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De schutterij of het gilde: 400-jaar Sint-Jorisgilde
Wim van der Heijden

Berlicum ligt tussen 1200 en 1500 niet in Noord-Brabant, want dat bestaat dan nog niet. Het hertogdom Brabant 
bestaat wel, maar ligt voor de helft in het huidige België en de andere helft in Nederland, nu Noord-Brabant. 
Berlicum ligt in de ‘Meierij van ’s-Hertogenbosch’, een gebied dat bestaat uit de stad ’s-Hertogenbosch en 
rond de stad gelegen ‘hertogdorpen, heerlijkheden en kleine gehuchten’. Namens de hertog van Brabant 
oefende een ‘meier’ het gezag uit. Dat was een functie die nu zou liggen tussen de burgemeester en de 
commissaris van de koning. 

Ontstaan gilden
In al de steden en dorpen van ons gebied worden 
tussen 1200 en 1500 gilden opge richt. Dat waren

1. De Kerkelijke gilden, toegewijd aan een 
heilige en verzorg den de ar men zorg, 
ziekenzorg, zang enz. 

2. De Ambachtsgilden waren soort 
beroepsvereniging, zoals ‘het schoen-
makers gilde’ en ‘het koperslagersgilde’. 
Deze gilden waren eveneens toegewijd 
aan een heilige, ze komen vooral in de stad 
voor.

3. Tenslotte de Schuttersgilden voor de 
verdediging van de stad of het dorp. Ze 
hadden ook een kerkelijke patroon, zoals 

in Berlicum ‘St.-Joris’. Deze heilige 
 wordt meestal krijgshaf tig uitgebeeld, als 
overwinnaar van de draak.

Oprichting
De kleine dorpsgemeenschap die zich vanaf ca. 
700 rond het plein ‘De Plaets’ gevestigd had, 
moest van tijd tot tijd verdedigd worden voor 
aanvallers. Groot waren de veranderingen toen 
rond 1185 op amper zes kilometer afstand zich de 
stad ’s-Hertogenbosch vestigde. Stadsbewoners 
moesten voorzien worden van landbouwproducten, 
hetgeen de welvaart deed opleven. Maar de 
vestingstad werd ook mikpunt voor vijandige en 
plunderende krijgslieden en rovers. Ook Berlicum, 
dat op korte afstand van deze stad lag, had daar last 

Voorwoord
De oudste vereniging van Berlicum/Middelrode, het Sint-Jorisgilde, bestaat dit jaar 400 jaar. Dit is een 
mijlpaal om bij stil te staan. Daarom besteden wij in dit nummer van ‘Rondom de Plaets’ aandacht aan deze 
gebeurtenis. Aan bod komen een korte geschiedenis, waaruit blijkt dat het gilde toch ouder is, de betekenis 
van een Schuttersgilde, een interview met een van de oudere leden en andere bijzondere verhalen. We hopen 
hiermee onze lezers enig inzicht te geven in de eeuwenoude traditie die door de gildes wordt bewaard en 
uitgedragen. Veel leesplezier.  Redactie
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van. Ter verdediging moesten de weerbare mannen 
aantreden, voor de eigen nederzetting en soms ook 
voor de stad. Zo ontstaan groepen die weerbaar 
waren, broederschappen of gilden. Ter bescherming 
kozen ze de naam van een krijgshaftige heilige. 
In Berlicum beperken we ons nu tot ‘het 
St.-Jorisgilde’ en het minder bekende ‘St.-
Antoniusgilde’. Het St.-Jorisgil de had meer 
functies, dan alleen de veiligheid van het dorp 
verzor gen. Het St.-Jorisgilde is vermoedelijk 
ergens rond 1300 opgericht, toen Berlicum een 
eigen ‘schepen bank’ (=bestuur) kreeg. Geschreven 
gegevens op ‘perkament’ zijn hier van niet meer 
bekend.
Het oudste document, dat naar het gilde verwijst, 
komt uit 1369, als verwezen wordt naar ‘Jan, die 
conick van Beerlikem’. Een zekere Jan dus, die met 
zijn pijl en boog bij het jaarlijkse koningschieten 
als eerste de vogel uit de schutsboom gescho ten 
had.

Na 1500
Na 1500 vinden we wat meer van het St.-Jorisgilde 
vermeld. Zo lezen we in oude bescheiden, dat 
‘het gildenhuis’, genaamd ‘de herberg St.-Joris’ 
juist buiten de oude dorpskern aan ‘de Plaets’ 
(nu Raadhuisplein) stond. Behalve langs ‘de 
Heerbaan’ (=Hoofdweg) was het ook nog gelegen 
aan de ‘St.-Jorissteeg’, die in de richting van het 
riviertje ‘de Run’ liep. Voor het houten brugje 
over dit riviertje lag ‘de St.-Joris plaats’, een 
pleintje waar de ‘schutsboom’ stond opgesteld en 

het schieten plaats vond. Na het schieten ging men 
eten en drinken – het zogenaamde ‘teren’ - in de 
genoemde herberg.
Pas in de 15e eeuw worden hier de eerste 
kerkelijke broederschappen en gilden opgericht. 
Zij krijgen in tegenstelling tot het Sint-Jorisgilde 
een eigen altaar in de R.-K. Kerk en een eigen 
rector. We kennen het Onze-Lieve-Vrouwe en 
Katharinagilde en ook het Sint-Antonius-abt en 
Sint-Barbaragilde. Later zien we nog het gilde 
van Sint-Anna van het H. Kruis, Sint-Hubertus 
en Sint-Agatha, samen met een derde altaar.  
In de 16e eeuw zien we in de archiefstukken 
van ’s-Hertogenbosch dat het Sint-Jorisgilde 
herhaaldelijk wordt ingezet voor de verdediging 
van het dorp en ook de omgeving. Vooral tegen 
de invallen van de Geldersen moest men zich 
verdedigen.

De ‘Caarte’
Het gilde had van ouds een soort statuten, genaamd 
‘de Kaarte’, dit zijn voorschriften waaraan men 
zich als gildebroeder moest houden. Eens per jaar 
moesten de gildeleden ‘een beloften van trouw’ 
afleggen aan de heerser van het land, ‘de hertog 
van Bra bant’. 
Het jaarlijkse ‘papegaaischieten’ vond altijd 
plaats op de woensdag na Pinksteren. Men ging 
dan eerst naar ‘de mis’ (=kerkdienst) in de r.-
k. kerk aan ‘de Plaets’, daarna vergaderde men 
onder ‘de lindeboom’ op ‘de Plaets’, waarna men 
afmarcheerde naar ‘de St.-Joris plaats’ om ‘de 



33

De Caert is een document waarin het doel 
van het gilde wordt omschreven: de rechten 
en de plichten tegenover de Heer die door 
het gilde wordt erkend. De ‘schutscaerte’, 
het oude reglement van de oude schuts, is 
vernieuwd door de Heer van Berlicum, 
Wernard de graaf van Oost-Friesland, in 
1615. 
Ook hoe men met elkaar om dient te gaan, 
wanneer er een bepaalde boete moet 
worden betaald en ook de regels over 
het schieten, de koningen, de keizers, het 
vaandel en de trom. Bij veel gilden is deze 
Caert in de loop der tijden helaas verloren 
gegaan. Dit is de Caert van het Sint-Jo-
risgilde uit 1615. Het origineel is in het 
Brabants Historisch Informatie Centrum 
in Den Bosch. Hoofdman Tiny Pijnenburg 
en zijn vrouw Wilhelmien bekijken het do-
cument.
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papegaai af te schieten.’
Bij het overlijden van een lid van het St.-Jorisgilde 
wordt de gehele Schuts ingescha keld. Ieder lid is 
op ‘een peene’ (=boete) verplicht om de mis bij 
te wonen en de dode mee ten grave te dragen. Dit 
gebeurt op het kerkhof naast de kerk. De over-
ledene of anders zijn familie zorgde, dat hierna het 
bier rijkelijk kon vloeien.
Een ‘gildenbroeder’ kan niet zomaar de schutterij 
verlaten. Hij moet eerst van ‘een pond was’ kaarsen 
laten maken en deze op het altaar van de schutterij 
in de kerk plaatsen. Hier zien we, dat zelfs het 
schuttersgilde met de kerk verbonden was en zelfs 
‘een altaar’ had in de r.-k. kerk.
In 1615 wordt, tijdens het 12-jarig bestand, het 
‘charter met de statuten’ door de hertog van Brabant 
vernieuwd, omdat dit tijdens ‘de 80-jarige oorlog’ 
verloren was gegaan. Omdat dit de enige bekende 
datum is, die het be staan van het gilde aangeeft, 
heeft men deze steeds als de stichtingsdatum 
aange hou den. De oude ‘Caerte’ is waarschijnlijk 
verloren gegaan tijdens de godsdienststrijd vanaf 
1560, toen in augustus 1579 het Berlicumse 
gildehuis aan de Sint-Jorissteeg door invallende 
legerbenden in brand is gestoken. 
In 2015 wordt daarom het 400- jarig bestaan 
gevierd. Ver moedelijk is het gilde dus wel ongeveer 
300 jaar ouder. Maar het St.-Joris gilde blijft toch 
veruit de oudste vereniging van ons dorp.
Van het St.-Antonius Abt gilde is veel minder 
bekend. In 1420 wordt geld ingezameld voor 
de oprichting van een altaar in de r.-k. kerk 

van Berlicum. Pas in 1453 vindt de inzegening 
plaats. Het wordt dan genoemd het altaar van St.-
Antonius Abt en St.-Barbara Maagd. Evenals het 
St.-Jorisgilde wordt het gilde in 1648 door de land-
srege ring opgeheven. Bei de gil den weten de 150 
jaar opheffing te overleven. Het St.-An tonius gilde 
vindt zijn einde rond 1850-1860.

Het gilde verboden
Bij de Vrede van Munster werd een groot 
gedeelte van Brabant en zeker de Meierij 
‘Generaliteisgebied’. Dat wil zeggen dat alle 
kerkelijke goederen werden onteigend, katholieken 
mochten geen openbare functies meer vervullen en 
alle katholieke verenigingen werden opgeheven. 
Zo moesten dus ook de gilden verdwijnen. In 
1657 verschijnen er weer nieuwe ordinantiën 
(voorschriften) dat teren en gezamenlijke maaltijden 
verboden waren. Toch blijft het Sint-Jorisgilde 
bestaan. Al in 1661 wordt vermeld dat de drossaard 
(soort burgemeester) Pieter van Eeuwijck met de 
‘Oude Schuts’ een arrestant moet opbrengen die 
brand heeft gesticht. Ook daarna komen we nog 
verschillende keren tegen dat de schutsbroeders op 
de ‘papegaai schieten’. Ondanks dat de bevolking 
door de onderdrukking erg verarmt en de strenge 
wetgeving, blijft het gilde bestaan, al staan voor 
overtredingen zware straffen. In 1711 krijgen ze 
nog een schenking van de Heer van Milheeze, 
bewoner van kasteel Vredendaal, namelijk een ton 
bier om te gebruiken na zijn begrafenis. 
In 1727 vinden we dat de papegaai geschoten 
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Het Sint-Jorisgilde poseert hier voor het gildehuis (café van Dorus Jansen) bij gelegenheid van het 25-jarig rege-
ringsjubileum van koningin Wilhelmina (1923). Dit was café ‘De drie Snellen’. Dorus van de Ven draagt een stok met 
daarop een versierde ‘W’ (Wilhelmina).
Op de foto herkennen we:
1. Hannes Pellegrino, 2. Sjef ter Voorde, 3. Janus v.d. Steen, 4. Marinus van Osch, (Hoofdman), 5. Dorus Jansen, 6. 
Nol van Gaalen, 7. Hannes van Gaalen, 8. Hemke van Zoggel, 9. Piet Langenhuizen, 10. Jan van Lokven, 11. Christ 
van Hedel, 12. Hannes v.d. Ven. 13. Christ van Lokven, 14. Driek Spierings, 15. Dorus v.d. Ven, 16. Henri v.d. Leem-
put, 17. Gijs van Bussel, 18. Piet Schellings, 19. Jan Schellings. 
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wordt op het Braakven vlak bij de Roomse kerk. 
Dat was de schuurkerk en de plek die nu Sint-
Jorishof heet, is dus zeer lang de verblijfplaats van 
het gilde geweest, het voormalige café ‘De Guld’.

Na de Franse tijd
In de Franse tijd rond 1800 worden de beperkingen 
voor de katholieken opgeheven en komt er vrijheid 
van godsdienst. Ook het nooit verdwenen Sint-
Jorisgilde komt weer meer tevoorschijn. De 
gemeentebescheiden van Berlicum vermelden dat 
er in 1809 een schutterij bestaat onder de benaming 
‘Sint-Joris, die geen ander diploma of kaart heeft, 
dan een afschrift van een brief van Wernaert, graaf 
van Oost-Vriesland, baanderheer van Berlicum, 
enzovoort, gedateerd op 4 juni 1615. De originele 
kaart of het diploma wordt door de leden vermist. 
Nog in 1823 schrijven de pastoor en de predikant 
van Berlicum aan de gemeenteraad een klacht over 
de bemoeienis van de zogenaamde gildebroeders 
bij het begraven van lijken. Zij dienen zich daar 
niet mee te bemoeien. 
In het verdere verloop van de 19e eeuw heeft het 
gilde een vrijwel verborgen bestaan geleid. Het 
werd in leven gehouden door een beperkt aantal 
leden die de tradities koesterde en hun archivalia 
zuinig bewaarden. Pas in de eerste helft van de 
20e eeuw kwam het Sint-Joris weer tot bloei door 
nieuwe aanwas. In het begin nog met beperkte 
middelen, er waren bijvoorbeeld nog geen 
uniformen. Die konden pas vanaf 1954 worden 
aangeschaft. Daarna is de vereniging tot bloei 

gekomen, hoewel bij een grote brand in 1955 in 
het Gildehuis veel waardevol materiaal verloren is 
gegaan.
Duidelijk is dat onze oudste vereniging een taaie 
en volhoudende vereniging is, die ondanks een 
opheffingsverbod in 1648 en in de oorlogsjaren 
én alle tegenslagen en problemen, nog steeds een 
levende vereniging is, die een eeuwenlange traditie 
in ere houdt.

Bron:
Wim van der Heijden: ‘De schutterij of het gilde St. 
Joris te Berlicum tot 1825’, in ‘Rondom de Plaets’, 
1990, no 1, blz. 2-13.
Bewerkt en aangevuld door Albert Pennings.

Het gildevaandel met de gildebroeders Sjef Peters 
(Koning) en Driek van Rooi, rond 1947.
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Henk van Lith is op 17-jarige leeftijd 
als gildeknaap lid geworden van gil-
de Sint-Joris. Hij is als gildeknaap 
begonnen omdat je pas met 18 jaar 
volwaardig lid en gildebroeder mocht 
zijn. Na de bevrijding had het gilde 
geen uniformen. Wel hadden ze een 
zwart pak aan, een hoge pet op en een 
sjerp om. Omstreeks 1954 hadden ze 
weer de beschikking over nieuwe uni-
formen. 
Henk van Lith is drie keer Koning 
geweest van het gilde en daarna mag 
je schieten om Keizer te worden, wat 
hem ook gelukt is. 
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In gesprek met Henk van Lith, Keizer
Thieu Dollevoet m.m.v. Albert Penning

Henk van Lith is op 17-jarige leeftijd als gildeknaap lid geworden van gilde Sint-Joris. Hij is als gildeknaap 
begonnen omdat je pas met 18 jaar volwaardig lid en gildebroeder mocht zijn. Na de bevrijding had het 
gilde geen uniformen. Wel hadden ze een zwart pak aan, een hoge pet op en een sjerp om. Omstreeks 1954 
hadden ze weer de beschikking over nieuwe uniformen. Daar is toen met velerlei inzet geld voor ingeza-
meld. De inzet van Henk van Lith was daar een goed voorbeeld van. Hij nam er alle tijd voor om potentiële 
donateurs te werven. Nu gaat het totaal anders: er worden veel brieven verstuurd en komen de donaties per 
bank digitaal binnen.

De gildebroeders
Wie waren de gildebroeders uit de jonge jaren van 
Henk? Dan herinnert Henk zich als eerste de vol-
gende namen: Dorus van de Ven (de hoofdman), 
Grad v.d. Aa, commies Jacobs (dekenschrijver), 
Marinus Brok, meester Gerrits (kon goed schrij-
ven en veel uitzoeken), Toon van Uden, Dorus 
Jansen (kastelein van het gildehuis), Bert en Nol 
van Lith. Er was toen een groep van 5 tamboers 
o.l.v. de tamboer maître Tonnie Klerks. De vende-
liers waren: Broer van de Leest, Harrie van Kas-
teren, Jos van Kasteren, Pietje Langenhuizen en 
Toon en Jan Vorstenbosch.  

Zelf kogels maken
Na de Tweede Wereldoorlog was het echt behel-
pen. Er waren toen veel Duitse geweren achter ge-
bleven. Veel gildebroeders maakten in die tijd zelf 
loden kogels. Dat ging over duizenden stuks. Ook 
gilden uit de buurt kwamen bij Sint-Joris loden 
kogels kopen. Henk weet nog dat er vier mannen 

om een oude pot met lood zaten. Onder de pot 
stond een gasbrander. In de pan hing een voeler 
van een thermometer waarop de ‘wapenmeester’ 
kon uitlezen of het lood de juiste temperatuur had. 
Het gieten van de kogels was een secuur werk. 
Je moest echt op de details letten. Boven de pot 
met lood hing een oude zuigkap om de looddamp 
(een beetje) af te zuigen. Als het lood gesmolten 
was, zo rond de 400 graden, kon het kogelgieten 
gaan beginnen. Om de pot zaten de gildebroeders, 
elk met een eigen kogeltang. Om de beurt goten 
de gildebroeders een beetje gesmolten lood in de 
kogeltang. Dat ging kogel voor kogel. Voor iedere 
kogel pakte de gildebroeder opnieuw wat lood van 
de juiste temperatuur. Wanneer het lood te koud 
was, liep dit niet goed de tang in en stolde het niet 
goed. Wanneer het lood voldoende was afgekoeld 
werd het uit de tang gehaald en kon het verder 
afkoelen. Het lood was op dat moment te heet om 
aan te raken. Alle kogels werden apart gewogen 
en zo goed mogelijk op gram gesorteerd. Onge-
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Koningschie-
ten op 23 april 
1962: Dorus 
v.d. Ven is aan 
schot. Verder op 
de foto zien we 
Bert van Lith, 
Paul van Lith en 
Hein Godschalx 
met fototoestel.
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veer 80% van het gewicht werd er later aan kruit 
in de huls gedaan, zodat de kogels met dezelfde 
snelheid de loop van het geweer konden verlaten. 
Per avond konden per pot ongeveer 400 kogels 
gegoten worden. 
Met de net gegoten kogels werd bij Sint-Joris 
wel eens een streek uitgehaald. Er werd dan door 
een of meer gildebroeders 20 kogels in een kring 
op de grond gegooid. De (nare) grap was dat de 
gloeiende kogels precies aan de buitenkant en de 
min of meer reeds afgekoelde kogels in het mid-
den van die cirkel lagen. Degene die ze moest op-
rapen verbrandde dan zijn vingers. De betreffende 
gildebroeder sprong meteen verschrikt in het rond 
en blies stevig op zijn vingers. Meestal rende hij 
naar een emmer met water die in de buurt stond. 
Daar werd dan door de ‘gieters’ even smakelijk 
om gelachen. Degene die dat overkomen was, 
vloekte een keer, riep een scheldwoord en vertrok 
naar buiten.
In 1955 woedde er een noodlottige brand tijdens 
Berlicum-kermis. Henk was toen met zijn ver-
loofde op vakantie in Luik bij de abdij (waar pater 
Hendrik van Uden en pater Klaas Smulders waren 
ingetreden). In het zaaltje achter het gildehuis la-
gen pakken stro. Daar bleven wel eens gildebroe-
ders na het feest slapen. Misschien is iemand on-
voorzichtig geweest met roken. Alles vloog heel 
snel in brand en er was geen redden meer aan. Er 
zijn toen heel veel waardevolle spullen verloren 
gegaan. Het meest belangrijke was het gildezilver, 
gildetrommen en allerlei andere gildespullen en - 

materialen. Gelukkig hadden verschillende gilde-
broeders nog spullen thuis liggen, zodat er toch 
nog e.e.a. bewaard is gebleven. 

Gildefeest
Op het gildefeest vindt het koningsschieten plaats. 
Dit wordt bij Sint-Joris gevierd op de naamdag 
van het gilde en wel op de zondag die daar het 
dichtste bij ligt. Het feest van Sint-Joris is op 23 
april. Nu gebeurt dit bij het Sint-Jorisgilde om de 
drie jaar. 
De dag van het koningsschieten begint met een 
gilde mis. Na de mis trekt het gilde naar het gil-
dehuis. Daar volgt een traktatie (wijn of brande-
wijn met suiker), gevolgd door een welvoorziene 
koffietafel. ’s Middags wordt de huidige koning 
weer opgehaald en trekt het gilde op naar de 
schutsboom. Na het ‘openen’ van de schutsboom 
kan het echte schieten beginnen. Wanneer de vo-
gels is gevallen wordt nieuwe koning vervolgens 
onder de schutsboom geïnstalleerd. De hoofdman 
wijst hem op zijn koningsplichten en de koning 
wast zijn handen, waarna hem het koningszilver 
wordt omgehangen. Dan moet hij de koningseed 
afleggen. Pas dan mag de koning over het op de 
grond gespreide gildevaandel schrijden en wordt 
hij door de hoofdvendelier ‘ingevendeld’. De hui-
dige koning is Tiny van Leeuwen.

Europees koning schieten
De volgende landen nemen deel aan het Euro-
pees koning- en prinsschieten: Nederland, België, 
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Hoofdman Tiny Pijnenburg plaatst in 2014 de koningskroon op het hoofd van Tini van Leeuwen, die het laatste stuk 
van vogel afgeschoten heeft en zo de koningstitel drie jaar mag dragen.
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Duitsland, de Scandinavische landen en Polen. 
Alle koningen uit de betreffende landen komen 
om de drie jaar in een van de landen bijeen om 
te schieten om het Europees koningschap. De 
hoofdman van Sint-Joris heeft hieraan al aan ver-
schillende keren mogen deelnemen. Hij was in 
Heeswijk (NL), in Kinrooi (België), Poznan (Po-
len). De jeugdkampioenen (prins geheten) doen 
hetzelfde en schieten dus om het Europese prins-
schap. Tiny Pijnenburg had een bijzondere erva-
ring in Poznan tijdens het Europese koningschie-
ten. Vanuit het hotel waar ze verbleven (70 km 
buiten Poznan) wilden ze met het gilde in optocht 
door het dorp trekken. Vervelend genoeg had de 
trommelslager zijn trommelstok vergeten. Gilden 
hebben hun vaste liederen. Dus i.p.v. trommelen 
werd er uit volle borst gezongen. Zingend kwa-
men ze langs terrassen waar ook collega-gilden 
zaten die meezongen. Het werd een vrolijk en ge-
zellig festijn voor de inwoners van het dorp. Die 
waren heer gastvrij en stonden langs de straat met 
drank en etenswaren. Broederschap was overal te 
voelen. Een hele bijzondere ervaring was het.
Op het grote Europese gildefeest in 2005 nabij 
kasteel Heeswijk heeft het voortdurend veel ge-
regend. Bovendien onweerde het en was de lucht 
vol met lichtflitsen. Het werd zelfs erg gevaarlijk. 
Het werd zelfs erg gevaarlijk toen de bliksem 
insloeg op een plek dichtbij waar de gildebroe-
ders stonden en zaten. Henk zei: ‘We hebben toen 
enorm geluk gehad. Het had echt slecht kunnen 
aflopen, er hadden zelfs gewonden of doden kun-

nen vallen’.
Henk van Lith is toen heel boos geworden op een 
potentiële donateur. Dat was na afloop van het Eu-
ropees koningschieten in Heeswijk. Henk kwam 
in de Zandstraat in Middelrode een bekende per-
soon tegen. Deze zei meteen: ‘Je krijgt geen geld 
mee van mij voor het gilde. Jullie zijn zuipers, 
brassers en jullie gedragen je niet netjes’. Hij had 
gezien dat er tijdens het gildefeest aan een tafel 
met Duitse en Poolse gildebroeders bier werd be-
steld. De betrefffende persoon zag dat in één keer 
50-60 glazen bier op tafel werden gezet. Dat heeft 
overigens niet geleid tot dronkenschap en verve-
lende zaken. Maar geld geven was er dus niet bij.

Wanneer word je keizer bij het gilde?
Dat gebeurt wanneer je drie keer het koning-
schieten hebt gewonnen. Het koningschieten ge-
beurt altijd in het weekend omstreeks 23 april, de 
naamdag van Sint-Joris. In vroegere jaren werd 
er slechts door vijf of zes personen geschoten. De 
laatste jaren gaat het wel om 15 personen. Henk 
is keizer geworden toen dokter Schram koning 
werd. Ze hadden het Henk erg moeilijk gemaakt 
om keizer te worden. Vrijwel altijd had Henk met 
drie schoten de vogel ‘afgeschoten’. Deze keer 
ging dat anders. Hij had wel tien keer geschoten 
en had de vogel niet geraakt. Dat was heel opval-
lend. Henk keek toen zijn geweer goed na en con-
stateerde dat het vizier ‘versteld’ was. Een ‘ver-
velend’ grapje. Het vizier werd weer hersteld en 
Henk mocht opnieuw schieten. En ja hoor, in drie 
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Burgemeester Bartels speldt 
de Koninklijke onderscheiding 
op bij Egbert Gerrits tijdens de 
Gildefeesten van het Sint-Joris-
gilde op 7 juni 1965. Meester 
Gerrits was een grote promo-
tor van het gilde in Berlicum 
en ook was hij daarvoor in de 
regio erg actief.
Boven zien we Martinus van 
Rooij en Toon van Uden.
Onder burgemeester J. Bartels 
en Egbert Gerrits.
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schoten was de vogel gevallen en Henk was de 
keizer! Nadien ontving hij het keizerszilver en de 
kroon. Henk heeft van zijn neef Paul een mooie 
kroon als geschenk gekregen. Paul heeft die spe-
ciaal voor zijn oom Henk laten maken. Het betreft 
een prachtig maar zwaar voorwerp. Bij de optocht 
bij de gildefeesten neemt Henk daarom vrij snel 
afscheid van zijn kroon en draagt die over aan een 
gildebroeder die de kroon dan verder draagt. Als 
keizer ben je gratis lid voor het leven. De keizer 
wordt tevens erelid. Als er een volgende keizer 
komt, blijft die ‘in de wacht’ tot de oude keizer is 
overleden.

Herinneringen
In zijn jonge jaren ging Henk bij zijn vader op de 
fiets naar gildefeesten. Het geweer ging dan mee 
op de fiets, vastgezet met een binnenband. Zelf zat 
hij op de stang. Dus al heel jong heeft hij het gil-
degebeuren met de paplepel ingegoten gekregen.
Henk herinnert zich nog dat de gildebroeders met 
een platte wagen, gezeten op eierkisten, naar het 
gildefeest in Dinther reden. Tinus Kappen was 
de voerman. In Dinther werden ze welkom gehe-
ten door Janus Friemel. Het gildefeest vond toen 
plaats op Beugt. Daar werd geschoten en na af-
loop werd een heerlijk pintje gedronken. Tegen 
de avond ging het dan met de platte wagen weer 
huiswaarts, regelmatig begeleid door luid gezang.
Het gilde Sint-Joris bezit een schildje uit 1792. 
Het gaat om een schildje dat in de buurt van Hel-
mond door een boer bij het ploegen is gevonden. 

Hier stond op vermeld dat het om een eerste prijs 
schildje ging van het gilde Sint-Joris uit Berlicum. 
De betreffende boer legde contact met Jacques 
Andriessen, goudsmid, die het schildje mooi res-
taureerde. De betreffende boer meldde zich daar-
na bij het gilde Sint-Joris en wilde het opsturen. 
Maar het gilde wilde dat hij het zelf kwam bren-
gen. Zo is het ook gegaan. Na de officiële over-
handiging stond een Brabantse koffietafel klaar 
als dank en er zijn lovende woorden gesproken. 
Een foto hangt in het gildehuis.

Bescherming
Bij het gilde is ook een Beschermheer of Be-
schermvrouw. In het verleden is dat bijvoorbeeld 
jonkheer Van Rijckevorsel geweest, later dokter 
De Koning en daarna diens vrouw. Nu is dat Me-
vrouw Klaartje Wedemeijer, de plaatselijke no-
taris. Het is een echte eretitel. Het verschaft het 
gilde aanzien in het dorp en de nabije dorpen. Bij 
juridische vraagstukken kan zij als notaris nuttige 
diensten bewijzen.
Het gilde heeft ook altijd een ‘Gildeheer’, meestal 
de plaatselijke pastoor. Een Gildeheer behouden 
zal in de toekomst niet gemakkelijk worden.

Jubileumfeest
Henk van Lith verheugt zich al over het 400-jari-
ge jubileum op 5 juli a.s. waar ruim 40 gilden uit 
Brabant en ook een gilde uit Soest (zij organise-
ren een landjuweel in 2016 en willen in Berlicum 
het nodige leren) bij aanwezig zullen zijn. Ook de 
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Naoorlogse Koningen van het Sint-Jorisgilde

1.Jozephus Peters   1947
2. Arnoldus (Nol) van Lith  1950
3. Arnoldus (Nol) van Lith  1954
4. Albertus (Bert) van Lith  1958
5. Johannes van Casteren  1962
6. Marinus van Grinsven  1966
7. Hendrikus (Henk) van Lith  1970
8. Adrianus (Ad) Vorstenbosch  1973
9. Hendrikus (Henk) van Uden  1976
10. Adrianus (Jos) Martens  1979
11. Theodorus (Theo) van Liempt 1982
12. Marinus (Rien) van Uden  1985
13. Petrus (Peter) Fiolet   1988
14. Petrus (Peter) van Breugel  1991
15. Johannes (Jan) Vorstenbosch  1994
16. Hendrikus (Henk) van Helvoort 1997
17. Arnoldus (Arnold) van Lith  2000
18. Hendrikus (Henk) van Lith  2003
19. Hendrikus (Henk) Schram  2005
20. Paulus (Paul) van Lith    2008
21. Martinus (Tiny) Pijnenburg  2011
21. Martinus (Tini) van Leeuwen 2014

Keizers:

1. Johannes (Hannes) van Aggelen         1930-1937
2. Arnoldus (Nol) van Lith             1958-1994
3. Hendrikus (Henk) van Lith             2005

Hoofdlieden:

1. Marinus van Osch                1919 - 1930
2. Dorus van der Ven    1930 - 1962
3. Marinus Brok    1963 - 1965
4. Grad van de Aa     1965 - 1965
5. Arnoldus van Lith    1965 - 1983
6. Hendrikus van Uden    1983 - 2000
7. Paulus van Lith    2000 - 2007
8. Martinus Pijnenburg    2007 

Koning Tini van Leeuwen met alle attributen behorende 
bij het koningschap: De koningskroon, het koningszilver, 
een gildetrom. In zijn handen heeft hij de restanten van 
de afgeschoten (houten) vogel. 
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commissaris van de Koning en een kleindochter 
van de oude meester Gerrits, Stineke van Steen-
hoven (Tweede Kamerlid), zullen hierbij aanwe-
zig zijn. Het belooft een bijzonder feest te wor-

den! Op zaterdag 14 maart jl. is een afvaardiging 
van het gilde naar het BHIC in ’s-Hertogenbosch 
geweest om daar een rondleiding te krijgen en de 
‘caerte’ van 1615 te bekijken.

Onlangs bracht een aantal leden van het Sint-Jorisgilde een bezoek aan het Brabants Historisch Informatie Cen-
trum in Den Bosch om de Caert en oude stukken te bekijken. We herkennen Ria van Uden, Sylvia Fiolet, Christ van 
Uden, Tineke van Helvoort, Sjef Hoevenaars, Peter van Helvoort en Tini van Leeuwen.
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Dit is het oudst  
bewaard geble-
ven en tevens 
grootste zilveren 
k o n i n g s s c h i l d 
met de volgen-
de tekst: ‘Adri-
anus Lambertus 
van Hedel, ko-
ning van St.-Jo-
ris Schuts tot 
Berlicom 1792’.
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Het geheim van de oude gildetrom van het St.-Jorisgilde
Frans van Miert, bewerking Thieu Dollevoet, Albert Pennings

Als het St.-Jorisgilde uitrukt, loopt eredeken Wim van Helvoort met de gildetrom voorop. Het uitrukken met 
deze trom gebeurt al twee eeuwen. De trom vormt een gekoesterd bezit, dat alléén beheerd en onderhouden 
wordt door Wim. Dat gebeurt op een zodanige wijze dat de trom nog steeds bij elk optreden van ‘de guld’ 
zijn diensten bewijst. Vaak wordt de vraag gesteld: ’Hoe komt het gilde aan zo’n antiek attribuut? Wanneer 
kwam de trom in Berlicum terecht? En wat betekent het eigenaardige Latijnse schrift dat op de trom staat?

Lijfspreuk, motto, credo
Het komt nogal eens voor dat een organisatie, 
bedrijf of familie een typische lijfspreuk gekozen 
heeft. Een zeer bekend voorbeeld betreft het huis 
van Oranje: ‘Je maintiendrai’: ik zal handhaven. 
Met het Sint-Jorisgilde zou dit ook het geval 
kunnen zijn. De spreuk past wonderwel bij 
het verhaal van Sint-Joris. Op de antieke trom 
staat het volgende vermeld: ‘NEC ASPERA 
TERRENT’. In 2003 is via drs. Dirk van Miert 
(Universiteit van Amsterdam) de betekenis ervan 
gecheckt. Volgens deze deskundige luidt die 
als volgt: ‘Rampen jagen ons geen schrik aan’. 
Het Theobaldus Gilde in Overloon had tot in de 
Tweede Wereldoorlog ook een trom met eenzelfde 
opschrift. Het gilde daar had dat vertaald als 
volgt: ‘Gevaren schrikken ons niet af’. Dat komt 
overeen met de letterlijke vertaling. In eigentijds 
Nederlands zou je kunnen zeggen: ‘Wij vrezen 
geen gevaar’ of ‘Wij deinzen niet terug voor 
gevaar’. Sint-Joris zelf kende ook geen gevaar en 
deinsde evenmin terug om de draak (het kwaad) te 
bestrijden. Dus past de Latijnse spreuk op de trom 

ideaal bij ons gilde. Vervolgens sluit dit Latijnse 
credo goed aan bij de historie van het gilde, 
ontstaan in 1615. In de 17de eeuw was het heel 
gebruikelijk Latijnse uitdrukkingen en zegswijzen 
te gebruiken en belangrijke geschriften in het Latijn 
te noteren. De spreuk ‘NEC ASPERA TERRENT’ 
zou dus ook gebruikt kunnen worden als opschrift 
van vaandels en andere attributen. Deze gildetrom 
is een trom met koperen ketel en houten, rood 
geverfde randen. Op de ketel in drijfwerk zien 
we een galopperende hengst, met rondom het 
opschrift: ‘NEC ASPERA TERRENT’. Om het 
geheel zit een gedreven sierrand. Onder de hengst: 
1e BAT/N:1; ter weerszijden van de voorstelling: 
REG E en GRD.COMP. De hoogte van de trom is 
50 cm en de doorsnede is 42 cm.

Wanneer kwam de trom in Berlicum terecht?
Zowel in Berlicum als in Overloon bevond 
zich eenzelfde trom. Het is bekend dat er geen 
andere exemplaren zich in Nederland bevinden. 
Het betrof hier waarschijnlijk achtergelaten 
regimentstrommen. Dat blijkt uit de erop 
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Een koperen legertrom 
van het Engels-Hannove-
riaanse leger moet om-
streeks 1770 zijn gemaakt. 
Legertrommen en gil-
detrommen waren hetzelf-
de. Deze trom is omstreeks 
1794 bij het Sint-Jorisgil-
de achtergebleven. In de 
Franse tijd leeft de schut-
terij weer op, die voor-
heen nog amper bestond. 
Er was dus weer vraag 
naar de nodige attributen 
en uniformen
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aangebrachte aanduidingen van het bataljon 
waartoe ze behoorden. Op die van Overloon 
stond 1e Bat.- 1e regiment- No. 8 en in Berlicum 
lezen we Reg. E – 1e Bat. N:1 – GRD: Comp. 
In Overloon vermoeden ze dat het om een 
cavalerieregiment ging. De letters GRD: comp op 
de Berlicumse trom verwijzen duidelijk naar een 
grenadiers-compagnie. Bovendien dragen allebei 
de trommen hetzelfde opschrift. Ook is bekend dat 
de opliggend in koper uitgedreven afbeelding van 
de Berlicumse trom precies zo in de Overloonse 
annalen genoemd wordt en later beschreven is door 
de historicus Jolles (1932). Het betreft namelijk 
een galopperende hengst in een landschap met 
bomen en een kroon met een op twee Franse lelies 
gelijkende versiering, gelijkend op de kroon van 
het Engelse koningshuis. De trom is waarschijnlijk 
vervaardigd in de jaren 1759-1761 toen de hertog 
van Braunschweig-Lunenburg ook koning van 
Engeland was. De galopperende hengst komt ook 
voor op het wapen van Braunschweig-Lunenburg 
met de hoofdstad Hannover. Deze gegevens 
kunnen helpen wat helderheid te brengen rond de 
herkomst van beide trommen. We gaan er daarom 
van uit dat beide trommen gemaakt zijn voor 
dezelfde opdrachtgever of in elk geval bestemd 
waren voor dezelfde militaire eenheid
.
Vluchtend grenadiersregiment
Zoals eerder vermeld duiden de letters GRD: Comp 
onmiskenbaar op grenadiers (granaatwerpers). 
Dat zijn de keurtroepen van de infanterie. Een 

compagnie vormt een onderdeel van een bataljon, 
dat vervolgens een onderdeel vormt van een 
regiment. Cavalerie ligt dus niet voor de hand. 
Maar ja, tegen wie vochten die grenadiers in die 
tijd? Daar beginnen de twijfels over het tijdstip 
waarop het Sint-Jorisgilde in het bezit kwam 
van die regimentstrom. In een historische studie 
van Wim van der Heijden (heemkundekring De 
Plaets, 1982) gaat hij in op de oorlogssituatie van 
1794 rond Berlicum. Samengevat stelt hij: ‘De 
Europese staten keren zich tegen Frankrijk. In 
1794 overdekken Franse legerscharen de Meierij 
van ‘s-Hertogenbosch en het aanwezige Engelse 
leger trekt zich terug richting ’s-Hertogenbosch. 
Hannoveriaanse hospitaalsoldaten bivakkeren 30 
dagen in Berlicum. In september 1794 trekken de 
Engelsen, met hun hoofdkwartier in Berlicum, 
zich terug achter de rivier de Aa bij Middelrode. 
Als de Franse generaal Pichegru op 14 september 
oprukt naar Boxtel en de Dommel, vluchten 
de geallieerden (het Hannoveriaans-Engels 
regiment) via de hoofdzandweg naar Middelrode’. 
Hoogstwaarschijnlijk is deze zienswijze nu 
achterhaald.

Andere veronderstellingen
Uit de archieven van de gemeente Overloon 
(destijds) komt echter een ander beeld naar voren. 
Maar dat is 21 jaar later. Het betreft dan de lente 
van 1815, wanneer het Hannoveriaans-Engelse 
regiment van veldmaarschalk Blücher daar zijn 
tenten op slaat. Blücher verblijft daar slechts 
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De tamboers van het Sint-Jorisgilde: 
Staand v.l.n.r.:
Wim van Helvoort, Mark van Lieshout, Peter van Breugel, Wil van Casteren, Henk Kappen, Mari Klerkx.
Zittend:
Rick Kappen, Albert van Lith, Jelle van Lieshout, Paul van Lith, Andy Blokx, Nicky Meulenbroek, Henk van Uden.
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kort en trekt dan snel naar Waterloo, waar hij net 
op tijd arriveert om in juni 1815 Napoleon de 
beslissende nederlaag toe te brengen. De vraag 
is dan gewettigd: ‘Ligt het niet meer voor de 
hand dat Blücher’s troepen op die route Berlicum 
passeerden? En dat de trom toen kwijt geraakt is 
of verkwanseld’. En vervolgens de vraag: ‘Zullen 
we het ooit te weten komen?’ Het volgende 
vraagteken is: ‘Is het een Hannoveriaanse of een 
Engelse trom’. Bij het Sint Jorisgilde denken ze 
dat het een Hannoveriaanse trom is. En dat komt 
voort uit het bezoek dat de heren Gerrits en Schute 
hebben gebracht aan het museum van Hannover. 
Daar troffen beide heren soortgelijke trommen 
aan. 

Nooit poetsen
Deze gekoesterde dieptrom – hij weegt 7 kilo 

– oogst altijd veel bekijks op gildedagen. Wim 
van Helvoort zegt hierover: ‘Zelfs toen ik tijdens 
een optocht het vel kapot sloeg, haalde hij nog 
de eerste prijs op de tentoonstelling, terwijl 
we hem nóóit poetsen. Dat doe je niet bij een 
museumstuk, het oude patina geeft de trom een 
specifiek karakter’. Wim heeft er nog een oeroude 
draagriem bij. Maar of die van twee eeuwen 
geleden afkomstig is, is twijfelachtig. Van de 
vroegere tamboers sloeg oud-koning Albert van 
Lith hem als een paukentrom, waarbij een mooi 
diep geluid te horen was. Officieel kennen gilden 
geen paukentrommen. In wedstrijden wordt dan 
ook met stokken geslagen. Van Helvoort nam 
indertijd de trom over van Toine Horsten, die in 
zijn tijd nog met een tiental tamboers voorop liep. 
Dit bijzondere museumstuk verdient heden ten 
dage weer zo’n uitgebreide escorte.
Bron: Jolles, deel I blz. 58;  deel II, blz. 22. 1932.
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Nol van Lith was Gildebroeder in hart 
en nieren. Het gildebloed had hij mee-
gekregen van zijn vader, zoals ook de 
rest van de familie en ook zijn kinderen 
en kleinkinderen. Hij was heel waarde-
vol voor het gilde, hij was 55 jaar zeer 
actief. Hij was hoofdman van 1965 tot 
zijn sterven in 1994. Hij was Koning in 
1950, 1954 en in 1958. Vanaf dat laat-
ste jaar mocht hij zich ook Keizer noe-
men. Zijn naam staat met ere vermeld 
op het konings- en keizerschild.
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Het Sint-Jorisgilde: Functies, attributen en gebruiken 
Albert Pennings

Ons Sint-Jorisgilde maakt deel uit van een eeuwenlange traditie die in Noord-Brabant nog in ere 
wordt gehouden. Veel van die gebruiken stammen uit de late Middeleeuwen en uit de tijd daarna. 
Al die tradities en rituelen hebben een symbolische betekenis. Het Sint-Jorisgilde is een levendige, 
sportieve en vooral collegiale broederschap, die geen standsverschillen kent. Het stamt uit onze eigen 
dorpsgemeenschap en staat er ook midden in. Hierna volgt een korte beschrijving van een aantal zaken. 

Sint-Joris
Algemeen is bekend dat de patroonheilige van 
ons gilde Sint-Joris is, die met succes ten strijde 
trok tegen de draak, tegen de vijand en tegen 
onrecht en kwaad. In vroeger tijde moest het gilde 
aantreden om zich te verweren tegen vijanden 
en om onheil te bestrijden. Op de feestdag 
van Sint-Joris, 23 april, wordt door het gilde 
feest gevierd. Er is een gildemis, nieuwe leden 
worden ingevendeld en er zijn schietwedstrijden. 

De Caert
De Caert is een document waarin het doel van het 
gilde wordt omschreven: de rechten en de plichten 
tegenover de heer die door het gilde wordt erkend. 
Ook hoe men met elkaar om dient te gaan, wanneer 
er een bepaalde boete moet worden betaald en ook 
de regels over het schieten, de koningen, de keizers, 
het vaandel en de trom. Bij veel gilden is deze 
Caert in de loop der tijden helaas verloren gegaan. 

De overheid 
Het bestuur van een gilde wordt ‘overheid’ 
genoemd. Deze overheid bestaat uit een voorzitter, 

de hoofdman en een aantal dekens, bijvoorbeeld 
de deken-schrijver, de deken-rentmeester en 
soms maken ook de koning en de vaandrig deel 
uit van het bestuur. Zij worden voor een bepaald 
aantal jaren door de leden van het gilde gekozen. 

De gildeheer
Deze priester, meestal de pastoor, vertegenwoordigt 
het kerkelijk gezag.

De koning en de keizer
De koning is een belangrijke persoon in het 
gilde. Eigenlijk kan een gilde zonder koning 
niet bestaan. Meestal mag een gilde niet eens 
uittrekken zonder dat de koning erbij is. De 
koning wordt via het schieten tijdens het 
koningschieten benoemd. Er wordt dan door de 
leden geschoten op een houten vogel bovenop een 
schutsboom. Degene die de vogel er als laatste 
af schiet wordt de koning van het gilde. Het 
koningschieten is soms ieder jaar, bij sommige 
gilden om de drie jaar. De koning die er drie keer 
achter elkaar in slaagt om koning te worden, 
wordt keizer. Dit komt echter maar zelden voor. 
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Piet Pennings als Gildebroeder van 
het Sint-Joris in 1932. In die tijd be-
stond het uniform nog uit een zwart 
pak met hoed, compleet gemaakt met 
een sjerp en een band om het middel.

Standaardruiter Martien Westelaken.

Hoofdvendelier Broer (Grard) v.d. Leest in actie.
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Hij mag deze titel zijn hele leven verder dragen.  

De vaandrig of vaandeldrager
Hij draagt het gildevaandel tijdens openbare 
optredens.

De vendeliersHeel belangrijk bij een gilde zijn 
de vendeliers. Een van hen is de hoofdvendelier. 
Een vendelhulde is een koninklijke hulde en mag 
dus niet zomaar gebracht worden. Hij mag alleen 
gebracht worden voor God, Koning en Vaderland. 
Dat wil zeggen dat de vendelhulde in ontvangst mag 
worden genomen door bijvoorbeeld de bisschop 
of de pastoor, de koning of een vertegenwoordiger 
van hem, zoals de burgemeester. Het vendelen 
gebeurt volgens strenge regels en is een zwaar 
karwei. Voor de oorlog was er één vendelier: 
Driek van Rooij. Tot 1948 was er maar een 
vendelvlag. Na 1948 werden dat er vier, zodat 
ook in groepsverband kon worden gevendeld.  

De tamboers
Het slaan van de trom is ook een belangrijke 
traditie. Het geeft de maat aan bij het optrekken, bij 
het vendelen en bij het slaan van de pannenkoek. 
Dit is ook een bepaald ritme om hulde te brengen. 

De blazers
Bij ons gilde wordt het optrekken ook 
nog opgeluisterd door klaroenblazers. Zij 
beschikken over bazuinen met embleemvaantjes. 

De leden
Niet iedereen kan zomaar lid worden van een 
gilde. Vaak moet men een bepaalde leeftijd 
bereikt hebben, meestal 18 jaar. Men moet van 
onbesproken gedrag zijn en van het mannelijk 
geslacht en katholiek. In de tegenwoordige tijd 
is dit dikwijls al aangepast en zijn de regels aan 
het veranderen. Bij sommige gilden kunnen ook 
vrouwen lid worden en ook koning of keizer 
worden. Daarnaast kunnen ook mensen van een 
ander geloof worden toegelaten. Veel van de leden 
zijn schutter, zij schieten mee in wedstrijdverband. 
Jonge leden tot 18 jaar worden gildeknaap genoemd. 

Donateurs en Sappeurs
Vele donateurs steunen het gilde en sappeurs 
ondersteunen het gilde als vriend. Zij mogen 
aan activiteiten deelnemen. Sappeurs zijn geen 
ingevendeld lid en hebben ook geen stemrecht. 

De Beschermheer of Beschermvrouw
Bij het gilde is ook een beschermheer of 
beschermvrouw. In het verleden is dat 
bijvoorbeeld jonkheer Van Rijckevorsel geweest, 
later dokter De Koning en daarna zijn vrouw. 
Nu is dat Mevrouw Wedemeijer, de plaatselijke 
notaris. Het is een echte eretitel. Het verschaft 
het gilde aanzien. En bij juridische vraagstukken 
kan zij als notaris nuttige diensten bewijzen. 

De koningsschilden
Bij de meeste gilden moet de koning een zilveren 
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Gildeheer Eerw. Heer pastoor W. Pulles en beschermvrouw Mevrouw Mr. C. Wedemeijer.
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schild schenken aan het gilde. Meestal als zijn 
termijn is afgelopen. De gildebroeders zien dit 
meestal niet als een plicht, maar als een recht. 
Deze schilden kunnen vele vormen hebben. 

De standaardvlag
De standaardruiter heft een prachtige zijden 
standaardvlag. Aan de voorzijde staat Sint-Joris 
met de Draak geschilderd en op de achterkant 
staat het wapen van Brabant (de leeuw) en verder 
het wapen van de Kring Maasland (de os) en het 
wapen van de familie Van Rijckevorsel (twee 
kikkers en een fazant). De standaardruiter zigzagt 
voor het gilde uit om de weg vrij te maken. 

De gildetrom
De gildetrom is naar alle waarschijnlijkheid 
afkomstig van het Engels-Hannoveraanse 
leger dat in september 1794 betrokken was bij 
gevechten rond de Aa-brug in Middelrode. Het 
opschrift luidt: ‘Nec aspera terrent’ wat betekent 
‘moeilijkheden schrikken ons niet af’. Verder staat 
op de trom vermeld: ‘Bat. No. 1, Reg. Grd. Comp’. 

De uniformen
Voor de Tweede Wereldoorlog waren de 
uniformen eenvoudig: een hoed of pet met 
een sjerp bepaalde de kleding. In 1954 kregen 
de vendeliers en tamboers nieuwe uniformen. 
Later werden de uniformen kleurrijker. 

Koningschieten
Het Koningschieten vindt tegenwoordig eens 
in de drie jaar plaats in de maand april rond de 
feestdag van Sint-Joris, 23 april. Na een gildemis 
trekt men met de gildeheer naar het gildehuis 
voor de gebruikelijke maaltijd. Na de middag 
worden de nieuwe leden ingevendeld en beginnen 
de plechtigheden van het Koningschieten. 
De openingsschoten worden gelost door de 
burgemeester, de gildeheer en de beschermheer 
of –vrouw. Daarna schieten de gildebroeders 
in volgorde van toetreding tot het gilde. Ook 
wordt regelmatig deelgenomen aan het Europees 
Koningschieten, steeds in een ander Europees land. 

Kermisschieten
Op kermismaandag, de derde week van september, is 
er schieten voor genodigden en donateurs. Dinsdags 
schieten de gildebroeders op de kermisvogel. 

Begrafenis
Bij de begrafenis van een gildebroeder wordt het 
koningszilver op de kist gelegd en het stoffelijk 
overschot door zes gildebroeders naar zijn 
laatste rustplaats gedragen. De overledene wordt 
uitgevendeld met begeleiding op de gildetrom.

Dodenherdenking
Ook bij de dodenherdenking is ons gilde prominent 
aanwezig, evenals bij enkele andere feestelijke 
gelegenheden, bijvoorbeeld de Koninginnedag of 
Koningsdag.
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Het gilde is bij vele evenementen actief. 
Hier op de foto zien we gildebroeders 
aanwezig bij de jaarlijkse dodenher-
denking op vier mei. We zien achtereen-
volgens in de rij: Tiny Pijnenburg, Sjef 
Hoevenaars, Tini van Leeuwen, Debby 
v.d. Heijden, Hendrik van Rooij en Her-
man v.d. Berg.

Deze foto toont Willy van Lieshout met 
het restant van de vogel bij het Kermis-
schieten waarop vele malen geschoten 
is alvorens hij naar beneden valt.
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Op tweede Paasdag 1963 werd 
Dorus van de Ven met grootse 
gilde-eer begraven. Hij was een 
belangrijk figuur voor het gilde, 
hij was oud-hoofdman en ook oud 
voorzitter van de Hoge Schuts. 
Dorus van de Ven was niet alleen 
bekend van het gilde. Hij was ook 
helper bij verkoop van onroerend 
goederen en de rechterhand van 
de notaris. Hij kende alle plaatse-
lijke gebruiken. Hij was een man 
met alleen maar vrienden.
Op de kist was het koningszilver 
neergelegd, de vendeliers flan-
keerden de kist en zes gildebroe-
ders duwden de baar. De tam-
boers sloegen een treurmars en 
hoofdvendelier G. v.d. Leest ven-
delde Dorus v.d. Ven uit. Uit heel 
Brabant waren hooggeplaatste 
gildemannen bij zijn begrafenis 
aanwezig. Het was zo druk dat de 
koffietafel op drie plaatsen werd 
gehouden: De Meierijsche kar, de 
Gouden Leeuw en het Gildehuis.
Op de foto zijn herkenbaar, op de 
achtergrond: Antoon Kapteins, 
tamboer Antoon de Jong, Jhr. R. 
van Rijckevorsel, E. Gerrits, Jo 
van Casteren, Broer Kooiman.
Bij de kist: Tinus van Rooij (Kap-
pen), Marinus Brok, Frans Vors-
tenbosch.
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Naar een toekomstbestendig imago van het gilde
Thieu Dollevoet, Albert Pennings

In 1950 waren er in Noord-Brabant nog ruim 175 schuttersgilden. In 1982 waren dat er nog 106. Dat be-
tekende dat er ongeveer 7000 gildebroeders en -zusters waren in onze provincie. In 2014 waren dat er nog 
maar 2007.
Een vraag die vaak binnen een gilde aan de 
orde is: ‘Wat is er anno 2015 nog te ‘beschut-
ten’?
 Er is namelijk al een leger, politie, Mobiele Een-
heid, Rode kruis, landelijke steunorganisaties, 
rampenplannen, AIVD, begrafenis- en crematie-
ondernemers, noem maar op. Wat blijft er dan 
voor de gilden nog over? De meeste gilden vinden 
nog steeds dat ze een ‘beschuttende’ taak hebben 
voor de eigen oude tradities en gebruiken. Men 
bewaart immers onderlinge vriendschap, eensge-
zindheid, vermaak en gezonde rivaliteit. 

Er is echter de afgelopen 50-60 jaar veel ver-
anderd. 
De oudere generatie kent nog de situatie dat de 
zondag ‘heilig’ was. Je ging in ieder geval naar 
de mis op zondag. Nu worden er veel kerken ge-
sloten en zijn er op zondag volop activiteiten. De 
leefwereld was vroeger vaak beperkt tot de omlig-
gende dorpen. Men moest met de fiets, terwijl nu 
iedereen met de auto kan.
In de vijftiger en zestiger jaren werd je voor het 
leven lid van een vereniging. Of in elk geval voor 
een langere tijd. Bij het gilde was het zo, dat je 
vanuit het gezin of de familietraditie lid werd. Je 
werd dus lid tot je dood ging. Je werd in die tijd 

met gilde-eer begraven. Je had dus een enge ver-
bintenis met je vereniging en verrichtte veel en 
lang allerlei ondersteuningsactiviteiten. In die ja-
ren was het gilde een bekende vereniging in het 
dorp of stad, die op een gildefeest flink uitpakte: 
grote optochten, een speciale gildemis met ven-
delzwaaien en tromgeroffel. Het was een echte 
´happening´ en liet verbondenheid en broedeschap 
zien. Nu is het anders. Het gilde heeft moeite om 
een feest te organiseren. 
Ook de standen en de godsdienstige zuilen zijn 
zo goed als verdwenen. Verder hebben er in de 
politiek en de gezondheidszorg de nodige veran-
dringen plaatsgevonden.

Wat is er in de laatste 20 jaar binnen de gilden 
gebeurd?
Zoals eerder beschreven loopt de belangstelling 
voor het gilde terug. De ‘overheid’ van veel gil-
den is daarom na gaan denken over de vraag: 
‘Hoe moet de toekomst van het gilde duurzamer 
worden ingevuld?’ Wat hebben die gilde-tradities 
nú nog voor betekenis? Duizenden mensen bele-
ven nog steeds de gildetraditie in gezamenlijk-
heid. Het gaat namelijk om een gemeenschap van 
mensen die een gezamenlijk doel hebben: broe-
derschap en vriendschap beleven. Op kringdagen, 
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Het gilde buigt af op den Brand richting de Gildehof. Na de vaandeldragers zien we de beschermvrouw C. Wede-
meijer en burgemeester J. Pommer. Daarachter de zilverdragers en een groot aantal gildebroeders.
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landjuwelen en schuttersfeesten beleven duizen-
den gildebroeders en -zusters en bezoekers in 
goede harmonie de sfeer, de wedstrijden en de 
vriendschap. Tradities en gebruiken, waarin broe-
derschap onder mensen een hoofdrol vervult, kun-
nen een bijdrage leveren als compensatie voor het 
moderne jachtige leven. Het gilde is als een ‘way 
of life’, waarbij jonge generaties zich ook thuis 
(zouden kunnen) voelen. Het is niet gebonden aan 
leeftijd: oud en jong zijn deelnemer en nemen el-
kaar serieus.

De gronden voor het bestaansrecht van het gil-
de
* Het uiterlijke met de traditionele typische ge-
bruiken van slaande trommen, vliegende vaandels 
en kleurrijke uniformen: 
* Het inhoudelijke, het sociale: samen sporten, 
opkomen voor elkaar, het delen van vreugde en 
verdriet, het leven vieren.
* Het gilde heeft nog steeds een sociaal-maat-
schappelijke rol. 
* De overheid stimuleert nu de participatie aan de 
samenleving, het voor elkaar opkomen, dienst-
baar zijn. Voor de gilden is dat een vanzelfspre-
kendheid. Zij kunnen de samenleving/overheid op 
dit vlak goed ‘bedienen’.
Hoe ziet de toekomst van een gilde eruit?
Het gildewezen in Brabant behoort tot het ‘Nati-
onale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed’. 
Dat betekent dat een grote maatschappelijk erken-
ning van hun tradities en een bevestiging van het 

feit dat zij deel uit maken van de ‘Brabantse Iden-
titeit’. De NBFS stimuleert daarom de gilden tot 
reflectie en actie om aan de vormgeving van hun 
toekomst te werken. 

De toekomst van het gilde Sint-Joris
‘Het imago van het gilde is toch erg traditioneel’, 
aldus hoofdman Tiny Pijnenburg. Getracht wordt 
om de jeugd van groep 8 van de basisscholen te 
betrekken bij het gilde. Dat blijkt lastig te zijn. Er 
wordt nu gedacht om in navolging van gilden in 
de omtrek ook dames te laten toetreden. De doel-
groep is nu vooral gericht op 40+. Tenslotte wordt 
nagedacht over de traditionele kledij. Moet die 
nog zo blijven? Zijn er alternatieven? Tiny gaat 
ervan uit dat het gilde in Berlicum toekomst heeft 
en mensen zal blijven trekken om de gildetraditie 
in ere te houden.

Bronnen:
Willem Iven, Jan Bogaerts, Teo van Gerwen: 
‘Schuttersgilden in Noord-Brabant’, Uitgeverij 
Helmond, Helmond, 1983, ISBN 90 252 8610 0.
Nationale inventarisatie Immaterieel Erfgoed, 
Noord Brabant, 2014, ‘Het gildewezen’.
‘Inventarisatie gilden kring Oirschot’, 2014.
Schuttersbrief nummer 96, 12 november 2014           
(alfred.disch@gmail.com). ‘De datering van 
voormalige en huidige schutterijen in het Maas-
land’. Gildekoning Tony Vaessen in tijdschrift: 
‘Immaterieel Erfgoed’, 2014.
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Enkele tamboers: Mark van Lieshout, Paul van Lith en Henk Kappen.
De bazuinblazers: Ad van Lith, Greetje van Lith, Jo v.d. Broek en Peter van Helvoort.
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Afbeelding van Sint-Joris die strijd tegen het kwaad 
en onrecht, hier afgebeeld als een draak.

Het jubileumlogo van het 400-jarig bestaan van het 
Sint-Jorisgilde.

Verklarende tekst behorende bij het kaartje op de achterpagina

Deze plattegrond toont ons een situatie van rond 1500, waarop duidelijk te zien is dat het Sint-Jorisgilde al 
in die tijd bestond. Aan de namen kan men zien dat het gilde toen al actief was in het oude dorpscentrum. 
Het huidige Raadhuisplein en de Hoogstraat (Heerstraete) en de Run zijn prominent aanwezig. Verder zien 
we herberg Sint-Joris, de Sint-Jorissteeg die leidt naar de Sint-Jorisplaets, waar de activiteiten van het gilde 
zullen hebben plaatsgevonden, zoals schieten, vendelen en dergelijke.
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Mededelingen en schenkingen
Bestuur en Redactie

                       Op vrijdag 24 april j.l. werden bij onze eindredacteur Albert Pennings de versierselen 
                       behorende bij de Koninklijke onderscheiding Lid in de Orde van Oranje Nassau door bur-
                       gemeester J.Pommer opgespeld. Wij feliciteren hem daarmee van harte.

              
Schenkingen

Reactie:
Christ Steenbergen en Marijn Hoedemakers reageerden op de foto in ons vorige periodiek, 2015 no 1 van de toneel-
groep:
Boven: Ad Vissers, Henk van Osch, Marijn Hoedemakers, Chris Steenbergen, ?
Middelste rij: Theo van Heijnsbergen, juffrouw Trees Pos, Sjef Wijgergangs, Ivo Schellekens, ?.
Onder: Hans Venrooij, ?, ?.
Voor de ontbrekende namen houden we ons nog steeds aanbevolen.

Bidprentjes werden geschonken door: Hans Pennings, Jet Vissers, Sjef de Laat, Mevr. V.d. Biezen-van Gaal, Mevr. 
Van den Broek-van Uden, Jenny Bijnen, Theo v.d. Veerdonk en Thieu Dollevoet.
Van Anny v.d. Heijden kregen we een fototoestel.
Boeken werden gebracht door: Cor v.d. Akker, Jan Hendriks, Sjaak de Groot, Anny v.d. Heijden, Zuster Derks.
Verder nog een luchtfoto van Theo v.d. Ven, geboortekaartjes van Annie van Druenen, een overlijdensakte en gege-
vens van de oorlogsgravenstichting van Mien van Lijssel en cassettebandjes en videobanden van Anny v.d. Heijden.
Alle gevers hartelijk dank, alle spullen worden in ons archief goed bewaard.
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