gaan. samenwerking met
zi jn.
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d.e Heemkundekring

kan ook hier nuttig

De burgemeester, II.de Witrsprak een waard.erend uoord over
het initiatief van de Heemkund.ekring on diverse gebeurtenissen in woord en beeld, vast te leggen voor de toekonst. I{ii

verzocht het Bestuur on regelnatig contact op te nenen met
het Genreentebestuur en eventuele pepaalde plannen daaraan
voor te leggen. 0m maar een voorbeeld. te noemen, de.-molen in
De Deel; blijven aandringen op - desnoods voorlopig - herstel, eventueel ook bii Monumentenzorg. Zo kan d.e Eeemkund.ekring de gemeente helpenrdie toch aI zoveel om handen heeft'
wethoud.er Jaspers vertelde, d.at het Landjuweel van d.e
gilden lregens het 70O-jarig bestaan van de Sint Tunnis-Schut
aan Gemert is toegeuezen. Dit zal plaats hebben in'Septenbert
van d.it jaar. De hr.Jaspers d"eed- alvast een beroep op d'o
een eventuele tentoonstelling.
Heemkund.ekring.om hulp bii
Deze werd gaarne toegezegd..
circa 11 uur werd de vergadering gesloten, waarn& velert
:

nog een hele tijd

'rnaPraattenrf

.
M. H.

J. Pennings.

DOR HEDDE DE SCHUT.

ilDor hedde de schud door hedd-e de schut, dor hedd"e jan'
dome de gchutr'. De eenvoudige woorden v&n d.it rijmpje, clat
iedere Genertenaaf wel kent, verbergen eeri eeuwehlange !ra'
d.itie, eeuwenoude rechten 6n plichten
].,{aar wat is een schut of gilde elgenlijk? In het woordge.
bruik worden zove| schut a}s giId.e Over 66n kan geschoren,
men maakt echter ond.erscheid. tussen beroeps-, schutters- eil

kerkelljke gilden

De drang naar vereniging zit de mens in het_ bloed;leefden
vroeger d-e Europeanen oot in familie- of stamverband, in d.q
tijden van het christdndom had" men in het klassieke
"ersle
Rome reeds verenigingen'of gilden van belastinggaarders, van

mijnwerkers, van bakkers en schippers.
De gildenrd.ie wij kennen, zijn met de opkornst van de ste'
den ontsta.an en volgden met deze de kringloop van nacht en

en verval.0p 28-4-',1r51 verordend.e d.e graaf van Holland vooS
hctlgemene ambacht van linnenwevers en pelserstt)te Dord.Teqhtt
d.at de neester-wevers poorters(=burgers der stad')moesten zijn'rr

_12_
1145 reed's bepaaldrd'at
Het stadsbestuur van Dordrecht had ingheenen
ambachte, h5'i"en
ilnyement meesterie moeht houden van
sij poorter van Dordrechtrr.
moest
A1leen eigen borg""" mochten dus zaken doen en mende
amware
het
als
d'us
vergaf
bij hen kopen; de gineente
jongen
die
Een
d.aaraan.
bachten. zitj stelden ook voorwaartlen
zondag
een
Op
leerling'
een bepaald vak wiId.e leren, werd
ts paandags op het raailhuis
werd. hij aangenomen en dikwijls
jongen zijn plichten op ??cle
cloor de burgemeesteren. Nadat
hadrontving hii de gi1gehoord
delijk en industrieel gebiecl
de neester binnen'
van
d.ebrl.ef en trticldaprmee tle familie
hii had' te waken
de
ouders;
ZLin meester vlrvi"ng geheel
voedd.e hem etc.;
en
kleedde
over het gedrag van de-16er1ing,
-ieerling
van baas rnocht
niet
daar stond tegeno;ner det de
twee Ieerlingen
d.an
meer
veranderen. Een meester mocht nooit
kon nooit een
zo
want
hebben, een noodzakelijke regeling,
de leertijd'
van
afloop
grote meester and.eren verdringen.-iia

moestdeleer}ingvoordeneestersverschijnen,waartot
van ziin
driemaal toe ziji neester over de verrichtingenopmerkingen
leerling
d.e
waar
leerling werd oid.ervraagd, en kon
maken om daarover verd'er
werk
zijn
en
meester
de
over
vooreeuwigtezwijgen.Daarnaverklaardedeovermandeleeren overhantijd in naam van al-H.Drievuldigheid geEindigd
gezel
van het
hii
aiiae de leerling de leerbrief, waardoor
dan kon
voldoende,
niet
giia" werd. war"i de verrlchtingen
tthereiannent'doen.
kleinigheid
De
,
men soms binnen een maand
bestemd'
was
; voor de leerbrief noest betalen,
d.ie nen
voor de dageliikse misgen. \1 ai nh uqr ?r!r.
o f_
Nu kon fle nieuwbakken gezel zich wat ruimer bewegen, hii
schoon de meester toch nog wel wat controle uitoefende;
mocht wapens d.ragen en zich inschrijven bij een gezellenvereniging.

vooral op het gehij
bied van de liefd,aclighEia, 1'Ierd, een gezel ziek, d.an werdhij
van alle kanten ondeisteuntt (we1 terugbetaLen) ' Stierf
'
dan werd er gezorgd voor een waard'ige begrafenis'jaar
bij cleNa vier i""t SErel te zijn geweest en twee
rneesterproef
de
hij
mocht
gewerit,
zelfde meester te tretten
afleggen.Naoverleggingvandoopcee}'leerbriefenpoorters;
ceel-kreeg hii ,r1 a" pioefrneesters onbewerkt materiaal om
tr.rZ gezellenverenigingel

bewogen zj-c]n

in zijn eentje zijn I'meesterwerkrrte maken. Werd. door d,e gezworenen van d-at jaar verklaard.rd-at de proef gelukt vas, d.an
mocht hij zich bij d.e rrHerenrr melden, Was het werk onverhoopt niet voldoenderdan mocht hi-j een nieuwe proef d"oen.. Na
tien en een half pond was of d.rie schild-en of d.rie guld.en
betaald. te hebben, kreeg hij d.e gild-ebrief en was meester en
uiteraard moest d.aarop getrakteerd- word-en. Nu was hij d.us
verantwoordelijk Ii-d. van het giId.e en noest d.e bijbehorende
lasten en plichten nakomen.
Men stond, dus helemaal onder toezicht van I'het giIdeil en
d,aard.oor onder dat vair d.e stad0p de meest nauwlettend.e wijze werd toegezienriets waarbij vooral de waarden een
grote ro} speelden.Bij wanged-rag of ondeugd-elijke waar kon
men beboet worden, of ergerrvolgens d.e in het gild.e geldend.e
reglementen, welke a.h.w.kracht van wet had-d.en. Uit ons Gemert b.v. i"rerd. nog rond 1850 aan d.e gouverneur gevraagd.
kracht bij te zetten aan de gildebepalingen. De gi-1den zelf
behoorden bij een hoofd.schut in Keulen, Leuven e(a.rmoesten
d.aaraan d.e tiende penning betalen.
Sovenstaand-e ging v.ooral over de beroepsgild.en, d,ie vaak
schut geworden zi-jn naast d.e originele schutsgild"en.
3ij de opkonst van de steden in d.e vroege mid.d.eleeuwen
ontwikkeld.en zlch uit de ger,rapende poorters de schutterijen.
De oud.ste schutterijrwaarvan gewag word.t gemaakt, ie d.ie van
Leid,en: reeds in 1265.
Niet zelden was er in een stad meer d.an 66n schutterij;d.e
voetboogschutter met St.Joris aIs patroon, de handboogschutters ond.er Sint Sebasti-gan en d.e Kolveniers onder d.e bescherming van S.t.Hubert, St.Christoffel of St.Antonius. De
schutters stonden onder hun hopmans, officieren enz. en de
hele broederschap onder een oud.erman of d.eken.
In het begin zagen d.e ed,elen en rid.d-ers minachtend neer
op de plaatselijke schutterij, maar deze weerden zich snel
en hadden spoedig aanzienlijke wapenkamers ehr evenals
d.e
ade 1, stand.aard.en, banieren; ze mochten ook bont d.ragen etc. De
Heren moesten ook wel leningen bij hen sluitenrwaartegenover
privileges stonden, welke eventueel gewapend verdedigd" werden.

Vele sted,en organiseerden wedstrijd.en en onder tron geroffel en met vliegende vaan trok nL;n op om te d.ingen rraar d.e

-14De gelukkige winnaar, die de vogel afschoot, werd
koning of r a1s hij het d.riemaal achter elkaar klaarspeelde, kej-zer. Het is bekend. dat Jacoba van Beieren in 1{28 in
Goed. de vogel afschoot en tot schutterskonigin werd uitge-

prijs.

d.e

ro9pen
Maar

het leven van een schutter bestond. niet alleen uit
plezier.Naast zi.jn gewone werk kon hlj voor bijzondere diensten word.en opgeroepent ze vormden somd ook een politieke
pressie groep en in 1475 trokken de schutters van HoornrAnsterdamrDrlft en Dordrecht met Kare1 d.e Ptoute voor het beleg van Nuis en verden 'ze'Ifstin d.e liji*acht opgenomen. Jacoba van Beieren werd. eens door Heusdense schutters uit geva'genschap in Gent bevrijd.
de
Ook hier speelde de liefdadigheicl een grote rol; uit

opbrengst van d.e pachten werd.en b.v.begrafenissen bekostigd'
altaar
en op 2O-r-1797 wevd. de opbrengst van het St,Joris
van de Gemertse kerk bestend. voor een fund.atie t.b.v. een
werelds priester uit de famile Verhofstadt( rn echte schuttresfarailie) ; was er geen ln d.ie famil j-e dan voor een W€relds priester, inboorling van Gemert.
De'rRooi Schutrt kocht in 1878 en 1!00 nog grond, maar brj
in
d,e afrekening van 1t0J waren er nog vier pachters en
19J0 nog maar een.
oeMaar ondanks de macht van de gilden en schutterijen
fenden de land"herqn toch controle uit d.n.v.reglementen of
aanvullilgen daarop. In Genert o.a. door de Landcomnandeurs
Ehrenzoals op 29-7-11{l door Ferdinand van Subingen tot
von
Steinen.
door
Leopold
burg en op )-9-1J)0
Ook is er een gedicht over het koningschieten van Spi)-jaard.s zoon in 1722, waaruit het volgende couplet;
Voor het laatst schutsbroeders,
sprak de kapitein heel blij van zin.
Wij zullen nu tot Konings genoegen,
t r e kken gp-.-@"_DBi_tS9 .+.9-e!.! e r_iJl.
Bekend. is de vroegere vijandschap tussen d.e Rooi en d.e
Gruun d.ie zo hoog opliep, d,at er verordend. werd., dat bij'd.e
sacramentsprocessie baand.erheer naast baanderheer, vaand.rig
naagt vaand.rig etc.moest gaan.
illaar ook hed.en ten dage is d.e onderlinge verbondenheid.
tussen de schutsbroeders nog groot en ook hun hulp aan d-e

-L5gemeenschap

bij festiviteiten

etc. ]{aar ook het

handhaven

van de oude trad.ities is, mits juist topgepast r rrog stceds
zinvol.Hieraan ontlenen de gild.en hun huid,ige bestaansreeht,
noen denke maar aan de bezielde lezing van de Vughtse schutter, de heer Van d.e lrfortel op 25 april j.1l
fn Gemerts Heem zi.jn reeds vele artikelen over de Gcnert=:
gild.en
geschreven, welke niet zo algemeen behoefd.en te
se
als
d,it , sra,ar ik zou graag a1s besluit onderstaand.
blljven
gezegde van JoIIes over d.e Rooi en Gruun willen aanhalen:
.... ild-an begrijpt men reeds met een schut te dcen te hebben
d.ie, hoewel op sommige punten niet meer gelijk vroegerr toch
als een bolwerk en - a1s aI het andere mocht teniet gearL een laatste toevlucht van ons Brabantse schutgild,ewezen besehouwd. mag worden, Deze roem van Gemert is door O-Brabant
wi jd- en zijd- verbreid.rrl. . ,
Dat het nog lang zo moge ziin.
Gemert

27-4-72

EEN ENTHOUSIASTE J.V.D.MORTEI SPRAK
APRrr 1972.

A.I.F.lVI.Rooderkerken
IN

DE TEDENVERGADERING

vAN 25

Oeze vergadering, d-ie gehouden werd. in combinatie rnet d.e
beid.e Gemertse Schutten, St.Teunnis en St.Jeuris r was ongewoon druk bezocht.Meer d.an hond.erd belangstellenden luisterden rnet grote aand.acht naar d.e spreker van deze avond, de
heer J.v.d.]\{ortel uit Vught, d-ie sprak over het gild-ewezen.
Wie naar d.e heer V.d.Mortel luistert, raakt aI spoedig in d'e
ban van zijn enthousiasme, z3-in grote kennig van en zijtL

d.e gilden.
Het ond.erstaande kan dan ook goed. d.ienen als aanvulling
op het artikel van de heer Rooderkerken.
Nad-at d"e Voorzitter de vele aanwezigen had verwelkomd en
nog eens had gewezen op het belang van een Heemkund-ekringt
d.ie zich bezig wiI houd.en met kennis en geschied-enis Yan
plaats en gewest, gaf hij het woord aan de heer Yan de }dorte1. Deze vond- het een bijzond.ere irreugde na zoveel jaren
weer 1n Gemert te mogen spreken over het glld.ewezen.
Men onderscheid.t twee soorten gild.en, d.e burgerlijke met
d.e namen St.Joris en St.Sebastianusr daarnaast de kerkelijke
met patronen als 0.L.Vrouw, St.Antonius Abt, Barbara, Cafrharina enz. Elk gi1d.e hatL zijn eigen kleuren, zo b.v.groen voor

liefde voor

