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Zoals in de kop van dit blad is te zterL, is het
ad.res van de redaktle verand.erd. Kopfj client voor-
taan gezond.en te worden aa:ni M.A.van der Wiist,
Stelllngr^rerfstraat 55 Iff , Arnhem.
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Het deelneroen aan de werkkampen van Brabants Heem
is ni-et de sterkste zt1d.e van de Gemertse heemkun-
digen. Dit bleek weer eens op het werkkamp te
Eersel o

Een aantal van arLze leden bracht een bezoek aan de
tentoonsteiling I'Van steentijd en Brabantse Mutsr',
die eind augustus gehouden werd in kasteelrrHenkens-
hagerr te Sint 0edenrode en aan de exposltie rrDe

gilde vlerttr in het Centraal Noord.-Brabants Museum
te ts-i{ertogenbosch. Over het onderwerp van de
eerstgenoemde tentoonstelling werd aI het een en
and,er gezegd. in de convocatle. In verband. met de
gilden-tentoonstelling willen we 1n het hler vo1-
gende artlkeltje enlge aand.acht besteden aan de
gitAen en hun betekenls. De gegevens zijn groten-
d.eels ontleend aan het voorwoord ult de catalogus.
DE GIIDN YIERT

tr{e kunnen de gllden in het algemeen indelen in drle
groepen: d e zuiver god.sd lenstige , de ambachtsgild.en
en de schuttersgllden. 0ver de ouderd.om van de gil-
den is zeer welnig te zeggen. Tot de oud.ste gild.en
kunnen gerekend worden d.e meeste gilclen dle Onze
lieve Vrourv tot patrones hebben. Treffend 1s, dat
we vaak d"ezelfde heili-gen a1s patroons tegenkomen.
\nle noemden al als patrones Onze trieve Yrouw, waarbii
d.an d-e kleur va.:r het g1Id.e over het algemeen l-icht-
b1auw is. Andere veel vr'rorkomende schutspatroons
zijnt Sint Joris, de patroon van d.e kruis- en voet-
boogschutters en van cie rldilers, Zijn kleur is don-
kerrood. Dezelfd.e kleur vinden wil bU Sint Sebas-
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.-Dat Gemert l^rel meetelt op
clen blUkt wel uit het f elt,
Vrouwebroederschap g11den ofSlnt Jorls, Sint Antonius en
en Ambrosius.

tianusrd.e patroon van de handboogschutters. Sint
Antonj-us, die bekend staat als de beschermheilige
van de landboul'/ers, heeft de groene. kleur al-s ken-teken. Genoemd.e kleuren vindei ruij terug in de Ge-
mertse g11den.

Het wijnrood ls de lcleur van Sint Catharlna enhet donkerblau\^/ van Sint Barbara. Bekende heili-
gen in d.e schutsvrereld z[jn verder Sint Hubertus,
patroon van d.e jagers en Sint Ambrosius, patroon
van de bijenhoud.ers.

het gebled van de g11-
dat we naast de lleve
schutterijen hebben iran
Sebastianus , Hubertus

Op de exposltie I'De gilde vlertil waren trLzon-
dingen van Slnt Joris: zilveren schilden en eengildehoed, en van Slnt Antonlus en Sebastlanus:zllveren schllden en een vaandel,

De oudste tentoongestelde stuklien lraren: een
z1l-veren schild uit 7>Zg van het kolveniersgilde
te Grave, een papagaai uit 15A7 van Slnt Cathari-
na ult Vught en een zeventlende-eeuws vaanrdeL van
het He11ig Bloedgilde uit Boxmeer.

Interessant 1s het ook te weten, dat het vaan-del een g11de vertegenwoordlgt als corpus en d.e
stand.aard. al-s begelelder van de hoofdman.

De gilden behoord.en tot de meest belangwekkend.e
instellingen van de samenleving. laten we ze in
ere houden.
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GEIDROP EN D]' DUITSN ONDE

fn rrHeemkronyk", ui-tgave van de Krlng Heeze-
llnde, staat een artilcel. over d,e patronaatsrechten
van de Duitse Orde 1n Geldrop,
Yoor hen,'die voor d-eze materie belangstelling
hebben, is de lnhoud. zeker d.e moelte rraard.
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