’t Schutje

2016
1

Inhoud Schutje 2016

Hoofdstuk

Pagina

1 Inleiding

3

2 Nieuwjaarsbijeenkomst

4

3 Snertmiddag

4

4 Koningsdag

5

5 Limburgs Schietfestijn

6

6 Kringgildedag

7

7 Kermis 2016

8

8 Districtsdag Mierlo

8

9 Koningschieten

10

10 Teerdag

11

11 Herdenking oorlogsslachtoffers en

13

bevrijding
12 Verbroedering St Antoniusschut

13

13Bier, kaas en worst opruimen

15

14 Wildschieten

16

15 Het St Annagilde Franeker

16

16 Wat historie

18

17 Wetenswaardigheden

19

Teksten zijn van meerdere Gildebroeders en komen soms uit jaarverslagen.
Ook de foto’s zijn door Gildebroeders beschikbaar gesteld voor publicatie in het
Schutje of op de website.
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1 INLEIDING
2016 valt in de categorie druk maar niet te druk. Veel van de activiteiten pasten in de
standaard jaaragenda. Maar toch presteert ons Gilde het om er iedere keer iets speciaals van te
maken. Voorbeelden zijn daarbij de gezellige instuifactiviteiten de om de paar weken op de
zondagen worden georganiseerd waar Jan Vereijken klaar staat om te schieten en waar de
koffie al bruin is. Daarbij natuurlijk niet te vergeten de dinsdagavonden. Het gezelschap dat
komt wisselt vaak, er is wel eens een gebakje als er iets valt te vieren en gek genoeg is het
bijna altijd redelijk tot goed weer als er wordt geschoten.
Veel wordt in dit schutje uitgebreid beschreven en met foto’s ‘opgeleukt’.
Natuurlijk was ons Gilde zoals altijd aanwezig bij de nieuwjaarsreceptie van de parochie.
Dit jaar werd ons gilde op 1januari vertegenwoordigd door Ton de Brouwer en Gerard
Machiels. De peperkoek met als opschrift “Zalig Nieuwjaar St. Annagilde Nuenen-dorp”
werd volgens traditie aangeboden aan de pastoor.
Ook de groei en bloei met het aantreden van nieuwe Gildebroeders was een hoogtepunt in dit
Gildejaar.
Twee aspirant gildebroeders zijn al 18 jaar Koen de Brouwer en Roy van Eerden.
Jeugd aspirant Wouter Verberne werd in mei 18 jaar en werd zo automatisch aspirant
gildebroeder.
Gelukkig ontvielen ons dit jaar geen Gildebroeders of Gildezusters.
Op zondag 20 maart 2016 was de Palmzondagviering. Ons gilde was erbij en begeleidde de
Palmzondagoptocht.
Noemenswaard is de prestatie die ons gemengde team leverde in Limburg. Voor de tweede
keer behoorden we als niet Limburgs Gilde tot de top drie.
Op 3 en 4 juli 2016 hebben een aantal gildebroeders (Jan Vereijken, John Swinkels, Koen de
Brouwer, Ton de Brouwer, Wim Kok en Ted Warmerdam) meegeholpen voor de
Voedselbank bij diverse supermarkten om een voedselinzameling te houden.
Al met al een perfect jaar dat omvloog.
Hans
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2 NIEUWJAASBIJEENKOMST
De traditionele
Nieuwjaarsbijeenkomst ons gilde
werd gehouden op zondag 3 januari.
Hierbij werd een nieuwjaarswens
uitgesproken door onze kapitein Ton
de Brouwer.
Vier jubilarissen werden gehuldigd.
De kapitein sprak ze elk persoonlijk
toe. Hans Steinmann vierde 25 jaar
broederschap, Peter Hoeks, Ruud
Kok en Hans van Oorschot elk 12 ½.
Na de huldiging door de kapitein
bood Peter Hoeks namens alle
jubilarissen een cadeau aan. Nadat
het uitgepakt was, kwam er een luxe
vuurkorf tevoorschijn.

Het volgende punt op de agenda van
de Nieuwjaarsbijeenkomst was de
onthulling van het cadeau dat door
Theo van Maasakkers namens de
familie van Maasakkers aangeboden
werd bij het 50 jarig jubileum van
Theo.
Na de mooie woorden van de kapitein
werd het cadeau onthuld door Jan en
Rien van Maasakkers (broer en zus
van Theo).

3 SNERTMIDDAG
Zondagmiddag 6 maart werd door de evenementencommissie een goed georganiseerde
snertmiddag gehouden in de Vaan. Vierendertig personen namen eraan deel en trachtten de
snert op te maken. Een en ander was door Jan Vereijken en Peter Hoeks uitstekend verzorgd.
Bij het nuttigen van de snert werd tot volle tevredenheid roggebrood met katenspek en zult
geserveerd.
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4 KONINGSDAG
Op woensdag 27 april 2016 werd
Koningsdag gevierd. Het was koud en het
regende van tijd tot tijd, maar dat mocht de
pret niet drukken. Halverwege het schieten
werd er even gepauzeerd om de
prijzenkastjes (één voor het groepstrommen
en de ander voor het individueel trommen),
aangeboden door onze koning Gerard
Machiels, te onthullen.
De onthulling werd door Koen de Brouwer
en Wouter Verberne verricht.
Na deze plechtige onthulling werd er verder
geschoten. Totaal deden er 17 schutters mee
en werden er 294 schoten gelost op 6
puisten met een gemiddelde van 49 schoten
per puist.
Jan Sleegers, Peter van Gestel, Gerard
Machiels, Ton de Brouwer, Martin van
Rooij en Jan Vereijken gingen met een prijs
naar huis.
Ondanks de kou en regen toch een hele
waardige en gezellige dag
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5 LIMBURGS SCHIETFESTIJN. ‘NUENEN DWERS’ DÉ VERRASSING.
Tweede Pinksterdag 16 Mei hield Schutterij Sint Martinus in Houthem (Valkenburg) het
jaarlijkse traditionele schieten voor zestallen. Dit jaar waren er 15 teams. 14 uit Limburg en,
op uitnodiging, het St Annagilde Nuenen-dorp.
Geschoten werd met ‘Oud Limburgs geweer’; een zwaar kaliber wapen, onbekend voor de
Nuenenaren en in ons nadeel zou je zeggen.
Elk team moet per ronde 18 ‘bolletjes’ met een doorsnede van slechts 15 mm van een soort
hark wegschieten. Ze staan bovenaan een ca 15 meter hoge mast. Elke schutter moet per
ronde drie bolletjes eraf schieten.
Maar na een prima welkom en het vormen van een ‘zestal’ plus de teambegeleiders, uit de
twaalf meegereisde Gildebroeders en zusters, werd het team al snel ‘Nuenen Dwers’
genoemd, ging het schieten van start en bleken de nadelen mee te vallen.
Het geolied schietende Nuenense team leek bijna met de eerste prijs weg te gaan maar moest
in derde ronde door met missen van slechts een bolletje meer een Limburgs team voor laten
gaan.
Met een vreemd geweer, op vreemde grond en dan nog een heel andere schietdiscipline
voelde die tweede prijs als de hoofdprijs en dat niet in het minst door de gastvrije ontvangst, e
prachtige omgeving van kasteel St Gerlach en de goede begeleiding
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6 KRINGGILDEDAG
Op 5 juni werd de Kringgildedag in Steensel gehouden georganiseerd door St. Luciagilde
Steensel. Samenvattend werd de Kringgildedag als een fijne, prettige en goed georganiseerde
dag ervaren. Al vielen we dit jaar niet in de prijzen het meedoen had zijn positieve uitstraling
van broederschap. Vermeld mag worden dat bij de optocht ons gilde 1 punt verwijderd was
van een prijs in de categorie waarin we meededen en dat Jan Sleegers na 14 rake schoten één
belletje had bij het onderdeel Kruisboogschieten anders had hij kunnen afkampen.
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7 KERMIS 2016
Op zaterdag 9 juli werd door de hoofdman van het St. Catharinagilde Nuenen-Boord volgens
traditie de Kermis officieel aangezegd bij burgemeester M.J. Houben.
Na een dankwoord en welkomstwoord van de bugemeester werd een vendelgroet gebracht en
werd prachtige muziek gespeeld alvorens de aanwezige gilden met burgemeester, wethouders
en kermis exploitanten de kermis gingen ‘inspecteren’.
Hoofdtamboer Gijs de Brouwer met aan zijn zijde tamboers Koen de Brouwer en Wouter
Verberne trommelden op kermismaandag de gildebroeders op en nadat de koning was
opgehaald werd er bij Hans en Tilly koffie gedronken.
Celebrant pater Inno Gijsberts OMI leidde de gildemis in de kapel van de Akkers. De mis
kreeg extra ‘kleur’ door de prachtige zang van Christel de Brouwer.
Hongerig als de gildebroeders waren, vertrokken zij, na de mis, spoorslags naar het
gildeterrein waar de voortreffelijke brunch werd aangeboden door koning Gerard Machiels en
gildezuster Anke.
Hulp werd geboden door Martijn en een aantal gildezusters.
Om ca 13.00 uur begon het het schieten op de puist. Er werden 12 puisten verschoten. De
winnaars en dus prijzenpakkers waren: Wouter Verberne, Roy van Eerden, Wim Kok 3x,
Ruud Kok, Willem de Groot 3x, Cor Acqnoy, Gerard Machiels en Marc Vereijken. Totaal
werd er 384 keer geschoten wat neer komt op een gemiddelde van 32 schoten per puist
Alweer hongerig door alle concentratie en inspanning, wist de evenementencommissie dat dit
probleem met ‘Worst eten’ kon worden opgelost.

8 DISTRICTSDAG
Op hun gloednieuwe fraaie locatie aan het Oudven te Mierlo was gilde St.Catharina
St.Barbara zondag 28 augustus jongstleden gastheer van maar liefst zeven bevriende gildes uit
district Noord. Reden voor de komst van de kleurrijke gilden uit Son, Nederwetten, Gerwen,
Mierlo en een drietal gilden uit Nuenen was de organisatie van de Districts Gildedag die om
toerbeurt jaarlijks in handen is van één van de deelnemende gilden.
Het werd een stralende zonnige Gildedag waarop organisatie, deelnemers en bezoekers
zonder twijfel met plezier terug zullen kijken.
Er werden diverse wedstrijden gehouden
Met trommen individueel behaalde Koen de Brouwer ( Sint Annagilde Nuenen- dorp) de 1e
prijs met 41 punten
Bij het kruisboogschieten was het wel heel erg spannend en bleven Jan Sleegers ( Sint
Annagilde Nuenen- dorp) en Toon van Zeeland ( Heilig Kruisgilde Gerwen) over. Het ging
wel heel erg gelijk op met het met één hand schieten. Nadat er een kwartslag werd gedraaid
ging het nog steeds gelijk op. De afstand tot de schietboom werd daarop met 1 meter
verlengd, waarbij Toon raak schoot en Jan dit keer miste.
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Vermeldenswaardig is dat bij het kruisboogschieten als groep (Wim Kok, Jan Sleegers, Peter
Hoeks en Ted Warmerdam) 52 punten behaald werden (8 punten meer dan op de
districtgildedag 2014).
Alle deelnemende gilden werden we in het zonnetje gezet, met een speciaal
herinneringsschildje.

Mieren

Een manager uit Dieren
Had erg de pest aan mieren
Ze beten vaak zijn benen rood
Hij sloeg dan ook die krengen dood
Omdat ze bleven klieren

Kees
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9 KONINGSCHIETEN
Zondag 4 september verzamelden zich de gildebroeders van het Sint Annagilde Nuenen-dorp
op de Pastoorsmast om de vigerende koning Gerard Machiels te begeleiden naar hun
schietterrein.
Kapitein Ton de Brouwer bedankte hier Gerard voor zijn koningschap in de voorbije twee
jaren en gaf de nodige informatie over het Koningschieten. Door de 1e oude deken en de 2e
oude deken werd het koningsvest van de koning afgenomen en onder de schutsboom
gehangen..
Vooraf aan het Koningschieten werd door het kerkelijk gezag (Gildeheer Hans Vossenaar)
d.m.v. één enkel schot het vrijen van de vogel verricht.
Door 9 gildebroeders werd er geschoten om het fel begeerde koningschap .Hierbij werd de
volgorde bepaald door loting,
Bij het 19de schot was het Gerard Machiels die zich voor de tweede maal tot koning schoot.
Nadat iedereen onder de indruk was, dat de vogel er snel was afgeschoten, werd Gerard door
alle aanwezigen van harte gefeliciteerd.
De kapitein maakte, na ampel beraad bekend dat het officie kon mededelen de
installatieprocedure van start kon gaan en dat de koning kon worden benoemd.
De nieuwe koning werd geïnstalleerd door het door de oude dekens omgehangen van de
koningsmantel.
Na de nodige traditionele handelingen door de nieuwe koning zoals het handen wassen in
onschuld, het roken van een pijp en het drinken van de wijn ten teken van de saamhorigheid
en broederschap, bracht Riny van Rooij in samenwerking met de tamboers een vendelhulde.
Met een gezellig samenzijn werd het koningschap van Gerard door de aanwezigen verder
gevierd.
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10 TEERDAG
Op 11 september werd het “teren”
gehouden. Ditmaal werd de
middaginvulling op het landgoed
Kasteel Geldrop gehouden Na de
koffie met gebak was een ieder vrij
om het kasteel en de kasteeltuin te
bewonderen. Na nog wat te hebben
gedronken keerden we om 17:00 uur
terug op het gildeterrein om het vlees,
klaargemaakt op de maxi Skottel
braai, naar binnen te werken. Een door
de evenementen commissie
georganiseerde, met mooi weer, zeer
geslaagde teerdag.
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11 HERDENKING OORLOGSSLACHTOFFERS EN BEVRIJDING.
Op 23 september was ons gilde aanwezig bij de herdenking van de oorlogsslachtoffers en
bevrijdingsbijeenkomst. In de kerk werden de namen van de 25 geallieerde militairen en 43
namen van Nuenense militairen en burgers voorgelezen. Voor elk slachtoffer werd een kaars
aangestoken.
Daarna voor het klooster het ontsteken van het bevrijdingsvuur gevolgd door het brengen van
een vendelgroet.

12 VERBROEDERING St. ANTONIUSSCHUT EENEIND- OPWETTEN
EN HET St. ANNAGILDE NUENEN-DORP

Op zondag 9 oktober werd op de Mulakkers de
tweejaarlijkse verbroederingsmiddag van het St.
Antoniusschut Eeneind-Opwetten en St.
Annagilde Nuenen-dorp gehouden.
Na de korte opening en welkomwoord door Dré
Bemelmans van het St. Antoniusschut EeneindOpwetten konden gildebroeders en zusters aan
diverse activiteiten meedoen.
Zo deden er 6 groepen, elk bestaande uit 4
deelnemers, mee om voor de eer te strijden bij het
schieten op de wip. Uiteindelijk werd de groep
met 28 punten eerste en individueel werd Gerard
Machiels na het afkampen winnaar. Na afloop van
alle activiteiten bedankte Hans Steinmann van het
St Annagilde Nuenen-dorp voor de zeer
geslaagde en gezellige middag en nodigde het St.
Antoniusschut Eeneind-Opwetten uit om over
twee jaar de verbroederingsmiddag bij het St
Annagilde Nuenen-dorp te houden.
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13 BIER, KAAS EN WORST OPRUIMEN
De vele de liters bier, de lekkere worst en kaas tijdens de dinsdagavonden, de nootjes,het eten
voor de jaarlijkse teerdag en nog veel meer worden normaal gesproken bovengronds met de
auto naar De Vaan gebracht. Wat we ons niet realiseren, is dat een flik deel ondergronds
wordt afgevoerd door een persleiding en zo naar de hoofdriolen van Waterschap De Dommel
gaat. Vlak bij de poort naar ons terrein staat een kastje met een pomp en wat elektronica dat
alles regelt.
Nu zijn wij natuurlijk niet van die grote ‘schijters’, maar toch… Eens in de zoveel tijd moet
alles worden gecontroleerd en waarnodig doorgespoten. Dit jaar mocht ik op 14 december de
poort openen voor de firma Pleumer die de klus voor Waterschap en gemeente klaart.
Binnen de kortste keren waren ze klaar. Op mijn vraag of alles keurig in orde was kwam het
antwoord : “Jullie hebben het keurig gedaan ga zo door”.
Hans
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14 WILDSCHIETEN
Op Zondag 18 december werd weer het traditionele wildschieten gehouden. Hieraan namen
21 personen deel. De eerste prijs werd gewonnen door Willy v.d. Sterren met 46 punten. Jan
Sleegers en Twan van de Mortel Schoten beide 42 punten en na afkampen behaalde Jan
Sleegers de 2e prijs en Twan van de Mortel de 3e prijs, Uiteindelijk keerden alle deelnemers
met een voldaan gevoel en met een prijs naar huis.

15 HET SINT ANNAGILDE FRANEKER: EEN NAAMGENOOT
Reeds in 1503 bestond er in Franeker “ het gilde of de broederschap van St. Anna.
Uit een ongezegelde oorkonde blijkt, dat in die tijd de binding aan de kerk zeer sterk was.
Ook kende men voorschriften bij ziekte en overlijden en waren er boetebepalingen.
Raad en hulp werd ingewonnen bij de Pastoor, deze regelde samen met de vier oudste en
wijste broeders van het gilde gezamenlijk de zaken van het gilde.
Archiefstuk nr. 8 van het Franeker gemeentearchief behelzende de “Articulen van het Gilde
of de broederschap van St. Anna, dateerende van 26 Juli 1503, een ongezegelde oorkonde op
perkament. Daaruit leeren wij vrij volledig de inrichting en werkzaamheid van die^
confraterniteit kennen. Ziehier de inhoud:
„In den naam Gods en tot Zijn eer, alsmede die van de Heilig Moeder Anna (een bejaarde
profetes, die volgens Lucas II vs. 36-38 in den tempel der Joden kwam, om Jezus te zien), en
tot vermeerdering van haar slichtten eenige Franeker mannen en vrouwen in bovengenoemd
jaar een gilde, dat ingericht zou worden op de hierna te beschrijven wijze, ingevolge de
vastgestelde artikels en punten.
1. Op den dag, gewijd aan de Heilige Anna (26 Juli), welke volgt op St. Jacobusdag (25 Juli)
zullen de gildebroeders en -zusters zich vereenigen ter processie (ommegang in en om de
kerk), en zal men verder doen zingen een mis ter eere van genoemde Heilige, welk. mis
gecelebreerd zat worden door twee priesters. Een van dezen zal dan een gedeelte uit het
Evangelie behandelen, de ander hetzelfde naar aanleiding van enkele Schriftgedeelten uit de
Brieven der Apostelen. Voorts zal het orgel hun zang begeleiden, gelijk het den heiligen
kerkedienst voegt (Wc hebben hier tevens het bewijs voor ons, dat Franeker reeds pl. m. 1600
een kerkergel bezat). En alle leden tot het St. Anna-Gilde behoorende, zijn verplicht om deze
diensten bij te wonen, eendrachtelieke aenhebbende hoer hoechtijtselen dus in
Zondagsgewaad gestoken en meebrengende een waskaars. Wanneer het offertorium (gezang
tijdens de mis) gezongen wordt, zal een ieder gildelid zijn offer brengen aan de Moeder Gods
en de Heilige Anna, tot eer des Heeren.
2. Den dag hieraanvolgende dient te worden gewijd aan het doen lezen van zielmissen voor de
afgestorven broeders en zusters van het gilde. De overlieden van het gilde (want ook hier was
een gildebestuur aanwezig, uit gildemeesters bestaande) zouden hierbij op zich nemen, om
mogelijke kosten voor dezen tweeden kerkedienst te dragen, opdat een „yegelich brod'
(broeder) en sust' mach dan kome toe kerckc mit een waslicht en offe'n (offeren) mit mal»
kand’n", zoodat voor ieder afgestorvene uit het gilde door elk van hen, die ter kerke komen,
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een „skeisken" zal afgestaan kunnen worden. Een scheyfsken was een kleine Friesche munt,
die in de Saksische Ordonnantie van hertog Georgc op het stuk der Munt het eerst genoemd
wordt, n.l. „Item, die halve stuuer (u = v) in voedtyden gemaect, zullen dree scheyskens
gelden. Item, die ort stuuer oick hyr (hier) voermaels gemaect, sullen andcrhalfscheysken
gelden. Item, die scheyskens oick voren gemaect, sullen gelden een penninck". De halve
stuiver (blank, in de landstaal later „botsen) was dus drie scheyskens (scheidemunten) waard,
xx de ort (kwart) stuiver 1½ scheysken en het scheysken zelf stond in waarde gelijk niet om
penning (5 /6 cent ). Deze muntsoorten worden in het Charterboek (dl. II bl. 240) bestempeld:
„als hier (in Friesland) voormaels gemaect", en het zullen waarschijnlijk munten zijn, op
bevel van Hertog Albrecht geslagen, tenzij men er stedemunten onder verstaan moet) En
gebeurt het voorts, dat iemand uit de broeders en zusters van het St. Annagilde deze beide
feestdagen der broederschap niet medeviert in de Franeker St. Martinikerk, die zal
veroordeeld worden een boete te betalen, bedragende een half pond was voor elken dag
verzuim, behoudens noodzakelijke omstandigheden en wettige redenen.
3. Ingeval iemand uit het gilde ziek wordt en gevoelt, dat hij langen lijd te bed moet blijven,
zoodat het de buren eindelijk verdriet, bij hem of haar te moeten waken en de kranke broeder
of zuster niet dusdanig bemiddeld is. dat hij of zij op eigen kosten wakers kan huren, zoo
zullen de voogden van het gilde twee gildeleden, óf mannelijke óf vrouwelijke aanwijzen, die
verplicht zijn hun kranken brocdcr of haar kranke zuster te verzorgen. Deze wakers zullen dan
telkens afgelost worden, zoodat ieder gildelid een beurt krijgt. En komt het nu voor, dat een
dezer om gezondheids- of andere redenen niet waken kan, dan huurt hij op eigen kosten een
plaatsvervanger (de eventueelc „zij" of „haar" laten wij vorder weg, om herhaling te
vermijden;. Hij nakomen dezer bepaling zal men evenzeer oen halt pond was verschuldigd
zijn.
4 Bij overlijden van een lid uit het gilde zal de bekendmaking daarvan geschieden bij monde
van de gildevoogden, aan ieder, welke daartoe behoort, opdat na gemeenschappelijk
samenkomen op den dag der begrafenis, de gildeleden hun afgestorven medelid gezamenlijk
de laatste eer bewijzen „dat doodc lichaem ter kercken toe brengh ( destijds en ook lang
voordien werden de dooden in de kerk begraven). Daartoe waren de vier gildebroeders welke
de naaste buurlui van de ontslapene zijn, verplicht om het lijk te bestemder plaatse te brengen
en ingeval er onder hen waren, die zulks niet vermochten te doen wegens lichaamszwakte,
kwalen of andere wettige redenen, zoo zenden in hun plaats andere broeder bijspringen.
Verzuim in dezen word eveneens beboet met een half pond was. Wanneer de doodc begraven
was. moest iedere broeder en zuster opnieuw oen schofsken offeren, terwijl als een tweede
bijdrage “tot siel penigen" (zielpcnnigen) door elk tweetal gildeleden een z.g. ..butche"
gegeven meest worden. (Een butchen, budken, boddrager, bodje enz. was oen Groningsche
munt, welke de waarde vertegenwoordigde van onzen halven stuiver en waaraan we
misschien het Friesche „botsen" danken. Juister aangeduid, gold ze drie on een halve plak;
terwijl een plak 1/6 deel van den (Groningschen stuiver was, alzoo 7 /12 stuiver. Reeds in
1424 bestond deze muntsoort blijkens het hier vertaalde: Ten eerste, opdat God hiervan de
eere heeft, zoo zal elk Ambtman ('voornaamste regeringspersoon eener stad). geven een
butken voor de lamp (het licht in de kerk) en voorts alle jaren een butken.
5. Besloten word om bij eventueele beraadslagingen en uit te voeren besluiten alsmede bij alle
zaken van eenig belang den raad en hulp in te winnen, en te verzoeken, van den hoofdpriester.
de personna, toen ter tijde pastoor Siricus. De minderheid zou zich bij stemming naar de
meerderheid voegen. Een maal per jaar zouden alle leden van het gilde samenkomen ter
17

vergadering op een dag priester Siricus en de gildevoogden nader te bepalen, en verzuim van
deze verplichting, dus afwezigheid op deze plaats, werd beboet opnieuw met een half pond
was.
Ten laatste werd algemeen noodig geoordeeld pastoor Siricus te kiezen als overste of
olderman van het gilde die den broeders in alles met zijn wijzen en voorlichting kon dienen.
Alle jaren na dezen zou of zijn ambtsopvolger uit het gilde vier de oudste en wijste broeders
naast zich nemen, om gezamenlijk de zaken van het gild te regelen. Wie voor deze verkiezing
in aanmerking kwam of op wien de keuze gevallen was, mocht zich van de zaak geenszins
onttrekken, door zijn ambt over te geven. Nadrukkelijk verzekerd te hebben, dat al de
voorgeschreven punten en artikels naar waarheid, zonder arglist en in vollen ernst waren
vastgesteld, eindigt het stuk, als zijnde opgemaakt 26 Juli 1503, zonder onderteekening van
eenigen persoon.
Foppe

16 WAT HISTORIE
Sint Annagilde Nuenen-Dorp 1931 tot 1940
In 1931 (bij de installatie van de nieuwe burgemeester jhr. mr. C.T.J. van Rijckevorsel ) en in
1932 (bij de viering van de Vincent van Goghfeesten) werd een vendelzwaaier uitgenodigd
tegen een behoorlijk bedrag. Deze beviel zó goed dat hij ook in 1933 de Nuenense kermis
mocht komen opluisteren. De nieuwe burgemeester, bleek een echte gildenman te zijn. Vanaf
het begin zette hij zich in voor de herleving van de Nuenense gilden en hij werd
beschermheer van het Sint Annagilde.
Vanaf 1934 ging een groep vendeliers van het Sint Annagilde zich oefenen in het
vendelzwaaien. Johan van Maasakkers was een van de beste vendeliers en een drijvende
kracht van het ‘vendelcorps’. Er werden nieuwe vendelknoppen aangeschaft door zijn
schoonvader. Zwaaivendels en vendelierspakken werden gemaakt door zijn vrouw Anna van
Maasakkers-de Rooij. Vanaf 1933 was het Gilde ook thuis in café Parkzicht aan het Park,
waar Johan en Anna de kasteleins waren.
Het hernieuwde enthousiasme kwam ook tot uiting toen op 19 januari 1935 de
oprichtingsvergadering van de ‘R.K Gildenbond voor Kempenland’ (later ‘Kring
Kempenland’) werd gehouden. Staande de vergadering traden elf gilden toe tot de nieuwe
Bond, het St. Annagilde Nuenen-dorp was één van hen.
In de daaropvolgende periode 1935 tot 1939 was het Gilde zeer actief. Een nieuw Reglement
verscheen in 1935. Zowel in 1935 als in 1939 organiseerde men zelf een gildenfeest te
Nuenen. Het Gilde nam deel aan maar liefst twintig gildenfeesten en was ook zeer succesvol
bij wedstrijden in vooral (groeps)vendelen en geweerschieten. Veel bewaard prijzenzilver
dateert uit deze vijf jaren.
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17 WETENSWAARDIGHEDEN

Uit het volgende krantenbericht blijkt men in 1935 dacht, dat het St. Annagilde in Nuenen in
1585 was opgericht

Folkloristisch Brabantsch feest in 1935
Ook in 1935 zal in Noord-Brabant weder een groot folkloristisch gildefeest worden
georganiseerd, namelijk te Nuenen, het bekende Meierijsche dorp, waar Vincent van Gogh
een deel van zijn leven heeft doorgebracht. Aldaar herdenkt het St. Annagilde zijn 350-jarig
bestaan Te dier gelegenheid wordt een nationaal gildefeest op touw gezet, dat zal plaats
hebben op 25 en 26 Mei. Zooals bij Brabantsche gildefeesten te doen gebruikelijk is, zal ook
te Nuenen voor talrijke oude gilden het verzamelen worden geblazen.
De Tĳd : godsdienstig- staatkundig dagblad d.d. 04-01-1935
Waar dit aan ontleent is, is onbekend.
Mogelijk vinden we nog eens oude archiefstukken, waaruit de oprichting van ons gilde blijkt.

Foppe
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