
Gomcrts Sc[utslicd

-

':fieft aan met schoone melodlj !' 'Hct loflied onzer schuttorlJ!tt'VoLk vicrt ect ecn bliJden geest,
St. Jorts fe6st, verheugd van geest,

Zlngt brocders I zLngt mct-volle steml
''Bctir. blij en vroolijk lied tot hcnr,

Metr' klanken en mct-.|<Iem,
r Met vreugde dan. ter ztJner o6r,

Gaat kan cn beker.op_:en ne6r,. '.:i:'. r

ZlJn naam kl_inkr sqtrognl:Bdn a!tre stond''-
Uit ledcn"Eondl' ,

2
.t:t.--: ! De hoog verheven Schutterij ";1 

': !

Van G-cmert ts brave burgeriJ, . ,

. Did: groelt en bIoelt ten allo tijdr'
Aan deugd en vrougde toegewijd,

St. Joris grondellJke naan, :

,iVerhevcn door de mond der faam- i

:i::.ver€crci wiSnt--"iil: --- ----i
. .; Kloeko.rldcler en dl.en groote hel.dj

Die, rt monsterdief had neergeveld.
En Jutcht nu tot St. . Joris eef .i '

.:i ri'; : ' .:. '1 fedgr broeder wecr., .

-. ,..::; ... ''S- ,:i'i.,
. ,DC dag dte onze sc\uttcrlJ, 

'ij :1,r;i. Verzameld' tn gelid en rij,
::':1.' Die'door: tret Oorp me.t, yaan en trom' ..:Te zamen r.oept ter schitteren drom

DiOn dag noet vroolijk zijn gevierd
St. Jorl-s standaard :rond gezrvierd :.

DoOt: tt beeld des heids verslerd
Dan kltnkt nog jaren lang de sten
Van boer en burgeflj tot trem..,j:' Eh,julcht nu tot St. Joris ssi :::.:i. :

. .- .. , ' f edir broeder rveer. .
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Schutsbroeders, dle hier-'te sanen ziJt
Urv hirt en zlel aan vreuld'ge.y1.Js

St. Joris stan$aard rond'gezwaald
Het vaandel tot ziJn eer gedraaid

Dat vriendschap aan dien guLden disch
Met reine vreugd aanwezig -is 

.

Een ieder smarten nls ,.

.Gezongen met het best tici:ooid
rllet glas gevuld tot aaa het boerd

Dat heil en voorsPoed bLljven blj
Aan Gemertsch sdutteriJ '

Bovenstaand tried ls genomen ult een boeltJe "Legende van

den edelen Bidder Den Helllgen Georglus (pt.,JOrls) beneveng

Gcdiehten en Feestliederen der St' :' .lorisgilde van Gemertt'.
IIet werd uitgegoven , . te .GeBert 'in 1895 net de rvens dat het
een welkome 6ast zal zlJn voore ledei -Aid'n"f"r,8; stelt in de

schutteriJ. Behalve de legendelvan s-t.Joris,. 2o bladziJden,
staan er viJf lledbren itll', '. t' ., i.; .-..

EenvandellodercnbeschriJftuitvoerlgeenvandehel-
dendadcn van st. Joris; het lied,dat hierboven ts afgedrukt,
isduideliJkgeschrevenvoor.defeestdag,vg.nSt.Joris,2Sa-
prll; ".rr .tal"'heeft .als onderwerp |ret feltrdat Pau1us SptL-

Jaard zlch tot' koning van het gildc -sch-oot . Een van de

schilden van St.Joris vermeldt'dlt feit ook in het opschrift
"Van dredeL gild slnt Jorls paulus spilliAetrt konink is".Dit
opschrift is tege}ljk,ccn chronlcum , d.Iv1.?.. dat de letters'
a1s Romeinse ciJfers het Jaartal aangeven; . hier ts dlt t7?2.
Dit gceft ons dtrs een aanwiJzlng voor de ouderdom van het
1ied. Een audere aanrvlJzing gecft de tekst uit een van de

andere liederen, die vermeldt, dat bisschoppenrprelaten enz.
St. Joris aanroepen

"bi,Szonder in den oorlogstljd
lYanneer het schipje schipbreuk liidt
lVaarmee dat klemens vangt den Vlsch

lTie den zondaar is . "
Mct dcze "klemens" ls zeet vermoedeliJk bedoeld Paus C1e-

mens xIVrdle Juist in dte ttjd regeerdernl.van L769-t774rt$e
kunnen dus met vl.iJ grote zekerheid de liederen ongeveer
2OO jaar oud noemen. M.H.J.pennings.
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