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St.Antonius, ged.ekt blauw voor 0.L.Yrouwe Schuttenrdonker-
rood voor de St.Catharina gilden.

De kerkelijke gilden kregcn als taak het beschutten van
d.e kerkgebouwen, van de geestelijkheitl enz. 0ver de oudheid,
is weinig met zekerheid te zeggen. il/eI weten we dat ze ont-
staan zijn ln d.e vroege midd,eleeuwen, zoals bliikt uit een
brief van Karel d.e Grote van rond 800 aan ziTn zoon, waarin
hij d.e Schutters opd-raagt om te verdedigen. De privileges,
aan d.e burgerlljke gild.en toegekendr'zi.jn d.oor d.e kerkelijke
gild.en overgenomen; zij nochten de standaard. voeren, een nar
hebben, wat het alleenrecht der vorsten was. De'nar moest
o.a. d.e schoenen poetsen van de gasten en bezoekers van d.e

vorst, want niemand mocht met vuile schoenen voor d,e vorst
verschijnen. De Stand.aard.rijder reed voor de stoet uit, zig-
zag ovev d.e weg, want de weg moest vrlj gemaakt worden voor
de led.en van d.e gllde.

. De gild.ebroeders had,d.en ook het recht om vorstelijke per-
sonen en overheden te begeleid-en en te verd.ed"i-gen; zij be-
schikten over wapens, eerst d"e hand.boog, d.aarna d.e kruisboog
en vervolgens de voetboog.

De koning van het gilde ham een zeer voorname plaats in;
hij moest d.e Schut naar buiten ;vertegenwoord.igen, mocht bij
offici6le gelegenhed.en overheidpersonen ontvangen en hem
kwam de eer toe de eerste plaats te hebben. Voor een nieuwe
koning werd.en er op sommige plaatsen pektonnen aangestoken,
een voorloper van ons vuurwerk. De koni-ng van het gilde werd
ook vrijgesteld. van plaatselljke belastingen en accijnzen.

Een ander privilege Lras het dragen van een veren hoed"reen
gebruik, dat in Gemert tot op heden gelukkig is bewaard ge-
blevenl verd-er meerkleurige tabbaarden, tweevervige jassen,
d.ie de schutters over hun harnassen droegen.

Ook had-den zij een eigen rechtspraakl een schutter kon
niet voor de plaatselijke schout en schepenbank gedaagd wor-
d,en, maar hij werd. met voorbijgaan van a1le recht- en vier-
scharen bij eventuel.e fouten door zijn eigen gild.ebroe-ders
geoordeeld.

0m erkend te kunn.en word.en, moesten d.e gilden freen.kaartrt
hebben van d.e vorst, waarin de erkenning en d.e voorrechten
en plichten werden beschreven. Een van .de plichten van de
gild.ebroed.ers was en i-s nog een gestorven med.ebroed.er rnet
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gi1d.e-eer te begrav(-.r; <i-at is een van de oudste gebruiken.
Op d.e begrrfenisd.ag komen de gildebroeders met hun rouwman-
ters t:.jeen bij het sterfhuis, d.e g.ildeknecht en de tanboer
d.ragen. de d-od.e uit het huis en leggen hem op de baar, het
,oo.,ok1eed van d.e gild.e wordt op de. kist gelegd. en daarop
het koningszilver. Bii het graf wordt de vendelgrggt-99-
bracht als afscheid, terwijl d.e d.ode onder tromgeroffel in
het graf word.t neergelaten.

vaak had.d.en vele kerkelljke.gilden een eigen kapelletje
of een eigen altaar in de kerk, zoals het -st.Teuniskapel-leke in De Deel en het St,Joris-altaar in de Gemertse kerk.

0p het patroonsfeest trekken d.e gild.en naar d.e kerk en

zLjn d.e kerkdeuren gesloten, maar als ze bij d.e kerk komen

en de trornmen laten horen, gaa4- de deuren wijd oPe4r waarna
men trommend en vendelend binn&rekt, wat ook weer gebeurt
bi.j het v.erlaten van de kerk. Na d.e nis wordt er gevendeld
volr d.e freldlijke autoriteiten en d.e geestelijkheid. Bij
het vendelen ':qag het vaand.el d.e grond. niet raken, want het
nooet onbesmet blijven, symboliek van de reinheid.. Het vol-
ledig vendelen duurt ongeveer 2{ miluten en verbeefdt ei-
genti;t de strijd van'st.Joris tegen d.e d.raak. 0p deze dag
wordt ook d,e nieuwe deken geko|en , vanuit ziin woonhuis
rordt hij begeleid rlaaT het gildehuis 'en daar. ingevendeld.

Eet koningschieten gebeurt met de kermisdagen. Des moll-

$ens gaat.men eerst ter kerke. 3ij de schutsboo*,??"8?k?*:"
irekt-het gilde drienaal rond de boom en men bidt d"at de

beste schutter koning nag worden. Degene d.ie het Iaatste
stuk van d.e vogel eraf schietris koning, 1{anneer het gilde-
Qestuur hen tenminste a1s zodanig aanvaardtl hij noet zijn
iiand.en Tr&ssen en mag dan zo gereinigd over het uitgelegd.e
iaand.el lopen; daarna wordt hem de vendelhulde gebracht.
' Elke koning geeft een zilveren schild. aan zijn schut

ilet zijn naam erop en jaartalrvaak ook zijn beroep, vandaar
d.at oude schilden belangri jk zi jn voor de g:enealogie i Srap-
penmakers zetten er soms ook we} eens een of ander spotvers
op. e

'. Hoe oud d,e Gemertse Schutten zj-jn, is ni-et meer na te
ga,an, we1 is het zeker dat ze tot de oudste behoren en dat
Verichillend.e gebruiken hier bewaard zijn gebleven. De heer
Van d.e Mortel noemde het d.an ook een eer een gildebroeder
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te mogen zijn en richtte een speciaal woord tot d.e llieuwe
deken van St.Joris, de hr.Th.Geerts van d-e Lodd-erd.ijkrd.ie
ook aanl/ezig was

Het Landjuweel was oorspronkelijk een kampspel, een soort
van Olympische spelen; men deed er aan toneelspelen, hard-
lopen, paard rijclen enz.i deze spelen konden wel ) i, 4 weken
duren. Nu komen er op 66n dag een groot aantal gi-lden bijeen
trekken op ln een grote optocht, kampen om prijzen op de trom
schieten op d.e wiprom het mooiste vaandel, de mooiste schil-
d"en, d,e mooiste papegaai enz. Dit feest, zaL men in Gemert
bij getegenheid van het JOO-jarig bestaan van het Sint Anto-
nius-gi1d.e kunnen beleven in de maand. september van dit Jaar
en dit was voor het Bestuur van de Heemkundekring dan ook d-e

aanleidlng om samen met d.e Schutten d.eze bljeenkomst met als
spreker d"e hr.Van de Mortel te organiseren.Het is een vrucht-
bare vergadering geweest.

In deze vergad.ering werd ook een nieuw bestuurslid" geko-
zenrnl.de heer A.Rood,erkerkenrJr. uit het Bind.erseind.. 00k
kon de Voorzitter het nieuwe boekie van M.A.van d"er Wijst,
"Beknopte Geschied.enis van Gemertrr presenteren. Het heeft
wel een hele tijd Seduurd voor het klaar was, maar het re-
sultaat is een keurig verzorgdrmooi geillustreerd boekje van
64 ataazijden, De tekeningen werden gemaakt door Maria van
Kreij en Jacques van den Broek,Aan hen werd door de Voorzit-
ter speciaal d.ank gebracht en een gebond.en exemplaar van het
boekje aangebod.enr alsook aan de Secretaris, M.H.J.Pennings,
d.ie er volgens de Voorzitter na de schrijver het meeste werk
mee heeft gehad.. Een gebond.en exemplaar werd. ook gereser-
veerd voor de schrijver IVi.A.van d.er Wi jst.

In d.e pauze liet de heer P.Schoofs d.e film zien over Ge-
mertrdie d.oor hem gemaakt is in de jaren 191?-1911. Het ven-
d.elen van d.e Schut, waarbij Ant.Jaspers vendelier was, kwam
ook hier aan de orde;verd.er de tram, een varkens- en bi-ggen-
tentoonstelling, werkzaamhed.en op het 1and, d.e PeeI, Handel
en Mortel. Ook d.iverse personen, bl s b.v. 'rd.e paustr(Bert van
Doren)kon men nog eens zj-en.A1 met a1 een i-nteressante film.
Het dankwoord. van d.e Voorzitter was dan ook ten volle ver-
d i end..

M"H.J.Pennings.


