. 

/ <i ia SJ ^ ^ Honorare Lid. 
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BRIEF VAN CAREL FREDERDC WESSELMAN VAN HELMOND 1824 

Ter voldoening aan het besluit van UHEG [= uw 
hoog edel geborene] van den 25e november 11 no 3 
heb ik de eer UHEG bi] deze te doen toekomen de 
bi] mi] mgekomene antwoorden op de gedane vraag 
punten ten aanzien der goederen en bezittingen der 
voormaals in deze provincie bestaan hebbende schut 
tenjen 

Ik heb bij het mzien van dit stuk enigszins m twi]ftl 
gestaan of door voormaals bestaan hebbende schut-
tenjen die gildens of broederschappen verstaan 
moeten worden, welke alhier ondtr de naam van 
gulden, schutten, of schutterijen bekend en in alle 
gemeentens aanwezig zijn, te meer wijl mij geene wet 
of veujrdening bekend is, waarbij deze zoogenaamde 
schuttcnjen zijn afgeschaft en zij ook, hoezeer op 
veele plaatsen m verval geraakt, nog werkelijk bestaan 
Daar intussen alle schouten de opgaven van deze 
schuttcnjen gedaan hebben en er buitendien nergens 
eenige schuttenj van ecnen andere aard bestaat noch 
bestaan heeft, zoo heb ik vermeend, na dit vooraf 
aangemerkt te hebben, ten aanzien dezer schuttenjen 
in eenige bijzonderheden te moeten treden 
Ik heb mi] moeite gegeven om den oorsprong en 
strekking dezer broederschappen op te sporen Ik heb 
mij ten dien einde de zoogenaamde kaarten of 
organieke wetten, waarvan sommige schuttcnjen nog 
voorzien zijn, doen vertonen Het is mij bij deze gele
genheid gebleken, dat deze scuttenjen merendeeis m 
de veertiende en vijfinende eeuw zijn ingesteld en wel 
door de heeren der heerlijkheden (wier gezag destijds 
vnj wat groter dan tegenwoordig moet geweest zijn] of 
door de hertogen van Brabant zelve De pnmitieve 
instelling had voornamelijk verdediging van eigen 
haardsteden ten doel, zoodat men de schutterijen als 
eene soort van Nationale Garde moet beschouwen, 
die destijds nog meerder dan thans noodzakelijk was 
De bijna bestendige oorlogen der hertogen van Bra
bant met die van Gelderland, met de graven van Hol
land en met de bisschoppen van Luik, gaven veelal 
aanleiding tot strooppartijen, die enkel plundenng en 
brandsochtmg ten doel hadden en het is voor
namelijk om zich tegen zoodanige vijandige bezoeken 
krachtdadig te kunnen verzetten, dat men de schut

terijen heeft opgengt Men behoeft slechts de vroegere 
geschiedenis van dit gewest in te zien om zich te over
tuigen welke groote verwoesting door de Gelderschen 
door zoodanige stroopenjen zijn aangengt Er zijn in 
mijn distnct weinige gemeentens die met eens of meer
malen zijn uitgeplunderd en afgebrand 
Naar de geest dier tijden wierd met deze politieke 
instellingen tevens het godsdiensnge verbonden ledere 
schutterij begaf zich onder de onmiddellijke 
bescherming van een of andere heilige, waarnaar zij 
haren naam voert en wiens naamfeest als patroon of 
patronesse nog in den tegenwoordigen tijd jaarlijks 
plechtig gevierd wordt Eertijds ging dit vieren met 
omgangen en processien gepaard en ik vinde in eenige 
kaarten dat iedere gildebroeder op eenige zekere boete 
verpligt was die processien met eene brandende 
waschkaarse in de hand te vergezellen De latere 
vcreenigmg der opgenoemde landen onder denzelfden 
souverein, waardoor die kleine strooppartijen ophiel
den, de inngting van vast bezoldigd knjgsvolk dat 
bestendig in dienst bleef, waardoor de schuttenjen 
minder noodzakelijk wierden en eindelijk de overgang 
dezer landen onder het gebied van de Republiek der 
Vereenigde Nederlanden, ten gevolge van welke ook de 
processien ende of godsdienstige omgangen moesten 
ophouden, hebben veroorzaakt, dat deze schuttenjen 
geheel en al van hunne oorspronkelijke instellingen 
zijn afgeweken 

Zij hebben thans volstrekt geene nuttige strekking en 
de bezigheden bepalen zich alleen tot het houden van 
dnnkgelagen, het houden van optochten op de 
patroondagen en kermis, als wanneer er ook gewoon
lijk naar den vogel of papegaay geschoten wordt De 
schuttenjen zijn te zamen gesteld uit eene kapitein, een 
vaandng, twee dekens, een koning en voor het ovenge 
uit gildebroeders 
De kapitein opent den optocht en wordt gevolgd door 
den vaandng, die met veel handigheid een groot vaan
del weet rond te draayen De dekens zijn de admini
strateurs der broederschap en nemen de functien van 
vrederegters waar, eene somwijle vnj moeilijke taak, vooral 
als de broeders wat sterk gedronken hebben Koning 
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wordt men door den vogel af te schieten Deze wordt met 
zilvere platen omhangen Wanneer hij dên vogel dne 
reizen achter eikanderen afschiet, wordt hij keizer en 
behoeft dan zijn leven lang geduurende niets te verteren, 
maar moet door de ovenge broeders vnj gehouden wor
den Alle schuttenjen die St Sebastiaan tot patroon 
hebben, bedienen zich in het schieten naar de vogel van 
pijl en boog De ovenge schuttenjen hebben snaphanen 
De schuttenjen van St Jons hebben eenen standaard-
njder, namelijk een der broeders, te paard gezeten, heeft 
een vaandel in de regter hand, op welk vaandel het beel
tenis van St Jons, gedmkt, geschilderd of geborduurd is 
Voor het jaar 1795 mogt er niet naar den vogel geschoten 
worden of hij moest bevnjd zijn Dat is de kwartier
schouten of die hunne functien waarnamen in de zoge
naamde statendorpen en de drossaarden in de heer
lijkheden moesten dnemaal naar den vogel schieten 
alvorens een der gildebroeders zijn snaphaan mogt lossen 
Dit gebmik is waarschijnlijk opgekomen om het ontijdig 
schieten te beletten Ook is mij menigmaal verteld dat 
wanneer er bij het schieten naar eenen behoorlijk bevnj-
den vogel door het spnngen of het afgaan van een 
snaphaan een ongeluk plaats had, en van de zijde van het 
publiek mimstene geene cnmineele acüe kon geïn
stitueerd worden Zooveel is zeker, dat zoo ik meen, m 
1786 te Bakel door het spnngen van een snaphaan onder 
den vogel dne doden gebleven zijn zonder dat degeene 
wie het ongeluk overkomen is en die er zelfs geen letsel 
van had, op geenerlei wijze ver/olgd is geworden Thans 
nog worden de vogels m mijn dismct door de schoute of 
een der assessoren bevnjd en veelal heeft men ook de 
gewoonte om mij permissie te vragen om eene vogel te 
mogen schieten Ik heb de schouten meermalen 
aangeschreven van den vogel te bevnjden en alvorens 
hiertoe over te gaan de snaphanen ter voorkoming van 
ongelukken te visiteeren en te doen visiteren en alle 
diegeenen waaraan getwijfeld wordt in bewanng te 
houden tot dat de plechtigheid is afgeloopen Ik heb 
gemeend dit te moeten doen wijl de meeste snaphanen 
welke bij deze gelegenheid gebezigd worden, nooit als bij 
het schieten naar den vogel worden gebmikt en niet 
zelden zoo verroest zijn, dat men er zich zonder gevaar 
niet van bedienen kan 

De goederen welke de schuttenjen bezitten, zijn zooals 
uit de ingekomene staten blijkt, over het algemeen zeer 
onbeduidend Even na onze inlijving onder het groote 

keizemjk vernam men dat de Franschen in de Belgis
che provinciën de vaste goederen en renten die aan 
gelijksoortige schuttenjen behoorden, hadden gese-
questreerd Daar men vreesde dat het hier insgelijks het 
geval zoude wezen, zoo hebben verscheidene schutte
njen goed gevonden hunne vaste goederen, die echter 
ook niet veel beteekenden, te verkoopen en op naam 
een der gildebroeders te doen stellen Ook zijn in 1813 
verscheidene schuttenjen geheel in verval geraakt, 
doordien in dit jaar eene voorloopige aanschnjving van 
den toenmalige prefect aanleiding gaf tot het 
denkbeeld dat er eene Nationale Garde of kustbewaar-
ders zoude worden opgencht, waardoor bij veele gilde
broeders de vrees ontstond, dat zij, verondersteld wor
dende in den wapenhandel enigszins bedreven te zijn 
en met den snaphaan te kunnen omgaan, bij voorkeur 
zouden gegesignecrd worden, hetgeen teweeg bragt, dat 
veele hunne demissie uit de schutterij namen De vaste 
goederen en renten zijn of door de schuttenjen 
aangekocht of zij hebben dezelve bij legaat, donatie of 
anderen wettigen otel verkregen en worden dus evenals 
ander eigendom bezeten Merendeels zijn de inkom
sten ontoereikend om de kosten van onderhoud van 
trommels, vaandels en andere msignien, alsmede die 
der plechtige mis welke op de patroondagen gehouden 
wordt, goed te maken 

Het meerdere hetgeen sommige schuttenjen mogten 
hebben wordt m alle vrolijkheid verteerd In de mrale 
gemeentens van mijn distnct hebben de schuttenjen 
meestal een stukje bouwland m eigendom Dit wordt 
door de dekens beploegd en bezaaid en iedere gilde-
broeder IS verpligt eene kar vol mist te brengen Het 
graan wordt door de dekens ingezameld, gedorst en 
verkocht Het provenu wordt na aftrek der kosten op de 
kermisdagen verteerd Het komt mij voor dat er geene 
redenen kunnen bestaan om opzigtens deze goederen 
beschikkingen te treffen, hetgeen trouwens ook niet 
zoude kunnen geschieden zonder inbreuk op het regt 
van eigendom te maken, te minder wijl, voor zoover ik 
weet de schuttenjen nooit zijn afgeschaft en nog werke
lijk bestaan en waartegen ook, ik ontveins het niet, in 
algemeene kreet zoude opgaan 

De distnktschout 

|wg] Wesselman 
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Zilveren koningsvogel (papegaai), maker en 
datum onbekend. Taxateur G. Schouten 
constateert dat deze vogel gemaakt is door 
de tussen 1844 en 1879 in Helmond werk
zame zilversmid Johannes Hermans. De 
vogel meet veeitien bij vijfden centimeter. 
Volgens het gUde zou de vogel ouder zijn en 
in 1846 door Hermans gerestaureerd zijn 
(foto: Marden van Santvoord). 

Uit de vragenlijsten zijn veel interes
sante gegevens af te leiden. Zo bleken 
op dat moment toch nog mim 300 
gilden te bestaan. Daarvan hadden 
tweeënzestig gilden St. Joris als 
beschermheilige 
Van de schutsgilden die toen 
onroerend goed bezaten, bestaat nu 
nog tweederde De gilden zonder 
bezittingen in 1824 hadden -
achteraf bezien - een slechter 
toekomstperspectief daarvan is nu 
nog maar een derde deel actief-'' 
Het waarheidsgehalte van de 
opgegeven bezittingen dient met de 

nodige omzichtigheid gehanteerd te 
worden. Het verwachte naasten van 
de eigendommen door de overheid, 
werd onder meer ondervangen door 
gildenbezit op naam van (een van de] 
gildenbroeders te zetten.'" 

Na de afscheiding van België in 
1830 leefden de Noordbrabantse 
gilden weer op. Deze periode ken
merkte zich door het in stand 
houden van de folkloristische 
gebruiken en het vermaak van 
gildenbroeders en burgers met schut
tersfeesten. 

A ^ . W. Bekkers 'vrijt' de boom 
waardoor het koningschieten kan 
beginnen tijdens het Helmondse 
landjuweel in 1961 (fotograaf onbe
kend). 

In het jaar 1865 stond het St. Cathan-
nagilde slecht bekend. Het bestond 
'meerdendeels uit leden van de laag
ste volksklasse en stroopers en vilders 
uit de Heistraat en werd spottenderwi
js 'de Vilderschut' geheeten.' " 
Om het in het slop geraakte gilde te 
redden, werden een aantal boeren 
lid van het Catharina. Maar niet lang 
daarna ging het weer zo slecht, dat 
het in 1878 de ondergang nabij 
scheen. De enige twee leden waren 
op dat moment een zekere Hannes 
Pennings en tamboer Jan van Osch. 

Een gildenfeest in 1886 

Negen jaar later ging het kennelijk 
een stuk beter met het Catharina-
gilde. Het gilde was namelijk weer in 
staat een groot gildenfeest te organi
seren. Net als de meeste feesten was 
dat op tweede Pinksterdag, de 
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Tamboer 
door het Gilde Sr. CATHARINA. 

Aanmelding ten ppoedicrste bij 
den Secretaris G. W. KERSTEN, 

GiLiiL SI. ciimmmi. 
B/Iorgen (ZONDAG) om 4 uur, 

zal het gewone Jaarlijksche 

Koningschieten 
plaats hebben, opgeluisterd door de FANFARE 
DER KON. NED. MACHINEFABRIEK, bij 
JAN VAN AALEN, Molenstraat. 

H e l m o n d . Binds eon paar dagen is de 
Gilde „Ut. Catharioa" gevestigd by deo heer 
Jan van Alen ia de Molenstraat. 

Blijkens achterstaande advertentie zal aldaar, 
morgen namiddag om 4 uur, voor den eersten 
keer bet gewone jaariijkbcbe koniogscbieten plaa'.s 
hebbeu, dat 1*1 vordcn opgeluisterd door de 
muziek van èó Fanfare der Koninkl. Nederl. 
Machine fabriek al'iier. 

Zeer seker zal het belaDgstelleod publiek deze 
feestelijkheid bijwonen. 

O e l m o n d . Eene massa volks was II. Zon
dag by den heer Jan van Aaien, om het koning-
schieten bij te wonen, dat aldaar door bet Qilde St. 
Catharioe voor den eersten maal soa worden gehou< 
den. De Fanfare der Eoniokl. Nederl. Machinefa
briek" gaf eenige der beste nummers uit haar reper
toire, die allen flink werden uitgevoerd. In éóo 
woord er heersohte gulle vrolykheid. 

De beer Alphona Theunissen trad als koniag 
van St. Catharine uit het strijdperk. 
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Linksboven: Tamboers werden tot de Tweede Wereld
oorlog ingehuurd. Deze advertentie stond op 31 juli 
1907 in een krant Vanaf 1950 zijn de tamboers wel 
gildenlid 
Links midden: Op 17 oktober 1886 werd Jan van Osch 
begraven, 69 jaar oud en ruim 53 jaar (ingehuurde] tam
boer van het St Catharinagilde. De foto is genomen in 
1883. Jantje van Osch was tot zijn dood een bekende 
figuur. Met een rode pluim op zijn hoge zwarte zijden en 
een sjerp trok hij met zijn grote gildentrom langs de 

huizen van de gildenbroeders om de kermis aan te 
zeggen. Het verhaal gaat dat Jan overal op een borreltje 
werd getrakteerd, zodat hij 's avonds aardig aan zijn taks 
was. 
Rechtsboven: De wedstrijden van 1961. Een tamboer 
serieus aan het trommen op de grote gildentrom (foto: 
atelier Prinses], 
Hieronder: Oudste bewaarde versie (ca. 1 790] van het 
Catharinalied, zoals deze zich bevindt in het fami
liearchiefvan Van Hoeck (G.A. Helmond], 

fttf^'^/it'*^ Cty^--, ^ujia^J^ a^€•/^tx^^'/)^k^/..Ayv^cyu^^-A,^L-

(jr^y^ i-^'^^y>^i C,^^ j ^ ^ ^^tZ^^ZX^^*^^ 

Sinxenmaandag, in dit geval van 1886. 
De schuttersfeesten waren een feest 
voor de gehele bevolking van Hel
mond. Er bestond immers nog geen 
bioscoop, radio of televisie. De jaar
lijkse gildenfeesten en de kermis waren 
gebeurtenissen waarnaar de Hel-
monders uitkeken. Deze feesten duur
den de hele dag en boden een 
kleurige aanblik De dag begon met 
een heilige mis, waarna de gilden-
maaltijd werd genuttigd. 
In 1886 namen vijfentwintig tot dertig 
gilden deel aan het feest in Helmond. 
In hun mooiste uitmonstering werden 

zij aan het volk voorgesteld. De konin
gen waren getooid met het gildenzilver. 
In optocht trokken alle gilden naar het 
wedstrijdveld, voorafgegaan door 
marechaussees te paard en begeleid 
door de plaatselijke harmonie of fan
fare. De bevolking liep massaal uit voor 
dit kleurrijke en indrukwekkende 
schouwspel. Ook de wedstrijden in 
het 'trommen', het vendelzwaaien en 
het koningschieten trokken veel be
kijks. De dag werd besloten met een 
concert van harmonie Phileutonia en 
het Helmonds Muziek Corps. Tot slot 
werd door de gildenbroeders 'de 

maagd verheven'. Dat hield in dat een 
aan de patrones van het gilde gewijd 
lied werd gezongen. Naar verluid is dat 
geschreven door kapelaan (later pas
toor] Johannes Hagelaars"' 
Het lied van Sint Catharina dat in het 
reglement van het Catharinagilde uit 
1870 staat afgedmkt, is kennelijk flink 
verbasterd. Veel begrijpelijker en lees
baarder is het lied zoals dat voorkomt 
in een handschrift in het familiearchief 
van Van Hoeck uit omstreeks 1790." 
Het heet daar 'Liedeken van de 
Heylige en wijse maget en martelares 
Catrina' De tekst luidt als volgt" 
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L I E D VAN S T . C A T H A R I N A V E R S I E 1 7 9 0 

'Liedeken van de Heylige en wijse maget en martelares Catrina' 

Amphion, Mariton, comt musicanten al. 
Nymphen com nu in Sion, verlaat Pamassen dal. 
Blaest trompetten, slaet cymbal, eert die wijste maegt van al, 
roept nu vivat, medebroeders al, bovenal met blij geschal. 
Slaet de trom rommentom, verkondigt deze feest van de alderwijste maegt Catharina. 
Comt Apollo ende Pan, houd u niet langer stom. 
Veriaat nu al Pamassen dal en maekt een blij geschal. 
Verheft die wijste maegt van al! 
Comt, philosophen, comt met al uw heijdendom, 
hoe staet gij met u valse goden altegader stom. 
Philosophen vijfmael tien, staen langs haer neus te zien, 
als verwonderd hoe het can geschièn, het dapper uytsien van Catrien. 

Tnumpheert, viert en eert, dees verheugelijk feest. 
Maekt jolijt, weest verblijt, verheugt u om het meest. 
Vivat! Dat zij eeuwig leeft, die in onse vanen zweeft. 
Roept nu vivat vijftig maal bovenal met blij geschal. 
Blijde schaer altegaer, verheugt Catrina zeer 
en roept nu vivat vijfi:ig keer en nog meer, 
want het is die wijste maegt, dat d'aerd geen wijser en draegt. 
Leeft eeuwig, want waer vont ymant zoo groot verstand op 't lant? 
Wijkt, valse goden van het lant met uw verstant; 
wijkt, die valse goden eert, hoort wat Catrina leert, 
die voor vals disputeert is tot den waren god bekeert; 
loofi; dees maegt in dankbaerheijd, die u uit de doling leijd, 
wierden ook al in 't vier geleijd, en houden haer stantvastigheijd. 

't Vernuft heeft gesuft van dien allerwijste man. 
Maer geen pijn cander zijn die Catrina dwingen can 
dat zij valse goden eert, zij Maxima anders leert. 
Ja, zij doemt en zweert haer goden af tot in 't graf en vreest geen 
Dese maegt die verdraegt veel pijnen ende slagen, 
zij lijd honger ende dorst twaalf dagen. 
Zij wiert op een rat gelijd, tog houd haer stantvastigheijd. 
Nog Maximin en kan niet zien 't bekeren van Catrien. 
waarom hij haer van 't leven rooft en haer onthooft. 
Uit haren hals quam gevloet veel melk maar geen bloet. 
waerdoor hij haar leven dus verkort, op Sinai begraven wort. 
Ooriof broeders, tot haer eer draeijt 't vendel eens te meer, 
vereert haer glorie bij den heer, altijd al meer, altijd al meer 

straf 
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L I E D V A N S T . C A T H A R I N A V E R S I E 1 8 7 0 

Ter illustratie een tweede veisie van dit lied, zoals opgenomen m de reglementen van het gilde uit 1870 en m de 
feestgids van 18 november 1957" In tachtig jaar tijd is de tekst flink verbasterd en onbegnjpelijk geworden 

Asaph kom, Herman kom, kom musiekanten al 
Kom Editon Manon verlaat uw Sionsdal, 
Blaast trompetten, slaat cijmbaal, eert die wijste maagd van al 
Roept nu vivat met ons broeders al, bovenal met blij geschal 
Slaat de trom rondelom, verkondigt deze feest van de allerwijste Maagd Cathnna ' 
Asaph kom, Herman kom, houdt u niet langer stom, 
verlaat nu al Pnncessen-bal en maakt hier een geschal 
Vereert deez' wijste Maagd van al 
Komt, philosophen kom met al uw heidendom 
Hoe staat gij met uw valsche goden allegadcr stom 
Philosophen vijfmaal tien, die staan langs hun neus te zien, 
als verwonderd hoe het kan geschiên zoo wijsheid zien als in Cathnen 

Tnompheert, viert en eert, deez' vreugdelijke feest 
Maakt jolijt, weest verblijd, verheugd u om het meest 
Vivat dat ZIJ eeuwig leeft, die in onze vanen zweeft 
Roept nu vivat, vivat vijftig maal bovenal met blij geschal 
Blijde schaar al te gaar, vereert Cathnna zeer 
Roept nu vivat vijftig keer en nog meer 
want ZIJ IS de wijste maagd dat d'aarde geen wijzere draagt 
Leef ecuwig, want waar vond iemand zoo groot verstand op 't land'' 
Wijkt, valsche goden, wijkt met uw verstand 
Wijkt valsche goden, keert, hoort wat Cathnna leert 
Door valsch gedisputeerd is zij tot haren god bekeerd 
Looft deez' maagd uit dankbaarheid, die uit de doling leidt, 
al wierd zij ook door 't vuur geleid, doch houdt haar standvastigheid 

Het vernuft heeft gesuft van den allerwijste man 
Maar geen pijn kan er zijn die Cathnna dwingen kan 
dat ZIJ valsche goden eert Hunne valschheid zij probeert. 
Ja, ZIJ doemt en zweert hun goden af tot m het graf en vreest geen straf 
Deze maagd die verdraagt veel pijnen en veel smart 
ZIJ lijdt honger en ook dorst twaalf dagen 
ZIJ werd op een rad geleid. Houdt haar standvastigheid 
O' Maximien, ik kan niet zien beweging in Cathnen 
Waarom hij haar het leven rooft en haar onthooft 
Uit haren hals kwam gevloeid veel melk maar geen bloed 
Haar leven dus verkort, tot Sina zij begraven wordt 
Oorlof broeders, tot haar eer, draait het vaandel nog eens te meer 
opdat hare glone zij bij den Heer, altijd almeer, altijd almeer 

«ong daarna, by wüw van ovatie, iqn oud 
«1 «genaardig gUdelied, wat met hei 
iwaalen van Eet geheel vMsleten gilde-
vaandel gepaard ging. 

Na een kwartiertje pauie namv66rhet 
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Pag. 24: Een eikenhouten beeltenis 
van Sfc Catharina, ontworpen en 
geschonken door edelsmid Jan 
Andriessen, de vaste leverander van 
gildenzilver. Dit naambard wordt 
sinds 1986 meegedragen als het gilde 
uitrukt (foto: Marden van Santvoord]. 

Pag. 25: Deze paragraaf stond in een 
krant van 23 juni 1909 in een uit
voer^ artikel onder de titel De oud
ste Noord-Brabantse Gilden in Oud 
's-Hertogenbosch'. Aan dit druk 
bezochte gildenfeest [ruim 3.500 
verkochte entreebewijzen) namen 
acht gpilden deel. 

Onder: Het statieportret dat in 1901 
gemaakt werd bij de viering van het 
vijfhonderdjarig bestaan. De namen 
van de gfldenleden zijn niet bewaard 
gebleven. 

De twintigste eeuw 

De gildenfeesten vielen zodanig in 
de smaak dat ze voortduurden tot 
ongeveer 1930, toen de recessie 
begon. In de daarop volgende jaren 
werden de activiteiten steeds 
geringer, om bij het begin van de 
Tweede Wereldcxjriog in 1940 hele
maal te stoppen. 

In het eerste kwart van de twintigste 
eeuw leidden alle schutten in 
Noord-Brabant een rustig, om niet te 
zeggen kwijnend, bestaan In het 
boek van JA Jolles dat in 19^3 en 
1934 het licht zag. De Schutters
gilden en Schutterijen van Noord-
Brabant, overzicht van hetgeen nog 
bestaat, komen 's-Hertogenbosch, 
Breda en Bergen op Zoom niet voor. 

maar Tilburg en Eindhoven wel. 
Deze laatste plaatsen waren lange tijd 
dorpsgemeenschappen, terwijl de 
drie eerstgenoemde plaatsen dé ste
den van Noord-Brabant waren 
De conclusie lijkt geoorloofd, dat de 
schutsgilden niet bestand gebleken 
waren tegen de verstedelijking van 
het leven, zoals die zich vanaf de 
achttiende eeuw ontwikkeld had, 
met als voornaamste kenmerken een 
sterke tegenstelling tussen stad en 
platteland en diepe sociale scheidin
gen." Toch wist Jolles ongeveer 180 
gilden op te sporen in Noord-Bra
bant '•' 

Jolles' boek maakte wel wat los Men 
bezon zich op het behouden van 
toen nog aanwezige gildengebruiken 

1901 

BESTUUR EN QILDEBROEDERS. 
Feest bij het SOO-jarig bestaan aer Gilde „St. CATHARINA" te Helmond. 

^M'iC ^W3gMg>W,{<l.^«HaMMI^*>Mt 
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1401. I90r. 

fees! van R Gafharina. -'-" 
Wij li )0(l!̂ (>n onze geachte stadgenooten vriende

lijk uit, om moigeu, ten bewijze hunner sympathie, 

algemeen te vlaggen. 
Aan de betrokken gemeenten zij tevens bericht) 

dat 's avonds na afloop van het vuurwerk 

een extra-tram 
zal vertrekken tot Vechel. 

De Regelingscommism 

Het jubileum van 1901. De stad is uitgelopen om de gilden te zien, hier kijken we op de hoek van de Zuid-Koningin-

newal de Molenstraat in. De krant De Zuid-Willemsvaart deed er alles aan om het feest bekend te maken bij de bevol

king. Zie ook volgende pagina. 
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Bol. i9or 
Silde van S t . Saffiarina. 

' Alle vereenigingen of ge.zelBchappen in Hehnoad, die wei 
deel te nonen aan den 

•Il f!) 

OPTOCHT, 
welke gehouden zal worden op den SOstf'n Jun i a. S., wonka 
leefd verzocht ter VERGADERING te komen op Zaterdair 
f 7 ^ n dezer 's avonds ten half negen in de zaal DIANA. 

W\̂  hopen, dat de deelname aan den optocht bij gek^genheitl 
het vitóren van het 500-Jarig bestaan van St. Catliarien zeer v 
zijn xtl en dat bovenbedoelde vergadering druk bezocht zal s\oi 

X De Regelingscommissie. 

(leii 

van 
.ruot 
ilen 

De ScliDU6rsf66st6fl 
van het 

Oilde St. Catharina 
te Helmond.. 

Ome aloade Brabaatsche gilden, eer
biedwaardige overblijfsalen uit roemruch
tige tijden, hebben onze stad verleden 
Zondag met slaande trom, bliu kende 
schilden en zwaaiende vaandels 6en 
eigenaardig feestelijk aanzien gegeven, 
zooals alleen eon echt Brabantsche stad 
dat hebben kan, Ba het weer, dat de 
laatste daten zoo aliertreurigst was, heeft 
verleden Zondagmiddag zijn kwade nukken 
en booze regenvlagen voor tijd en wyl 
ingehouden. Er woei wel een wat al te 
stevige wind, die de hooge schietpalen 
deed zwiepen en zwaaien en het trsffan 
uiterst bemoeilijkte, maar men kon loch 
op aller gezicht lezen, dat men zich ovsr 
dit kleine ongemak met genoegen heenzette 
en blijde was, dat het feest niet jammer lijk 
m eea neerplassenden regen mislukte. 

Reeds in den voormiddag was er hael 
wat publiek op de been en naarmate er 
treinen en trams aankwamen nam die 
drukte gestadig toe en trokken talrijke 
gilden van heinde en verre gekomen met 
vliegende vaandels onder het doffe gerom
mel der trom naar den Aarle-Rixtelsoheu 
weg. 

Ook in 1910 werd door het Cadiarinagilde een geweldig 

feest georganiseerd. Het 'verstkomede' gezelschap kwam uit 

Vlijmen, het oudste gilde dat meedeed was het St Sebasti-

aangilde uit Oirschot. Een gedeelte van het verslag van de 

festiviteiten in de Zuid-Willemsvaart is linksonder afgebeeld. 

Onder: In november 1910 vond het gewone jaarlijkse bal 

plaats ter gelegenheid van de teerdag. 

Gilde St. Catharina. 

Gewoon Jaarlijksch Bal 
op Maandag 23 Novembep, 

toegankelijk voor Heeren werkende en 
Honoraire Leden met hunne dames. 
Ook lal er dien dag gelegenheid be

staan om Honorair Lid te worden. 
HET BESTUUR. 
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p p 25 juli 1910 organiseerde het Catharinagilde een internationaal concours. Op deze foto zijn de ereleden, organi

satoren en gildenbroeders vastgelegd. Zittend v.l.n.r. Frans van Hoeck (organisatie), H Bartels (bestuurslid), C. Wetzer 

Oonge deken), H Schulte (erelid), Marinus van Hout (voorzitter van de 'regelings-commissie' en later burgemeester 

van Helmond), G.W. Kersten (secr. en penningmeester) en Alphons Konings (oude deken). 

Staand v.l.n.r.:]. Sleegers (lid),]. Koch (lid), O. Rombouts (lid), 7Meulendijks (lid), H. Verhagen (erelid), ?PeUemans(?), 

Rudolphus van Hoeck (org.), Vic. van de Looveren (lid), Cor Paaps (bestuurslid), Carel Houthoofd (koning), / Starken-

burg (lid), 1 v.d. Elburg-Boddendijk (lid), Albert Verhagen (org.), Frans Stevens (lid), Hendrik N. Ouwerling (hoofd

redacteur Zuid-Willemsvaart), F. Clercx (org.) en P. Kersten (standaardrijder). De naam van de tamboer op de voor

grond is onbekend (fotograaf onbekend). 

LDE „SI CATIiARINA" - HELAOND 
p ^ INTERNATIONAAL CONCOURS 24 JULI 1910. G^ o 

E E R E L E D E N , R E G E L I N G S - C O M AMS.S IE E N t . F . n P . N V A N H R T r . t l n p 
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Cees Grootjen, geboren in 1888 in 
Kampen, trad in het huwelijk met 
Cato van Hout en vestigde zich als 
visboer in Helmond in 1911. Twee 
jaar later werd hij lid van het Catbari-
nagilde om dat tot zijn overlijden in 
mei 1975 te blijven. Enkele keren 
(1930 en 1972) schoot hij zich tot 
koning. In 1958 werd hij staande 
deken. Tijdens de Tweede Wereld
oorlog wist hij met Hannes van 
Duijnhoven, Toon van Dijken Cor 
Paaps uit de Heistraat de gildenat
tributen voor de bezetters te verstop
pen. Bij de heroprichting in 1950 
werd hij de eerste oude deken. Deze 
gedenkpenning is geslagen ter gele
genheid van bet vijftigjarig jubileum 
in 1963 [foto: Marden van Sant
voord). 

In 1935 bestond 's-Hertogenbosch 
750 jaar en een aantal gilden luister
den dat feest op. Bij die gelegenheid 
werd het besluit genomen een 
overkoepelend orgaan op te richten. 
In navolging van de gilden in het 
Land van Cuyk, die in 1933 al een 
bond hadden opgericht, kwamen de 
Peellandse gilden op 29 juni 1935 tot 
de oprichting van de Bond van 
Schuttersgilden Kring Peelland. Op 7 
december van dat jaar volgde in 
Gemert de oprichting van de Noord
brabantse Federatie van Schutters
gilden als centraal orgaan voor alle 
Brabantse gilden. Kring Peelland, waar
toe Helmond hoort, maakt vanaf het 
begin deel uit van deze organisatie. 

Heroprichting 1950 

Het Cathannagilde hield in 1940 
tijdelijk op te bestaan wegens ver

bodsbepalingen van de Duitse 
bezetting. Verenigingen en daarmee 
vergelijkbare organisaties werden ver
boden of 'gelijkgeschakeld'. Op het 
bezit van een geweer stond de dood
straf 
De gildenbroeders Cees Grootjen, 
Toon van Dijk , Hannes van Duijn
hoven en Cor Paaps wisten tijdens 
de Tweede Wereldooriog de eigen
dommen van het gilde voor de Duit
sers te verbergen en zo te bewaren. 
Cor Paaps overieed 8 augustus 1943 
In 1950 zetten Piet van Vlissingen als 
voorzitter van de V W Helmond-
Vooruit en Jacques Heeren en 
Alphons Niessen van de in 1948 
opgerichte Helmondse Heemkun-
dekring zich in voor het 'ontwaken' 
van het Cathannagilde. 
Op 1 mei 1950 werden in het 
gildenhuis, café de Heipoort van 
Toon van Dijk, acht nieuwe leden 
geballoteerd of 'ingeboond', zoals dat 

Tinnen kannetje [bijna 10 cm hoog), 
aangeboden door gilden broeder Jan 
Coolen in 1956. Dit kannetje wordt 
gebruikt bij het kiezen (bonen) van 
een nieuw lid. [fotograaf onbekend). 
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Presentatie van het heropgerichte 

gilde op 26 juni 1950. Voor de vlag 

loopt Alphons Niessen, voor het 

klooster op de Markt staat het St 

Margarethagilde uit Aarle-Rixtel 

opgesteld (foto: Marden van Sant-

voord). 

Links midden: De Markt als feestter

rein (foto: Marden van Santvoord]. 

Links onder: Een standaardruiter 

maakt al zigzaggend de weg vrij voor 

zijn gilde (foto: Marden van Sant

voord]. 

Hieronder: Vanaf het balkon van 

Café Restaurant De Beurs hebhen 

de speciale genodigden een goed 

uitzicht op vendel- en vaandel

dragers (foto: Marden van Sant

voord]. 
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BIJ MIJN lai/rJARIQ JUBILEUM ALS TAMBOER VAN HET 
GILDE „ST. CATHARINA". 

Na het overlijden van Jan van Osch werd W. 
Knijpers tamhoer om in 1917 de stokken 
over te dragen aan Tinus Martens. 
Tinus bleef tamboer tot 1940. In de annalen 
komt zijn naam nog voor in 1950, als Tinus 
(nog eenmaal!] de kermis aanzegt [fotograaf 
onbekend, collectie G.A. Helmond). 

bij het gilde gebaiikelijk was. De 
gildenbroeders stemmen daarbij over 
nieuwe leden door een witte Ivoor) of 
bruine boon Itegen) in een kannetje 
te doen. 
De nieuwe leden waren de heren 
Antoon Bosch, Piet van de Burgt, 
Henk van Dijk Huub Labro, Alphons 
Niessen, Martien van Santvoord, Sjef 
Verhagen en Jan Verwasch. Het was 
een jaar vol activiteiten Direct na de 
heroprichting sloot het Catharinagilde 
zich weer aan bij de Gildenknng Peel-
land onder voorzitterschap van Joh 
Vereijken en secretaris Frans Rijntjes. 

Een eerste activiteit was een bij
eenkomst op 26 juni waarbij het St. 
Catharinagilde zich aan de stad Hel
mond voorstelde. Buurtgilden uit 
Kring Peelland trokken vanuit de vier 
hoeken van de stad naar de Markt. 
Het St. Cathannagilde stond daar 
opgesteld om met hen een vendel-
groet aan de bevolking te brengen 
Fanfare Wilhelmina uit Vlierden 
speelde onder meer het Wilhelmus. J 
van de Mortel uit Vught hield een 
gloedvolle rede over 'de betekenis 
der schuttersgilden'. 

In augustus werd een oude tradirie in 
ere hersteld, tamboer Tinus Martens 
kwam bij de gildenbroeders de ker
mis aanzeggen. Ook bij de viering 
van de bevrijdingsfeesten was het 
gilde present, aangevuld met vende
liers en tamboers. En op 20 novem
ber tijdens de eerste Catharinadag na 
de Tweede Wereldoorlog werden de 
heren Piet van Vlissingen en Johan 
Raymakers als beschermheren geïn
stalleerd. 

Evenals het Cathannagilde, werden 
in het katholieke deel van Nederland 
vele gilden nieuw leven ingeblazen. 
Tot deze nieuwe groei en bloei van 
de gilden hebben de fraaie kleding, 
gildenfeesten met wedstrijden en een 
eigen periodiek bijgedragen. De 
Gildctrom was het orgaan van 
gildenkring 'Het Kwartier van 
Oirschot' en is sinds 1973 het offi
ciële contactblad van de Noord-Bra-

Rechterpa^a: Op de kringdag in 
Aarle-Rixtel, mei 1954. Kapitein 
Hannes van Duijnhoven draagt de 
kapiteinsstok met het gebroken rad. 
Naast de koning lopen de ministers 
met hun attributen. Verder v.l.n.r, 
Wim Drouen, Cees Grootjen en 
Alphons Niessen [fotograaf onbe
kend). 
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Het St Catharinagilde, verzameld rond de koningen in 1956; in dat jaar werd een serie foto's gemaakt voor de Mis-
co-kalender van 1957, waarvan dit er één is (fotograaf onbekend]. 

bantse Federatie van Schuttersgilden. 
Anno 2000 zijn in Limburg 175 
schutsgilden en schutterijen actief, in 
Noord-Brabant 201 en in Gelder
land / Overijssel 65 België telt 91 
actieve gilden. 
Enige relativering is hierbij wel op de 
plaats. Op een Helmondse bevolking 
van 80.000 inwoners kent het St 
Catharinagilde momenteel elf le
den"' en de schutterij der Colveniers 
telt [statutair] drieëndertig leden. De 
twee overige Helmondse gilden - St. 
Antonius Abt uit Mierlo-Hout en St. 
Antonius uit Stiphout - tellen ieder 
ongeveer vijfentwintig leden. 
Vijfentwintig Nederlandse gilden zijn 
naar Cathanna genoemd, de meeste 
in Brabant. Behalve m Helmond nog 
in Den Dungen, Eindhoven, Herpt, 
Hilvarenbeek, Mierio, Moergestel, 

Nuenen, Rosmalen, Son, Strijp, 
Tongelre, Valkenswaard, Vlijmen, 
Vught en Woensel. In Limburg 
hebben in Stramproy en Weert 
gilden St. Catharina als patrones. 
Zeven gilden combineren Catharina 
met een andere heilige.'' 
Tijdens de huidige penode van bloei 
doet het St Catharinagilde mee aan 
diverse gildenfeesten en kringdagen 
in de regio. 

Brand in het Gildenhuis 

1956 Was een bewogen jaar Op car
navalszondag |6 februari) brak 's mor
gens vroeg brand uit in het gildenhuis, 
hotel St. Lambert. Bij deze brand kwa
men twee jonge Bosschenaren om het 
leven. Veel gildenschatten gingen ver

loren, zoals een houten beeldje, het 
gildenvaandel, de oude trom, nieuwe 
kosmums en vendels '"* Gelukkig werd 
het zilver - dat onder in de gang hing 
- door brandweerman en oud-gilden-
broeder Frans Görtz in veiligheid 
gebracht. De spullen werden opgesla
gen bij gildenbroeder Jan Gooien. 
In het voorjaar schonken de be
schermheren Piet van Vlissingen en 
johan Haymakers twaalf nieuwe uni
formen en sjerpen en tien nieuwe 
vendels benevens enkele trommen. 
Ook het gemeentebestuur liet zich 
niet onbetuigd Dit schonk een tin
nen kan en schaal, die gebruikt wor
den bij de handwassing. Diverse Hel
mondse verenigingen schonken zil
veren attributen. 
Sindsdien is het Catharinagilde in 
mstig vaarwater gekomen met elk jaar 
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Troosieloze mine resiani van hoiel 

Nachtwaker ontdekte als eerste de 
brand in hotel „Si Lambert" 

Brandend sigaretienpeukje in 
verzamelbak de oorzaak? 

HELMOND, Op pagina 3 ziet men de foto met de trieste aanblik van het 
voormalige Helmondse hotel St. Lambert, dat zondagnacht in een minimum 
van tijd ten prooi viel aan een felle brand, welke twee mensenlevens eiste 
en voor honderdduizenden guldens schade veroorzaakt. Even na half 2 werd 
het begin van de brand'ontdekt door de chef van de plaatselijke nachtveilig
heidsdienst, wiens alarm ter plaatse vruchteloos bleek, weshalve hij zich 
naar het kortbij gelegen politiebureau spoeddt. Spoedig hierna werden de 
bewoners van het brandende hotel andermaal gealarmeerd, gelukkig deze 
keer met succes. Inmiddels waren de eerste hulpvaardige handen reeds druk 
in de weer met ijlingse reddingspogingen, aangezien hfit hotel bevolkt werd 
door de exploitante mevrouw Vriends met haar drie kinderen, de oberkelloer 
en vijf gasten. 

Ontslelling in Helmond 
Een arts mej. A. Schokking, sinds 

enige dagen verbonden aan het zie
kenhuis te Helmond, logeerde op de 
eerste verdieping. Via de trap kon zij 
h ^ hotel niet meer verlaten, weshal
ve %U een sprong moest wagen om 
zich in veiligheid te stellen. Door en
kele politie- en brandweerlieden werd 
zij opgevangen. 

Pas na half vier werd het vreselijke 
vermoeden bewaarhe'd, dat twee jeug
dige Bosschenaren, de 17 jarige Tonny 
de Jong en de 18-jarige Henk Hop
man, in de vammen waren onigeko-
men: hun geheel verkoolde lijken 
werden omstreeks 4 uur door twee 
branchveerlieden aangetroffen in een 
kamer op de tweede verdeping. Wel 
bijzonder-tragisch is het feit, dat de 
beide jongelui van zins waren om 
zondagavond naar Den Bosch terug te 
keren, doch daartoe de laatste trein-
verbindng misten 

Zij zijn toen naar het hotel terug-
bekeend en bevonden daar, dat de ex
ploitante mevrouw Vriends, waarvan 
?en der beide knapen ee*! familielid 
vas, zich reeds ter ruste begeven had. 
;let medeweten van een der kellners 
lebben zij zich toen met hun familie 
a Den Bosch in verbinding gesteld 

en zijn'vervolgens naar bed gegaan, 
H-ervan was derhalve de exploitante 
niet op de hoogte, hetgeen voor haar 
de rampzalige ontdekking in de vroe
ge oohtend-uren des te pijnlijker 
maakte. 
• Het snel om zich heen grijpende 

vuur werd door de Helmondse Brand
weer met een achttal stralen bestre
den, o.a. vanaf het dak van belenden
de percelen en vanaf de magyruslad-
der. De gemeentepolitie onder leiding 
van de commissaris zorgde voor een 
deugdelijke afzetting, want ondarfts 't 
gevorderde uur bleek de toeloop van 
liw'ini'stellenden nogal omvangrijk. 
Van het hotel bleef, afgezien van de 
achterzaal, hoegenaamd niets over! 

Alhoewel de juiste toedracht nog 
ni<»t pofitipf kon worden vastgesteld, 
acht men het niet helemaal onmoge
lijk, dat bij het ledigen der asbakken 
per oni»re'-.;k een of meer brandende 
sigareC.<.iii«t:uic]ès naaict de verzamel
bak zjjn terechtgekomen. 

Gilde St. Catharina 
zwaar getroffen 

De ramipspoedige brand, welfce ho
tel „St. Lambert" zo ziwaar getroffen 
iheeft, iheeft ook aan het daar gevestig
de Gilde ernsti'g« verliezen geibraoht, 

Dank zij het optreden der brand
weer en enkele Gildebroeders, kon 
het ziidh in de gang bevimdiende zilver 
e i attributen wordten gered, zjj het 
ook met -zware söhade. Als orfberstei-
baar ging verloren, het St, Catharma-
beeldje, dat reeds van 1648 m beeit 
was. Ook ging verloren het gilidevaan, 
diat jn 187(1 vervaardigd werd en 
waarop toen het eeuwen oude ge-
sehildarde miedaillon bevestigd werd. 

Behalve de oude trora gingen ook 
nog twee dieip« en twee platte trom
men verloren, alsmede vele kostuMons, 
sjerpen. aKe vaandels en hoeden. Bü 
het jutttteum in 1954 had het Gilde 
vele attributen kunnen laten restau
reren, of nieuwe gd'ireigen, evenals 
enkele 'nieuwe costuuims. "Rians ia 
ihü-Tvan veel verloren gegaan. Het 
Gilde was slechts gedeelitelij'k verw-
kerd. 

Het Gildebestuoir heeft terstond 
contact opgenomen met de verzeike-
ring, en de besoheimiheren, en hoopt 
spoedig temig te kunnen komen op de 
opgave der totale verliezen. 

Door geluikikiige OTStandiglheden 
waren het l?oto-aröhieif en de paipieren 
niet in het hotel aanüvezig. 

Dinsdag: 7 februari 1956 
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Vorige pa^na: Krantenverslag van 

deze dramatische gebeurtenis. 

Hiernaast: Het uitgebrande hotel St 

Lambert op de Markt (fotograaf 

onbekend). 

Alphons Niessen (geboren 24 augustus 

1916, overleden 17 oktober 1981} was 

een van de promotors van het ^denwezen 

in Noord-Brabant Hij was jarenlang acdef 

lid van de Heemkundekring Helmond, het 

Catharinagilde (vanaf 1950) en werd later 

voorzitter van de Gildenlaing Peelland. Als 

dank voor zijn verdiensten benoemde het 

Catharina^de hem tot staande deken. In 

het dagelijks leven was A. Niessen bloemist 

met zijn zaak in de Veestraat Nadien was 

hij administrateur bij de Bescherming 

Bevolking (fotograaf onbekend). 
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de vaste activiteiten: koningschieten 
met de Helmondse kermis, deelname 
aan gildenfeesten in binnen- en 
buitenland, brengen van vendel-
groeten, opluisteren van officiële 
gebeurtenissen, en de jaarlijkse teerdag. 
Het Catharinagilde was onder meer in 
1957 aanwezig in 's-Hertogenbosch 
toen W Bekkers tot bisschop van 's-
Hertogenbosch werd gewijd en in 
1985, toen paus Johannes Paulus II 
Nederland bezocht. 

Catharina en Sebastiaan 

Zoals iedere vereniging, maakte ook 
het St. Catharinagilde minder aange
name momenten mee. Een ingrij
pende gebeurtenis was de afsplitsing 
van de leden van het tamboercorps in 
augustus 1979. Zij konden zich niet 
verenigen met de reglementen en de 
overige gildenbroeders wensten de 
reglementen niet aan te passen. Nadat 
zij geschorst waren, richtten de leden 
van het tamboercorps een eigen gilde 
op onder de naam St. Sebastiaan, een 
vroeger gilde uit Helmond. Noch van 
de Kring Peelland, noch van de Feder
atie van Schuttersgilden kregen ze 
toestemming om zich als het voorma
lige St. Sebastiaansgilde te presenteren. 
Nadat men een gilde veHaat, mag men 
zich een jaar lang niet bij een ander 
gilde aansluiten en dat hadden de 
afgescheidenen nu juist wel gedaan. 
Het conflict sleepte zich tien jaar voort 
en hield de gemoederen flink bezig. 
Zonder tot een gezamenlijke oplos
sing gekomen te zijn, besloot het St. 
Sebastiaansgilde in juni 1990 
zichzelf weer slapend te maken. De 
attributen zijn bij het gemeen
tebestuur in bewaring gegeven en 
zijn opgeslagen bij het gemeentemu-
seum. 

Het Heitig Kruisgilde uit 
Gerwen achter hun stan
daardruiter in koperen 
harnas. Het g0de loopt 
in de Veestraat ter hoog
te van de Kofa [nu He-
ma], hij het gildenfeest 
van 1954 [toto: studio 
Schulte). 

Een nieuwe ontwikkeling: 
de vrouwen komen... 

Gilden zijn van oudsher mannenor-
ganisaties. De vrouwen werden en 
worden wel ingeschakeld voor hand
en spandiensten, zoals het verzorgen 
van de uniformen, maar mogen geen 
lid van en gilde zijn. In sommige 
kringen worden de laatste jaren 
pogingen ondernomen hier veran
dering in te brengen. Maar omdat 
gilden autonome organisaties zijn, 
zullen veranderingen van onder af 
moeten komen. Elk gilde zal zelf 
moeten bepalen of vrouwen als vol
waardig lid kunnen meedoen. De 
Kringen kunnen niets opleggen. En 
hoewel de hierboven aangestipte tra
dities en gebmiken allemaal bij tijd 
en wijle aangepast zijn aan de 
maatschappelijke omstandigheden, is 
het vrouwenlidmaatschap in veel 
gilden een welhaast onbespreekbaar 
item. 

Toch zijn vrouwen niet meer 
onzichtbaar in de gilden. Per kring 
wordt bepaald of vrouwelijke leden al 
dan niet kunnen deelnemen aan 
kringwedstrijden. Vrouwen kunnen -
zonder gildenlid te zijn - deelnemen 
aan optochten of demonstraties als 
patrones, koningin of als dansgroep. 
Gilden uit Valkenswaard en Oirschot 
hebben een dansgroep. Het Lieropse 
St. Antonius Abt-gilde heeft al jaren 
een standaardrijdster, die in ieder 
geval wel de voorkant mocht 
opsieren van de folder over het 
Landjuweel Helmond 2001. Sinds 
april 2000 kunnen vrouwen vol
waardig lid worden van dit gilde. 
Vanaf februari van dit jaar mogen 
vrouwen meedoen met de wedstrij
den van Kring Peelland. Wellicht krij
gen de gilden door de inbreng van 
vrouwen een nieuwe impuls. 
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Organisatie van een schutsgilde 

^/—^^ STAANDK UKKKN^-^-
MAKTH'N van SANTVOORl) 

KONINi; 
SJNTCA'l'nARlNA(;n.l)K 

^Ltw Ik b<ru nu hijiiii tuclitiy, 
I v»el int! ntHj Fit «n krachtig. 
' ïs h(!t (liuiroiD !ii«t priichtiq. '^^»r 
ïat ik BB opitimn» koiiiiitistMir hnraiichlig " X ' 
Mvt kermis 1!)!)() liikt« «lut wHttruchl i i ] ] ,^!^ . 

ïll'.I.MONl) ém 

Marden van Santvoord schoot zich met de kermis in juli 1996 voor de 
derde maal tot koning [foto: Marden van Santvoord), 

DEKENEN ST. CATHARINAGILDE VANAF 1950 

OUDE DEKENEN [voorzitters] 
Cees Grootjen 
Alphons M.G. Niessen 
Martien van Santvoord 
Jan Th.L de Hair 
Alphons M.G. Niessen 
Martien van Santvoord 
Cees WL.J. Paaps 
1994-heden Eef R Luyben 

STAANDE DEKENEN [erefunctie oud-bestuursleden] 
Cees Grootjen 
Alphons M.G. Niessen 
Noud Giesbers 
1994-heden Martien van Santvoord 

EREDEKENEN [overheid in Helmond] 
burgemeester J.C. Sweens 
pastoor BAM. Rijken 
1972-heden loudlburgemeester J. Geukers 
1987-heden burgemeester W van Elk 
1995-heden pastoor A Smulders 

Gilden kennen een bestuur, dat 
doorgaans bestaat uit een voorzitter, 
een penningmeester, een secretaris 
en leden die onder diverse benamin
gen bekend zijn. In het algemeen 
worden de bestuursleden aangeduid 
met de term dekenen. 
De voorzitter wordt ook wel aange
duid met de term hoofdman of 
'oude deken'. De vice-voorzitter 
noemt men dan de 'jonge deken'. De 
overige bestuursleden dekenen, met 
specificarie van hun functie, zoals 
dekenschrijver, dekenschatbewaarden 
'Staande deken' is de eretitel van een 
voormalig bestuurslid, als blijk van 
waardering voor zijn bestuuriijke 
activiteiten. Een schutsgilde kent 
maar één staande deken tegelijkertijd. 
Het Helmondse St. Catharinagilde 
benoemt sinds 1960 de burge
meester en de pastoor van de Lam-
bertusparochie voor het leven tot 
eredekenen. 

Wanneer een gilde uitmkt voert de 
kapitein het commando; niet de 
voorzitter. De kapiteinstitel kan 
gepacht worden, zoals het bij het 
Helmondse Catharinagilde gebniik 
is. Ook de titels van (eerste en 
tweedel vaandrig en (eerste en 
tweede] minister worden bij dit gilde 
verpacht op de dag van de Cathari-
naviering. De vaandrig is de vaandel
drager, niet te verwarren met de 
vendeliers, die het vendelen beoefe
nen. De eerste en tweede minister 
lopen naast de koning met een spe
ciale stok met zilveren kroonstuk De 
tamboer roert de trom. Om de 
waardigheid van de koning te 
benadaikken, dient deze steeds voor
rang te krijgen bij het naar binnen-
of naar buitengaan van een ruimte, 
op straffe van een boete. 
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Tradities, gebruiken en activiteiten 

Noud Giesbers was zestig jaar lang gildenbroeder bij verschillende gilden. Na 
zijn lidmaatschap van gilden in Cuyk en Oploo kwam hij bij het St Antonius 
Abtgilde in Mierlo-Hout en vervolgens - vanaf 7 januari 1968 - bij het St 
Cadiarinagilde. Hij was ook jarenlang secretaris van de Kring Peelland. 
Schoenmaker Noud Giesbers was actief op veel terreinen in het maatschap
pelijk leven, vooral in Mierlo-Hout Hij overleed 6 februari 1994, op 86-
jarige leeftijd (foto: Pierre van de Meulenhofl. 

Een gebruik is een handeling die 
men regelmatig doelbewust herhaalt. 
Een traditie is een gebruik dat zich 
gedurende lange tijd gehandhaafd 
heeft. De schuLsgilden kennen een 
aantal tradities die algemeen verbreid 
zijn. In 1954 hield de secretaris van 
de federatie, J. Schroeders, een inlei
ding.*' Op een nogal propagandis
tische en bombastische wijze gaf hij 
uitieg over de tradities van de gilden. 
Hij vertelde dat veel tradities zijn 
voortgekomen uit 'de gestaltelijke uit
beelding van wat de gilden in wezen 
zijn: broederschappen van beproefde 
trouw, vol christelijke burgerzin, his
torisch verankerd in het volk van 
Brabant.' 

Binnen de gildenorganisaties speelt 
de 'christelijke broederschap' een 
grote rol. Dit komt tot uiting in de 
jaariijkse gildenmis en -maaltijd op 
de patroonsdag, het voorschrift elkaar 
als broeders tegemoet te treden (met 
boetebepalingen bij overtreding hier
van], de plicht elkaar een passende 
begrafenis te bezorgen en te bidden 
voor de zielenrust van de overleden 
gildenbroeders. 

Ook 'trouw' staat hoog in het gilden
vaandel. Men dient trouw te zijn aan 
het gilde, het kerkelijk gezag en aan 
de koning. Tijdens de jaarvergadering 
belooft ieder lid op het vaandel zijn 
trouw aan het gilde en zijn regle
menten. Het vaandelspel is volgens 
Schroeders symbolisch voor 'het uit
beelden van het smetteloos bewaren 
van het gegeven woord en het 
vertrouwvol inzetten van zijn gehele 
persoon in de strijd tegen het 
kwaad.'̂ ' 

Tegenwoordig kijken de gildenbroe
ders niet veel anders tegen hun tra
dities aan. De leidende gedachte is 

gehandhaafd. Gilden zijn nog steeds 
broederschappen, de leden willen 
voor elkaar aanwezig zijn, elkaar 
ondersteunen en hun sociale be

trokkenheid tonen. In de gilden-
kaarten zijn de gebruiken van elk 
gilde regelmatig op schtift gesteld. 
Door eeuwenlang hanteren zijn deze 
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geworden tot tradities. Ieder gilde is 
autonoom, dus bestaan heel verschil
lende gebmiken bij het aannemen 
van nieuwe leden, het koning-
schieten en andere activiteiten. Toch 
blijken veel gebruiken in de loop der 
eeuwen aangepast te zijn aan de tijd 
In onderstaand overzicht van enkele 
gildentradities zal dat verduidelijkt 
worden 

De spynde 

De bescherm- en beschutfunctie van 
gilden is overgenomen door de over
heid. Enkele taken en activiteiten op 
sociaal gebied hebben de eeuwen 
getrotseerd. 
Zo kent het St. Cathannagilde nog 
het gebmik van de 'spynde' [uitde
ling], te houden op aswoensdag Dit 
vindt zijn oorsprong in 1452 Het 

Hf ^(hJ^ 

Broodbon voor de spynde uit circa 1896. Görtz was de bakker waar het 
brood gehaald kon worden. Afbeelding rechts: het koningsschild van melk
boerjan van Gennip uit 1954. 

gilde kreeg toen 'acht lopen rogs erf-
pachts'. Uit de opbrengst daarvan 
moest 'raepsmout' gekocht worden 
om op aswoensdag uit te delen aan 
de armen."*' Later werd van de op-

Op aswoensdag wordt de spynde gehouden: het uitdelen van brood aan de 
armen. Het Catharinagilde komt 's avonds bijeen voor een vismaaldjd. Hier, 
in 1968, bij oude deken Alphons Messen. Aan de linkerzijde van de tafel: 
Henk van Hassel, Jan Verspaget, EefLuijben, Cees Croonen. Aan het hoofd 
van de tafel Alphons Niessen met naast zich Alphons Konings. Secretaris 
Karel Duijmelings en Wim Drouen zijn aan de rechterkant van de tafel te 
herkennen (fotograaf onbekend). 

brengst btood gekocht voor de 
armen: één brood per gildebroeder 
Vroeger ging het brood naar de Vin-
centius- en de Elisabethvereniging 
Na opheffing van deze charitatieve 
instellingen begin jaren tachtig van 
de vorige eeuw, ging de spynde naar 
de Clarissen en tegenwoordig naar 
de stichting 'Mensen in nood' Het 
geld daarvoor komt niet meer uit de 
opbrengst van grond, maar uit een 
collecte onder de gildenbroeders. 
Daarnaast wordt met enige regel
maat een beroep gedaan op gilden 
om ondersteuning voor bepaalde 
sociale of charitatieve doelen. Als 
voorbeeld noemen we het Antonius-
gilde uit Stiphout Dit organiseert 
markten waarvan de opbrengst voor 
een speciaal doel bestemd wordt. 
Een ander voorbeeld is het inzame
len van gelden door de gilden van de 
Kring Peelland ten behoeve van het 
Lilianefonds. 

Als relict van de vervlogen taak van 
'het beschermen' genieten de gilden 
nog enkele voorrechten: Zij mogen 
een nieuwe burgemeester als eerste 
verwelkomen, als begeleider van pro
cessies optreden, trommend de kerk 
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In 1984 moest de schut met man en 
macht aantreden om op de oude 
schietplaats in de boomgaard van 
boerderij de Kemenade een herin-
neringsschutsboom op het originele 
onderstel te plaatsen. Het schietter-
rein behoorde tot de grond van Peer 
van Hoey, totdat de grond onteigend 
werd om een woonwijk te bouwen. 
Bij het machinaal snoeien van dit 
inmiddels weer sterk begroeide ter
rein, werd in 1998 deze schutsboom 
meegesnoeid. De top met windvaan 
werd een jaar later teruggevonden 
bij hoveniersbedrijf Van Gasteren. 
Inmiddels is weer een nieuwe 
schutsboom geplaatst met de wind
vaan [foto: Martien van Santvoord). 

binnengaan en een neomist begelei
den bij zijn eerste mis De koning 
loopt dan naast de neomist de kerk 
in. 
Ook het brengen van de vaandel-
groet bi] jubilea of bij een bezoek 
van een (meestal kerkelijke) hoog
waardigheidsbekleder dient gezien te 
worden als overblijfsel van hun 
beschermende taak 

Enkele gildentradities 

Voor iedereen die buiten het gilde 
staat, zijn de meeste tradities onbe
kend. We zetten de belangrijkste 
daarom op een rijtje: 

HET KONING- OF PRIISSCHIETEN 

Bij het prijsschieten kennen de 
gilden twee varianten, het schieten 
'op de wip' en het 'vogelschieten' De 
schutter gebruikt handboog, kruis-

Het enige keizersschild dateert uit 1783 toen Frans van 
Kessel zich tot keizer schoot Hij bleef tot 2000 de enige 
keizer van het Catharinagilde (foto: Martien van Santvoord). 
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KONINGEN VAN HET 

1951 Franb PJ Gnnwib 
1952 Joh van Duijnhoven 
1953 Sjef van Lierop 
1954 Jan A van Gennip 
1955 Martien van Santvoord 
1956 Sjef van Lierop 
1957 Henk L van Hassel 
1958 CorGort2 
1959 HenkSmeets 
1960 TondeHair 
1961 Frans de Hair 
1962 Jan vd Biggelaar 
1963 Henk L van Hassel 
1964 Henk L van Hassel 
1965 S]ef van Lierop 
1966 HendnkSmeets 
1967 Sjef van Lierop 
1968 Sjef van Lierop 
1969 MaxNiessen 
1970 Jan vd Biggelaar 
1971 KarelJJ Duymelings 
1972 Cees Grootjen 
1973 JanVerspaget 
1974 Maarten Niessen 
1975 Hans Heusschen 
1976 WimJADrouen 
1977 Jan Kooien 
1978 MaxNiessen 
1979 EefLuyben 
1980 Henk L van Hassel 
1981 Martien van Santvoord 
1982 Henk L van Hassel 
1983 Jan vd Biggelaar 
1984 Sjef van Lierop 
1985 Cees Paaps 
1986 HarnedeRooij 
1987 Bart van den Eisen 
1988 EefLuyben 
1989 HarnedeRooij 
1990 Beme Paaps 
1991 Kees Paaps 
1992 JanVerspaget 
1993 JanVerspaget 
1994 Frank Kooien 

ST. CATHARINAGILDE VANAF 1950 

wapenschild met dne sterren boven honzon 
aanhangschildje met tekst 'Grossier' [vleesl 
poelier en afbeelding van haas 
zuivelprodukten met tekst 
St Chnstoffel als patroon vertegenwoordigers 
aanhangschild met afbeelding van een vis 
Oorkonde en gildenattnbuten 
Winkelpui VéGé 10% 
parklandschap met tumgereedschap 
tekst m verhaaltrant 
notenbalk en bankwerkergereedschap 
afbeelding O LVrouw van Bmderen 
aanhangschild met afbeelding St Cathanna 
aanhangschild met afbeelding wapenschild Helmond 
aanhangschild met afbeelding hertenkop 
aanhangschild met tekst 
aanhangschild met afbeelding vogel 
dit jaar is geen koning geschoten 
vendelier en St Cathanna 
aanhangschild met alleen tekst 
inteneur van textielvervenj 
wapenafbeeldmg en zesregelig njm 
brandweersymbolen (opgelegd] 
opgelegde symbolen, o a wapen van Helmond 
tamboertrommen en elektnciteitssymbool 
marktkraam met stoffen (opgelegd] 
Helmond daalder tgv 800-jang bestaan Helmond 
schild IS geweigerd wegens kwetsende tekst 
paardenhoofd en Jeans Centre [winkelier] 
schnjvende hand met pennenveer 
fotolens met Helmonds wapenschild [opgelegd] 
schutter, schietend met geweer 
naamtekst 
schild m de vorm van een hertenkop 
kroon op schild en afbeelding zonwenngmarkies 
schild als opengeslagen boek 
schild als diepe gildentrom 
schild met opgelegd familiewapen 
konmgsnjm-paperassen en vendels 
gekroond schild met afbeelding tuin en volière 
afbeelding Oude Deken-schild en Cathannarad 
inktpot en brandweer-spuitstukken [administrateur] 
geldkist en njm 
geweer met schutsboom van het Helmondse kasteel 
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1995 Frank Kooien 
1996 Martien van Santvoord 
1997 JanVerspaget 
1998 Kees Paaps 
1999 JanVerspaget 
2000 JanVerspaget 

Erekoningen 
1956 pastoor BAM Rijken 
1958 pastoor BAM Rijken 
1960 pastoor BAM Rijken 
1967 pastoor BAM Rijken 
1969 burgemeester J Geukers 
1999 pastoor A Smulders 

njm op hun eerste kmd 
gemeentewapens Helmond en Mierlo met gedicht 
Jan Visser museum 
woonhuis met zaak m de Molenstraat 
brandweerauto 

profiel van St Lambertuskerk 
aanhangschildje met tekst 
schild in de vorm van twee luidende klokken 
ovaal schild met St Lambertus 
wapen van Helmond [opgelegd] 
wapenschild met schapen en gedicht 

Bij aankomst op het schietterrein trekt het gilde driemaal om de schutsboom. 

De ladder die vroeger gebruikt werd voor het opleggen van het geweer is ver

vangen door een modernere ondersteuning (foto: Atartien van Santvoord). 
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boog, voetboog of geweer, al naar 
gelang de traditie van het gilde. Bij 
het schieten op de wip dient de 
schutter een rond metalen plaatje af 
te schieten, dat boven op een lange 
paal [de schutsboom] ligt. Bij het 
vogelschieten gaat het erom een 
houten vogel die boven op de 
schutsboom is bevestigd, te raken. 
Deze vogel wordt ook wel 'papegaai' 
genoemd. 
De koning draagt een zilveren pape
gaai als symbool van zijn koning
schap. 
De symboliek achter de schietwed-
strijden is, dat vroeger de gilden de 
taak hadden kerk en staat te bescher
men en te verdedigen. In tijden van 
'vredige aist' bekwaamden ze zich 
daarom in het gebruik van hun 
wapens. Tegenwoordig worden door 
de schietwedstrijden de banden 
aangehaald en de contacten met 
andere gildenbroeders uitgebreid.''' 

De leiding bij de wedstrijd is in han
den van de schietmeester. Het schie
ten op de vogel is een jaarlijks 
gebeuren, dat doorgaans tijdens de 
kermis wordt gehouden. De winnaar 
wordt tot koning benoemd. Heeft 
iemand zich driemaal achtereen tot 
koning geschoten, dan mag hij zich 
keizer noemen. Het Catharinagilde 
heeft een keizersschild uit 1783 van 
keizer Francis van Kessel. Sindsdien 
heeft zich niemand meer tot keizer 
kunnen schieten. Mogelijk lukt het 
Jan Verspaget dit jaar. 

Bij het koningschieten worden ver
schillende ceremoniële handelingen 
in acht genomen. Zo loopt het St. 
Catharinagilde eerst driemaal om de 
schutsboom met de kapitein voorop. 
Nadat de houten vogel op de spil is 
gemonteerd wordt de boom 
overeind gezet. De vogel bevindt zich 
dan op zo'n dertien meter hoogte. 
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Het schieten kan beginnen. Men 
schiet 'opgelegd' met een geweer Dat 
wil zeggen dat het wapen bij het richt
en rust op een stabiele ondergrond. 
Vroeger was dat een sport van een 
ladder, tegenwoordig gebruikt het 
gilde daarvoor een speciale T-vormige 
stut. 
Tot voor enkele jaren werd geschoten 
met zelfgemaakte loden kogels. 
Tegenwoordig met 6-mm kogels. 
Sinds 1984 beschikt het gilde over 
een kogelvanger, zodat de kogels niet 
de hele omgeving van de schuts
boom vervuilen. 
Eerst mag de burgemeester of zijn 
plaatsvervanger''̂  dan mag de aan
wezige eredeken schieten. Daarna 
volgen de oude koning en vervol
gens de andere gildenbroeders vol
gens loting. Degene die het laatste 
restje van de vogel naar beneden 
haalt, wordt voorgedragen als de 
nieuwe koning. 

Helmonds Heem 2001 nummer 2 

Hiernaast: Het beraad over het aan
nemen van de nieuwe koning - Henk 
van Hassel - op 6 juni 1982. Op de 
foto v.l.n.r. Martlen van Santvoord, 
NN op de rug gezien, Noud Gies-
bers. Jan Verspaget en Wim Drouen 
[fotograaf onbekend). 

De installatie van de nieuwe koning 
vindt als volgt plaats. Eerst wordt 
beraadslaagd of hij wel 'koning
waardig' is. 
De kandidaat moet beloven een zil
veren schild te schenken en het ko
ningszilver goed te onderhouden. 
Dan dient de koning zijn handen te 
wassen. Daarna krijgt hij het ko-
ningsvest met gildenzilver omge
hangen. De vrouw van de oude 
deken huldigt hem door hem een 
lauwerkrans om te hangen. Het 
roken van een pijp behoort tot het 
volgende ceremonieel, al is het maar 

Beschermheer Johan Raijmakers en pastoor BA.M. Rijken kijken (In 1952) 
temidden van de gildenbroeders toe boe een van de schutters zijn geweer 
oplegt en op de schutsboom richt. Tegen de ladder staan twee reservege
weren klaar (foto: Martlen van Santvoord). 



De handwassing van de nieuwe koning, in dit geval Henk van Hassel in 1963. 

Hij schoot zich toen voor de tweede maal tot koning (fotograaf onbekend). 

In de achterzaal van gildenhuis hotel St Lambert werd 

op 17 oktober 1951 voor het eerst sinds de heroprich

ting weer koning geschoten. Oud koning Cees Grootjen 

hangt het koningsvest om de schouders van nieuwe ko

ning Frans Grinwis. Als uitzondering op de gewoonte in 

de open lucht op een schutsboom te mikken, werd die 

keer met een luchtbuks geschoten op een harde brood

haan (foto: Martien van Santvoord). 

25 Mei 1957: kersverse koning Henk van Hassel met 

lauwerkrans om rookt de Iconingspijp'. Met hoge hoed 

Jan de Hair en Mien de Hair met lichte jas. Links van 

haar Corrie van Hassel en op voorgrond hun zoon 

[fotograaf onbekend). 
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Koning Hannes van Duijnhoven 
'gaat' (juni 1952] over het vaandel in 
Aarle-Rixtel bij het St Afargaretha-
gilde. Het Catharinagilde had op dat 
moment nog geen eigen schutsboom 
en week daarom voor deze eerste 
buitenwedstrijd uit naar het schiet-
terrein in Aarle-Rixtel [foto: Martien 
van Santvoord]. 

Rechts: Cees Grootjen met konings-
vest en papegaai (1956] (fotograaf 
onbekend] 

drie trekken. Het hoogtepunt van de 
installatie bestaat uit 'het gaan' door 
koning en eventuele koningin [de 
vrouw van de koning] over het uitge
spreide vaandel. Dan zwaait de vaan
drig het vaandel drie keer over de 
hoofden van het koninklijk paar als 
teken van trouw. Vervolgens is het 
tijd voor de erewijn: er wordt 
gedronken op het welzijn van de 
nieuwe koning, terwijl tamboers hun 
trommen roeren en de vendeliers 
hun vendels zwaaien. De koning 
biedt zijn schild aan tijdens de 
Cathannavienng van het jaar daarop. 
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De koningsschilden zijn vaak 
voorzien van beroepsafbecidingen, 
rijmpjes, familiewapens, huismerken 
en woonhuizen van de betreffende 
koning met daarnaast zijn naam en 
het jaar van zijn koningschap. 

Helmond kent sinds koninginnedag 
1980 ook een stadskoning. Het is de 
winnaar van de schietwedstrijd 
tussen de vier Helmondse gilden, die 
om de twee jaar wordt gehouden 
onder auspiciën van het Helmondse 
Oranjecomité. Deze organisatie 
zorgde ook voor een fors wisselschild 
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om de stadskoning mee te versieren. 
Als er een activiteit is met alle gilden, 
dan krijgt de stadskoning een eretaak 
De stadskoning mag onder andere 
de zomerkermis aanzeggen. 

AANZEGGEN VAN DE KERMIS 

Het woord kermis is afgeleid van 
'kerkmesse', de hoogmis bij de her
denking van een kerkwijding Dat 
was voor een gemeenschap een grote 
feestdag. De gildenbroeders waren 
verplicht de kerkmesse bij te wonen, 
op straffe van een boete. Oor
spronkelijk gebeurde dat om de 



gildenleden eraan te herinneren dat 
zij de orde moesten handhaven 
Daags voor de mis ging de tamboer 
langs de huizen van de gildenbroe
ders om hen op die verplichöng te 
wijzen ofwel 'de kerkmesse aan te 
zeggen'. Burgers, kooplieden en 
standwerkers kwamen naar deze 'ker
mis'. De schutsgilden organiseerden 
daarbij schietwedstrijden en volks-
spelen. Rond 1500 komt het ko-
ningschieten in zwang, zo blijkt uit 
de (elders! bewaard gebleven ko-
ningsschilden. 

Het aanzeggen van de kermis 
gebeurde in Helmond tot na de 
Tweede Wereldoorlog op deze tradi-
rionele wijze Omdat de stad na de 
annexatie van Stiphout en Mierlo-
Hout te groot werd gingen de vier 
stadsgilden voortaan samen de ker
mis aanzeggen. Zij komen sindsdien 

op het kasteelplein samen, waarna -
vanaf 1980 - de stadskoning aan 
burgemeester en wethouders, de, 
gemeenteraad en de kermisex
ploitanten 'de kermis aanzegt'. Hier
na trekt men in optocht naar de ker
mis en bezoekt enkele van de 
allernieuwste attracties. Het aan
zeggen wordt afgesloten met een 
gezamenlijk drankje. 
Sinds enkele jaren is de kermis al 
officieel geopend als de gilden de 
kennis gaan aanzeggen. Het aantal 
exploitanten dat het aanzeggen kan 
bijwonen is daarmee ook gemini
maliseerd. 

TROUWEN 

Gaat een gildenbroeder trouwen, 
dan haalt het gilde het bmidspaar af 
aan het huis van de bruid en bege
leidt ze naar de kerk Onder toeziend 

oog van de medebroeders wordt het 
huwelijk ingezegend. Na de kerk
dienst brengt het gilde een vendel
hulde. 

BEGRAVEN 

Komt een gildenlid te overlijden, dan 
wordt hij 'met gildeneer' begraven. 
De kist wordt met het koningszilver 
gedekt en de medebroeders dragen 
de overledene de kerk binnen. De 
trommen zijn omfloerst en de tam
boers spelen een treurmars. Na de 
absoute (= laatste plechtigheid aan 
het graf door de priester] brengt een 
vendelier een vendelgroet waarin 
geboorte, strijd en dood worden 
gesymboliseerd. Daarna wordt het 
koningsvest van de kist verwijderd. 
De gildenbroeders zelf laten de kist 
in het graf neer en de vaandrig neigt 
het gildenvaandel tot op de kist. 

Het aanzeggen van de kermis op 8 juli 1983 door de vier Helmondse ^den. Op de vooi^^rond leden van het St Antonius 
Abt uit Mieilo-Hout De twee tamboers zijn Mathijs en Roald Paaps van het St Catharinafflde [totoffraaf onbekend). 
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Vendelen op het kasteelplein in 1956. De namen van twee tamboers zijn niet bekend. Cor Gortz is de vendelier. Jan 

Verspaget de derde tamboer van links. Jan van de Biggelaar de vendelier op de voorgrond en Martien van Santvoord 

(met schilden) de koning (fotograaf onbekend). 
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Hiernaast links: Cees Grootjen 
wordt in zijn graf neergelaten, mei 
1975 (fotograaf onbekend). 

Hiernaast rechts: Een vendelgroet bij 
de teraardebestelling van Janus 
Bosch, die 4 7 jaar oud werd (sep
tember 1956) (foto: studio Schulte). 

waarna de rouwstnk van het vaandel 
verwijderd wordt 
Ook de begraaftraditie is niet zo sta
tisch als het wellicht lijkt Nu cre
meren IS geaccepteerd, passen de 
gilden hun gebruiken aan De 
overledene wordt bijvoorbeeld 
opgewacht bij het crematonum en 
door de gildenbroeders naar binnen 
gedragen 

GRCTE FEESTEN 

Landjuwelen, federatiedagen, vrije 
gildendagen, knnggildendagen en 
europees koningschieten zijn de 
grote feesten van de gilden Grote 
feesten beginnen traditioneel met 
het afhalen van de pastoor voor een 
euchanstievienng Na de mis volgt 
een vernieuwing van de eed van 
trouw aan het geestelijk gezag Ver-

VENDELEN 

Het vendelzwaaien is een van oorsprong militaire 
handeling In de middeleeuwen werden vaandels 
door de legers meegevoerd Rond de vaandels werden 
de legers georganiseerd en geleid Aangenomen mag 
worden dat zich daaruit langzamerhand het 
vendelzwaaien heeft ontwikkeld 
Vendelzwaaien werd beoefend in vnjwel heel Europa 
maar een land van oorsprong is met te noemen 
Tegenwoordig bestaat het vendelzwaaien in Zwitser
land, Toscane, enkele delen van Spanje en België, in 
Rijnland, Westfalen en Pfaltz In Nederfand wordt 
behalve in het zuidoostelijk deel van Gelderland en 
in het noorden van Limburg, vooral gevendeld in het 
midden en oostelijk deel van Noord-Brabant 
Zoals gezegd had het vaandel oorspronkelijk een mi
litaire functie De vaandng ging met geheven banier 
voor zijn troep uit Het vaandel [vlag] diende als teken 
van waardigheid en als symbool van bescherming van 
stad en land die door de troepen erachter geboden 
werd Op het vaandel staat de schutspatroon van het 
gilde afgebeeld 
Naast de vaandels kwamen de vendels, vierkante, 
dunne doeken die uitsluitend bestemd waren om de 
vaardigheden van de vendeliers te demonstreren De 
doeken zijn uitgevoerd in symbolische kleuren en 
gesierd met afbeeldingen 
De bewegingen die met het vaandel gemaakt worden, 
zijn vaststaande, traditionele slagen, die nauwkeung 
moeten worden uitgevoerd op het ntme van de trom

men De vendelier moet tijdens het vendelen zijn 
lichaam zo söl mogelijk houden en mag zijn voeten 
niet verzetten als hij van de ene handeling naar de 
andere overgaat Wanneer hem dit lukt en hij het 
vendel op het ntme van de trom weet te bewegen, is 
hij de trots van het gilde 
Het vendelen heeft zich inmiddels gesplitst in het 
vendelgebed, acrobatisch vendelen en - zoals m 
Lieshout - het vendel concertato, het vendelen m 
combinatie met muziek. Alle vendelpresentaties 
beginnen op commando van de kapitein "Vendeliers, 
zwaait uw vendel voor God, koningin en vaderiand' 
Het vendelgebed is een uitbeelding van St Jons' 
stnjd met de draak De vendelier voert een symbolisch 
gevecht tegen het kwaad Gezien m het licht van goed 
en kwaad is het begnjpelijk dat dit vendelen religieus 
wordt beleefd Allereerst presenteert de vendelier zijn 
vendel en vervolgens neigt hij dit Daarna zwaait hij 
het vendel dnemaal boven zijn hoofd, voor God, 
koningin en vaderland Hiema volgen zo'n vieren
twintig slagen met het vendel, waarbij hij zijn dun-
doek afwisselend boven het hoofd, rond de schou
ders, de knieën en de enkels draait Uiteraard mag het 
vendel niet op de grond vallen maar het mag de 
grond ook niet raken Het vendel moet onbesmeurd 
blijven omdat het een symbool van reinheid is 
De vendelier heeft als motto het acrostichon Vrede -
Eendracht - Noblesse - Discipline - Eer - Lach en 

leven 

Helmonds Heem 2001 nummer 2 49 



In 1961 organiseerden het Colveniersgilde en het St 

Catharinagilde een landjuweel in Helmond. De stan

daardrijder van het O.L. Vrouwegilde uit Aarle-Rixtel 

wacht op zijn beurt (foto: atelier Prinses). 

Hieronder: Het jureren van de vaandels (1961) 

(foto: atelier Prinses). 
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De opmars op het feestterrein bij de Warande in juni 1961 (fotograaf onbekend]. 

In 1732 schoot Peter van der Heijden zich tot 
dubbelkoning van het gilde (foto: Martien van Sant
voord). 

volgens staat een ontvangst op het 
gemeentehuis van de koningen en 
hoofdlieden op het programma Daar 
schenkt de gemeente erewijn In 
optocht gaat het daarna naar het 
toemooiveld, waarbij de standaard
rijder zigzaggend de weg vnj maakt 
voor het gilde Daar aangekomen 
volgt 'de opmars', de trommen 
voorop, gevolgd door de koningen 
en de vendeliers Op het toer-
nooiveld leggen alle gildenbroeders 
de eed van trouw af aan het 
wereldlijk gezag Bij het spelen van 
het Wilhelmus worden de vendels 
gestrekt De rest van de dag besteden 
de gildenbroeders aan wedstnjden in 
trommen, vendelen, schieten en 
standaardnjden voor de felbegeerde 
zilveren schilden 
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Hieronder: De vendelgroet op de Markt is een machtig gezicht [fotograaf onbekend). 
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Linkerpagina boven: Het gaan 
Popen} over het vendel. Jn 1961 
schoten het Catharinagilde en het 
Colveniersgilde gezamenlijk koning 
ter gelegenheid van het landjuweel 
Koning Clim van der Weijden van 
het Colveniersgilde werd hierbij 
begeleid door de koning van het 
Catharinagilde Frans de Hair en zijn 
verloofde (fotograaf onbekend]. 

D E TEERDAG, EEN JAARLIJKSE GILDEN-

MAALTip OP DE PATROONSDAO 

Ook de jaarlijkse patroonsdag begint 
met een euchanstievienng Het is een 
voorrecht van de schutsgilden om 
trommend de kerk te mogen bin
nentreden Traditioneel worden op 
deze dag de attnbuten verpacht, 
waaraan de diverse functies zijn ver
bonden (vaandel, kapiteins- en mi-

nisterstokken) ledere gildenbroeder 
legt bij de feestvergadenng de eed 
van trouw af aan het gilde 's Avonds 
vindt een maaltijd plaats, waarbij de 
echtgenotes en vnendmnen, de 
gildenzusters, ook aanzitten Vrouwen 
schijnen het teren van oudsher wel 
te mogen meemaken omdat ze voor 
het dansen moeilijk gemist konden 
worden "* 

Landjuweel 

De naam landjuweel is ontstaan in 
de Middeleeuwen, toen de samen
komsten van de Brabantse gilden 
steeds grotere en meer luistemjke 
vormen begonnen aan te nemen 
Die samenkomsten betroffen gilden-
wedstnjden Aangezien de wedstnj-
den in het schieten het publiek 
tenslotte met meer zo boeiden, ging 
men ertoe over vertoningen met een 
vermaakskarakter m te lassen, zoals 
het laten optreden van een nar en 
nadien ook toneelvoorstellingen 
Ook een optocht sloeg bij de belang
stellenden m Een landjuweel zou 
men dan ook kunnen beschrijven als 
een groot gildenfeest met een cul
turele rand'*" Ze worden om de 
zeven jaar gehouden In Knng Peel-
land werden eerder landjuwelen 
georganiseerd, in 1961 in Helmond 
en in 1972 in Gemert Het land
juweel van 1961 werd gehouden ter 
gelegenheid van het 775-jang 
bestaan van het Helmondse Colve
niersgilde, terwijl in 1972 het 
Gemertse gilde van St Antonius en 
Sebastiaan zevenhonderd jaar be
stond Het landjuweel van 1961 trok 
niet minder dan 85 gilden Mede 
dankzij goed weer met 25 graden 
werd dit een groot succes 

IVaalf van 21 gilden voor 

Ook vrouw 
by kring-
wedstryden 
LIEROP - Vrouwen zijn sinds afgelopen zaterdag 
welkom als deelnemer aan wedstrijden van de 
Bond van Schuttersgilden Kring Peelland. Het voor
stel werd tijdens de jaarvergadering ingediend 
door de Groot-Somerense gilden. 

Sint Antonius Abt Lierop, On
ze Lieve Vrouw van de Zeven 
Weeën Lierop, Sint Joris Som
eren-Dorp en Sint Lambertus 
Someren-Eind stelden 'dat 
vrouvsrelijke gildenleden on
verkort recht hebben op wed-
strijddeelname tijdens knng-
dagen van Knng Peelland'. 
Het voorstel werd aangeno
men met twaalf stemmen 
vóór en negen tegen. 

Krin^estuur 
Het is voor de derde keer dat 
het voorstel ook vrouwen toe 
te laten aan Peellandse gilden 
werd voorgelegd. De eerste 
twee keer deed het kringbe-
stuur dat in 1997 in Lierop. 
Met negen stemmen voor en 
negen tegen werd het voor
stel niet aangenomen. In 1999 
werd het weer ter sprake ge

bracht in Aarle-Rixtel. Ook 
daar werd voor de vrouwen 
nadehg gestemd: elf tegen en 
tien voor. 
Kringvoorzitter Mies Sijbers 
stelde toen voor het onder
werp een paar jaar te laten 
rusten. Pas als er een werk
baar voorstel van een van de 
21 gilden uit de kring naar vo
ren zou komen, zou de discus
sie weer geopend worden. Op 
initiatief van het Lieropse Gil
de Sint Antonius Abt, waar 
vanaf apnl 2000 vrouwen vol
waardig lid zijn, brachten de 
voornoemde Groot-Someren
se gilden het voorstel weer in 
stemming. Ditmaal pakte de 
stemming goed uit voor vrou
wen. Ook zij mogen voortaan 
meedoen aan wedstrijden van 
de Bond van Schuttersgilden 
Kring Peelland. 
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daarachter v.l.n.r.Jan Roks,Jefvan Lierop, Piet van Meel, Eef Luyben, Jan Dillen, Jan Verspaget, Frans Grinwis, Frank 
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man, die in Singapore woonde (foto: Carol Coolen). 
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