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Gerard Steijns, voormalig gemeentearchivaris en zelf gildebroeder, schreef een uit
voerig verhaal over het Koninklijk Handboogschuttersgilde Sint Sebastiaan van Willem 
III, zoals de naam voluit luidt. De oudste sporen van dit gilde voeren dit jaar precies 
500 jaar terug. Het gilde is niet continu actief geweest, maar het heeft een zo rijke his
torie dat een omvangrijk artikel alleszins te rechtvaardigen was. 

De rijke historie van het gilde komt mede tot uiting in zijn relatie met de kunst. Door 
Chris Bergman is daar een apart artikel aan gewijd. Een tekenzolder, een artiesten
kroeg en de Kunstzaal Donders speelden een rol bij de reanimatie van het gilde in 
1966. Opmerkelijk in die tijd was het grote aantal kunstenaars dat gildebroeder was. 

Jan Lemmens besteedt in het kort aandacht aan de restauratie van de protestantse 
Pauluskerk aan de Heuvelstraat. Deze kerk dateert uit 1822/23 toen de hervormden 
een nieuwe gebedsruimte nodig hadden nadat ze de Heikese kerk moesten verlaten. 

Paul van Dun bespreekt een aantal boeken dat de laatste jaren over Tilburg het licht 
heeft gezien. Er was in dit omvangrijke nummer verder geen ruimte voor Tilburg Kort. 
In het tweede nummer zullen we daar extra aandacht aan besteden. 
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De lotgevallen van een 'schone slaper' 
Het Koninklijk Handboogscliuttersgilde 

Sint Sebastiaan van Willem III te Tilburg^ 

Gerard Steijns* 

* Drs. Gerard Steijns was van 
1980 tot 1998 gemeente

archivaris van Tilburg. Hij 
schreef diverse bijdragen op 

historisch terrein, onder 
andere voor het tijdschrift 
'Tilburg' over de parochie 

Tilburg 1Hell<e (1990). 
Koning Willem II (1999), 

GiideSintSebastiaan(2001) 
en over de wijken Jeruzalem 
(2000) en Zorgvlied (2001). 

In de maand mei van dit jaar 2004 gaat het 
Koninklijk Handboogscliuttersgilde Sint 

Sebastiaan van Willem III vieren dat het 500 
jaar geleden is dat de verering van Sint 

Sebastiaan in de oude parochiekerk van 
Tilburg aantoonbaar gestalte kreeg in de 

aanwezigheid van een altaar en waarschijn
lijk ook een daarbij behorende broederschap 

of gilde. 

Bestaat het huidige gilde dus 500 jaar? Men zou dat, 
de praktijk van zeer veel andere schuttersgilden in 
Brabant volgend, zo kunnen zeggen ja. Maar zo een
voudig ligt dat natuurlijk niet. Peter Nissen heeft daar 
nog onlangs het volgende over gezegd: "Bij een heel 
aantal schuttersgilden in Noord-Brabant doet zich het 
probleem voor dat niet duidelijk is of het gilde werke
lijk als gilde is opgericht en wanneer, dan wel of het 
voortgekomen is uit een oudere broederschap. Enkele 
schuttersgilden koesteren weliswaar een oprichtings
datum in de vijftiende of zestiende eeuw en noemen 

zich met een beroep op die datum 'aloud'. Maar uit de 
eerste schriftelijke documenten blijkt doorgaans niet 
duidelijk wat de functie van de desbetreffende corpo
ratie was. In de naamgeving lopen verder tot op de 
dag van vandaag termen als gilde en broederschap 
door elkaar heen."^ Deze constatering geldt ook voor 
ons koninklijk gezelschap, al moeten we zeggen dat 
de eerste vermelding van Sebastiaan in Tilburg en het 
feitelijk bewijs dat er een schuttersgilde van die naam 
was, waarvan het huidige gezelschap de voortzetting 
is, niet zo erg ver in tijd uiteenliggen. Daarnaast moe
ten we eerlijk zijn en erkennen dat het Tilburgse 
Sebastiaansgilde, als we dan aannemen dat 500 jaar 
geleden het eerste levensteken daarvan is vermeld, 
sindsdien ook periodes heeft gekend van verval en 
zelfs in de laatste eeuw nog van langdurige inactiviteit. 
Desalniettemin is er sinds dat prille begin van de zes
tiende eeuw toch sprake van een hoge mate van conti
nuïteit in wat we dan maar bescheiden de aanwezig
heid van Sint Sebastiaan in Tilburg zullen noemen. En 
in ieder geval koestert het huidige gilde een formida
bel cultureel erfgoed en inspiratie uit die vijf eeuwen 
geschiedenis. Mogen de feiten voor zich spreken. 

Het gesciiiiderd medaiiion uit 
hel verder op een paar 

snippers na volledig vergane 
zijden vaandel uit de 19e 

eeuw. Aan de ene kantstaai 
een van een oudere gravure 
afgeleid portret van Anthoy 
Schetz van Grobbendonck, 

de echtgenoot van Maria van 
Malsen vrouwe van Tilburg 

tussen 1621 en 1650, aan 
wie ten onrechte een 

'bevestiging' van het gilde in 
1617 werd toegeschreven. 

Aan de andere kant een 
afbeelding van de 

marteldood van Sint 
Sebastiaan. (Coll. Sint 



Koningsschild van Hendnk 
Michielsz. Schaapsmeerders 

uit 1761. toen hij voor de 
eerste keer koning schoot. 
Hij zou dat nog twee maal 

herhalen en werd zo keizer. 
Het bovenste tafereel toont 

het gilde op het moment dat 
de vogel van de schutsboom 

valt. In het midden zit de 
bode en herbergier 

Schaapsmeerders in zijn 
herberg t Zwaard geldelijke 

transacties af te wikkelen. 
Onderzie je de bode op weg 
met paard en kar. (Coll. Sint 

Sebastiaan). 

De eerste eeuw 
In het begin van de zestiende eeuw vormde het uitge
strekte dorp Tilburg samen met het veel kleinere 
Goirie een heerlijkheid binnen het hertogdom Brabant, 
waarvan de heerlijke rechten in handen waren van Jan 
van Haestrecht, de laatste mannelijke telg uit de fami
lie Van Haestrecht. Zijn overgrootvader Paulus was in 
1387 door hertogin Johanna met die rechten beleend. 
Jan moet kort na 1500 gestorven zijn en zijn dochter 
Margriet, getrouwd met Robbert van Malsen, volgde 
hem in 1507 in zijn rechten op. Ruim een eeuw later in 
1621 zal de achterachterkleindochter van dit echt
paar, Maria van Malsen haar kinderloos overleden 
broer Adriaan opvolgen als vrouwe van Tilburg en 
Goirie, terwijl haar zoon Lancelot uit haar huwelijk met 
Antonij Schetz van Grobbendonck na haar dood in 
1650 de eerste heer uit dat geslacht wordt. Met name 
hem zullen we verderop in dit verhaal nog tegenko
men. Sinds 1453 stelden de heren van Tilburg en 
Goirie zeven schepenen aan, die daartoe namens hem 
door zijn schout gemaand het bestuur en de recht
spraak in de dorpen uitoefenden. De parochie Tilburg 
met een in 1483 na een langdurige en forse verbou
wing herwijde en van een groot aantal altaren voorzie
ne kerk (op de plaats van de huidige Heikese kerk) 
werd sinds 1231 bediend door de norbertijnen van 

Tongerio, die het recht hadden de pastoor te benoe
men en een groot deel van de tienden te innen. Het 
dorp was zeker nog een voornamelijk agrarische ge
meenschap, verdeeld over een twaalftal gehuchten of 
'herdgangen', maar waar we toch ook al een begin
nende huisnijverheid aantreffen, die in de komende 
eeuwen zal uitgroeien tot de voornaamste inkomsten
bron: de wolindustrie. 

In deze situatie gaven op 'pynxtavent', dat is zaterdag 
voor Pinksteren, 25 mei 1504, Michiel Henric Roelofs 
(ook wel Roloefs of Rolochs genaamd) en zijn vrouw 
Heijlwijch of Hadewig voor schepenen van Tilburg bij 
wijze van testament aanwijzingen voor de verdeling 
van hun bezittingen. Het is een in meer dan één op
zicht opmerkelijke akte geworden.^ Allereerst is voor 
de geschiedenis van de Tilburgse wolnijverheid van 
belang dat 'het weffgetou metten cammen'tezamen 
met enig met name genoemd onroerend goed en een 
aantal inkomsten uit pachten naar Jan Veramelvoert, 
de vader van Heijlwijch en waarschijnlijk tevens com
pagnon in zaken, gaan en niet naar de niet met name 
genoemde kinderen, die overigens collectief wel met 
de rest van de eveneens dan ook niet nader aangedui
de bezittingen worden bedacht.'' Daarnaast is het, 
hoewel in het algemeen minder opmerkelijk, in ons 
geval toch wel heel interessant dat aan de pastoor en 
koster alsmede een aantal broederschappen of 'gul
den' in de parochiekerk van Tilburg legaten wordt na
gelaten. Daaronder is ook 'Sinte Sebastiaen'ü\e een
malig een stuiver krijgt.^ Weliswaar wordt juist bij Sint 
Sebastiaan niet de toevoeging 'guWe'gebezigd, maar 
we mogen uit de context opmaken dat het hier om een 
altaar gaat en dan mag men op grond van wat gebrui
kelijk was veronderstellen dat er een broederschap 
was die dat altaar onderhield. Nog geen dertig jaar la
ter zijn er in ieder geval zo'n altaar en de bijbehorende 
broederschap w é l , als Arijaen Arijaensen Beij twee lo
pen rogge ertpacht gaande uit een huis met aanlig
gende grond aan de Veldhoven blijkt schuldig te zijn 
aan Laureijs Henrick Weijmers, deken van het altaar 
van Sint Sebastiaan in de kerk van Tilburg.'' Daarmee 
hebben we de naam van de eerste persoon die met ze
kerheid als gildebroeder van Sint Sebastiaan te identi
ficeren is. Michiel Roelofs kan dat ook geweest zijn 
maar hij kan ook om andere redenen het altaar be
dacht hebben. Dat zou bijvoorbeeld kunnen zijn om 
daarmee een gelofte in te lossen aan de patroon tegen 
de pest, die Sebastiaan naast die van de boogschut
ters ook was. Maar over dit aspect later meer. 

Ook aan de 'Heijdside' o\t had het Sebas-
tiaansaltaar opbrengsten te innen. In 1533 betaalt 
Michiel Peter Gerit Reijnen uit zijn land aldaar twee lo
pen rogge ertpacht aan de 'rector', de niet bij naam 
genoemde priester, die het altaar bediende.' Lid van 
de broederschap was in ieder geval Laureijs Peter 
Verschueren, die in 1540 bij testament één carolus-
gulden aan de broederschap van Sint Sebastiaan ver
maakt, waarmee 'zijn doodschuld' is voldaan. Deze 
toevoeging duidt erop, dat hij deze bij het lidmaat
schap gebruikelijke verplichting tot het betalen van 



een uittredegeld had na te komen. Hij bedacht overi
gens nog zeven andere 'gilden', waaronder die van 
O.L.Vrouw in Den Bosch, en daarvan vijf wegens 
doodschuld. Alle dekens van de gilden waarvan hij lid 
was mochten samen nog eens tien stuivers verteren.^ 
Ten slotte draagt Jan Aert Reijnbouts in 1567 als man 
en voogd van Anna dochter van Adriaen Reijner 
Crillaerts, een weide bij het Kerkven te Tilburg (ergens 
ter hoogte van het huidige Piusplein) over aan Lucretia 
Adriaen Adriaen Crillaerts weduwe van Dierck van 
Son. Daaruit moet jaarlijks een erfpacht van 2 lopen 
rogge betaald worden aan 'de gulde van Sinte Sebas
tiaen in de l<ercl<e van Tilborch'.^ 

penprotocol, als hij een huis ca. aan de Veldhoven en 
een aantal landerijen o.a.in de Schijf koopt In 1555 
leeft Claes nog, in 1561 is zijn vrouw Marie weduwe. 
Ergens tussen 1540 en 1560 moet Claes Driessen dus 
tweemaal koning zijn geweest'^ Uit dezelfde periode 
stamt ook een koningsschild op naam van 'Marceiis 
Arssen van Vessem'. Marceiis zoon van Aert Marceiis 
van Vessem alias van Loet of Luet was rentmeester 
van de Tilburgse goederen van de abdij van Tongerio. 
Zijn vader Aert of Arnoldus was schepen van Tilburg 
van 1507 tot 1547. Hij en zijn zoon bewoonden een 
huis aan de zuidzijde van de Heuvel.'^ Marceiis is in 
1574 gestorven.'" 

Drie van de oudste 
lioningsschilden van Sint 

Sebastiaan uit tiet midden 
van de 16e eeuw, v.l.n.r.: 

Claes Andrieszoon van 
Gorcum, Marcelus Aertszoon 

van Vessem en Peeter 
Antonis (van Beurden). De 
laatste familienaam is niet 

zeker (Coll. Sint 
Sebastiaan). 

Tot nu toe kennen we uit de schriftelijke bronnen geen 
aanwijzingen die erop duiden dat de aldus ongetwij
feld in de eerste helft van de zestiende eeuw aanwezi
ge broederschap ook een schuttersgilde was. Dat 
moet zij echter in ieder geval rond 1550 al wé l ge
weest zijn, zij het dat we daar dan weliswaar geen 
schriftelijke bevestiging van hebben, maar toch zeker 
een aantal mater ië le aanwijzingen. Daar zijn allereerst 
het fraaie zilveren patroonsmedaillon of 'brozie'en het 
daaraan hangende vogeltje, die beide op grond van 
stijlkenmerken in de 16"̂  eeuw te dateren zijn."^ De 
stukken zijn blijkens een uitgavenpost voor het 
schoonmaken ervan in het rekeningenboek zeker al in 
1810 in het bezit van het gilde, en er is geen reden om 
aan te nemen dat er ook tevoren ooit een ouder stuk 
van elders zou zijn aangekocht." Een dergelijke com
binatie van patroonsteken met vogel is kenmerkend 
voor schuttersgilden. En dan zijn er de koningsschil
den. Twee van de oudste bewaarde koningsschilden 
van het Sint Sebastiaansgilde staan op naam van een 
zekere 'Claes Driesson'. Ze zijn niet gedateerd, maar 
we mogen Claes zeker wel identificeren met Claes 
Andriessen alias van Gorcum (zijn vader Andnes Jan 
van Gorcum moet ook werkelijk uit die stad afkomstig 
zijn geweest), die vóór 1544 gehuwd was met Marie 
dochter van Bartholomeus Thonissen Verbunt. Hij 
duikt voor het eerst in 1541 op in het Tilburgs sche-

Waar er koningsschilden zijn moet er ook geschoten 
zijn. We kunnen daarom rustig aannemen, dat zo de 
broederschap van Sint Sebastiaan wellicht aanvanke
lijk slechts de functie gehad zou hebben van instand-
houders van een altaar ter ere van de pestheilige bij 
uitstek, zij toch in ieder geval omstreeks 1550, zo niet 
eerder, ook een beschuttende broederschap in de 
vorm van een handboogschuttersgilde moet zijn ge
weest. Daarnaast maken we uit de namen van de geï
dentificeerde koningen uit de eeuw omstreeks 1600 
op dat we te maken hebben met een gezelschap dat 
ten minste een deel van de elite van het dorp, tevens 
parochie, onder haar leden telde. Dat is kenmerkend 
voor een schuttersgilde, en dat gold ook voor het an
dere toen bestaande Tilburgse schuttersgilde; de 
kruisboogschutters van Sint Joris, daterend ten minste 
van 1483 en zeker al schietend sinds ca. 1510.'^ 
Opvallend is ook dat er bij de ertlaters in 1504,1532 
en 1540 geen dubbellidmaatschappen met Sint Joris 
zijn aangetroffen, terwijl dat wel gold voor andere 
broederschappen, zoals die van Sint Anna, Sint Barba-
ra en Sint Pieter. Lidmaatschap van een schuttersgilde 
was exclusief. De elite van het dorp was waarschijnlijk 
gelijkelijk verdeeld over de twee.'^ Een in de jaren 
tachtig teruggevonden ledenlijst van het Sint Joris-
gilde uit 1627 bevat 78 namen van min of meer ge
goede Tilburgse dorpelingen, die we niet terugvinden 



De oude kerk van Tilburg 
circa 1789 aan de 

aciiterzijde gezien vanuit de 
lage Venneweiden', nuliet 

Stadhuisplein achter het 
Stadskantoor. Dit is het 

gebouw van na de herbouw 
vanwege de brand in 1595. 
Hier moet voor de overgang 
in handen van de hervormde 

gemeente (1630- '35} nog 
een Sint Sebastiaansaltaar in 
hebben gestaan. Deze kerk 
is in 1827 na de teruggave 
aan de katholieke parochie 
van 't Heike op de toren na 
afgebroken en ven/angen 
door het huidige gebouw. 

(Sepiatekening, coll. RAT). 

in de dodenlijst van Sint Sebastiaan, die omstreeks 
1655 moet zijn aangelegd Sint Joris blijkt overigens 
in die tijd nog wat notabeler te zijn geweest dan Sint 
Sebastiaan. We vinden onder de leden heel wat dorps
bestuurders. De oudst bekende koning van Sint Joris 
is Herman Jan de Roij, dorpssecretaris van 1602 tot 
1620 en schout van 1620 tot 1650. Een aantal van zijn 
naaste familieleden vinden we ook in de lijst van 1627. 
Elite dus, maar desalniettemin verplicht tot verregaan
de dienstbaarheid aan de dorpsgemeenschap.Over 
de specifieke vorm waarin dat door gildebroeders van 
Sint Sebastiaan in praktijk werd gebracht nu eerst wat 
meer. 

Pestbroeders 
Sint Sebastiaan was zoals al gezegd niet alleen de pa
troon van de boogschutters, maar ook van de pestlij
ders. Hij deelde die verering met nog een aantal typi
sche 'pestheiligen' zoals de H. Antonius abt.̂ ^ Als in 
1600 Andries Salen en zijn vrouw Geertruijdt Smolders 
aan de pest zijn overleden laten hun kinderen blijkens 
een post in de boedelrekening een H.Mis opdragen 
aan de beide aan deze twee heiligen gewijde altaren in 
de kerk van Tilburg.^" Ook in de na de brand van 1595 
herbouwde kerk was er dus nog een Sint Sebastiaans
altaar, dat zelfs expliciet wordt vermeld in het testa
ment van Cornelis Geridt Daniels en zijn vrouw. Zij kie
zen hun laatste rustplaats in de kerk 'voor Sinte 
Sebastiaensaltaer aldaer'P Uit de rekening van de 
herbouw van de kerk weten we ook dat er twee glas
ramen aan Sint Sebastiaan en zijn schutterscollega 

Sint Joris waren gewijd. De glasmaker heeft op 4 no
vember 1604 een betaling van 10 gulden ontvangen 
voor het 'vermaken' daarvan.̂ ^ Wellicht heeft het al
taar daar vlakbij gestaan. 
Tilburg werd in de decennia rond 1600 herhaaldelijk 
geteisterd door soms desastreuze pestepidemieën, 
die eufemistisch werden aangeduid met "de Gods 
gave" en ook wel naar de typische kenmerken met 
"de haestige"o1 "aenclevende"ziekte. De ergste wa
ren die van 1622 en 1625-1626. Het gemiddeld aantal 
begravingen was in 'normale' jaren in Tilburg in die 
tijd circa 50. In de periodel 622-1627 was dat echter 
186 met een uitschieter in 1626 van 599. Volgens een 
andere berekening op basis van fiscale gegevens 
moeten er tussen 1622 en 1627 zo'n 1600 slacht
offers geweest zijn en dat op een totale parochiebevol
king van nog geen 4000 communicanten.̂ ^ De gilde-
broeders van Sint Sebastiaan hebben de taak gehad 
om deze slachtoffers te begraven, zo blijkt uit een 
aantal bronnen zoals de armrekeningen en de voogdij
en boedelrekeningen. Ze deden dat namelijk niet voor 
niets. Herhaaldelijk worden daarvoor aan de dekens 
van het gilde betalingen, meestal twee gulden per be
graven volwassene, gedaan. Maar tegenover deze rui
me vergoeding stond natuurlijk ook een niet gering ri
sico. Blijkens de vermelding als bewijsstuk in een pro
ces van 1626-'28 moeten zij van de begravingen zelf 
ook een register hebben bijgehouden. Helaas is dat 
verloren gegaan.̂ " 

Orde en rust 
Bij het koningszilver is ook een klein schildje bewaard 
dat in zijn totaal het wapen van de familie Van Malsen 
voorstelt. Het zou vroeger onder aan het koningsvogel
tje gehangen hebben. Dat is inderdaad een zinvolle 
plek voor het wapen van de plaatselijke heren op wier 
gezag schuttersgilden werden gereglementeerd. Al
thans, zo is dat in Tilburg het geval.̂ ^ Er was meer dan 
één reden waarom het plaatselijk gezag zich bemoei
de met 'de kaart' van een schuttersgilde. Feitelijk 
voerden de gilden met hun activiteiten een taak uit, die 
aan dat gezag was voorbehouden en dus ook daaraan 
ontleend moest worden. De kaart van het Sint Joris-
gilde uit ca. 1510 bevat al een bepaling die daarop 
slaat.2^ Daarnaast kan gesteld worden, dat het feit dat 
de meest op de voorgrond tredende families via het 
lidmaatschap van de schuttersgilden en door een eed 
van trouw verbonden waren met het heerlijk gezag, op 
zich al bijdroeg aan de handhaving van de orde en rust 
in de dorpsgemeenschap. Via het gilde ontstond een 
lotsverbondenheid en werd de maatschappelijke soli
dariteit versterkt. Lancelot Schetz van Grobbendonck 
(1606-1664) zegt dan ook in de preambule van de 
door hem in 1652 'gereformeerde' kaart, dat hij 'ter 
bede van de gemeijne ondersaten van Tilborgti ...het 
gilde van 'den Gloriosen ridder ende martelaer Sinte 
Sebastiaen' gecontinueerd heeft 'tot verchieringe 
ende augmentatie van de onderlinge liefde tusschen 
tienlieden ende meerdere verseeckerttieijt [van] den 
voorgenoemden dorpe van Tilborgti'.^^ Twee redenen 
dus: interne orde en externe beveiliging. Allerlei bepa
lingen in die kaart moeten deze doelstelling onder-



De zilveren 'brozie 'of het 
patroonsmedaillon met 

l<oningsvogel uit de 16e 
eeuw van het 

Sebastiaansgilde. De 
beeldjes en het vogeltje zijn 
in ieder geval zo oud maar 

verder is er veel aan 
gerepareerd of vernieuwd. In 
1819 betaalt men 10 gulden 

voor 'het maaken (= 
repareren) van de Broosie' 

en dat klopt met een 
meesterteken op de 

achterzijde van de in die tijd 
werkende Tilburgse 

zilversmid P. Lombarts. De 
koningskroon is toegevoegd 

na het in 1851 ontvangen 
van het predikaat 'Koninklijk'. 

(Coll. Sint Sebastiaan). 

steunen. Net als bij Sint Joris 'verleent de Heer van 
Tilborgh dat de voorschreve gildebroeders sullen mo
gen vangen ende spannen allen de gene tsij van buij-
ten of van binnen dorps die tegen den heer ofte geme-
ijnte gebreuckt mogten hebben ende die gevangenen 
te leveren in des heeren handen'. En ook nog: 'dat die 
voorgaande schutters ofte Gildebroeders gehouden 
sullen sijn ofte daar eenige quaetdoenders van buijten 
waren die tegen den heere herlijckheijt of gemeijnte 
overlast gedaan hadde, ende den officier (óe schout of 
drossaard) of dienaars de voorschreve quaatdoenders 
niet vermeesteren konden, sullen den Officier ende 
dienaars huipe en assistentie schuldig sijn te doen, als 
sij daartoe versogt sullen zijn.' Misschien hebben we 
ook te maken met dienstverlening door de gildebroe
ders aan het dorpsbestuur in het geval dat er in de 
dorpsrekeningen sprake is van uitgaven vanwege het 
'convoijeren' of escorteren door 'schutten' van be
langrijke personen, die in de woelige jaren van de 
Tachtigjarige Oorlog veilig over het grondgebied van 
de Heerlijkheid moesten kunnen reizen. Dat gebeurde 
bijvoorbeeld op 5 april 1577 : 'Soe is die vrouwe van
den merckgrave van Antwerpen al hier gecomen ende 

seijde dat sij afgheset was tusschen BaerI ende 
Alphen ende soe hebben wij eenen waghen met drie 
perden moeten creijghen om haer te convoijeren ten 
Bosch meteen deel schutten.'En twee dagen later ge
beurt dat weer met 'eenen edelman'.'^^ 

Maar wellicht even belangrijk als het bijdragen aan de 
veiligheid in het dorp was het bewaren van de interne 
orde en rust binnen het gilde. Er moesten geen twisten 
of tweedracht ontstaan en de gildebroeders mochten 
elkaar dienaangaande ook op de vingers tikken en 
'breucken' of beboeten 'tot tien pont toe', maar dat 
gold niet in het geval ze elkaar verwondingen zouden 
toebrengen mnt'dat sal buijten staan' ofwel daar 
komt de gewone rechter aan te pas.^^ 
Het gilde diende de publieke zaak en het zorgde voor 
rust. Het steunde het openbare gezag en gaf dat waar 
dat passend was dus ook de nodige eerbetoon. De 
eerste keer dat we van dat laatste een precies verslag 
hebben is in 1766 als de jonge stadhouder Willem V fees
telijk wordt begeleid op zijn doortocht door Tilburg.^" 
In de erestoet die de Prins vanaf het kasteel aan de 
Hasselt door het dorp voorafging, liep ook het gilde 
van Sint Sebastiaan met het vaandel en een stan
daarddrager te paard. Natuurlijk was ook de toenmali
ge heer van Tilburg Gijsbertus Steenbergensis graaf 
van Hogendorp van Hofwegen van de partij, wiens fa
miliewapen toen zeker ook al in de standaard van het 
gilde zal hebben geprijkt.^' Gezien een aantal dubbel
lidmaatschappen tussen Sint Sebastiaan en het 
Patriots Excercitiegenootschap lijkt de Oranjeliefde 
aan het eind van de achttiende eeuw wat bekoeld te 
zijn, maar dat gold in feite voor heel veel katholieke 
notabelen op dat moment. Het heeft er overigens niet 
toe geleid, dat zoals bijvoorbeeld in Den Bosch ge
beurde de schuttersgilden in Tilburg formeel zijn op
geheven.Op 31 augustus 1779 halen de gilden de 
Primus van Leuven Antonius van Gils nog in en op 17 
april 1809 wordt hetzelfde gemeld ten aanzien van ko
ning Lodewijk Napoleon, als hij zijn bekende bezoek 
brengt dat zal leiden tot de verheffing tot stad van het 
dorp Tilburg. Tussen die twee data stond de Republiek 
op zijn kop, maar de Tilburgse gilden bleven bestaan. 

We moeten hier nog een onduidelijke zaak aan de orde 
stellen en dat brengt ons terug naar de 17*= eeuw. 
Zoals we reeds meldden was 'Lanslotus Grave van 
Grobbendoncq Baron van Wesemael Heere der Stadt 
ende Lande van Dorbu (Durbuy) van Tilborgh, Goirie 
etc. Gouverneur ende Capiteijn generaal der provintie 
van Limburgh etc.', zoals hij zichzelf in de aanhef van 
de kaart noemt, de zoon van het echtpaar Anthonij 
Schetz van Grobbendonck en Maria van Malsen. Hij is 
pas in 1650 na de dood van zijn moeder, die sinds 
1640 weduwe was, opgevolgd als heer van Tilburg en 
Goirie. Zijn vader was feitelijk nooit heer van Tilburg 
geweest, slechts de echtgenoot van de vrouwe. 
Desalniettemin is zijn portret afgebeeld op het nog be
waarde medaillon van het uit de 19" eeuw stammend 
vaandel van het gilde.^^ (jgt niet alleen, in 1867 
wordt door het gilde met veel animo het 250-jarig jubi
leum van de oprichting gevierd, althans van de ver-
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nieuwing 'terwijl het oorspronkelijke jaartal van oprig-
ting door destijds plaats gehad hebbende verwikkelin
gen in het gemeenebest met de statuten is verloren 
geraakt en het bestaan der gilde den 23 september 
1617 door baron van Grobbendonck Heer van Tilburg 
en Goirie, werd bevestigd en onder bescherming ge
nomen'.'^'* Met de verwikkelingen zal de Tachtigjarige 
Oorlog bedoeld zijn. Het jaartal 1617 staat ook op het 
rouwbord van het gilde uit het derde kwart van de 18" 
eeuw, maar dat moet er later op geschilderd zijn.^^ 
Nergens is een document te vinden dat de datum en 
het feit van de 'vernieuwing' ondersteunt. En een der
gelijke daad kan men zich ook van Antonij Schetz niet 
voorstellen. Hij zou dat alleen uit naam en als voogd 
van zijn vrouw hebben kunnen doen en dan zeker nog 
niet in 1617, want zij trad pas in 1621 in de rechten 
van haar overleden broer. En bovendien ook zoon 
Lancelot rept er niet over. Integendeel zelfs: hij zegt in 
de preambule van 1652 dat zijn onderdanen 'eenen 
langen tijd van jaaren seeckere Gilde oft schuttertje 
vanden handboge ende eenige statuten ende ordonan-
tien henlieden bij mijne voorouders sijn begonst te on
derhouden'. Dit suggereert toch een eerdere regle
mentering, die veel langer dan één generatie geleden 
heeft plaatsgehad. Hier moet ten minste een verwis
seling van vader en zoon in het spel zijn. Inderdaad 
was Anthonij, die gouverneur van Den Bosch was en 
als zodanig deze vestingstad in 1629 na een beleg dat 
wereldnieuws was, had moeten overgeven aan stad
houder Frederik Hendrik, veel bekender gebleven dan 
zijn voor onze vaderlandse geschiedenis weinig bedui
dende zoon Lancelot. Maar dat verklaart nog niet zo'n 
exact gehanteerde datum. De enige feiten die we in 
1617 met het gilde in verband kunnen brengen zijn de 
herwijding van de kerk, maar die vond op 23 januari 

plaats, en het feit dat Bartholomeus van Tulder in dat 
jaar koning schoot. Het gegeven dat zijn schild met dat 
jaartal het eerste is dat sinds het reeksje van omst
reeks 1550-'70 bewaard is gebleven, zou kunnen dui
den op een tijdelijk inzakken van de schutterlijke acti
viteiten in de periode sinds het uitbreken van de oorlog 
met Spanje en vóór het Twaalfjarig Bestand, maar dan 
blijft toch altijd nog de vermelding van de begraving 
der pestlijken. En waarom moest er dan zo nodig in 
1652 al weer een reglement vernieuwd worden? Zou 
men soms een onduidelijk geschreven jaartal 1652 
ooit voor 1617 aangezien hebben en toen naar 
Anthonij toe geredeneerd hebben? We zijn er nog niet 
uit. 

Behalve het belangrijke gegeven van het vertenen van 
de nieuwe kaart en de vermeldingen van het begraven 
der pestlijders (de laatste begraving vindt nog plaats in 
1651) weten we over het Sebastiaansgilde in de 17'= 
eeuw maar heel weinig. We kennen na Bartholomeus 
van Tulder in 1617 uit die eeuw nog een viertal konin
gen: Wouter Woutersen (1628), Marceiis van Tulder 
(1653), Adriaen Masius (1664) en Corstiaen Nouwens, 
die omstreeks 1660 koning moet zijn geworden.Zijn 
ongedateerd schild is in 1925 nog gefotografeerd 
maar daarna helaas zoekgeraakt. De datum van zijn 
koningschap valt af te leiden uit de vermelding daar
van op een gebrandschilderd raam dat ooit samen met 
dat van Adriaen Soffaerts, koning van het Sint Joris-
gilde in 1642, is gemaakt voor de grenskerk van de 
parochie Tilburg op Steenvoort onder Poppel. De be
schrijving van die ramen kennen we uit een proces
verbaal van 1725 toen ze op last van het dorpsbestuur 
zijn verwijderd uit de opvolger van die kerk, de 
schuurkerk op het Heike.^' Omstreeks 1655, ongeveer 
gelijk met de bouw van de grenskerk, vangt de gere
gelde optekening van de overteden gildebroeders van 
Sint Sebastiaan aan. Deze dodenlijst is circa 1775 
overgeschreven en dan in de nieuwe versie voortge-
zet.3^ De actie tegen de twee ramen is een voorbeeld 
van de specifieke problemen die de oude gilden in de 
periode van de 'politieke reformatie' van de Meierij 
van Den Bosch hebben gehad, zij het in dit geval op 
nogal indirecte wijze. Zij was niet zozeer tegen het gil
de zelf als tegen de beheerders van de kerk gericht. 
Die moesten er immers voor zorgen dat de functie van 
het gebouw aan de buitenkant niet herkenbaar was. 
Het gilde is blijven bestaan en bevolkt gebleven door 
katholieke inwoners, vooral uit de gegoede klasse: 
handelaren, handwerkslieden en grondbezitters. Géén 
dorpsbestuurders meer. Die moesten immers sinds 
1660 van de gereformeerde religie zijn.^^ Het is dan 
ook opmerkelijk dat juist voor deze lieden en op hun 
eigen verzoek in 1665 het Kolveniersgilde wordt ge
sticht en door de weduwe Van Grobbendonck van een 
reglement wordt voorzien.''" Dit aldus met een heel 
duidelijk religieus-politiek motief opgerichte derde 
schuttersgilde heeft zijn doelstelling niet kunnen 
waarmaken. Al na één generatie zijn alle hervormden 
eruit verdwenen, is het volgelopen met katholieke le
den en heeft het zijn naam gewijzigd. In 1722 noemt 
het zich 'Edele gilde der Kleveniers alhier in Tilborgh 
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onder den Lofwaardigen l\/lartelaer Den H. Dionysius 
ariopagita onsen waerdigen patroon'.'^"' 

Al in de kaart van Sebastiaan van 1652 komt een arti
kel voor dat gebiedt, dat 'beijde de schutterijen van St. 
Joris ende St. Sebastiaan int schieten van den Conink-
vogel malkanderen met bogen ende bouten in goede 
gemaniertheijt ende in schuttersklederen sullen ver
gezelschappen, gaan ende kerende naar den molen 
ende schutsroede daar d'een en d'ander voor dezen 
haaren vogel plag te schieten ende gelijck voortijts is 
geobserveert.' Deze afspraak wordt op 10 augustus 
1765 in een bijeenkomst in de gildekamer van Sint 
Sebastiaan ten huize van Hendrick Daamen (dat is de 
herberg 'het Zwaard' aan de Markt) bevestigd en uit
gebreid tot drie gilden. De gebruiken rondom het ko-
ningschieten worden tot in de details geün i fo rmeerd . 
Deze regeling zal tot op de huidige dag gehandhaafd 
blijven."^ 
Pas veel later, toen er eigenlijk ten aanzien van de uit
oefening van de katholieke eredienst al een veel toler
anter regime was ontstaan, vernemen we wel van een 
direct tegen het gilde en zijn specifieke religieus 
geïnspireerde gebruiken gerichte actie. Maar daarover 
hierna meer. 

Doelen englldehuls 
In de tweede helft van de 18*= eeuw is de herberg 't 
Zwaard' de 'gildekamer' of het gildehuis van Sint Se
bastiaan. Dat is tot diep in de 19"= eeuw zo gebleven, 
zij het dat de herberg op de duur van naam verander
de: de Gouden Leeuw."^ Daar kwam men bijeen om te 
'teren' op traditionele feestdagen: het patroonsfeest 
op 20 januari en het feest van Sint Michiel op 29 sep

tember, vlak voor 'Bamis' (het feest van Sint Bavo of
wel 1 oktober) traditioneel het begin van het slechte 
seizoen, wanneer er buiten niet meer geschoten kon 
worden. Het schietseizoen begon in mei ook met een 
feest en ook op Sint Jan (24 juni) werd wel 'ge
teerd'.'"' Op de koningsvogel werd geschoten 's maan
dags van de kermis, dat was vroeger de maandag na 
de laatste zondag van augustus.''^ We zagen dat er in 
1652 nog sprake is van het schieten van de konings
vogel op de molen. Dat is waarschijnlijk heel lang zo 
het gebruik geweest, met name bij het Sint Jorisgilde. 
Een fraaie gravure op het zilveren schild van hun ko
ning Johannes de Lelie uit 1765 laat dat ook zien. 
Afbeeldingen van het koningschieten op schilden van 
Sint Sebastiaan leren dat zeker al in 1737 op een 
schutsboom werd geschoten."'' Normaal oefende men 
op de vlakke baan in een 'schuttersboogerd' of 'doe
len'. Voor Sint Sebastiaan weten we tenminste vanaf 
de helft van de 18*= eeuw waar die boom stond en waar 
de doelen lagen. 

Vlak bij de schuurkerk op 't Heike heeft het Sebas
tiaansgilde uitgestrekte bezittingen gehad. Ten zuiden 
van de huidige Primus Van Gilsstraat ongeveer op het 
t racé van de Sint Jorisstraat lagen de doelen. Van 
daaraf naar het zuiden toe aan twee kanten langs 'de 
groote heerbaene', de huidige Piusstraat, waren ook 
nog twee grote spievormige percelen bouwland in het 
bezit van het gilde. Daartussenin, midden op de weg, 
halverwege tussen de samenkomst met de Bisschop 
Zwijsenstraat en de huidige Doelenstraat stond per
manent de schutsboom opgesteld. Dit is de situatie 
zoals die zeker al rond 1750 bestond. Op 9 maart 
1771 vervaardigde de landmeter Daniël Verhoeven in 
ieder geval een fraaie opmetingstekening van het 
complex. Het is niet duidelijk waarom ze werd ge-
maakt.''^ Maar twaalf jaar eerder, in 1759, was er door 
dezelfde functionaris al een verklaring opgesteld om 
vast te leggen dat men aan de zuidzijde van de doelen 
keien had geplaatst ter markering van de erfscheiding 
met percelen in het bezit van de hervormde diaconie 
en het roomse armbestuur."^ We weten niet wanneer 
men dit alles verworven heeft. Misschien zijn de 150 
gulden die de 'regenten' van het Sebastiaansgilde in 
1724 van hun hoofdman Adriaen Jan Gooien en koning 
Paulus Jan Couwenberg lenen, hiervoor bedoeld ge
weest, maar waarschijnlijk is dat niet."^ Bij de verkoop 
van het oostelijke deel in 1840 wordt namelijk gezegd 
dat men geen eigendomsbewijzen kan overleggen, 
maar dat men het stuk grond sinds 'onheugelijke tij
den' in bezit heeft. Vanaf die tijd wordt het akkercom
plex in delen geliquideerd, nadat men er eerst nog een 
huis op heeft gebouwd, dat in 1845 voor 700 gulden 
aan de gildebroeder G. Tuerlings wordt verkocht. De 
grond waarop de oude doelen lagen, is al in 1807 voor 
1396 gulden verkocht aan Wouter Panis, maar ze zijn 
kennelijk niet meteen afgebroken, want in een 'com
paritie' op 31 februari 1815 'ontrent het verplaatse der 
doelen agter het huijs van WPanings (sic!)' is besloten 
'van de doele niet van plaats te verandere tot naarder 
over sal sijn geraadpleegd.' ^° De schutsboom blijft 
echter voorlopig staan. Bij de verkoop of verhuur van 
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de grond eromheen worden zelfs telkens in de desbe
treffende akten bepalingen opgenomen over de toe
gankelijkheid van het terrein en vrijwaring van aan
sprakelijkheid in verband met daarop gevallen pijlen. 
In 1861 is het laatste stukje grond verkocht.^' In de 
vergadering van de gemeenteraad van 8 juni 1865 
komt dan het voorstel aan de orde om aan het Sint 
Sebastiaansgilde te verzoeken de schutsboom weg te 
halen, en nog in 1884 verklaart het gemeentebestuur 
in een opmerkelijke akte, die ondertekend wordt door 
burgemeester Jansen en secretaris Beljaars en aan de 
hoofdman Lambert Donders wordt uitgereikt; 'Ge
noemde Gilde heeft op den Venschen Dijk, thans ge
naamd "Piusstraat", tegenover haar vroeger Gildehuis, 
te midden op die straat een schutsboom gehad, die 
bij het aanleggen van den steenweg hinderlijk bleek te 
zijn, waarvoor alstoen met toestemming der Gilde is 
aangewezen eene plaats op het zoogenaamd Klein 
Ven ten zuidwesten van de Piusstraat, met bevoegd
heid om den schutsboom aldaar ten allen tijde te be
houden, welke op dat plein vervolgens is opgericht '^^ 
Dit is op de plek van het latere Piusparkje, daar waar 
nu nog de Primus van Gilsstraat van de Piusstraat af
splitst. Uit deze verklaring zou je kunnen opmaken dat 
de boom er toen nog stond. We weten niet wanneer hij 
daar weer is verdwenen, maar je zou denken dat het 
gilde nog steeds een claim heeft! 
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Het 'gildehuis', waarvan in de akte van 1884 sprake is, 
is het in 1845 aan Teurlings verkochte huis. Het was in 
1837 door het gilde gebouwd. Men had er een hypo
theek van 500 gulden op genomen, genoeg voor de 
betaling van de bouwsom van 495 gulden die men op 
21 mei 1837 aan de aannemer en gildebroeder J. 
Goijaerts betaalde. Het huis werd voor 1000 gulden 
verzekerd bij een Antwerpse assurantiemaatschappij. 
Het betreft hier waarschijnlijk een puur beleggingsob
ject. Niets wijst erop dat het een functie heeft gehad 
als plaats van samenkomst of dat er nieuwe doelen 
aan gebouwd waren.^^ 

Rouwen en vieren 
We hebben al gezegd dat de herberg 'Het Zwaard' al in 
de 18" eeuw 'gildekamer' was van Sint Sebastiaan. 
We weten dat uit twee vermeldingen. In 1765 verga
deren daar de drie gildeoverheden om regels op te 
stellen voor hun gezamenlijk optrekken bij het koning-
schieten. In 1786 wordt door schepenen van Tilburg 
een belastende verklaring opgesteld waaruit blijkt dat 
in de gelagkamer van deze herberg het rouwbord van 
het gilde hing.^" Eigenlijk een opmerkelijk feit, want 
normaal hangen zulke rouwborden in de kerk. Ze had
den immers de functie van 'memento' voor de doden 
voor wier zielenheil gebeden moest worden. Zoiets 
doe je in de herberg niet.^^ De oude parochiekerk was 
weliswaar in handen van de hervormden, maar het 
bord had natuurlijk goed in een van de twee schuur-
kerken kunnen hangen. Maar de religieuze functie 
was er zeker nog. Schepenen verklaren immers: 'Dat 
wij ons vervoegt hebben ten woonhuijse en Herberge 
van Antonij van Reijen in 't Swaart alhier, alwaar voor 
ons is verscheenen de huijsvrouw van voornoemden 
Anth.van Reijen, mits d'absentie van haaren man, de 
welke aan ons na afvraaging verklaarde, dat de Gilde 
of Schuttertje van St. Sebastiaan alhier, ten woonhuij
se van haar hunnen gewoone bij een komsten en teer-
dagen zijn houdende, in de groote kamer der gem. 
huijsinge zijnde in gem. kamer tegens de muur han
gende, een boute vierkante Bort of Schild, 't welke zij 
zeijde te weeten het bord of schild van gem. Gilde of 
Schuttertje, declareerende wijder als doen aan ons dat 
het selve Bort of Schild in gevalle een der Gilde 
Broeders worden begraaven, dat dan dat schild of 
bord voor het lijk ook word voorafgedraagen, dog dat 
in cas van teerdagen of vogelschieten meergem. Bord 
of schild bij 't op en ronttrekken de gem. Gilde langst 
de straaten niet werd rondgedraagen.' Volgt een 
nauwkeurige beschrijving van het rouwbord, zoals we 
het nog kennen en de constatering dat de andere in 
Tilburg bestaande gilden dit gebruik niet kennen. En 
daar laten ze het bij. Er volgt geen verbod of sanctie en 
dat is in die periode dat de maatregelen tegen de 
'Paapse supers t i t iën ' minder krachtig werden niet zo 
opmerkelijk. 

Het rouwbord had dus een functie in het begrafenisri
tueel van het Gilde. De kaart schrijft deelname aan be
grafenissen voor: 'Item soo wanneer eenigh Schutte-
broeder geraackt aflijvigh te worden sullen die andere 
Schuttebroeders gehouden zijn daar meede ter be-
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graaffenisse te gaan in haare schutters klederen, als 
van den gezwooren knape (de gildeknecht) te vooren 
de wethe sal sijn gedaan op verbeurte van twintigh 
stuijvers bij eicken abzenten te verbeuren, ten waar 
dat sij met noodige oorsaacken haar konden ontschul-
digen, in weicken gevalle sij sulcx bij haaren eede sul
len mogen verantwoorden'. Heel letterlijk een dure 
plicht dus. Achter het afschrift van de kaart van 1652 
in het gildeboek zijn met name over de uitbreiding van 
deze verplichting tot de vrouw/en van de gildebroeders 
nog enige extra artikelen ingevoegd. Men gebruikte 
een eigen baarkleed en de dode werd gedragen door 
acht dragers 'van het lot' dat is de jaarlijks door het lot 
bepaalde partij waarmee op de vastgestelde schietda-
gen werd geschoten. Nog in 1822 worden over het be
graven nieuwe regels opgesteld. Dan wordt ook met 
zoveel woorden bepaald dat: 'de draagers zullen ook 
gehouden zijn eenen onder hun te verkiezen voor 
schild draager, de hier toe de meeste stemmen heb
bende, zal zonder minste tegenspraak hetzelve moe
ten ten uitvoer brengen.' We kunnen ons voorstellen 
dat men er niet echt op stond te kijken, het rouwbord 
is behoorlijk zwaar en wordt tegenwoordig dan ook 
door twee man gedragen! Maar:'/)ef dousuier welke 
van 't lijkhuis voor draagen word gegeven zal door alle 
die van deszelfs lot zijn naar welgevallen in 't gildehuis 
moeten verteerd worden.'^^ 

In 'het Zwaard' zal op 28 augustus 1775 zeker flink 
feestgevierd zijn toen de waard Hendrik Schaaps
meerders voor de derde maal op rij de koningsvogel 
had afgeschoten en keizer van het gilde werd. De 
Tilburgse chroniqueur De Lelie vindt het feit waard om 
op te tekenen." Maar we kennen dat natuurlijk ook uit 
de bewaarde zilverschat. Naast twee fraaie koning-
schilden uit 1761 en 1767 (men schoot toen om de zes 
jaar voor het koningschap) zijn nog de drie zilveren vo
gels bewaard die het gilde hem schonk toen hij het 
keizerschap verwierf.^^ We vernemen overigens over 
de voornaamste activiteit van het gilde, het schieten 
met de handboog, buiten het koningschieten maar 
heel weinig. Alleen door een bewaard paspoort, op 12 

oktober 1767 door schepenen afgegeven aan Hendrik 
Schaapsmeerders, koning, Cornelis Couwenberg, al-
pherez (vaandrig). Wouter Schippers, Jan Baptist Co-
rijns, Cornelis Pelkmans en Jan Baptist Meeus, gilde-
boeders, weten we dat zij meegedaan hebben aan een 
prijsverschieting in Geel.^^ We moeten wachten tot 
men notulen van de comparities gaat bijhouden voor
dat we inzicht krijgen in de activiteiten en vieringen. 
Incidenteel wordt er al wat opgetekend in het 'Gilde
boek' dat aangelegd wordt in 1779. Meer doorlopend 
worden we pas vanaf 1819 op de hoogte gehouden. 

Er wordt in ieder geval vaak en goed gevierd. Het kwa
litatief hooggeapprecieerde Diesters bier vloeit er rij
kelijk en er wordt gesmuld tijdens 'biefstukpartijen'.''' 
De gildebroeders moeten er bij de vieringen goed uit
zien. In 1828 wordt er tijdens een comparitie besloten 
dat men op de Statiedag in de kerk moet zijn gekleed 
in een mantel en dat men zilver moet offeren. Het ju
weel of brozie' zal voortaan door de hoofdman be
waard worden (dat staat nog steeds in de kaart) en bij 
het koningschieten moet men opkomen in 'zijne 
schutterskleederen bestaande in blouwe rok en lange 
broek witte kousen, en lage schoenen, witte vest en 
doek en een hoed op'. Men dient zich ook netjes te ge
dragen: in 1830 wordt opgetekend dat men op het 
feest van Sint Michiel mag komen met zijn vrouw, 
dochter of nicht 'uijtgenome jonggezellen met zijne 
beminde'. Dat laatste was een stap te ver. Als 
Alexander de Beer in 1833 hoofdman wordt, dan geeft 
hij op Sint Michiel een 'vreije koude tavel' en zijn 
vrouw trakteert de andere vrouwen. In 1835 wordt be
sloten om met 'aanstaande mei... een danspartij'te 
houden, maar op Sint Michiel van datzelfde jaar mo
gen geen dochters of nichten jonger dan 16 jaar mee
gebracht worden. De vrouwen zullen dan de boterham 
boven in het gildehuis genieten. De knaap zal erop 
moeten toezien dat geen gildebroeders naar boven 
zullen gaan.'̂ ^ oansen en feesten met vrouwelijk ge
zelschap waren natuurlijk zeker in die tijd een voort
durende bron van ergernis voor het geestelijk gezag 
en in Tilburg had vooral pastoor Zwijsen het er maar 
moeilijk mee. Het heeft ook kennelijk tot conflicten ge
leid en zelfs tot dreigen met sancties. Op 24 septem
ber 1835 wordt besloten om de pastoor te verzoeken 
om met het feest van Sint Sebastiaan de relikwie te 
'silliebreren' en als hij dat niet doet, dan zal men deze 
uit de kerk 'ontruimen'en bij de hoofdman in bewaring 
geven. Kennelijk is het toen zo ver niet gekomen en 
gaat men toch ook vrolijk verder met vieren, want in 
januari 1836 wordt genotuleerd dat de mis op de sta
tiedag zal zijn 'int muzijk met het ophangen der zilve
ren lamp' en op het feest daarna zal men de 'muzij-
kant' L. Krever met zijn beide 'kinders' laten optre
den.''^ Maar in 1837 is men weer allerminst zeker van 
de houding van de pastoor: 'J. de graaft met C. Bres-
sers zullen den Eerwaarden heer Paster gaan verzoe
ken van het kasje met de relikwie op den Autaar te 
plaatsen en daar niet aan willende voldoen hetgemel-
den int guldenhuis ter bewaaring te brengen en zoo hij 
mogt weigerachtig blijven vant niet voor de Autaar te 
bezorgen of int geheel niet aant verzoek wil voldoen. 
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den houder in regte te trekken en te noodzaken het 
zeiven terug te geven.' Voorwaar geen misselijke 
maatregelen, maar we weten niet of het echt menens 
is geworden.^" Al in 1819 vernemen we dat bij het Sint 
Michielsfeest zullen worden uitgenodigd de 'active 
leeden van het Harmonicaal Gezelschap'.'^^ Later zijn 
er innige banden ontstaan met de Nieuwe (Koninklijke) 
Harmonie. Er waren heel wat dubbellidmaatschappen 
tussen het gilde en deze sociëtei t van muziekdilettan-
ten, die overigens op den duur ook een geduchte con
current bleek te worden.^" 

Feestvieren kost geld en kennelijk kon dat niet alle
maal van de normale contributie en de opbrengst van 
de verhuring van het onroerend goed. Daarom wordt in 
1830 ook besloten om voortaan 20 centen contributie 
per week te heffen om daarmee na een jaar twee da
gen te kunnen 'teren'. Maar dat geld moet dan ook wel 
goed beheerd worden en dat gebeurde niet altijd. In 
zo'n geval werd dat niet met de mantel der broeder
liefde bedekt. In 1832-1833 wordt de aftredende de
ken Jan Baptist Bax met gerechtelijke stappen be
dreigd omdat hij weigert van zijn beheer van de kas 
verantwoording af te leggen. Goed hommeles dus! 
Maar in datzelfde jaar wordt er ook in grote staatsie 
gerouwd. Als in april hoofdman Adriaan Pieck is over
leden, wordt besloten hem met de grootste gilde-eer 
te begraven: als vanouds 'met het dragen der schild 
voor uit het lijk', rouwfloersen om de vaandels en 
zwart laken om de trom. De gildebroeders moeten op
komen in hun rouw- of schutterskleren met witte hals
doek, een mantel en een 'rouwsluijer'op de hoed. Dit 
moet voor het gilde overigens een zeer turbulente tijd 
geweest zijn. Enerzijds was er kennelijk veel belang

stelling voor het lidmaatschap, maar tegelijkertijd wa
ren er waarschijnlijk ook veel conflicten. Tussen 1820 
en 1840 worden er 66 gildebroeders ingezworen, 
maar er staat achter de handtekeningen in de leden
lijst ook 26 keer 'uitgegaan' of 'niet betaald'. Soms 
werd men er ook gewoon uit gezet. Dat gebeurde met 
een typisch ceremonieel. Achter de naam van A.W. de 
Jong (lid in 1828) staat: 'heeft de houte duit ontvangen 
door wangedrag', en bij J. van Beijsterveldt (lid in 
1834) wordt dat wangedrag nog nader omschreven: 
'heeft de houte duit ontvangen reden hij int Godenhuis 
God heeft gelasterd en zich tegen de directie heeft 
verzet'. Niet zo fraai dus! Het is dus toch niet zo ver
wonderlijk dat pastoor Zwijsen in diezelfde tijd wat 
sceptisch tegenover 'de guld' stond. 

Toch mag Sint Sebastiaan samen met de andere twee 
gilden voortdurend komen opdraven, wanneer de ko
ninklijke inwoner van Tilburg in die dagen wat te vie
ren heeft. Op 16 maart 1835 wordt 'Zijne koninglijke 
hoogheid den veldmaarschalk' plechtig door de gilden 
ingehaald. Op 30 mei van dat jaar zijn de drie 'schutte
rijen' aanweiiQ bij de eerstesteenlegging van de eer
ste 'koningshoeve'. Maar dan moet het wat uit de 
hand gelopen zijn, want de notulen van de eerstvol
gende 'comparitie' op 4 juni melden dat de vaandrig J. 
Obbens wordt gesommeerd om het vaandel te repare
ren, dat hij kapot geslagen en weggesmeten heeft. En 
als hij dat niet doet, dan wordt hij geroyeerd. Ook de 
trom moet gerepareerd worden en 'de ouden tamboer 
zal niet meer kunnen dienen, om reden dat hij onkun
dig is en voor gek naar het aflopen der Gild voor zijn 
piasier door de straat van Korvet d'Haaringend heeft 
rondgetrommeld.' Op 30 april 1839 is het met zo'n in
huldiging ook niet helemaal goed gegaan. De drie gil
den halen Grootvorst en Tsarewitsj Alexander, die op 
bezoek is bij zijn oom Willem en het leger te velde, 
mee in. Maar na afloop valt er niet veel te vieren. De 
beloning van 200 gulden wordt helemaal ingepikt door 
de kapelmeester van de Harmonie A.C. van Opstal en 
'de Gilden hebben daarvan niets genoten. '^'' Ondanks 
deze tegenvaller heeft men in april 1841 toch nog ge
noeg in kas om bij J. de Haas in Antwerpen voor 160 
franc (met bijkomende kosten is dat ƒ 75,20) een 
fraaie nieuwe hoofdmansplaat aan te kopen. Voor het 
vergulden van dit zilveren kleinood geeft men in 
Tilburg nog eens ƒ 21,15 uit^^ 
Men zal nog vaak eerst de kroonprins en daarna de 
koning eer betuigen, bijvoorbeeld na zijn inhuldiging in 
1841, als hij op 29 april voor het eerst Tilburg bezoekt, 
als op 7 mei 1842 de eerste steen voor de Lan-
cierskazerne wordt gelegd en ook op 10 augustus 
1847 bij het metselen van de eerste steen van het 
nieuwe koninklijk paleis. Dit paleis, nu paleis-raad
huis, werd in 1847-1849 gebouwd door aannemer 
Adriaan Goijarts, broer en zwager van drie koningen 
van Sint Sebastiaan.*'" Waarschijnlijk heeft de aanwe
zigheid bij al deze koninklijke activiteiten geleid tot de 
uitnodiging om op 27 juli 1847 deel te nemen aan een 
concours van de Haagse schutterij 'Eendrag f .™ Maar 
het Sebastiaansgilde is er uiteraard ook bij als de ko
ning op 4 april 1849 diep betreurd in een lijkstoet 
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Tilburg verlaat, nadat hij gestorven was in zijn eenvou
dige oude paleis, het vroegere herenhuis van eerst 
hoofdman Alexander de Beer en later van de ouders 
van gildebroeder Johannes Nicolaas Frankenhoff, die 
Willems intendant werd/ ' 

Koninklijk in slaap gesukkeld 
Nog geen twee maanden nadat de overleden Koning 
Willem II door de Tilburgse gilden mee uitgeleide Is 
gedaan, komt er een uitnodiging van zijn zoon en op
volger Willem III voor een toernooi van handboog
schutterijen op het Loo op 27 en 28 juni 18497^ Men 
gaat erheen en komt met successen beladen terug. 
Direct gevolg is dat men het aandurft om, via zijn ou
ders uiteraard, de tweede zoon van de koning, de zes
jarige prins Maurits, het bijzondere beschermheer
schap van het gilde aan te bieden. Het antwoord na
mens de koning is positief: 'Naar aanleiding van de 
bevelen des Konings, heb ik de eer aan de directie der 
Handboogschuttersgilde St Sebastiaan te Tiiburg in 
antwoord op haar adres de dato 22^ dezer, te kennen 
te geven, dat zijne Majesteit het daarbij gedaan ver
zoek heeft ingewilligd, en derhalve aan de directie 
toestemming verleent om zijne Koninklijke Hoogheid 
Prins Maurits der Nederlanden beschermheer van die 
gilde te noemen.' Lang heeft dit jeugdig patronaat 
niet mogen duren. Maurits, toch al een zwak jongetje, 
kreeg in het voorjaar van 1850 een infectie die tot her
senvliesontsteking leidde. Hij stierf op 4 juni 1850. Het 
gilde rouwt. Het hof uiteraard ook en daarom gaat een 
tweede toernooi op 't Loo in 1850 niet door. Een jaar 
later wel, en weer gaat Sebastiaan naar Apeldoorn. 
Daar wordt na het doelschieten het zilveren ereteken, 
geschonken door koningin Sophie, door Hare Majesteit 
uitgereikt aan de Tilburgse deken-schrijver C.P.G. 
Cox. De tocht naar Apeldoorn heeft tot gevolg dat Sint 
Sebastiaan op bescheiden wijze deel gaat nemen aan 
het landelijk circuit van handboogschutterijen. Maar 
nog belangrijker effect is de welwillendheid waarmee 
Willem III een verzoek van het gilde aan hem gericht. 

op 26 september, beantwoordt In oktober 1851 ont
vangt men in Tilburg per brief een koninklijk besluit 
met de volgende inhoud: 'Aan de Bestuurderen van 
het Koninklijk Handboogschuttersgilde St Sebastiaan 
van Willem III te Tilburg. Wij bewilligen bij deze het bij 
Uw adres van 26 september jl gedaan verzoek, en ne
men diensvolgens aan: het Beschermheerschap over 
het door U bestuurd wordend Handboogschutters 
Gilde: waardoor het krachtens ons rescript van den 3n 
Julijjl ook aan Uw Gilde vergund zal zijn den titel van 
Koninklijk Handboogschutters Gilde te voeren, 's Gra-
venhage, de 16n October 1851, Willem'.'"* Het rescript 
van 3 juli 1851, waarnaar verwezen wordt, behelsde 
het besluit dat de koning aan alle schutterijen waarvan 
hij 'bijzonder beschermheer' was, dus naast zijn op-
perbeschermheerschap van alle schuttersgezelschap-
pen, dat hem in 1850 was aangeboden'^ het predi
kaat 'koninklijk' had verleend."' De koning schenkt 
een fraaie gravure naar een portret ten voeten uit en 
de gildebroeders laten het inlijsten en hangen het in 
het gildehuis. Op 17 juli 1852, de verjaardag van ko
ningin Sophie, wordt een hiernaar geschilderde le
vensgrote kopie geï l lumineerd. Vier dagen later wordt 
er samen met 'Honos alit arcum', de schietclub van de 
deftige sociëtei t Philharmonie, geschoten om een door 
Willem III beschikbaar gestelde ereprijs. Na afloop 
wordt er gefeest 'tot in de morgen'?'' 'Honos' schiet 
dat jaar ook mee bij de prijsverschieting op het Sint 
Michielsfeest. 

Alles wijst op een innig contact tussen de twee clubs 
en ook met de andere meer op de gegoede midden
stand gerichte sociëtei t , de nieuwe Koninklijke Harmo
nie, zijn er veel goede relaties. De nijvere deken
schrijver C.P.G. Cox wordt daar zelfs in 1851 voorzit
ter. Maar voor Sebastiaan lijkt deze vrijage bijna op 
een dodelijke omhelzing te zijn uitgelopen. In februari 
1851 wordt er al een vergadering van het gilde ver
daagd in verband met een toneelvoorstelling aldaar.'^ 
En in de loop van dat jaar gebeurt dat nog regelmatig 
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omdat er niet genoeg gildebroeders aanwezig zijn. Het 
lijkt erop dat op het hoogtepunt van het koninklijk fes
tijn de kater al gekomen is. Telling met behulp van de 
leden- en presentielijsten wijst uit, dat er in mei 1851 
nog slechts tien leden waren. Er moeten rondom de 
koninklijke toernooien ook fikse ruzies hebben ge
woed, met name om de kosten van een en ander, die 
tot het uittreden van prominente leden hebben ge
leid.'" Men leefde kennelijk ook op te grote voet, want 
in die periode juist worden de bezittingen op het Heike 
te gelde gemaakt en werd dus Ingeteerd op het kapi
taal. Als er in augustus 1854 weer een nu regionaal 
georganiseerd koninklijk toernooi voor handboog
schutterijen wordt gehouden, dan eist Sebastiaan als 
's Konings mooiste wel de leiding van de voorbereidin
gen op, maar kan dat niet waarmaken en moet toela
ten dat het in Breda in het Valkenberg wordt gehou
den.^" De plaatsnaam Breda moet toen in het gilde 
even een nare klank hebben gekregen. Het neemt 
overigens niet weg dat men samen met de twee zus-
tergilden op 1 oktober 1863 prominent aanwezig is bij 
de feestelijke opening van de spoorlijn tussen die stad 
en Tilburg.8' Twee jaar later wordt, zoals reeds ver
meld is, op verzoek van het gemeentebestuur de 
schutsboom op het Heike van zijn eeuwenoude plek 
gehaald. Maar op 28 september wordt toch met veel 
feestelijkheid het vermeende 250-jarig jubileum ge-
vierd.^2 Er is dan kennelijk toch een opleving, want op 
een concours bij Sint Joris in 's-Hertogenbosch doen 
weer zeven gildebroeders als 'scherpschutters' mee.^^ 
En in mei 1874 weet men het toch op te brengen om 
met een praalwagen die de historie van Wilhelm Teil 
voorstelt mee te doen in de optocht ter gelegenheid 
van het zilveren regeringsjubileum van de bescherm
heer. Maar ook nu weer wordt er lange tijd over de 
hoge kosten gepalaverd. Uiteindelijk wordt bijna alles 
buiten bezwaar van de kas gerealiseerd, onder andere 
doordat er een anonieme schenking van 50 gulden 
komt, 24 gildebroeders samen 114 gulden lappen en 

dat veel werk door de eigen mensen wordt geleverd.^'' 
Toch nog ten minste 24 leden dus. Maar dat aantal 
gaat nu weer snel achteruit, althans zeker de attentie 
om ook werkelijk de 'comparities' bij te wonen. In 
1879 zijn er weer maar 15 leden meer. Binnen één 
jaar waren er elf vertrokken en er werd zo nu en dan 
op heftige toon geconverseerd: het gilde 'kan van mij
nentwege verrekken'scU\\nt J. van Roessel op 1 april 
gezegd te hebben, en nog veel meer lelijks. Het komt 
bijna tot een handgemeen. Men heeft geen reden om 
het als een aprilgrap te beschouwen en hij wordt uit 
het gilde gezet, hoewel hij dreigt zich daar in rechte 
tegen te verzetten. Het jaar daarop zijn er dan nog 
maar negen leden meer en men moet het bij het ko
ningschieten van Sint Joris af laten w e t e n . O p 28 
maart 1881 wordt genotuleerd: 'Op deze vergadering 
is besloten voortaan de maandelijksche vergadering 
door den knaap te laten aanzeggen om reden er zoo 
weinig leden compareren; verders niets te verhande
len wordt de vergadering gesloten.' Aanwezig zijn de 
hoofdman P.L. Donders en vier leden. 

Er worden daarna nog vijf vergaderingen genotuleerd, 
één in 1886, twee in 1891 en twee in 1892. Vanaf 
1881 zijn er ook geen presentielijsten meer van de 
comparities. Waarschijnlijk heeft men daarna ook niet 
meer geschoten. De laatste koning wordt op 29 au
gustus 1881 Michiel van Dun P.zn, maar er is door 
hem geen koningsschild meer aan de gildeschat toe
gevoegd. Er moet in ieder geval toen nog wel om dat 
koningschap geschoten zijn, want volgens krantenver
slagen raakt tijdens het schieten een jongetje te water, 
dat door het aanreiken van een boog wordt gered.^" 
Van de overeenkomst met de gemeente van 1884 over 
de schutsboom op het Heike zal geen gebruik meer 
zijn gemaakt."' In 1886 is men nog maar met vijf (van 
de mogelijke acht!) leden aanwezig bij de begrafenis 
van de hoofdman van Sint Joris. Als in 1888 de eigen 
hoofdman P.L. Donders overiijdt, wordt de 74-jarige 
kleermaker P.C. Verschuuren zijn opvolger en als die 
twee jaar later ook gestorven is, wordt Louis Broek
hans, die al secretaris/penningmeester is slechts 
waarnemend hoofdman. Hij leidt op 18 augustus 1892 
de laatste in het notulenboek verslagen vergadering, 
waarop verder nog vier leden aanwezig zijn. Het laat
ste agendapunt: 'De Wnd. Hoofdman geeft de leden in 
overweging wat en hoe zij er over denken om de Gilde 
S. Sebastiaan te doen herleven om eenige goede le
den na onze keuze bij te nemen en zodoende de Gilde 
tot haar oude roem te brengen. Op een volgende ver
gadering zal hier over verder gehandeld worden, het 
voorstel vind veel bijval. Niets meer te verhandelen 
zijnde sluit de voorzitter de vergadering. 

Die volgende vergadering liet bijna 75 jaar op zich 
wachten! Louis Broekhans overlijdt op 18 januari 
1894. De koninklijk beschermheer is al in 1890 ge
storven. Zijn dochter wordt acht jaar later ingehuldigd. 
De gids voor de festiviteiten die bij die gelegenheid in 
Tilburg worden gehouden, vermeldt het Koninklijk gil
de wel als deelnemer aan de historische optocht, maar 
dat is maar schijn: in de groep 'de oude gilden, die in 
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de 17^ eeuw reeds in Tilburg bestonden' wordt het 
Sint-Sebastiaansgilde voorgesteld door de leden van 
de handboogschietvereniging 'Soranus'. Zij dragen 
wel de originele attributen want die: 'zijn welwillend 
ter opluistering van dezen optocht afgestaan door de 
3 nog overgebleven leden: J. Donders-Smulders, Jan 
van Riel en J. van Eijck'.^'^ 

Ingeslapen of overleden? 
In 1905 overleed Jan van Riel en in 1916 Jos van 
Eijck. Er bleef toen nog één gildebroeder van Sint 
Sebastiaan over: Jos Donders. En toen ook hij tien jaar 
later op 18 december 1926 overleed, zou daarmee het 
Sebastiaansgilde uit Tilburg verdwenen zijn, zij het 
niet dat hij ook heel letterlijk de enige erfgenaam van 
het gilde was geweest, althans zo meende hij op goe
de gronden te moeten aannemen. De complete verza
meling attributen, zilveren voorwerpen en het archief 
van het gilde waren bij hem als laatste overlevende te
rechtgekomen en de gangbare interpretatie van het 
toen geldend verenigingsrecht was dat het laatste 
overlevende lid van een niet uitdrukkelijk opgeheven 
vereniging, zeker als daar geen andere statutaire 
voorzieningen voor zijn getroffen, rechtens eigenaar 
was van de bezittingen van die vereniging. Formeel ju
ridisch was dat standpunt aanvechtbaar zoals later 
zou blijken, maar het is helemaal niet gek dat Donders 
in de veronderstelling verkeerde dat hij met de 'gilde
schat' kon doen wat hij maar wilde. En dat deed hij 
ook. In 1916 al, meteen na de dood van Van Eijck bood 
hij het totaal te koop aan aan de gemeente Tilburg. De 
gemeente ging daar, wellicht begrijpelijk in een tijd 
van oorlogsschaarste, niet op in."° Maar in die tijd was 
er in die kringen ook nog niet zo'n groot besef van de 

historische waarde van dit soort zaken. Bovendien 
was het alweer zo lang geleden dat er een pront gilde 
mee te pronken liep in de stad. Maar de situatie ver
anderde snel. Mede naar aanleiding van de (door de 
Eerste Wereldoorlog uitgestelde) feesten rond het 
250-jarig jubileum van Sint Dionysius in 1920 en de 
levendige belangstelling voor de plaatselijke geschie
denis en volkskunde die mensen als Lambert de Wijs 
(deken van het Dionysiusgilde), de in 1916 met het be
heer van de gemeentelijke archieven belaste F.H.M. 
Ouwerling en de directeur van het Abeidsbureau 
A.J.A.C. van Delft tentoonspreidden, ging er een ande
re wind waaien. Deze heren waren ook de inrichters 
van de historische afdeling van de Handel- en Indus
trietentoonstelling in 1924 en uit hun kring kwam het 
initiatief voort tot de oprichting van een Tilburgs mu
seum. In 1917 had Ouwerling overigens al de gelegen
heid gekregen om een inventaris van de historische 
stukken van het Sebastiaansgilde te maken. 
We komen nu ook in een tijd, dat er in het algemeen 
ook veel meer belangstelling ontstaat voor het 
'Brabants eigene' en dat de 'aloude' gilden daarvan 
als het ware als de erfgenamen worden beschouwd, 
die het verdienen gekoesterd te worden en zo nodig 
gereanimeerd. Het is de tijd van 'Brabantia Nostra' en 
'Edel Brabant Were Di', en dat laatste vooral tegen de 
bedreiging van de 'Brabantse Ziel' door de moderne 
maatschappij. Van wantrouwende zedenmeester 
wordt de geestelijkheid zo ook bondgenoot van diege
nen die de gilden een warm hart toedragen. Die trend 
zet zich ook na de Tweede Wereldoorlog nog voort.^' 

In de Tilburgse Courant van omstreeks 25 juni 1920 
adverteert de familie Donders, die in de Zomerstraat 
26-28 een woninginrichtingzaak dreef, dat tijdens de 
gildefeesten in de etalage te zien is de 'complete 
handboogschuttersgilde (circa 400 jaar oud)'.^^ Cu
rieus is dan een ingezonden bijdrage van A.J.A.C. van 
Delft in de Nieuwe Tilburgsche Courant van 4 septem
ber 1925 over 'Hoe het museum tot stand komt'. Hij 
pleit ervoor dat Tilburgse burgers zoveel gemeen
schapszin zouden moeten hebben om voorwerpen van 
historisch belang 'aan de stad' te schenken. En hij laat 
dan een Tilburger sceptisch opmerken: 'Stetdoe veur 
dè d'n auwen Sjef Donders, die nog alleen van de 
St.Sebastiaangilde over is, al die mooie plaoten en 
schilden ene keer aon de stad gaaf!' Hij geeft zelf het 
antwoord: 'Ja zooiets stel ik me toch voor, weerstre
vende belangstellende, die me dit artikeltje in de pen 
gegeven hebt. Juist omdat gij het zoo absurd zoudt 
vinden, bracht ik hier dit ééne voorbeeld naar voren en 
ik stel me voor, dat de voor een Tilburgs museum zoo 
waardevolle attributen stellig te zijner tijd aldaar een 
plaats zullen erlangen.' Jos. Donders dacht echter 
niet aan een schenking en ook na zijn dood op 26 de
cember 1926 zijn gelijknamige zoon niet. De gemeen
te moest er maar iets voor overhebben. En dat had die 
gemeente niet echt! Op 15 januari 1936 schrijft het 
gemeentebestuur aan Lambert G. de Wijs, die kenne
lijk als tussenpersoon was opgetreden, dat het op het 
aanbod van Donders om 'de oude gildestukken' mor 
de 'ftogie'vraagprijs van ƒ 2.000 af te staan niet zal in-
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gaan."" De zaak blijft nu kennelijk rusten tot na de 
Tweede Wereldoorlog. 

Pas in 1949 heeft de familie opnieuw een poging ge
daan om de gemeente voor aankoop te interesseren, 
nu overigens voor een bedrag van ƒ10.000."= De ge
meente gaat er weer niet op in, maar een en ander is 
wel aanleiding voor met de schuttersgilden betrokke
nen om in actie te komen. Inmiddels was namelijk Jos 
Jacobs, een toegewijd gildebroeder van Sint Joris en 
vertrouweling en in vele opzichten geestelijk erfge
naam van de verdienstelijke heemschutter Lambert G. 
de Wijs zich voor de zaak gaan interesseren. Hij was 
ambtenaar bij het bureau Bevolking en Burgerlijke 
Stand van de gemeente en was kind aan huis op het 
gemeentearchief bij archivaris H. Schurink. Ook de 
voorzitter van de Federatie van Schuttersgilden jhr. 
R.A. van Rijckevorsel, raakte bij de zaak betrokken. 
Maar meer dan het uitwisselen van wat corresponden
tie en taxeren van posities is er dan voorlopig nog niet. 
In feite maakt de gemeente zelf op tamelijk onheuse 
wijze een einde aan de contacten met een brief waarin 
zij Donders het najagen van zijn eigen belang verwijt 
in tegenstelling tot wat ze zelf als het belang van de 
'gemeenschap'zien. De gemeente heeft daarmee 
voor jaren de toon gezet. Donders kon zich terecht ge
schoffeerd voelen en dat heeft er zeker toe bijgedra
gen dat hij niet van zijn zienswijze af te brengen is ge
weest. Hij was eigenaar en hij kon met de gildeschat 
doen wat hij wilde. En dat was voorlopig niets."" Echt 
actie komt er immers pas in het begin van de jaren ze
stig, en het initiatief lijkt toen gelegen te hebben bij de 
archivaris Schurink. Op zijn verzoek stellen Jacobs en 
Van Rijckevorsel in juni 1961 een rapport op dat tot 
een vijfledige conclusie leidt: verkoop van de gilde
schat (naar elders) moet in ieder geval voorkomen 
worden; het gemeentebestuur moet gaan onderhan
delen met Donders; het Sint Sebastiaansgilde moet 
weer als een actief gilde herleven; er moet een be-
waarloon worden geboden; er dient door de gemeente 
een commissie van advies te worden aangesteld. 

Uitgangspunt van het rapport is: 'alle gilden zijn opge
richt om ten eeuwigen dage te blijven bestaan'. Het 
Sebastiaansgilde is dus 'rustend of slapend' en dus 
'nog aan te merken als een bestaand gilde'. En voor 
een schuttersgilde als Sint Sebastiaan geldt dat te
meer omdat het een op overheidsgezag ingesteld 'ze
delijk lichaam' is, want de heer van Tilburg heeft het 
immers in 1652 van een reglement voorzien en be
paalde rechten geschonken. Dit zal in het vervolg de 
leidraad blijven bij de acties van het tweetal en ook 
overgenomen worden door het gemeentebestuur. Men 
stelt zich dus op het standpunt dat de heer Donders 
niet het recht had de gildeschat te koop aan te bieden, 
hij heeft deze slechts in bewaring. Uiteraard wordt dit 
standpunt door Donders niet gedeeld, maar als na een 
viertal jaren waarin voortdurend gecorrespondeerd en 
gerapporteerd wordt de gemeente het uitgangspunt 
van het koppel Jacobs en Van Rijckevorsel als haar ei
gen standpunt in rechte gaat handhaven, krijgt zij ge
lijk."' De rechtbank in Breda doet op16 juni 1964 na 
ampele overwegingen een uitspraak waarvoor tevoren 
stof is aangedragen door vooral de gemeentearchiva
ris van Tilburg en de rijksarchivaris in 's-Hertogen
bosch - een in meer dan één opzicht historische uit
spraak dus. De rechter 'Gelast dat de goederen - met 
inbegrip der archivalia - van het zedelijk lichaam 
Handboogschuttersgilde "St. Sebastiaan" te Tilburg, 
die thans in beheer zijn bij de erven van de heer Jos 
L.M. Donder^'^ voornoemd, in bruikleen zullen worden 
overgedragen aan het bestuur van de gemeente 
Tilburg met bevel, dat Burgemeester en Wethouders 
van die gemeente deze goederen, nadat zij geïnventa
riseerd zijn, als goed huisvader zullen beheren en, 
zodra de behoefte daartoe aanwezig is deze goederen 
wederom ter beschikking van het gilde St. Sebastiaan 
zullen stellen. Bepaalt, dat die afgifte aan het Bestuur 
van de Gemeente Tilburg niet zal plaats vinden dan 
nadat die gemeente, optredende ten behoeve van dat 
gilde, aan de erven voornoemd vergoeding zal hebben 
verstrekt der door Jos L.M. Donders en die erven tot 
behoud van die goederen gemaakte kosten en deswe
ge voor hen ontstane schaden, in goede justitie be
groot op f 5000,- (vijfduizend gulden)'.^"^ Een zeer 
opmerkelijke uitspraak. Men kan zich afvragen of, als 
de familie Donders tegen deze uitspraak in beroep 
was gegaan, een hogere rechter niet tot een andere 
conclusie was gekomen. Er zijn in ieder geval meteen 
na de uitspraak juristen geweest die aan de juistheid 
ervan getwijfeld hebben. Het standpunt van Donders 
was helemaal niet onzinnig. En men vreesde met 
name de precedentwerking in al die gevallen van 
soms reeds lang 'slapende gilden', waarvan inmiddels 
de historische attributen in openbare verzamelingen of 
musea waren terechtgekomen. Zodra iemand het in 
zijn hoofd zou halen zo'n gilde tot leven te wekken, 
dan zouden die instituten het nakijken hebbenP"" De 
gemeente overweegt overigens wé l om zich tegen de 
voorziening van de rechter te verzetten: men voelt er 
niets voor om het bewaarloon uit te keren. Maar als uit 
informele contacten met de familie Donders blijkt dat 
er een nobele geste van die zijde te verwachten is, ziet 
men van tegenactie af."" 
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Het is een ironische speling van het lot geweest, dat 
juist door deze uitspraak van de rechter, die uitgelokt 
was door een actie die in ieder geval voor het gemeen
tebestuur ooit de primaire bedoeling had gehad om de 
historische stukken zelf en om niet te verwerven voor 
dat overigens toen nog steeds niet bestaande stads
museum, als effect heeft gekregen dat de gemeente 
ze weer op bevel van de rechter af moest geven, om
dat het gilde werd heropgericht. Dat laatste is de ver
dienste van drie personen geweest: in de eerste plaats 
de zoon van Jos Donders, Theo Donders, en in de 
tweede plaats de ambtenaar-gildebroeder Jos Jacobs 
en via hen toch zeker ook burgemeester C. Becht. 
Maar het is maar goed, dat vader Donders zich in eer
ste instantie niet gewonnen heeft gegeven, want an
ders was die rechterlijke uitspraak, die in feite een op
dracht inhield, er nooit geweest. 

Het ontwaken 
Op 3 april 1965 werd aan de nieuwe Schouwburgring, 
een winkelpromenade in het rigoureus doorbroken 
hart van Tilburg, door burgemeester Becht de eerste 
winkel geopend. Het was de woninginrichtingzaak van 
Theo Donders, die juist door die doorbraak het van zijn 
vader overgenomen pand aan de Zomerstraat was 
kwijtgeraakt. In de nieuwe zaak waren als vanouds bij 
feestelijke gelegenheden de gildeattributen van Sint 
Sebastiaan tentoongesteld. Maar nu niet voor de sier, 
maar met een speciale bedoeling. We citeren nu het 
krantenverslag: 'De burgemeester van Tilburg, mr. C. 
Becht heeft tijdens de openingsbijeenkomst van de 
nieuwe zaak van Donders Interieuradviseurs aan de 
Schouwburgring ... toegezegd de mogelijkheden te 
laten onderzoeken om dit gilde weer tot nieuw leven te 
brengen, omdat naar zijn mening de gilden behoren 
tot de levenssfeer van onze gemeenschap. Deze toe
zegging werd gedaan nadat de heer Theo Donders de 
"schatten" van het gilde in bewaring aan de gemeente 
Tilburg had overgedragen, waarbij hij afstand deed 
van het hem rechtens toekomende bewaarloon (f 
5000,-). Een geste die door het gemeentebestuur ui
teraard zeer op prijs wordt gesteld.'*^'^ Donders had 

overigens wel de voorwaarde gesteld, dat het bewaar
loon ten goede zou moeten komen aan de instandhou
ding van de gildeschat in handen van een heropgericht 
gilde. 

Er wordt niet echt voortvarend gewerkt. Pas op 6 de
cember 1965, schrijft burgemeester Becht aan Jos 
Jacobs een enigszins 'nijg' briefje: 'Heer Jacobs, Ik 
meende dat we afspraken dat U mij gegevens zoudt 
verschaffen met betrekking tot de heroprichting van 
het St. Sebastiaans Gilde, om dit door het aantrekken 
van nieuwe leden weer tot nieuw leven te brengen. Wil 
de hergeboorte op 20 januari a.s. plaatsvinden, dan 
wordt het nu toch wel tijdl IVlag ik van U enig bericht 
ontvangen? '"^ Het was kennelijk de bedoeling ge
weest om op het patroonsfeest van Sint Sebastiaan 
weer een gilde te hebben. Dat lukt dus niet meer, 
maar er komt wel actie. Jos produceert een uitvoerig 
historisch verhaal, in feite een bloemlezing uit het no
tulenboek 1843-1892 in het gildearchief. Op 28 de
cember, het feest van Onnozele Kinderen, is er op uit
nodiging van Becht een bespreking met een aantal 
Tilburgers die allen, de één met meer recht dan de an
der, als nabestaanden van gildebroeders uit de ne
gentiende eeuw kunnen worden beschouwd. Uitgeno
digd worden: Th. B. Donders (de zoon van Jos Donders 
jr.) en J.C.M.M. Bressers, C.L.M. van Dun, G.J.J. Dijk-
mans, P.J. Knegtel, K.J. Pessers, mr. J.W. Taminiau 
en F.J.J. Franken. Alleen de laatste zegt af wegens 
hoge leeftijd, drukke werkzaamheden en omdat hij 
zich niet bewust is van enige connectie van zijn familie 
met het gilde. De rest is aanwezig. Resultaat van de 
bespreking is een circulaire van 7 februari 1966 na
mens 'de initiatiefnemers' ondertekend door Theo 
Donders. Er zal op 15 februari een bijeenkomst zijn in 
het paleis-raadhuis, waar Jan van de Mortel uit Vught, 
vice-voorzitter van de Noordbrabantse Federatie van 
Schuftersgilden en een 'celebrity' in die kringen, en 
Jos Jacobs uit Tilburg, raadsheer van de Kring Kwar
tier van Oisterwijk van die Federatie aanwezig zullen 
zijn om 'iedere voorlichting en medewerking'\e verle
nen. 104 

Theo Donders, de kleinzoon van het laatste lid, treedt 
dus duidelijk op in de rol van herstichter van het gilde 
en dat is juridisch gezien ook een belangrijk gegeven 
geweest. Daarmee wordt maximaal gestalte gegeven 
aan het idee dat het gilde er nog steeds is en alleen 
nog maar gereanimeerd behoeft te worden door niet 
alleen belanghebbenden, maar zelfs fysieke erfgena
men. Op de avond zelf blijkt Van de Mortel ziek te zijn, 
maar Jacobs kan het ook alleen wel af. Wel aanwezig 
zijn de wethouder voor cultuur, Harne Pontzen, die la
ter ook lid zal worden, de voorzitter en secretaris van 
de Federatie en de hoofdlieden van de twee andere 
Tilburgse gilden. Zij kunnen beschouwd worden als de 
getuigen bij dit ontwaken van de 'schone slaper'.'"^ 
Pas op 18 oktober 1966 volgt een tweede bijeen
komst, waar Van de Mortel zijn beloofde verhaal wél 
kan komen houden. Daarvoor wordt nu een veel grote
re groep mogelijke belangstellenden uitgenodigd. Nu 
niet meer alleen afstammelingen van vroegere gilde-
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broeders, maar ook lieden die uit anderen hoofde 
geïnteresseerd zouden kunnen zijn en met name een 
aantal vrienden van Theo Donders, veelal kunste
naars, die in zijn toen bij de w/oninginrichtingzaak ho
rende ' /< 'ünsfzaa/ 'exposeerdenJ°' ' \ /an de dertig geno
digden komen er maar acht opdagen. Desalniettemin 
kan Jos Jacobs bij brief van 31 oktober aan de burge
meester positief resultaat meedelen. Het antwoord 
van Becht markeert het definitief herstel van het gilde 
en wel met hartelijke zij het niet lijfelijke deelneming 
van deze hoogste vertegenwoordiger van de burgerlij
ke overheid; 'Zeer geachte heer Jacobs, met verwij
zing naar uw bief van 31 oktober j.l. en de daarin ver
vatte uitnodiging de bijeenkomst op maandag 7 no
vember a.s. in het restaurant van de schouwburg bij te 
wonen, moet ik helaas berichten dat ik in de onmoge
lijkheid verkeer die uitnodiging aan te nemen. We heb
ben op die avond n.l. een samenkomst als afsluiting 
van de onteigening van de binnenstad, en daaraan kan 
ik mij niet onttrekken. fVlet grote vreugde en nog gro
tere voldoening heb ik kennis genomen van het feit dat 
de feestdag van uw patroonheilige St. Sebastiaan op 
20 januari a.s. zal worden gevierd, en dat dan de over
heden zullen optreden. Ik heb reeds toegezegd dat, 
zodra de drie oude Tilburgse Gilden b. v. bij het koning
schieten van één der Gilden in 1967, weer bijeen zul
len zijn, en ontvangen zullen worden in het paleis
raadhuis, ik elk der Gilden als herinnering aan die dag 
een zilveren schildje zal schenken. Het zal mij een 
vreugde zijn die dag te beleven.' 

En zo geschiedde: op 7 november was een 'Voorlopige 
Hoogheid' samengesteld, bestaande uit: C. van Dun 
hoofdman, Th. Donders deken'"', J. van Son deken, 
en de oudraden J. van Delft, K. Pessers, K. Wijnen en 
Jos. Zeegers. Op 20 januari 1967, de eerste 'Statie
dag' na de heroprichting worden ze in hun functie ge
continueerd. Men begint die dag met een H. Mis in de 
abdijkerk van Koningshoeven. Daarna is er een feeste
lijke bijeenkomst en maaltijd in het 'a.s. gildehuis' 
Boerke Mutsaers.'"^ Sebastiaan voegt zich nog dat
zelfde jaar ook weer op zijn plaats in de driejarige cy
clus van het koningschieten. Op 24 september wordt 
Sjef van Delft de eerste koning na het ontwaken. De 

twee andere Tilburgse gilden assisteren als vanouds 
en trekken mee naar het gemeentehuis, waar de nieu
we koning aan burgemeester Becht wordt voorge
steld. Deze doet zijn belofte gestand: alle drie de gil
den ontvangen van hem een zilveren herinnerings-
schild. 
Het herleefde gilde floreert: na twee jaren zijn er al 
weer twintig gildebroeders, op maandagavond wordt 
er geschoten in de doelen bij Boerke Mutsaers, de tra
ditionele feesten worden weer gevierd, er wordt deel
genomen aan de activiteiten van de Kring Kwartier van 
Oirschot van de Federatie van Schuttersgilden en een 
eerste hoogtepunt in het nieuwe leven: Sint Sebasti
aan organiseert in juni 1971 in het kader van de mani
festatie 'Tilburg Totaal' samen met de twee andere 
Tilburgse gilden in het Leijpark een Landjuweel voor 
de Federatie. 

Ondertussen zijn de oude gildeschatten gerestaureerd 
en waar nodig vervangen door of aangevuld met nieu
we, meestal door de kunstenaars-gildebroeders ont
worpen attributen. Het reglement, de Kaart, wordt met 
behoud van zoveel mogelijk oude elementen gerevi
seerd.'"" Men blijft het predikaat 'koninklijk' voeren, 
hoewel men aanvankelijk verzuimt daarvoor netjes 
toestemming te vragen. Dat gebeurt pas als koningin 
Beatrix kort na haar inhuldiging besluit eens opruiming 
te houden in de wildgroei van koninklijke verenigingen 
en bedrijven en dragers van het predikaat hofleveran
cier. Zij nodigt via de burgemeester alle pretendenten 
van deze titels uit om hun bestaan en rechten te bewij
zen. Sebastiaan doet dat kennelijk op overtuigende 
wijze. In het najaar van 1985 besluit Hare Majesteit 
om het predikaat 'koninklijk' dat door haar overgroot
vader was verteend te bestendigen."" Een relaas over 
de verdere wederwaardigheden van het ontwaakte 
Sebastiaansgilde bewaren we graag tot een later tijd
stip. Het kan dan ook een beschrijving bevatten van de 
viering van het 500-jang jubileum. 

Bijlage 

Testament van 25 mei 1504 

Cont sy enyegelicke(n) dat come(n) syn voir ons scepen(en) 
ond(er)gescr(even) 

michiel hen{ric) roloes heylwych syn huysvr(ouw) Jan v(er)amelvoer1 
en(de) michiels voers(creven) l<ynde(re)n daer teg(en)woerdich en(de) heb

ben 

mictiiel en(de) heylwych voers(creven) syn wittige huysvr(ouw) gemael<t 
geordinert een testament en(de) erffscheydinge als hier 
nae volgel. It(em) ind(en) ierst(en) make(n) sy sint lamb{er)t ene{n) brasp(en-

ning) 

nae eicxs doet eens te bet(alen) sinte barbelen gulde ses pet(er)s 
om die taetfel te stofferen eens te bet(alen). It(em) den ... s(anct)i sp(iritu)s 

vier 
peters nae eicx doet haiff eens te bet(alen). It(em) der kercke(n) in tilb(orch) 

vier 

peters nae eIcxs doet haIff eens te bet(alen). It(em) sinte peters 
gulde twe peters nae eicxs doet haIff eens te bet(alen). 
Item ons(er) vrouwe(n) guld{en) een duwele. Item sint ka(teri)ne(n) gulde 



ene(n) 
st(uver) eens te bet(alen). It(em) sint An(n)a guld(en) 1 st(uver) eens te 

bet(alen). !t(em) sinte sebastiaen 
1 st(uver) eens te bet(alen). !t(em) sinte cryspyn en(de) cryspiaen 1 st(uver) 
eens te bet(alen). Item den p(er)soen 1 st{uver) eens te bet(alen). Item den 

cost(er) een 
blanck eens te bet{a!en). It(em) Jan v(er)amelvoert sal hebbe(n) 
houwe(n) erffelick(en) besitte(n) twe lcp(en)s(aet) lands aen den bedbuere 

geleg(en) 

met syne(n) commer. It(em) noch twe lop(en)s(aet) erffs geheyte(n) reyne(n) 
ack(er). 

It(em) een lop(en)s(aet) erffs by coppe{n) hoff dat vorsten eynde totte(n) graft 
toe. It(em) XII lope(n) rogge(n) erfp(achts) dat thonis meeus ge!den(de) is. 
It(em) ses lope(n) rog(ge)n dat Jan van aerie gelden is. It(em) een haIff 
buend(er) beempts tot twe platse aen livegoer. It(em) een 
buend(er) in meeus hoeve te wetene twe lop(en)s(aet) voir die 
leye en(de) het and(er) over die leye. It{em) het weffgetou metten 
cam(m)en. It(em) michiels kynd(er) sullen hebbe{n) alle(n) and(eren) 

ertfgued(en) 

die h(ier) niet genoempt ende oeck dat vierdel vand(en) 
beempt in meeus hoeve te weten(e) nae doet michiels 
en(de) heylwigen en(de) hebbe(n) geloeft dese erffdeyling{en) test(ament) 

vast 
en(de) stentich te houwe(n) en(de) dat elk syn(en) commer sal geld(en) dat 
die anderen ende hon gued(en) sull(en) sijn ongehouwen Dat(um) XVc 
en(de) vier opt(en) pynxstave(n)t sc(abini) bont stevens. 

(Bron: Rechterlijk archief Tilburg en Goirie, inv. nr. 258bis, tol. 18v. 
Met dank aan Arjan van Loon en Wim de Bakker voor hun assistentie 
bij de transcriptie). 

Noten 

KHSS: Archief van het Koninklijk Handboogschutterssgilde Sint-Sebastiaan 
van Willem lil te Tilburg, berustend in RAT. 

RAT: Regionaal Archief Tilburg. 

RATG: Rechterlijk Archief Tilburg en Goirie, berustend in het RAT. 

1 De titel is ontleend aan de enigszins raillerende beschouwing over 
het ontwaakte gilde van G. Berkelmans; 'De opera van het spook', 
in: Historische Bijdragen, orgaan van de Heeml(undekring Tiiborgh. 

jrg. 3 (1972), nr. 4/5, p. 14 vv. Hij gunt op basis van de door hem 
toen geraadpleegde archiefstukken van het gilde ook een aardige 
kijk in het gildeleven met name in de negentiende eeuw. De ge
schiedenis van het Sint-Sebastiaansgilde is ook beschreven door de 
eerste hoofdman na de herleving, Cees van Dun. Zijn tekst, bewerkt 
en vermeerderd door Pieter van Dun en Gerard Steijns werd uitge
geven als: 'Het Koninkiijk handboogschuttersgilde "SintSebastlan" 

te Tilburg: wetenswaardigheden omtrent het gilde, verzameld en 

opgetekend door Cees van Dun' (Tilburg, 1977). Dit artikel bouwt 
daarop voort met verwerking van nieuwe bronnen en inzichten. 

2 Peter Nissen, 'Schuttersgilden en hun historische identiteit', in: 
Schuttersgilden en hun Beschermheiligen (Uden, 2000), p. 9. 

3 RATG, inv, nr, 258bis, fel. 1 Bv. De hier en daar zeer moeilijk leesba
re akte is indertijd opgemerkt door archiefmedewerker Arjan van 
Loon, die ook mede het afschrift heeft gemaakt, dat hierna als bijla
ge is opgenomen. Hoewel de datering duidelijk 'XVc ende vier opten 
pynxtavenf' luidt, is de akte ingeschreven achter op een katern van 
het protocol van 1507. We kunnen slechts gissen naar de reden 
waarom dat gebeurde. Misschien omdat de beschikking toen pas 

hoefde te worden uitgevoerd? Een andere mogelijkheid is dat er wat 
achterstallig onderhoud is gepleegd. De twee schepenen Jan die 
Bont en Claus Stevens, voor wie de akte verleden is, zijn juist allebei 
in 1507 afgetreden. Misschien hadden ze nog een klad liggen, dat 
nog moest worden ingeschreven. De identificatie van Michiel en zijn 
vrouw geschiedt mede op gezag van wijlen Jos, Van Dijk, wiens in
middels door Luud de Brouwer in een geautomatiseerd bestand om
gezette toegang op het rechterlijk archief van Tilburg en Goirie on
ontbeerlijk is voor een onderzoek als het onderhavige. In de onder
havige akte staat het patroniem geschreven als 'Roloes', in andere 
bronnen heet Michiel 'Rolochs' of 'Roeloffs'. 

4 Het betreft onder andere grond of pacht daaruit aan of in de 
Bedbuer, Reijnenacker, Coppenhof, Lievegoor, Meeus Hoeve, Deze 
bezittingen zijn met name in het westen van het grondgebied van 
Tilburg gelegen. Zie voor de identificatie: J,R,0, Trommelen en 
M.P.E. Trommelen, Tilburgse toponiemen in de We eeuw. Een ten

tatieve reconstructie en naamsverklaring (Tilburg. 1994). Michiel 
Hendrik Roelofs, die ook met de toenaam Stappaerts, de naam van 
zijn moeder voorkomt, is pas veel later, kort voor 23 juni 1532 ge
storven. Zijn kinderen delen dan de erfenis waaronder onroerende 
goed. dat deels op dezelfde plekken ligt als waar bezittingen lagen 
die in 1504 aan Jan Veramelvoirt zijn toebedeeld. Waarschijnlijk 
was moeder Heijlwich in 1504 ziek en is toen haar inbreng in de hu
welijksgoederen veiliggesteld voor haar eigen familie. Michiel moet 
daarna hertrouwd zijn met Agnes dochter van Peter van Beurden, In 
augustus 1532, een paar maanden na de deling door de kinderen 
Roelofs, staat zij namelijk onafhankelijk daarvan als weduwe van 
Michiel Roelofs en vrouw van Peter voor schepenen om het vrucht
gebruik van landerijen in de Creijvense Akkers over te dragen aan 
een zwager.(RATG inv. nr, 280, tol, 9-10 en 12). 

5 De andere zijn de 'gulden' of altaren van Sint Barbara. Sint Petrus. 
O.L.Vrouw, Sint Catharina, Sint Anna en Sint Crispinus en 
Crispianus. Al deze altaren komen voor in: P.C.Boeren. 'Uit de pa
rochiegeschiedenis van Tilburg vóór 1600. in: H.J.A.M. Schurink en 
J.H. van Mosselveld (red.). Van Heidorp tot industriestad, verkennin

gen in het verleden van Tilburg (Tilburg, 1955), p,77vv. Het Sint 
Sebastiaansaltaar en de daarbij behorende broederschap kent 
Boeren overigens pas uit het hierna nog te noemen testament van 
1540, Ook aan 'Sint Lambert' wordt een braspenning nagelaten. 
Hiermee zal echter de kathedraal van Luik bedoeld zijn. Deze werd 
vaak in Brabantse testamenten bedacht, want daarmee werd de 
schuld van 'onrechtveerdig goed' ofwel onrechtmatig verworven ei
gendommen a,h,w. afgekochL 

6 RATG, inv, nr, 279, tol. 27v, d.d, 5 januari 1532. 
7 RATG, inv. nr. 280, tol. 25 d.d, 1533, 
8 RATG. inv, nr, 287, tol. 6-7 d,d, 24 april 1540, Laureijs was een ge

fortuneerd man. die van meer broederschappen lid was en ook an
dere geestelijke instellingen bedacht, Laureijs is ten minste nog eni
ge jaren in leven gebleven. Op 13 december 1544 verkoopt hij nog 
grond in de Veldhoven, belendend aan een perceel van Claes 
Andriessen van Gorcum (zie hierna), en verklaart dan dat deze ver
koop een correctie betekent op het bepaalde in zijn testament 
(RATG, inv. nr. 291,fol, 20r/v). 

9 RATG, inv. nr, 312, tol, 60v-61 d,d. 8.maart 1567, Jan Aert 
Reijnbouts was lid van de schepenbank van Tilburg van 1547 tot 
1567, waarvan de laatste zeven jaren als president. Lucretia van 
Son geb, Crillaerts was herbergierster in de 'De Vos en de Craen' 
aan de Heuvel, een van de zogenaamde schoutenherbergen. Zij was 
daar de opvolgster van haar vader Adriaen Adriaen en haar grootva
der Adriaen Reijner Crillaerts. die na elkaar van 1513 tot 1540 
schout van de heerlijkheid Tilburg en Goirie waren. Haar moeder 
Genoveva van Haestrecht was een bastaarddochter van Jan van 



Haestrecht, heer van Tilburg en Goirie. Zie P,C, Boeren; 'Uit de pa
rochiegeschiedenis ,,. ', p. 90. Vlak bij het Kerkven, op het Heike, la
gen ten minste vanaf de 18e eeuw de doelen van Sint Sebastiaan. 
Men kan zich afvragen of dat iets met deze zaak te maken heeft. 

10 W.H.Th. Knippenberg. 'Brabants gildezilver', in: De Gildetrom, jrg. 
17 (1970) p. 23 V. 

11 KHSS. inv. nr 23 
12 RATG inv. nr. 287, fol. 73v-74r. dd 4-4-1541: nr. 300, fol. 73v-74r. 

dd 3-4-1555: nr, 307, fol.40v-41 r, dd 31 -12-1561. P.C, Boeren, 'De 
Tilburgse wolnijverheid tot het begin der 17e eeuw', in: Van 

Heidorp.... p. 129-130; G, Steijns, De Koningen van liet Sint-

Sebastiaansgilde Tiiburg en hun z/Zi'er(Tilburg, 1989), p 9-13. 
13 In 1532 wordt als belending genoemd 'Jan Boen priester' en in 

1563 het huis 'De Zwaen'. Het huis van Van Vessem moet ergens bij 
het nog bestaande Zwaanstraatje hebben gestaan. 

14 Een zoon van Marceiis, Arnoldus (Aert) van Vessem, trad in 1564 in 
bij de Norbertijnen van Berne. Hij werd in 1607 abt maar stierf een 
jaar later in de refugié van die abdij te 's-Hertogenbosch. Veel gege
vens over zijn familie en met name de sterfdata kennen we uit het 
door hem aangelegde 'necrologium' van de abdij. Zie: G. van der 
Velden 0. Praem, Het Necrologium Bernense van Arnold van 

Vessem uit 1574 aangevuld met de namen van de abdijleden tot 

/9S6 (Heeswijk, 1986). De familie van Marceiis van Vessem, zowel 
bloed- als aanverwanten, is lange tijd met het Sebastiaansgilde ver
bonden geweest. Een dochter Jenneken was gehuwd met Michiel 
Goijaert Jan Michiels, achterkleinzoon van de Michiel Henrick 
Roelofs van het testament van 1504. Hun dochter Digna trouwde 
omstreeks 1600 met Bartholomeus Lemmens alias Van Tulder, ko
ning van Sint Sebastiaan in 1617. Samen werden zij de ouders van 
Marceiis van Tulder, koning in 1653. Een andere dochter, Gijs-
bertken, huwde Peter Peter Thonissen van Beurden, die tweemaal 
(1581-1582 en 1590-1591) burgemeester, d.w.z. beheerder van de 
dorpsfinanciën, was en wiens vader waarschijnlijk te identificeren is 
met de Peeter Antonis van een konigsschild uit dezelfde tijd als dat 
van Marceiis van Vessem. Hun achterkleindochter Jenneke Willem 
Segers trouwde in 1661 Adriaen Maes of Masius, schepen van 
Tilburg van 1678 tot 1680 en in 1664 koning van Sint Sebastiaan. 
En ten slotte daarvan weer de achterkleindochter, Johanna 
Catharina Vergouwen, werd de echtgenote van de lakenkoopman 
Francis Gerard de Rooij, hoofdman van Sint Sebastiaan van 1749 tot 
1802. 

15 G. Steijns: De Koningen .,,; idem; 'Het ontstaan van het Sint-
Jorisgilde te Tilburg' in; 500 Jaar Sint Joris r/torg(1983) p,23 vv. 

16 Pas in 1665 wordt door de vrouwe van Tilburg, Margaretha de 
Noyelles weduwe van Lancelot van Grobbendock, op verzoek van 
haar hervormde notabele onderdanen een derde schuttersgilde ge
sticht, het Kolveniersgilde. dat enige decennia later geheel bevolkt 
door katholieke Tilburgers gecontinueerd wordt onder de bescher
ming van de kerkpatroon Sint Dionysius. Hierover; W. Knippenberg. 
'Het kloveniersgilde van Sint Dionysius te Tilburg', in: De Gildetrom. 

jrg. 24 (1977) p. 66-68,25 (1978) p. 15-16,31 -32 en 47-48, Op het 
eind van de 18e eeuw duikt in de archieven nog een jonggezellen-
gilde van Sint Catharina op, maar daarvan is hef wel overgeleverde 
concept-reglement waarschijnlijk nooit door de heer bekrachtigd en 
het is de vraag of het werkelijk levensvatbaar is geweest. Zie hier
over: G. J.W. Steijns, 'Een gilde van "Jongmens onder den naame 
van Sinte Catharina" te Tilburg', in: Jaarboek van de Koninklijke 

Geschied- en Oudheidkundige Kring van de Antwerpse Kempen. 

Nieuwe Reeks LVII (Turnhout, 1985), p, 409 vv, 

17 KHSS inv, nr, 1 en 1 a. We hebben van dit reglement alleen nog maar 
twee van elkaar afwijkende afschriften. Één is vervaardigd voor 
'Adriaan Jan Colen hooftman van de voors. Gilde'. Colen was in 

1717 nog koning en is in 1749 overleden en als hoofdman opge
volgd door Francis G. de Rooij. Het andere vormt het begin van de 
tekst van het 'gildeboek'. Erachter staan de namen of handtekenin
gen met data van intrede van de gildebroeders vanaf 14 september 
1779 tot 1843. Bovendien is het vermeerderd met vier artikelen 
over de begraving van gildebroeders en hun vrouwen alsmede over 
die ondertekening door nieuwe leden en ontbreekt het slot met de 
datum en ondertekening door Lancelot. Wij volgen hier de tekst van 
het oudste afschrift. 

18 Over •Identiteit en gemeenschap in dorp en stad De samenstelling 

en maatschappelijke betekenis van de schuttersgilden in Noord-

Brabant in verleden en heden' bereidt Jette Janssen-Beij op dit mo
ment een dissertatie voor. Daarvoor zullen ook de Tilburgse gilden 
onderwerp van onderzoek zijn. Bedoelde aspecten van de geschie
denis van Sint Sebastiaan zijn daarom In dit artikel slechts summier 
aan de orde gebracht. 

19 Meer over Sebastiaan als patroon van handboogschutters en pest
lijders; Wouter Prins, 'Schuttersheiligen' in: Schuttersgilden en hun 

beschermheiligen (Uden, 2000). p. 23 vv; en ; Johanna Jacobs (red), 
Sebastiaan. martelaar of mythe {ZmWs. 1993). passim. 

20 Deze en andere hierna nog volgende gegevens over de pest in 
Tilburg en Sint Sebastiaan zijn ontleend aan; Luud de Brouwer: 'De 
aenclevende sieckte', de pest in Tilburg voor 1630', in: Tilburg, tijd

schrift voorgeschiedenis, monumenten en cultuur, jrg. XIII (1995) p. 
3-13. 

21 RATG, inv. nr. 347, f. 203v 
22 DAT inv. nr 741 fol, 70v. Opmerkelijk is dat beide glazen van de pa

troonheiligen van schutters hier in één post worden genoemd. Het 
nieuwe retabel boven het hoofdaltaar was beschilderd 'metter 
hijstorie van Sint Denijs patroon deeser kercke ende den Edelen 
Ridder ende Martelaer Sint Jooris' (ibidem fol. 88). 

23 T. Kappelhof, 'Overheidsfinanciën en plaatselijke belastingen in het 
grootste dorp van Staats-Brabant: Tilburg 1621-1790', in; Bijdragen 

tot de geschiedenis,'\rg. 66 (1983), p, 36-37, 

24 RATG Varia, processtukken 1626. De voor het bewijs benodigde ge
gevens zijn : geschreven vuijt den boeck daer op bij mij getekent 
zijn allen de gestorven persoenen van der godts gave ende begra
ven bij de dekens van Sinte Sebastaen. Peeter Jan Adriaans'. 

25 Het kon ook anders, bijvoorbeeld door of namens de Hertog van 
Brabant of op diens gezag door de hoofdgilden van het hertogdom in 
de stad Leuven. Zie hierover E. van Autenboer, De kaarten van de 

schuttersgilden van het Hertogdom Brabant (1300-1800) (Tilburg. 
1993), m,n. p. 12vv. 

26 RAT, Archief van het Sint-Jorisgilde. Het reglement is geschreven op 
een nu deels afgesleten lange reep perkament en verleend door het 
echtpaar Van Malsen-van Haestrecht. De niet meer leesbare date
ring moet dus ergens tussen 1507 en 1519, de jaren van hun huwe
lijk, gelegen hebben. 

27 KHSSinv. nr. 1 enia. 
28 RAT, Archief van het dorpsbestuur, inv. Van Visvliet nr. 596. manu

aal van de rekening 1576-1581. Het gaat hier niet om de echtgeno
te van een Markgraaf van Antwerpen, die titel kwam de hertog van 
Brabant en bijgevolg dus Philips II toe. Gelezen moet worden dat de 
vrouw van 'de Markgraaf' vertrokken was in Antwerpen op haar reis 
naar Den Bosch. Om welke markgraaf of markies het hier gaat is 
niet duidelijk. Waarschijnlijk een van de legerbevelhebbers uit die 
tijd, die deze titel mochten voeren, zoals bijvoorbeeld Emmanuel de 
Lalaing markies van Rentry. 

29 Een opmerkelijke strafbepaling is wel deze: 'Item of eenig 
Schuttebroeder of iemant anders tusschen de doelen in schieten ee
nige onbetamelijcke woorden quam te spreecken oft eenige andere 
ongeschicktheijt voort stelde, dien sal gehouden sijn sijnen hoef te 



hangen aan de pinnen van het with der doelen soo lange dat ider 
een van den heule (partij) daar op eens sijnen peijl scheut sal gelost 
hebben'. Ook mocht ter handhaving van de lieve vrede in de doelen 
niet met 'charte of met teerlingen' gespeeld vi/orden. Beide artikelen 
staan nog steeds in de kaart. 

30 Een uitvoerige beschrijving van deze 'blijde Inkomste' van de jonge 
erfstadhouder in: Edmond Meelis, Uit Tilburgs verleden: losse schet

sen uit de geschiedenis van Tilburg (Tilburg, z,j,) p. 97 vv, 
31 Nog steeds staat dat wapen daarin. De huidige standaard is een ge

trouwe kopie van die uit de 19e eeuw, die bewaard is gebleven, en 
die waarschijnlijk ook weer een kopie is geweest van een eerder 
exemplaar. 

32 Maarten Prak: Republikeinse veelheid. Democratische enkelvoud: 

Sociale verandering in het Revolutietijdvak 's-Hertogenbosch 1770-

7820(Nijmegen, 1999), p. 269 vv. 
33 Het portretmedaillon met op de achterzijde een afbeelding van Sint 

Sebastiaan is kennelijk nageschilderd naar de primitieve portretgra
vure van Antonij in harnas en met bevelhebbersstaf, zoals dat voor
komt in: J.H. van Heurn. Historie der stad en Meyerye van 's-

Hertogenbosch. alsmede de voornaamste daaden der Hertogen van 

brabanti^ delen. Utrecht 1776-1778), II, t.o.p. 443. Het moet uit de 
tweede helft van de 19e eeuw stammen, want in een eerder vaandel 
wordt blijkens de rekening nog in 1808 voor 10 gulden een gebor
duurde afbeelding van Sint Sebastiaan aangebracht (KHSS. inv. nr. 
23). 

34 Eigen ingezonden verslag van het feest in het Weekblad voor Tilburg 

d.d. 23 september 1867. 

35 In de getuigenverklaring over het rouwbord van 1786 (zie hierna) 
wordt uitdrukkelijk vermeld '...zonder dat op hetzelven bord of 
schild eenige omschrijvinge ja selve geene letteren gevonden wor
den'. 

36 Begraving 1651: fr. Domitianus Simons: 'Toen de pest heerste in 
Qud-Tilburg' in: Rooms Leven, weekblad voor het katholieke gezin 

in het dekenaat Tilburg, dd. 8 december 1956. lA/e weten niet om de 
hoeveel tijd toen om het koningschap werd geschoten. Geen van de 

j oudste kaarten van de Tilburgse gilden vermeldt dat. Pas de over
eenkomst van 1765 (zie noot 42) is daarin heel duidelijk: elke twee 
jaar schiet één der gilden koning, dus een periode duurt zes jaar. 
Vanaf 1814 wordt dat drie jaar: elk jaar met de kermis wordt er om 
de beurt op de vogel geschoten (verslag van een vergadering op 7 
september 1814 in het 'gildeboek': KHSS Inv. nr, 1). 

37 Proces verbaal RAT Not, 70 (notaris Andries van der Burgh) akte 175 
d.d. 11 -12-1725: 'Een glas waarop geschildert was aen de binnen-
seijde St, Sebastiaen gebonden aen eenen boom met eenige fi-
gueren van beogen en peijlen, waerinne geschreven stont 
S.Bastiaan; groot in de hooghte negen en een haIff duijm. En In de 
breete saven en een haIff duijm, waaronder heeft gestaen een glas 
groot in de hooghte vier en een haIff duijm en in de breete drie en 
een halffduijm, waerop geschreven stont Corstiaen Nauwens 
Coninck van S. Bastlaensgulde anno 1660. boven weick glas van 
negen en een haIff duijm in de hooghte gestaen heeft een glas groot 
in de hooghte vier en een haIff duijm en in de breete drie en een haIff 
duijm, waerop geschildert was het wapen vanden selven Nauwens', 
De grenskerk op Steenvoort werd gebouwd in 1650 maar was al 
omstreeks 1668 niet meer als zodanig in gebruik. Men kerkte ver
volgens enige tijd in particuliere huizen en In een bijgebouw van het 
kasteel op de Hasselt, In 1691 werd de schuurkerk op 't Heike ge
bouwd in 1715 een tweede op 't Goirke. Adriaen Soffaerts was feite
lijk de eigenaar van het huis dat tot grenskerk werd verbouwd. Zie 
over deze laatste: W. Knippenberg en J. Jacobs, Het koningszilver 
van het Sint Jorisgilde Tilburg, in: 500 Jaar Sint Joris rafiurg(1983) 
p. 34. 

38 KHSS inv. nr. 6. Corstiaen Nouwens, op 6 mei 1631 gehuwd met 
Yda Antonis Everaerts van Eethen. die waarschijnlijk blijkens de 
akte van huwelijkse voorwaarden van zijn dochter Maria kort voor 
1661 overleden is, staat als zesde op deze chranologische lijst. 
Wellicht duidt daarom het jaartal op het raam niet op zijn koning
schap maar op zijn overlijden. Marceiis van Tulder, die in 1653 over
leden is. staat er nog niet in. 

39 De Staten-Generaal der Verenigde Nederlanden vaardigden toen bij 
plakkaat het 'Reglement op de politieke reformatie van de Meierij 
van 's-Hertogenbosch' uit, waarin definitief wordt bepaald, dat de 
katholieke inwoners van de bekleding van openbare ambten worden 
uitgesloten. Desondanks bleven er overigens zo nu en dan. ook bij 
gebrek aan hervormde kandidaten, katholieke schepenen benoemd 
worden, zeker in tijden dat de handhaving van het gezag van Den 
Haag door oorlogsomstandigheden werd gehinderd, zoals bijvoor
beeld In het rampjaar 1672. 

40 Zie noot 15. Over de zeer ambivalente verhouding tussen de gere
formeerde overheid en de schuttersgilden en ook de onderlinge ver
houdingen tussen de ingezetenen van beiderlei religies zie: G. 
Rooijakkers, Rituele repertoires. Volkscultuur in oostelijk Noord-

Brabant 755S-;S53(Nijmegen. 1994), 

41 Archief gilde Sint Dionysius: 'Gildeboek' fol, 53. 
42 Het verslag van de bijeenkomst is opgenomen In het 'Gildeboek', 

KHSS inv, nr, 1. Ook in het gildeboek van Dioysius is het opgete
kend. 

43 De herbergiers van 'Het Zwaard' en 'De Gouden Leeuw' uit de fami
lies Schaepsmeerders, Van Rijen, Perié, Timrott en Marsé zijn na el
kaar ook allemaal lid van Sint Sebastiaan geweesL Jan Timrott werd 
in 1825 koning en beeldde zijn herberg op zijn koningsschild af, 
Hendrick Michiels Schaepsmeerders, was driemaal koning en daar
door keizer in 1775, Op zijn eerste koningsschild van 1761 zien we 
hem als bode en herbergier aan tafel in de gelagkamer betalingen 
verrichten. 

44 Soms week men wel uit naar een andere feestruimte. In de notulen 
van het bestuur van de Sociëteit Concordia van 28 september 1817 
wordt het besluit opgetekend, dat men het verzoek van de dekens 
van het Gilde Sint Sebastiaan om het sociëteitslokaal voor hun jaar
lijkse 'kolfdag' daags daarna te mogen gebruiken zal Inwilligen. 

45 Beschrijving van dit schild door W.Knippenberg en J. Jacobs in: 500 
Jaar Sint Jorisgilde Tilburg, p.36. 

46 Koningsschilden van Johannes Nouwens (1737), Adriaan van der 
Vliet (1751) en Hendrik Schaapsmeerders (1761). Zie: G. Steijns. De 

koningen.... 

47 Deze opmetingstekening zat bij de overdracht in 1967 niet meer in 
het eigen gildearchief maar moet al ooit eerder in de prentcollectie 
van het Tilburgs gemeentearchief terecht zijn gekomen. De schuts
boom is ook al duidelijk op deze plek getekend op de kaart van de 
heerlijkheid Tilburg en Golrie van Diederik Zijnen uit 1760. 

48 KHSSinv. nr. 10. 
49 RAT, Not. 70 (notaris Andries van der Burgh) akte 90. dd. 5-4-1724. 

De schuld wordt pas op 22 april 1749 aan de weduwen Coolen en 
Couwenbergh voldaan. 

50 RAT, NOL 156 (notaris Isaac Bles), akte 156, dd. 11-11-1807. De 
akte wordt ondertekend door 35 gildebroeders. KHSS inv. nr. 1 'gil
deboek'. 

51 De bescheiden m.b.L de verkoop en verhuur in KHSS inv. nr. 10. De 
twee stukken bouwland (in 1830 kad. Sectie C nr 299 en 309, teza
men groot ca. 50 aren) zijn nog steeds in het stratenpatroon te her
kennen: Aan weerszijden van de Piusstraat, in het westen begrensd 
door de Bisschop Zwijsenstraat en in het oosten door de 
Heikestraat, in het zuiden uitlopend in de nog bestaande spie en in 
het noorden tot aan het vroegere Sint Jorlspad en de Doelenstraat. 



Illustratie bij het verslag van 
de openingshtin 1865 van 

de spoorlijn BredaJilburg in 
het tijdschrift Nederlands 

Magazijn. De uitdossing van 
de gildebroeders klopt aardig 

met de voorgeschreven 
kleding in die dagen en de 

nog bewaard gebleven 
attributen. (Coll. RAT). 

De straatnaamgeving is in dit gebied al lange tijd beïnvloed door het 
feit dat hier het bezit van Sint Sebastiaan lag, zij het dat men In 1881 
bij het raadsbesluit m.b.t. de Sint Jorisstraat en -pad duidelijk mis-
gegrepen heeft w/at betreft de patroonheilige. De doelen van de an
dere t»/ee gilden lagen overigens wel dichtbij: die van Sint Joris la
gen op enige afstand ten noorden van de oude schuurkerk tussen 
het huidige Piusplein en de Bisschop Zwijsenstraat. die van de 
Kolveniers juist ten noorden van de Varkensmarkt tussen de 
Bisschop Zwijsenstraat en de Oude Dijk. 

52 KHSSinv. nr.lOdd. 2-10-1884. 

53 KHSSinv.nrs. 4,10en23. 
54 RAT. RATG inv. nr. 644. d.d. 18-7-1786. 
55 Sinds de 'Statiedag' van 1989 hangt het rouwbord van sint 

Sebastiaan (weer?) wel in de 'parochiekerk' van het gilde. Het is op
gehangen in de gedachteniskapel voor de overledenen in de kerk 
van Sint Dionysius 't Heike. 

56 KHSS inv, nr 1. Op 23 april 1823 wordt overigens besloten om 'het 
oude baarkleed' te verkopen (KHSS inv. nr. 2). Men verzorgde ook 
wel de begrafenis van andere familieleden dan de echtgenotes van 
gildebroeders. Nog in het gemeenteverslag van 1892 staat in een 
opsomming van alle 'instellingen tot voorkoming van armoede' het 
'Koninklijke Handboogschutters-gilde St, Sebastaan' genoemd als 
lijkbezorgers voor de eigen leden. 

57 De kroniek berust in twee versies In het RAT (Collectie handschriften 
1634-1945) maar is in 1918 door LG. de Wijs in delen in Het 

Nieuwsblad van het Zuiden gepubliceerd en ook in overdruk uitge
geven onder de titel: Uit het Dagboek van een Tilburger. Cronigue in 

en omtrent Tilburg voorgevallen, aangeteekend door L de Lelie en 

J.B. de Beer Deze vermelding daarin op p.4. 

58 G . Steijns , De koningen , p. 37-41. De zilveren vogels worden 
traditioneel aan de keizer geschonken als afkoopsom voor het recht 
dat hij door zijn keizersschap zou hebben op het bezit van de totale 
gildeschat. Zie hierover E. van Autenboer a.w., p. 315 vv. In 1997. 
ruim dertig jaar na de heroprichting heeft het gilde voor de tweede 
maal een keizer gekregen in de persoon van Joop Sleddens, Voor 
hem is een nieuwe keizersketen gemaakt, 

59 KHSS inv. nr 10. 
60 De notulenboeken lopen van 1819 tot 1892 (KHSS inv. nrs. 2-4). 

Daarnaast vallen ook veel gegevens te putten uit het kasboek 1803-
1893 (KHSS inv. nr. 23), Voor een daarop berustende schildering 
van een aantal aspecten van het gildeleven in de negentiende eeuw 
zie ook G, Berkelmans a,w, 

61 De voor de Tilburgse brouwerijen concurrerende invoer van het 

kwaliteltsbier uit Diest was een eeuw tevoren al eens aanleiding ge
weest voor een regelrechte 'handelsoorlog' tussen de twee plaat
sen. In 1 733 wil Tilburg de verkoop belasten: DIest wijst dan op het 
feit dat Tilburgse lakens in heel Brabant onbelast verkocht mogen 
worden en dreigt met een klacht bij de Raad van Brabant (Edm. 
Meelis, a.w., p. 93 vv.) 

62 KHSS inv. nr. 2. 
63 Leonardus Daniël Krever (Delft, 1799 - Tilburg 1866) was schoen

maker aan de Heuvel maar kennelijk ook verdienstelijk muzikant. 
Een van zijn toen nog jonge 'kinders' (hij huwde in 1822) heeft het in 
dat vak nog ver geschopt: Jacobus Johannes Krever (Tilburg 1824-
1891) werd lid en directeur van de Nieuwe Koninklijke Harmonie en 
had een bloeiende praktijk als 'muziekmeester'. Van zijn lessen 
hebben ook diens eigen kinderen weer geprofiteerd: twee zonen 
studeerden verder aan het conservatorium van Keulen. Een daar
van. Jacques (geb. Tilburg, 1863) werd uiteindelijk cellist bij de 
Berliner Philharmoniker. Zie: H.J. Zomerdijk, Het muziekleven in 

Noord-Brabant r770-7850 (Tilburg, 1981) p. 371-372, en: Frans 
van Puijenbroek, Tilburgse toonzettingen: 125 jaar gesubsidieerd 

muziekonderwijs, een sociaal-culturele vertenrang (Tilburg. 1994), 
p, 32-33. 

64 KHSS inv. nr. 2 en 3. Was dit de relikwie die door chroniqueur De 
Lelie (zie noot 57) wordt vermeld: '1778 den 10 Januari is door den 
Heer Martinus van Bommel in de Heikense kerk een beeld van SL 
Sebastiaan met een relequi vereerd'? Kennelijk werd ze door het gil
de als eigendom beschouwd. Johannes Zwijsen was sinds 1832 
pastoor en hij en zijn latere kapelaan en opvolger Van der Lee heb
ben herhaaldelijk stelling genomen tegen wat ze als zedenverwil
dering aanmerkten, ook en misschien wel vooral waar het de 'bete
re kringen' betrof, die toch het goede voorbeeld moesten geven. In 
het algemeen stonden zeker de schuttersgilden wat dit betreft bij de 
clerus in een kwade reuk. Gildebroeders van Sint Sebastiaan (met 
name de latere koningen August Jansen en Henri Latour) spelen ook 
een rol in het conflict over de viering van carnaval in 1857 (RAT. 
Archief parochie H.Dionysius Heike. inv. nr. 753, het zg. Dagboek 
Van der Lee; de episode wordt uitvoerig beschreven in: Paul 
Spapens. Vrouwke. 't is vastenaovond. De geschiedenis van vier 

eeuwen vastenavond en carnaval in Tilburg (Tilburg. 1996) p.19 
vv.). Zie over dit onderwerp in het algemeen vooral: Gerard 
Rooijakkers, a.w.. met name p. 494 vv. (over de schuttersgilden), 
374 (Tilburgse bals en concerten), 412 (Carnavalsconflict), 

65 Dit moet slaan op het ensemble van de priester Philip van Roij, sinds 
1818 dirigent van het kerkkoor van 't Heike. Hij liet de koorzang be
geleiden door een orkest, aanvankelijk Congregatie van Sint 
Caecilia geheten, dat als 'Harmoniegezelschap' een eigen bestaan 
ging leiden en ook bij allerlei feestelijke gelegenheden optrad, 's 
Zondags na de mis werd in de kerk gemusiceerd en een vaste tradi
tie werden de vrijdagavondconcerten, eerst in de sociëteit 
Concordia, later in de Philharmonie. Zie: H.J. Zomerdijk , a.w. p. 
133-134; Frans van Puijenbroek, a,w, p. 30-31. 

66 Tot de 60 oprichters van de Nieuwe Harmonie in 1843 behoorden 
twaalf leden van Sint Sebastiaan, waaronder de latere hoofdman 
P.C. Verschuuren. Op de oudste groepsfoto van de Nieuwe 
Koninklijke Harmonie uit 1867 staan er negen. Nog veel meer naas
te familie Is lid. Deken-schrijver C.P.G. Cox zat In het eerste bestuur 
en was voorzitter van 1851 tot 1864. De laatste (wnd.) hoofdman, 
Louis Broekhans was tot aan zijn dood in 1894 bestuurslid. 
(J.J.N.M. van der Marck e.a., Gedenkboek der "Nieuwe Koninklijke 

Harmonie" van Tilburg bij gelegenheid van haar vijf-en-zeventig-ja

rig bestaan Ijmutg, 1918), m.n. p. 7,21 en 37). 

67 Kroniek De Lelle/De Beer p. 95, Zowel in 1840 als In 1841 wordt een 
A. van Opstal gildebroeder. Zou het conflict zó opgelost zijn? 



68 KHSS inv. nr. 3 en 23. De prijs in Antwerpen was overigens toch nog 
laag gehouden omdat men er de oude hoofdmansplaat (helaas!) had 
ingeleverd. 

69 De familie Goijarts of Goijaerts was een familie van timmerlieden en 
aannemers, Adriaan Goijarts (1811-1886) was een zoon van 
Johannes Goijarts en Johanna van Boxtel, Zijn broers Anthony 
(1807-1881) en Johannes Franciscus (1813-1890) waren koning 
van Sint Sebastiaan in resp, 1840 en 1837. Hun zus Johanna 
Antonetta (1815-1888) huwde de houthandelaar en wagenmaker 
Hendrikus Johannes DIjkmans (1808-1882) die koning was in 1843. 
Een vierde broer Petrus (1817-1857) was ook gildebroeder, Adriaan 
zelf is dat nooit geweest evenals een vijfde broer, de gemeentear
chitect Cornelis Hubertus Goijarts (1820-1881). Maar die was weer 
gehuwd met Maria Elisabeth Verschuuren. een zus van de kleerma
ker Petrus Carolus Verschuuren (1814-1890). die in 1886 nog de 
laatste echte hoofdman van Sint Sebastiaan werd. Zijn opvolger 
Louis Broekhans was slechts waarnemend. Dit is maar één voor
beeld van hoe het gilde in die tijd een bundeling van familieclusters 
was. Soortgelijke opstellingen zijn te maken van bijvoorbeeld de fa
milies Verschuuren, Donders en Bressers. Veelal waren dat families 
van neringdoenden uit het centrum van de stad. Het gilde had zeker 
omstreeks 1850 bijna het karakter van een winkeliers- of midden
standsvereniging. 

70 KHSS, inv. nr. 3 en 4. Zie ook: Ronald Peeters, Koning Wiiiem II op

perbevelhebber van het leger, ondernemer en grootgrondbezitter in 

7//6urg (Tilburg, 1999), passim, In het tweede 'Jaarboekje voorde 

boogschutterljen in het Koningrijk der Nederlanden voor 1848-

1849' (p.38-41: uitgegeven door A. van der Mast te Gorinchem) 
wordt onder het lemma van Sint Sebastiaan Tilburg verslag gedaan 
van de in Den Haag behaalde successen. Er wordt ook een stukje 
historie en een beschrijving van de activiteiten van het gilde gege
ven en wel met bijzondere vermelding van het aandeel van de 
Tilburgse gilden bij de plechtige eerstesteenlegging van het 
Tilburgse paleis. Een uitvoerig verslag van het concours met ruime 
aandacht voor de prestaties van Sint-Sebastiaan Tilburg staat in het 
Dagblad van 's-Gravenhage van 30 juli 1847. Alle in Den Haag te 
behalen prijzen gingen naar Sint Sebastiaan. Een verguldzilveren 
met een email gemeentewapen van Den Haag versierd medaillon 
berust nog In de verzameling van het gilde. 

71 Over die dood en over Frankenhoff: Ronald Peeters a.w. en Ariette 
Schippers, 'Koning Willem II overteed te Tilburg 17 maart 1849' in: 
Mensen van vroeger jrg. 6/7/ (1979) nr. 7/8/9/, p 121 -136. 

72 De hierna volgende episode is onlangs uitvoerig besproken in dit 
tijdschrift, zodat we hier met een beknopt verhaal volstaan. Zie: Jo 
Pluymakers en Gerard Steijns, 'Het heeft Zijne Majesteit behaagd 
....Het handboogschuttersgilde Sint Sebastiaan en Koning Willem 
III' In: r/togXIX (2001), nr. 3, p. 75-96. 

73 KHSS inv. nr. 14 Stukken betreffende de verlening van het predikaat 
Koninklijk en nr. 4, notulen 27 augustus 1849. 

74 KHSS inv. nr. 14:, en nr. 4, notulen 18 oktober 1851. 
75 Het diploma dat ter ere hiervan samen met een gouden legpenning 

door 58 schutterijen aan de koning werd aangeboden bevat ook de 
handtekeningen van het bestuur van Sint Sebastiaan Tilburg: P.L. 
Donders (hoofdman), C.P.G. Cox (deken-secretaris), P.H. van Dun 
(koning), C. Bressers (oudraad), H. Latour (oudraad), G. Teurlings 
(oudraad), P.C. Verschuuren (oudraad), H.J. DIjkmans (deken), A. 
van Gils (cornet) en M.C.N. Bressers (alpheris). Alles bekrachtigd 
met het stempel van het gilde. De verenigingen die ten minste tien 
gulden aan de kosten voor de gouden penning hadden bijgedragen 
kregen een bronzen naslag. In de verzameling van Sint Sebastiaan 
berust deze nog. Zie hierover: J. Pluymakers' artikelenreeks: 
'Koning Willem III en de Handboogsport' (1-5) in: Handboogsport, 

orgaan van de Nederlandse Handboog Bond. jrg. 50 en 51 (2000-
2001). 

76 Een en ander heeft desondanks geleid tot misverstanden. Veel 
schutterijen hebben het opperbeschermheerschap toch beschouwd 
als een bijzondere band met hun gezelschap, andere zijn later de 
wettelijk verplichte zogenaamde 'koninklijke goedkeuring' van hun 
statuten als de bevestiging daarvan gaan zien, In een enkel geval Is 
dat later ook geaccepteerd. Op dit moment mogen zich nog 'konink
lijk' noemen de volgende vijf handboogschutterijen: De Batavieren 
in Hulst (wipschutters, doch niet meer actief). Gilde SL-Sebastiaan 
in Tilburg, St.-Sebastiaan 1408 in Maastricht (wipschutters), 
Concordia in Amsterdam en Amicitia in Schijndel. 

77 Er zijn maar twee toernooien op 't Loo gehouden. In 1852 werd ge
meld dat er daar om financiële redenen geen wedstrijd zou plaats
vinden, maar er kwam een goedkoper alternatief. Zijne Majesteit 
verstrekte aan elke vereniging 'een sierlijk gedreven verguld zilve
ren ster, benevens een blauw zijden met zilveren strepen doorweefd 
lint om dezelve te dragen' als persoonlijke prijs voor de schutter die 
in 32 schoten het hoogste aantal punten of vogels schoot. Dit zoge
noemde koningschieten moest bij elke schutterij afzonderiijk plaats
vinden ,ln Tilburg werd besloten om deze wedstrijd wel samen met 
'Honos' te organiseren maar ieder voor zijn eigen prijs. Op geza
menlijke kosten wordt de voorgeschreven vogel gemaakt. Zie : 
Pluymakers en Steijns a.w, 

78 Zie hiervóór noot 66, De onderlinge relatie blijft sterk, In 1868 verzet 
men zelfs het koningschieten, dat traditioneel op kermismaandag 
moet plaatshebben, naar de dinsdag, omdat de Nieuwe Koninklijke 
Harmonie het 25-jarig jubileum viert, 

79 De notulen uit die tijd laten dit ook vermoeden, KHSS inv, nr. 4. Zie 
ook: Pluymakers en Steijns a,w, 

80 In het eigen archief is hierover een uitgebreide briefwisseling be
waard en in het notulenboek wordt van e.e.a ook omstandig verslag 
gedaan (KHSS inv. nrs. 4, 20 en 21. Zie ook Pluymakers en Steijns 
a.w.) 

81 KHSS inv. nr. 4. Een géillustreerd verslag van deze eerste treinrit 
door o.a. minister Thorbecke en de feestelijkheden eromheen ver
scheen In: Nederlands Magazijn 1865 nr. 45, 46 en 47. De originele 
tekeningen, waaronder een die de gildebroeders In vol ornaat voor
stelt, berusten In Rijksmuseum Twente. 

82 Zie hiervóór noot 34. 
83 KHSS Inv. nr.4. 

84 Pluymakers en Steijns a.w. 
85 KHSS inv. nr 4. en 17 en G. Berkelmans. a.w. De kortste notulen zijn 

die van de vergadering van 27 september 1880: 'Tegenwoordig uit
sluitend L.Franken. Niets te verhandelen gesloten'. 

86 Tilburgsche Courann-9-1881 en Nieuwe Tilburgsche Couranf4-9-
1881. 

87 Zie hiervóór noot 52. 
88 KHSSinv. nr4. 

89 Officieeie feestgids voor de Kroningsfeesten te Tilburg 12 en 13 

september 1898.p. 15-16. 
90 KHSS dossier Jacobs, brief van het gemeentebestuur d.d. 20-11-

1916. 
91 Zie hierover G, Rooijakkers a.w. met name p. 53 vv. en A.J.A. 

Bijsterveld, 'Het maakbare verleden. Regionale geschiedenis en et
nologie In Brabant op de drempel van de eenentwintigste eeuw' In: 
Noordbrabants Historisch Jaarboek jrg.17-18 (2000-2001), p. 270 
vv. 

92 Dat is kennelijk niet onopgemerkt gebleven. In de Nederlandse 

Leeuw van juli 1920 (jrg. 38, kolom 183-184) publiceert redacteur 
Steenkamp beschrijvingen van een zestal van heraldische motleven 
voorziene koningsschilden van het Sint-Sebastiaansgilde, die hij 'tij-



dens een groot festival' in Tilburg heeft gezien. De firma Donders 
heeft nog jaren daarna als dat te pas Wmm. bijvoorbeeld voor een 
kerstetalage de gildeattributen gebruikt ter versiering van de zaak. 
Kort tevoren was er door de gemeenteraad een commissie be
noemd die in 1925 rapporteerde, dat als er In Tilburg een museum 
zou moeten komen er geen voldoende basis was voor een kunstmu
seum, maar wel voor een museum over de geschiedenis van de 
stad en dan met name de textielindustrie. Dit heeft uiteindelijk ge
leid tot de stichting van het Nederlands Textielmuseum. Een breder 
bedoeld historisch museum is er vooralsnog niet gekomen. Wat er al 
aan historische voorwerpen was of werd verzameld, werd onderge
bracht in het depot van het gemeentearchief. Van Delft kon niet be
vroeden dat nu pas, in 2004, serieus overleg gevoerd wordt tussen 
het inmiddels herleefde Sint Sebastiaan en het Stadsmuseum 
Tilburg i.o. om aanzienlijke delen van de gildeschat daar onder te 
brengen. 

KHSS dossier Jacobs (kopie). 

Archief Gemeentearchivaris: brief d.d, 17 september van B en W 
aan de gemeentearchivaris. Blijkens een bijlage heeft wethouder 
Appels een onderhoud gehad met Jos, Donders jr., die hem ook 
meedeelde dat er 'in Amerika' belangstelling zou zijn voor de collec
tie. Dit blijkt men als een loos dreigement te taxeren. 
Dit en het hiernavolgende is gebaseerd op: RAT, Archief van de 
Gemeentesecretarie Tilburg 1938-1985, inv. nr. 52 en KHSS doss. 
Jacobs. 
Het standpunt van de adviseurs en dus de daaruit voortvloeiende 
gemeentelijke juridische actie is gebaseerd op artikel 1699 van het 
oude Burgerlijk Wetboek over de ontbinding van publiekrechtelijke 
rechtspersonen: '1, Het zedelijk ligchaam op openbaar gezag Inge
steld wordt niet vernietigd door den dood of den afstand van het lid
maatschap van alle de leden, maar blijft als zodanig bestaan, tot zoo 
lange hetzelve wettlglijk is ontbonden. 2. Indien alle de leden in voe
ge voorschreven ontbreken, is de arrondissementsrechtbank, onder 
welker gebied het ligchaam is gevestigd, bevoegd om, op verzoek 
van den belanghebbende, en na verhoor en zelfs op requisitoir van 
het openbaar ministerie, de maatregelen voor te schrijven, welke 
tusschentijds in het belang van het zedelijk ligchaam mogten wor
den vereischt.' Cruciaal in deze zaak Is geweest of het negentiende-
eeuwse gilde nog steeds onveranderlijk als het openbaar zedelijk li
chaam kon worden beschouwd wat het onder het 'ancien regime' 
was geweest en of de gemeente in dat geval als belanghebbende 
kon worden aangemerkt. 

Jos Donders jr. was kort tevoren op 21 mei 1964 overleden. 
KHSS doss. Jacobs. Het vonnis is gepubliceerd in: Nederlandse 

Jurisprudentie 1965, nr. 148. 
FA. Brekelmans toenmalig stadsarchivaris van Breda zegt in stel
ling IX bij zijn proefschrift De Belgische enclaves in Nederland 

(Nijmegen, 1965): 'De bezittingen van een rechtspersoonlijkheid be
zittend onder het Ancien Regime opgericht schuttersgilde, dat nim
mer bij geldig besluit der gezamenlijke leden is opgeheven, gaan in
dien niet tevoren terzake een andere regeling is getroffen door het 
bevoegd orgaan, na het overlijden van het laatst overgebleven lid 
over op diens erfgenamen.' En stelling X specifiek doelend op de si
tuatie in Breda e.o.: 'De nog bestaande schuttersgilden in de voor
malige baronie van Breda bezitten rechtspersoonlijkheid krachtens 
het bij hun oprichting door de prinsen van Oranje verleend octrooi.' 
Hij verwijst dan naar 'Art. 14 lid 2 sub lo der Wet van 22 april 1855 
(Stbl. 32) tot regeling en beperking der uitoefening van het regt van 
vereeniging en vergadering'. Wat voor de heren van Breda zou gel
den, zou dan ook voor die van Tilburg moeten opgaan. Maar dat zegt 
hij niet expliciet. G. Berkelmans (a.w., zie noot 1) vindt dat 'Het om
toveren van de lijkschouw op het... gilde tot een vertoning van de 

schone slaapster ... de prijs (kan) wegdragen voor de beste loer 
welke Themis Clio gedraaid heeft', ofwel dat de rechter met zijns in
ziens oneigenlijke argumenten de historie naar zijn hand heeft ge
zet. De hele affaire verdient overigens nog eens een goede juridi
sche en dan met name rechtshistorische studie. Zoiets zou echter in 
dit kader te vervoeren. 

101 RAT, Archief van de Gemeentesecretarie Tilburg 1938-1985. inv. nr. 
52: briefwisseling tussen het gemeentebestuur en de advocaat mr. 
Notten. 

102 Nieuwsblad van het Zuiden i.ó. 7 april 1965. 

103 Archief van de Gemeentesecretarie Tilburg 1938-1985. Inv. nr. 57 
en KHSS doss. Jacobs. Van de bijeenkomst is ook een uitvoerig ge
stencild verslag gemaakt met als titel: 'Heroprichting van het hand
booggilde Sint Sebastiaan Tilburg' en ondertekend door 'A.J.M. 
Jacobs Wnd. Secretaris en Schatbewaarder'. 

104 Ibidem. Uit een brief van Theo Donders aan J. Bressers van 17-1-
1966 blijkt dat men aanvankelijk toch wel op 20 januari gemikt had, 
maar Van de Mortel zou dan verhinderd zijn geweest, (KHSS, stuk
ken afkomstig van Kees Bressers). 

105 Er is van deze bijeenkomst, die meer het karakter van een voorlich
tingsavond dan van een actievergadering had, wel een uitvoerig 
verslag gemaakt door Jos Jacobs, maar dat bevat geen presentie
lijst. Uit de namen van de deelnemers aan de discussie valt op te 
maken dat waarschijnlijk alleen de initiatiefnemers en de vermelde 
bijzondere gasten aanwezig waren. 

106 KHSS doss. Jacobs. Uitnodigingen zijn verzonden aan: burgemees
ter Becht Th.B. Donders*+, J.C.M.M. Bressers*, C.L.H. van Oun'+, 

G. J.J. Dijkmans-i-, P,J. Knegtel, K.J. Pessers*, mr. J.W. Taminiau, 
H. N, Pontzen*, M.H, Palmen, J. Zuring*, drs. H.J.A.M, Schurink, dr. 
F.A. Vercammen, A.H.K. Jurgens*. J.A. Zeegers*+, J.G. van de Ven 
(deskundige handboogsport)-i-, J.A.P. Nahon, deken Van Oort, bur
gemeester C, Becht(*), K,C. Wijnen*+, J, van Delft*, C, Mandos*, Jos 
van Son*-)-, mr, Claassen, A, Jongbloed*-̂ , W. van der Elzen*; en 
door bemiddeling van Jos Zeegers ook nog: J, van Riel*, J, Sicking, 
J. Kreijkamp, H. de Corti*. Becht meldt verhinderd te zijn. (de met -i-
gemerkten zijn aanwezig, die met * zijn ook lid geworden, Becht 
erelid). 

Voor de kunstenaars en 'Kunstzaal Donders' zie het hierna volgende 
artikel van Chris Bergman. 

107 Theo (Th.B.) Donders (Tilburg. 1927) zal vanaf dan tot 2002 deken
penningmeester blijven. In dat jaar wordt hij benoemd tot 'gilde-
heer', een titel die in het leven was geroepen voor burgemeester 
Becht en na diens uittreden ook nog tot zijn dood gedragen was door 
Cees (J,C.M.M.) Bressers. Bij de herdenking van het zilveren jubi
leum van het 'ontwaken' van het gilde in 1991 krijgt Theo Donders 
voor zijn verdiensten de 'gouden speld' van de gemeente Tilburg. 

108 KHSS doss. Jacobs. 
109 Dat is daarna nog tweemaal gebeurd, de eerste maal in 1979 omdat 

men er, toen het nieuwe Burgerlijk Wetboek van kracht werd, toch 
echt niet onderuit kon om formeel de status van vereniging aan te 
nemen. Bij die gelegenheid is ook een Stichhng Gildeschat Sint 
Sebastiaan in het leven geroepen, die de veelal historische bezittin
gen van het gilde in eigendom heeft gekregen en voor het gilde dient 
te beheren en behoeden voor teloorgang. De tweede wijziging was 
in 2002 om nog steeds met behoud van zoveel mogelijk oude ele
menten de bestuursstructuur te vereenvoudigen. Inmiddels heeft 
het gilde zijn sociale activiteiten toevertrouwd aan een onafhankelij
ke charitatieve stichting, de Jan Kruijssen Stichting, die op kleine 
schaal beoogt 'in stilte wel te doen'. 

110 De bestendiging wordt conform de nieuwe richtlijn voor 25 jaren 
verleend, ingaande 26 november 1985. 
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kunstenaar Joost Sicking. 
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Al snel nadat het Tilburgse 
Handboogschuttersgilde van Sint-

Sebastiaan in 1966 uitzijn slapend bestaan 
gewekt was, telde het gilde een opmerkelijk 

groot aantal kunstenaars als gildebroeder. 
Niet verwonderlijk als men bedenkt dat de 
reanimatie van het gilde plaatsvond via te

kenzolder, Kunstzaal en artiestenkroeg. 

Het prille begin 
De Heilige Sebastiaan is altijd populair geweest onder 
kunstenaars door de eeuwen heen. De aan een boom 
of een pilaar vastgebonden en met pijlen doorzeefde, 
bijna naakte martelaar is door veel belangrijke kunste
naars ooit wel eens vereeuwigd, in schilderijen, teke
ningen en grafiek, maar ook in vaak exuberante beel
den in hout of marmer. Sebastiaan was volgens het 
verhaal een Romeinse legerofficier die door zijn eigen 
boogschutters onder 'vuur' genomen werd omdat hij 
zich bekeerd had tot het christelijk geloof - het waren 
overigens niet de pijlen die hem fataal werden, men 
zag zich na afloop van de schietpartij genoodzaakt 
hem dood te knuppelen. Hij werd patroonheilige van 
boogschutters en van pijlsmeden. Hij is ook een 

Pestheilige, die speciaal bescherming biedt, of in elk 
geval heette te bieden, tegen de Zwarte Dood. Als be
schermheilige van boogschutters valt hem de eer te 
beurt, naamgever te mogen zijn van talloze boog
schuttersgilden in Nederland en misschien ook wel 
daarbuiten. 
Toch is deze populariteit van de om zijn religieuze 
overtuiging vermoorde soldaat niet de reden waarom 
nu juist het Tilburgse gilde van Sint-Sebastiaan zo'n 
uitzonderlijk hoog artistiek gehalte heeft. Dat is eerder 
het gevolg van een min of meer toevallige samenloop 
van omstandigheden. 

Op de keper beschouwd is het allemaal begonnen op 
de zolder van Gé en Lucie Hurkmans aan de Goirke-
straat, zegt de nu 83-jarige Tilburgse kunstenaar en 
gildebroeder van Sint-Sebastiaan Jos Zeegers. Daar 
kwam al vlak na de Tweede Wereld-oorlog elke don
derdagavond een groepje jonge kunstenaars bij elkaar 
om model te tekenen. Een tiental aanvankelijk, zoals 
Oor de Bok, Theo van Delft, Jos Zeegers, Gé Hurk
mans, Lucie Hurkmans, Jan van Riel, Kees en Frans 
Mandos en Jacques Kreykamp. En er werd niet alleen 
getekend. Er werden carnavals- en andere feesten op 
touw gezet, en driekoningenavonden met verkleed
partijen, waarvan dan weer tekeningen gemaakt wer
den. Feesten hoorde er overigens altijd bij. 
Maar ook werden er tentoonstellingen georganiseerd, 
waarbij de zolder als verzamelpunt voor de schilderij
en fungeerde. Daar werden de werken dan ingepakt 
en Gé Hurkmans zorgde voor het vervoer naar de 
plaatsen waar de exposities zich afspeelden. Deze te
kenclub heeft jarenlang bestaan en kende later ook 
bijvoorbeeld Nico Molenkamp en zijn bruid Rietje de 
Mast als lid. De banden waren hecht en er werden ge
zamenlijk of in kleinere groepen allerlei activiteiten 
ondernomen, waaronder natuurlijk ook uitstapjes naar 
musea in steden als Amsterdam, Maastricht of Ant
werpen. Naar Antwerpen vertrok men graag, zelfs op 
de fiets, om er een weekend door te brengen bij een 
van de Tilburgers die daar, vaak na hun studie aan de 
Tilburgse Academie voor Beeldende en Bouwende 
Kunsten, aan het Koninklijk Hoger Instituut studeer
den. 

Daar, op die tekenzolder, werd eens gezegd: we 
moesten eigenlijk een goeie kroeg hebben, want we 
kunnen er hier wel een kroeg van maken, maar dat is 
niet de bedoeling, hier moet gewerkt worden. Er wer
den wat voelhorens uitgestoken en verkenningstoch
ten gemaakt en Toon Jongbloed, vriend en huisgenoot 
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van Nico Molenkamp, kwam toen met het idee dat 
Kees de Rijer er wel voor zou voelen. De Rijer was de 
bijnaam van kroegbaas Kees van Nieuw Amerongen, 
omdat hij de gewoonte had om dagelijks op een paard 
over de middenberm van de Ringbaan-Oost heen en 
weer te draven. Hij dreef een café op de hoek bij het 
draaibruggetje op Koningshoeven, toen nog Sint 
Josephstraat 2, een beetje lager gelegen achter de 
dijk. Een oud Tilburgs café waar vroeger veel paarden
mensen en jagers kwamen. En Kees voelde wel wat 
voor een horde kunstenaars als vaste gasten, hoe gek
ker hoe liever. Zijn zaak heette het Huis der Duizend 
Likeuren: in de oorlog was er alleen aan likeuren te 
komen en niet aan andere drank. Kees had alsmaar li
keur verzameld en was daardoor in staat geweest de 
hele oorlog lang open te blijven, zo wil het verhaal. 
Na de oorlog was het geleidelijkaan minder goed gaan 
lopen met de kroeg; ze begon een beetje in verval te 
raken. De komst van de kunstenaars moest wat kleur 
aan de zaak geven. Elke week kwam daar een uitdij
ende groep kunstenaars en kunstminnenden een 
avond bij elkaar tot diep in de nacht Het bleef niet bij 
die ene avond, al snel werd het een off ic iële artiesten
kroeg. Er kwamen tentoonstellingen in het café, dat 
inmiddels de bijnaam 'Raldaldal' had gekregen. Jan 
van Riel was de eerste die er een expositie van reis

schetsen inrichtte, Jos Zeegers en Kees Mandos expo
seerden er ook. De tentoonstellingen werden door de 
krant serieus genoeg genomen om er een recensent 
naar toe te sturen. Dat leidde natuurlijk menige avond 
tot verhitte discussies in het café. De twee groepen, 
kunstenaars en recensenten gingen een confrontatie 
aan. Er zou een tentoonstelling georganiseerd worden 
met werk van de critici. "Jullie weten het allemaal zo 
goed, maak nou maar eens wat", werd er door de kun
stenaars gezegd. Dat lieten de kunstjournalisten niet 
op zich zitten. 
In februari 1956 vond de expositie plaats onder de titel 
"de klad in de pers", "met journalisten als palettisten 
en kunstenaars als recensisten". Veertien kunstjour
nalisten uit Tilburg, Breda, Den Bosch en Eindhoven 
toonden hun eenmalige excercities op het beeldende 
vlak in de Tilburgse "artistenkroeg". Het geheel schijnt 
zelfs redelijk toonbaar te zijn geweest. Met name het 
werk van de Bosschenaar Domien van Gent, die oude 
gravures verknipte en tot een nieuw geheel samen-
plakte, staat zelfs nu nog Jos Zeegers levendig voor de 
geest. 
Van een heel andere aard was de confrontatie tussen 
beide groepen in de voetbalwedstrijd "de klad tegen 
de pers", een paar maanden later op het AaBe-terrein 
vlak bij de kroeg. Het ging weer tussen de beeldende 
kunstenaars en de recensenten van de Brabantse 
kranten. De sportredactie sprak van een duel tussen 
de ridders van de pen en die van het penseel. De toen
malige wethouder van Cultuur, Piet van lerlant, die 
volhield dat hij verstand van sport had, fungeerde als 
scheidsrechter. De pers won, met 8-6 of met 7-6, dat 
scheen niemand zeker te weten - of het interesseerde 
niemand - ondanks de volgens de sportredacteur 
vooringenomenheid van de scheidsrechter met het 
kunstenaarselftal. 

Maar er werden ook andere initiatieven uitgebroed. Zo 
organiseerden de kunstenaars met medewerking van 
Toon Jongbloed, die in de Heuvelstraat een schoenen
winkel dreef en in de winkeliersvereniging zat, meer 
dan eens tentoonstellingen in etalages in de Heuvel
straat waarbij dan kunstwerken onder het publiek ver
loot werden ten bate van een goed doel, de water
snoodramp van 1953 bijvoorbeeld, of Algerijnse vluch
telingenkinderen. 
Of de hele groep kunstenaars ging in op het verzoek 
van de gemeente om voor een veilig-verkeers-actie in 
een hal van de NS-werkplaats met z'n allen grote pa
nelen te beschilderen - die op andere momenten 
dienstdeden als verkiezingsborden - die op gevaarlij
ke punten langs de weg geplaatst werden en daar 
maandenlang bleven staan. De geschiedenis vermeldt 
niet of de verkeersveiligheid erdoor bevorderd werd. 
Ook ontstond in de Raldaldal een idee om de kunst 
meer onder mensen te brengen. Tegen Sinterklaas 
was er een aloude traditie om elk jaar de zogeheten 
Klottermarkt op het Piusplein te houden, waar kraam
pjes stonden met kleine, goedkope sinterklaasca
deautjes. De kunstenaars van het Huis der Duizend 
Likeuren besloten in 1953 om op de Heuvel een 
Kunstklottermarkt te gaan houden. Dat liep als een 
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trein. Het mocht niet duur zijn, een tientje, vijfentwin
tig gulden hooguit. Dus iedereen kamde zijn mappen 
met schetsen uit, zette ze netjes in een passepartout 
en het werk werd aan de lopende band verkocht. Jos 
Zeegers raakte de eerste zaterdagavond al helemaal 
uitverkocht, en zag zich genoodzaakt om 's nachts nog 
nieuw werk voor de zondagmarkt te maken, dat hij 
ook allemaal verkocht. 
Kees de Rijers Huis der Duizend Likeuren, de Raldal
dal, was in de late jaren veertig en de jaren vijftig een 
artistiek broeinest, waar niet alleen kunstenaars bij
eenkwamen, maar waar juist ook de contacten tussen 
jonge kunstenaars, architecten en andere beoefenaars 
van creatieve vakken enerzijds, en anderzijds cultu
reel betrokkenen bijeenkwamen en samen plannen 
smeedden. 

Kunstzaal Donders 
Maar laten wij ons nog even een aantal jaren terug in 
de tijd verplaatsen en terugkeren naar de zolder van 
Gé en Lucie Hurkmans. We kunnen ons voorstellen dat 
daar op een avond de bedrijvigheid heerst van het in

pakken van kunstwerken voor een expositie met werk 
van een of meer leden van de tekenclub. Die tentoon
stelling kan overal zijn: in Breda, Middelburg, Apel
doorn, Eindhoven, Boxtel, noem maar op. Maar nu, in 
april 1949, zijn daar Theo van Delft, Gé Hurkmans, 
Frans Mandos, Kees Mandos, Jan van Riel en Jos 
Zeegers bezig met de voorbereiding van een tentoon
stelling die van 29 april tot en met 14 mei gaat plaats
vinden, samen met de glazenier Piet Clijsen, dicht bij 
huis: in Tilburg aan de Zomerstraat 26, waar nu het 
laatste stukje van de Heuvelstraat loopt. Daar was 
toen gevestigd de firma Donders-Smulders Interieur, 
een woninginrichtingzaak sinds 1896, op dat moment 
geleid door Jos Donders (Joseph Ludovicus, 1889-
1964, zoon van de laatste gildebroeder) en zijn zoon 
Theo. In 1946 hadden zij juist hun 50-jarig jubileum 
gevierd, ter gelegenheid waarvan er een paar glas-in-
lood-ramen werden vervaardigd, waarschijnlijk door 
Piet Clijsen. 
De zaak die begon onder leiding van Bernard Donders, 
de zestien jaar oudere broer van Jos, op een oppervlak 
van 16 m^ was door verbouwingen en uitbreidingen in 
1902, 1903, 1908, 1912, 1917 en 1933 gegroeid tot 
330 vierkante meter. De spectaculaire groei in de eer
ste twintig jaar en de tragere expansie daarna zal te 
maken hebben met de gevolgen van zowel de Eerste 
Wereldoorlog als het interbellum. Donders moest een 
deel van zijn omzet halen uit Perzische tapijten en an
tiek, en die waren zeker in oorlogsjaren moeilijk te 
krijgen. Bij de verbouwing van 1933, die mogelijk 
werd doordat Bernard Donders de honderdduizend 
trok in de loterij - weliswaar met een tiende lot, maar 
toch - was een grote langwerpige bovenzaal in ge
bruik genomen die speciaal bedoeld was als toonzaal 
voor de tapijten en andere kunst- en kunstnijverheids-
voorwerpen. Bernard Donders overleed drie jaar later 
op 63-jarige leeftijd, Jos zette de zaak voort. 
Tijdens de bezetting van '40-'45 was er weinig om de 
zaal mee te vullen, en was er vermoedelijk ook niet 
veel handel. De ruimte stond leeg en werd daarom ge
bruikt als opslagruimte voor de inboedel van een naar 
Amerika uitgeweken joodse arts. Toen na de oorlog 
die boedel weer werd opgehaald stond de zaal korte 
tijd leeg en kwamen vader en zoon Donders tot het be
sluit om in de zaal tentoonstellingen van beeldende 
kunst te gaan organiseren. Op dinsdag 21 oktober 
1947 om 2 uur namiddags werd Kunstzaal Donders 
officieel geopend met een tentoonstelling met werken 
van "de beste hollandse kunstschilders", te weten on
der anderen Coba Ritsema, Paul Citroen, Jan van Delft 
("geboren te Tilburg") en Jacoba Surie. 
"Zo is dan eindelijk voldaan aan de lang gekoesterde 
wens, dat Tilburg een 'kunstzaal' rijk zou zijn, welke 
aan de meest moderne eisen beantwoordt", schrijft de 
krant. Theo en zijn vader hadden de zaken inderdaad 
voortvarend aangepakt. Voor de verlichting kwam de 
beroemde Philips-ingenieur Kalft persoonlijk naar 
Tilburg en, hoewel de materialen sober en goedkoop 
waren, waren ze erin geslaagd om een zeer presenta
bele expositieruimte te maken. 
Die ruimte was de eerste echt voor dat doel ingerichte 
tentoonstellingruimte in Tilburg waar ook plaatselijke 
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kunstenaars konden exposeren. Voordien waren er 
natuurlijk wel tentoonstellingen, maar dat was dan in 
de Katholieke Leeszaal of in een achterzaal van hotel 
Riche. Ruimtes die voor wat betreft lichtinval om te 
beginnen al niet ideaal waren. Het was altijd behelpen 
geweest met tentoonstellingen, zelfs in het paleis
raadhuis, waar de Tilburgse Kunstkring onder leiding 
van burgemeestersvrouw Van de Mortel nu en dan al 
sinds 1940 pogingen had gedaan om fatsoenlijke ex
posities in te richten, die niettemin vaak zeer succes
vol waren. 

Donders liet ook niet alleen maar Tilburgse kunste
naars zien. Het was, Theo Donders zal de eerste zijn 
om het toe te geven, per slot van rekening een han
delsonderneming. Veel succes werd geboekt met de 

handelscollectie van de Haagse kunsthandelaar en -
documentalist Pieter Scheen. Maar de Tilburgse Kun
stenaars kwamen ook aan de bak, en zo zien we in 
april 1949 bijvoorbeeld de tentoonstelling waarvoor de 
hierboven genoemde kunstenaars zo druk in de weer 
waren, in 1950 een groepstentoonstelling met weer 
Hurkmans, de gebroeders Mandos, Van Riel en Zee
gers, plus nieuw in het rijtje Nico Molenkamp. In 1951 
heeft Molenkamp een solotentoonstelling in Kunstzaal 
Donders, in 1952 volgt Jos Zeegers en in 1953 Jan 
van Riel. Bij de laatste drie solotentoonstellingen ver
schenen ook bescheiden catalogi die aangekondigd 
werden als het begin van een hele reeks. Zo ver heeft 
het niet mogen komen. De tentoonstellingen met beel
dende kunst waren niet rendabel genoeg om het lang 
vol te houden. De laatste exposities in de Kunstzaal 
moeten rond 1957 hebben plaatsgevonden. We mo
gen aannemen dat de tentoonstellingen soms zelfs 
een verliespost opleverden. 
Want ook in Kunstzaal Donders was het de gewoonte 
om feestelijke openingen te organiseren en de zaal 
bood ook uitstekend gelegenheid voor andere festivi
teiten, waarbij dan eerst de kostbare perzen werden 
opgerold en opgeslagen. Ook hier was steeds de ver
broedering even groot als op de zolder van Hurkmans 
en in de Raldaldal. Het feit dat Theo Donders kon be
schikken over een klein bestelwagentje waarin de 
kunstenaars op van oude kratten zelfgetimmerde ban
ken werden vervoerd naar verre oorden droeg daaraan 
bij. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de groep kun
stenaars rond Theo Donders opstond toen er mensen 
nodig waren om het Gilde van Sint-Sebastiaan nieuw 
leven in te blazen. 

De gilde-erfenis 
Zoals in het artikel van Gerard Steijns in dit nummer 
van het Tijdschrift Tilburg uitgebreid beschreven staat, 
waren Jos Donders en zijn zoon Theo de enig overge
bleven erfgenamen van het sinds 1892 sluimerende 
Tilburgse Koninklijk Handboogschuttersgilde van Sint-
Sebastiaan van Willem III. Zij hadden de koningsschil
den en keizersvogels en andere kle inodiën in zilver 
onder hun beheer. Ook de oude vaandels en andere 
parafernalia plus het archief bevonden zich onder hun 
hoede. Jos Zeegers herinnert zich nog levendig hoe de 
kunstenaars na openingsfestiviteiten vendelier speel
den met het vaandel - met als gevolg dat daar weinig 
van overgebleven is. Het gildezilver werd bij bijzonde
re gelegenheden tentoongesteld in de etalage van de 
woninginrichter. 
Toen Theo Donders zich in 1966 voor de taak gesteld 
zag, samen met enkele anderen het Sebastiaansgilde 
nieuw leven in te blazen, deed hij natuurlijk ook een 
beroep op zijn kunstenaarsvrienden. Weliswaar was in 
eerste instantie alleen Jos Zeegers aanwezig bij de 
feitelijke opwekking van het gilde op 7 november, 
maar verschillende andere leden van de kunstenaars
bende werden korte of langere tijd daarna gildebroe
der. Zo zien we de beeldend kunstenaars Huib de 
Corti, Jan van Riel en Kees Mandos, de architecten 
Noud Heerkens, Harrie Pontzen (tevens cultuurwet
houder in die tijd) en Kees Verberk, ontwerper en foto-
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graaf Sjef van Delft, de meubelrestaurateur en hout
snijder Wim van der Elzen, en nog veel later schrijver-
dichter Jan Kruijssen. Jos Zeegers overigens, die zich 
vanaf het begin ingezet heeft voor het gilde en bijna 
alle nieuwe koningsschilden ontwierp plus een nieuw 
vaandel en standaard, en ook talloze andere kunst
voorwerpen voor het gilde maakte, mag zich gilde-
meester noemen en het daarbij behorende teken dra
gen. Hij is ook degene die er steeds op heeft aange
drongen dat het gilde in zijn uiterlijke verschijning toch 
vooral een modern gilde moest zijn. Geen nep-middel-
eeuwse kostuums bijvoorbeeld en een eigentijdse 
vormgeving van de gilde-attributen. 
Er waren er ook die geen gildebroeder waren maar die 
wel nauw met de groep rond het gilde waren verbon
den: kunstenaars als Gé Hurkmans die we nog kennen 
van de tekenzolder. Jan van Delft, Theo van Delft, 
Frans Mandos en Nico Molenkamp, edelsmid Margo 
van der Elzen en schrijver-graficus Jan Naaijkens. Al 

NoucfHeerkens (1915), 
Lourdeskerk in aanbouw, z.j. 

(± 1960). (Part coll: foto 
Jan Stads). 

Pal tegenover zijn woning 
werd de nieuwe Lourdeskerk 
gebouwd onder architectuur 
van Jos. Schijvens. Collega 

en tekenaar-graficus 
Heerkens moest dal 

natuurlijk vastleggen. 

deze mensen hebben zich niet alleen regelmatig inge
zet voor het gilde, maar hebben zich soms ook in hun 
werk laten inspireren door het gilde, of door de figuur 
van de heilige Sebastiaan. 
Het werk dat deze mensen maakten vond ook dikwijls 
zijn weg naar mede-gildebroeders, zodat heden ten 
dage meer dan een tentoonstelling met "gilde-werk" 
samengesteld zou kunnen worden, gemaakt door gil
debroeders of hun vrienden, en terecht gekomen in de 
zorgvuldig gekoesterde collecties van gildebroeders. 
Ter gelegenheid van de viering van het vijfhonderdja
rig bestaan kan het gilde nu in een tentoonstelling in 
FAXX een beperkte selectie uit deze "verborgen" gil
deschatten laten zien. Werk dat direct of indirect te 
maken heeft met het gilde, maar ook het vrije werk 
van de betrokken kunstenaars. 
Wat we te zien krijgen als we een rondgang maken 
langs de gildebroeders en -zusters die werken van 
hun medebroeders en -zusters vaak pontificaal in hun 
huis ophingen, is een staalkaart van vijftig jaar ontwik
keling in de kunst op lokaal niveau, zowel waar het 
gaat om de technieken als om de stijl en inhoud. Het 
gilde neemt de gelegenheid te baat om de bevolking 
van de stad een heel klein, maar dan ook zeer gede
tailleerd stukje plaatselijke kunstgeschiedenis voor te 
schotelen. 

Het gilde als inspiratie 
Wat we vaak uit het oog dreigen te verliezen als we te
rugkijken naar de jaren vijftig en zestig van de twintig
ste eeuw, waar we het hier over hebben, is dat het da
gelijks leven bijna onvergelijkbaar verschilde van onze 
dagelijkse wereld zoals ze er nu uitziet. We kenden in 
die tijd nog de schillenboer, die net als de melkboer 
met paard en wagen langskwam. De hondenkar was 
nog niet zo lang daarvoor verboden door de regering. 
De boeren slachtten elk jaar in oktober hun eigen var
ken op hun eigen erf, en ook dat zou niet lang meer 
duren. 
Telefoon was nog zeldzaam, de stad Tilburg kon met 
vijf cijfers voor alle telefoonnummers ruim vooruit; au
to's zag je steeds meer (zelf stond ik als kind in de ja
ren vijftig met een schriftje in de hand langs de kant 
van de weg om de kentekennummers te noteren, waar 
je toen nog uit kon afleiden uit welke provincie de au
tomobiel afkomstig was) maar niemand kon vermoe
den welke vlucht het bezit van het particulier vervoer
middel zou nemen. Televisie was er pas sinds een jaar 
of tien, altijd nog in zwart-wit, en die was heel erg 
braaf in de programmering. Wel was bijna elk huisge
zin, heel modern eigenlijk voor die tijd, aangesloten op 
kabelradio, die toen radio-distributie heette. Er waren 
twee of drie zenders waar je uit kon kiezen. Achter 
langs de gevels van de huizenblokken liepen daarvan 
met lood omklede kabels. 
Van de computer bestond nog maar een heel vaag ver
moeden, en ook hier geldt dat niemand had durven 
voorspellen dat de door transistoren voortgedreven in
formatie vijftig jaar later binnen het bereik van vrijwel 
iedereen in Nederland zou zijn. 
Het is zelfs af en toe voor een "modern mens" bijna 
niet voor te stellen hoe een samenleving zonder de 



Frans Mandos (1910' 
1977). Landjuweel Gilde, 

gouache. 1971. (pad coll. ; 
foto Jan Sfads). 

Hoe wei Frans Mandos geen 
gildebroeder was, liet ook hij 

zich inspireren door de 
kleurige optredens van het 

gilde zoals op het 
Landjuweel van 1971 In het 

Tilburgse Leijpark. 

Jan van Riel (1907-1988), 
Ark van Noach, kleurenlino, 

± 1967. (Pad col; foto Jan 
Stads). 

De twee series kleurenlino 's 
naar aanleiding van de 

bijbelboeken Genesis en 
Apocalyps beschouwde Jan 

van Riel als zijn meestenverk. 

huidige informatie- en communicatiesystemen l<on 
bestaan. Toch l<on het: met handgeschreven archief-
l<aarten, mechanische rekenmachines en typemachi
nes waar je de slagkracht van een mijnwerker voor 
nodig had, met kranten die gedrukt werden met be
hulp van loodzetmachines, met de telex niet te verge
ten. Ook toen werden er schepen gebouwd en spoor
lijnen aangelegd, verschenen er kranten en belang
wekkende boeken, en was de voedselproductie en 
vooral ook de -distibutie in staat het hele land te voe
den. Voor wie toen leefde en werkte was de tijd uiterst 
modern. Voor wie er nu op terugkijkt, lijkt het, vooral 
door de destijds veel benauwdere horizon van infor
matie en de relatieve traagheid, al gauw een volstrekt 
achterhaalde, ouderwetse en statische wereld. Maar 
een zeer belangrijk aspect van die wereld was wel een 
haast grenzeloos optimisme, naast een enorme lust 
om dingen tot stand te brengen, liefst samen met an
deren, gelijkgezinden meestal nog wel. 
In Brabant zag je bijvoorbeeld nog wel de naijlende 
van de Brabantia Nostra-beweging, die pleitte voor het 
vestigen van een eigen Brabantse identiteit - of dat 
goed of slecht was is nog niet beslist - waardoor in elk 

geval wel een bijzonder soort saamhorigheid bestond. 
Het was in die atmosfeer dat het gilde van Sint-
Sebastiaan en zijn kunstenaars opnieuw hoopvol van 
start gingen. 

De gildedagen, het driejaarlijkse koningschieten na
tuurlijk maar ook de overige gelegenheden waarbij het 
gilde in de openbaarheid treedt, zijn vaak fotogenieke 
aangelegenheden. Vooral Jos Zeegers heeft met snel
le gebaren veel van dergelijke scènes op papier of 
doek vastgelegd. Hij schilderde tamboers en vende
liers in volle actie, en ook de figuur van Sint-Sebasti
aan liet hem niet onberoerd. 
Iemand die geen gildebroeder was maar die op een 
vergelijkbare manier getroffen schijnt te zijn door de 
kleurige verschijning van het gilde is Frans Mandos, 
die een kleine gouache maakte van het Landjuweel 
dat het Gilde van Sint-Sebastiaan in 1971 in het 
Leypark vierde. Het is een bijna asbstracte wemeling 
van kleuren geworden waarin merkwaardigerwijs toch 
onmiddellijk de inspiratie van het gilde terug te vinden 
is. 
Huib de Corti, Noud Heerkens, Kees Mandos, Jan van 
Riel en Jos Zeegers, zij allen namen op enig moment 
in hun loopbaan het gilde zelf of de figuur van Sint-
Sebastiaan als onderwerp. Een deel van dit werk is te
rechtgekomen in de collecties van andere gildebroe
ders, zoals dat gaat: je schenkt als kunstenaar eens 
iets weg uit dankbaarheid voor al dan niet mater ië le 
ondersteuning, of je koopt eens iets van een kunste-
naar-gildebroeder omdat je het mooi of toepasselijk 
vindt. 
Zo kon er uit hoofdzakelijk gildebezit een expositie ge
maakt worden die een beeld geeft van vijftig jaar ont
wikkelingen in de lokale kunstwereld, met daarbij de 
nadruk op de diversiteit in themata en technieken. 

De architectuur 
In het continue debat dat in de zestiger jaren plaats
vond in gelegenheden als de Raldaldal over kunst en 
esthetiek, roerden ook de architecten hun tong. Daar 
hadden zij ook alle reden toe: er werd in Tilburg ges
loopt en gebouwd bij het leven. Zelfs Kunstzaal 
Donders moest plaatsmaken voor de plannen van bur
gemeester Becht om een moderne cIty-rIng tot stand 
te brengen. Van de jonge Tilburgse architecten die 
daar in de kroeg soms luidkeels hun mening ventileer
den, waren er drie die gildebroeder waren: Harrie 
Pontzen, Kees Verberk en Noud Heerkens. Van die drie 
is het jammer genoeg praktisch gezien niet mogelijk 
om hun architectonisch werk te laten zien. Alleen van 
Heerkens, die behalve bouwmeester ook een enthou
siast tekenaar-schilder en graficus was, zijn tekenin
gen te zien. 
Het is wonderlijk dat veel van de betrokkenen zich al 
dit bouwen en slopen nog zo goed herinneren, en het 
is eigenlijk nog wonderlijker dat zij toen al beseften 
dat ze bijzondere beelden voor hun ogen zagen ver
schijnen. Jan van Riel schilderde bijvoorbeeld de 
bouwplaats van de schouwburg die in 1961 geopend 
zou worden. Het is alsof hij de belofte van een nieuwe 
tijd vastlegt, wat in zekere zin ook zo is, want met de 



Kees Mandos (1913-2001), 
zonder titel, gemengde 

techniek, 1970 (Pad coll; 
foto Jan Stads). 
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abstractie. Is het een 
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Jos Zeegers (1920), 
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sloop van de Koningswei en de aanleg van de 
Schouwburgring werd de oude binnenstad van Tilburg 
definitief gemoderniseerd. 
Kees Mandos was vaak te vinden op bouwplaatsen 
waar hij met overgave zat te schetsen. Tegelijkertijd 
kon hij, rond 1970, in de tijd dat hij de abstractie be
gon te beminnen, een raadselachtig werk als "ver
woeste architectuur" maken, waarin ook iets als ver
driet om het teloorgaande te lezen is. 
Noud Heerkens deed in zijn vrije tijd niets liever dan 
bouwwerken schetsen, dichtbij of veraf, dat maakte 
niets uit, soms maakte hij een close-up en een wide-
angle na elkaar. Toen pal tegenover zijn huis rond 
1960 de Lourdeskerk gebouwd werd, maakte hij een 
tekening van de toren in de steigers. Maar met het
zelfde plezier maakte hij vanaf het water snelle pente
keningetjes in zijn schetsblok van de industr ië le archi-
tecteur rond de Moerdijk. Daar vervloeit zijn belang-

stelling voor de architectuur met die voor het land
schap, waar hij ook subtiele registraties van heeft ge
maakt. 

Grafiek 
Ook de grafiek verdient een klein apart hoofdstukje. 
Niet iedereen bediende zich van de eeuwenoude ets
techniek of die van de houtsnede, maar vrijwel alle 
aan het gilde van Sint-Sebastiaan verbonden kunste
naars hebben zich wel eens tot zeer vaak beziggehou
den met het snijden in linoleum. Een merkwaardige, 
en zeer tijdgebonden grafische techniek is de linosne
de. De vloerbedekking die uit lijnzaadolie en gemalen 
kurk vervaardigd werd onder de naam Linoleum bleek 
ook zeer geschikt als grafisch medium, goedkoop en 
gemakkelijk te verwerken. Wie zou de eerste geweest 
zijn die ontdekte datje met de gutsen die oorspronke
lijk gebruikt werden om houtsnedes te maken, ook in 
stukken linoleum uitsnedes kon maken om daar meer
dere afdrukken van te maken? Zeker is dat in de na
oorlogse jaren heel wat kunstenaars naar stukken li
noleum grepen om grafiek in oplage te vervaardigen. 
Al in 1947 werd het door de studenten van de Aca
demie in Tilburg opgezette academieblad met een op
lage van rond de honderd per maand, voorzien van 
een steeds wisselende lino op het omslag en verschil
lende terugkerende kleine lino'tjes bij de vaste rubrie
ken in het binnenwerk. Zeker is overigens ook dat de 
techniek van het linoleumsnijden inmiddels vrijwel 
vergeten is. 
Jan van Riel was wel de meest in het oog springende 
beoefenaar van de linosnede. Zelf beschouwde hij de 
series lineoleumsnedes die hij maakte naar aanleiding 
van de bijbelboeken Genesis en de Apocalyps als zijn 
meesterstukken. Van Riel, in 1907 in Amsterdam ge
boren uit van oorsprong Brabantse ouders, begon als 
constructietekenaar. Maar de "constructie" boei
de hem maar matig, het tekenen des te meer. Hij ont
wikkelde zich tot een zeer veelzijdig kunstenaar - al in 
1955 werd hij in de krant "stellig de veelzijdigste on
der de Tilburgse kunstenaars" genoemd. Hij schilder
de, tekende, aquarelleerde, etste en maakte linosne-
des en monotypes. Vaak was hij samen met Jos 
Zeegers al voor dag en dauw op de fiets op pad langs 
de rivieren om schetsen te maken, 's Avonds laat 
keerden zij dan terug naar huis met stapels tekenin
gen. Jan van Riel gebruikte deze schetsen dan vaak 
als basis voor de etsen die hij later in zijn atelier 
maakte. 

Kunst in beweging 
Als we de oeuvres overzien van de kunstenaars die 
aan het gilde verbonden zijn of waren, dan wordt dui
delijk dat ieder voor zich in de loop van de jaren een 
persoonlijke artistieke ontwikkeling doormaakte, maar 
dat er ook sprake is van een meer algemene ontwik
keling in de kunst, zowel op het inhoudelijke vlak als 
wat betreft techniek en - vooral - formaat. 
Huib de Corti is een sprekend voorbeeld van die laat
ste ontwikkeling. De Corti, geboren in Weert in 1924 
en in 1986 in Berkel-Enschot overleden, was aanvan
kelijk glazenier in het Limburgse atelier van Charles 



Huib de Corti (1924-1986), 
Wording, assemblage, z.j. (± 

1984). (Pad coll; foto Jan 
Stads). 

Een van de contemplatieve 
werken van De Codi. Hij trof 
ergens een stapel verbrande 
liturgische gewaden aan en 

verwerkte deze tot een 
respectvolle assemblage. 

Noud Heerkens (1915), 
Toren Oirschot aquarel, 

1963. (Pad colt; foto Jan 
Stads). 

Op pad met schetsboek en 
aquarel werd Heerkens keer 

op keer verleid tot het 
vastleggen van bouwwerken. 

Eijck in IVIaastricht en later in dat van Piet Clijsen in 
Tilburg. In zijn oudere werk zien we, zoals overal ook 
bij de anderen, een voorkeur voor figuratieve tafere
len, landschappen en stadsgezichten, maar wel al in 
een strenge stijl die zijn latere ontwikkeling kenmerkt. 
De Corti, een van de gildebroeders van het eerste uur, 
was kennelijk vooral geïnteresseerd in de elementaire 
vormen die hij als geometrische en toch betekenisvol
le vlakken naast elkaar kon zetten. In de loop van de 
tijd versoberde hij zijn vormen- en kleurenpalet tot het 
uiterste en werd steeds strenger in de technische uit
voering van zijn werken. Perfectie in eenvoud was 
klaarblijkelijk zijn motto. In de jaren tachtig maakte hij 
werken waarin hij zocht naar de uiterste essentie: 
nauwelijks kleur - slechts licht - en geen andere vor
men dan volmaakte, de cirkel voorop. 
Voor het gilde wilde hij nog wel een uitstapje maken: 
hij maakte in 1984 een zeer intrigerende ets waarop 
hij alle voornamen van de toenmalige gildebroeders en 
hun sterrenbeelden in een soort spijkerschrift kalligra
feerde (in spiegelbeeld nota bene) die hij de titel 
"Broederschap" meegaf. Het geheel heeft de vorm, 
maar niet het uiterlijk, van een oeroude steen met in
scripties. 
Hij was blijkbaar niet zozeer gegrepen door de uiterlij
ke verschijning van het gilde als wel door de onderlig
gende betekenis van broederschap. Hij trof ooit een 
hoopje verbrande rituele gewaden, paramenten, aan 
en verwerkte die in het werk "wording". De toeschou
wer kan alleen maar gissen naar de gedachten die de 

kunstenaar door het hoofd gingen, maar wordt wel on
middellijk geraakt door de gevoeligheid waarmee De 
Corti met zijn materiaal is omgegaan. Het is op een 
welhaast mystieke manier een uitdrukking van de 
broederschapsgedachte, door weer en wind, door 
storm en brand. In de loop van zijn leven werd Huib de 
Corti steeds strenger voor zichzelf: de essentie, daar 
ging het om en om niets anders. 
Hij ontwikkelde een eigen variant op de was-encaus-
tiek, een ingewikkelde techniek die bijna niemand be
heerst, waarbij pigment door bijenwas gemengd als 
kleurstof op een dragend oppervlak wordt aange
bracht, waarmee zeer delicate kleurvlakken gemaakt 
kunnen worden. In die techniek maakte hij het grote 
contemplatieve werk "Hommage a Rome", dat als een 
door het gilde geïnspireerd werk gezien mag worden. 
Het is een uit dertien afzonderlijke delen bestaand 
schilderij dat ontstond nadat hij getroffen was door het 
beeld van een monnik die tegen een pilaar stond tij
dens de viering van een mis in de Abdij van Konings
hoeven bij gelegenheid van een staatsiedag van het 
gilde. Hij vertaalde dat in een bewerkelijk schilderij in 
bijenwas-encaustiek. Zag hij daar in een visioen de 
heilige Sebastiaan? 

Kees Mandos, Tilburger van 1913 tot 2001 en dus elf 
jaar ouder dan De Corti, was minder streng in de for
mele leer. Mandos, gewoonlijk in een adem genoemd 
met zijn broer Frans die echter geen gildebroeder was, 
begon al vóór de Tweede Wereldoorlog met zijn cre
atieve arbeid, die voor een belangrijk deel bestond uit 
het maken van gelegenheidsdrukwerk; van geboorte
kaartjes tot kalenders. Mandos kalligrafeerde en ver
luchtigde in 1946 de Rijmkroniek over de geschiede
nis van Tilburg. Het was een driest plan dat tot een op
merkelijk resultaat leidde. Anton ("Toon") Eijkens, 
werkzaam bij het administratiebureau Van Spaen-
donck, zette in de avonduren de Tilburgse historie op 
rijm in duizend verzen. Kees Mandos kalligrafeerde 
het geheel en maakte er illustraties bij. Het resultaat 
werd gebonden tot een boek dat aangeboden werd 
aan de scheidende burgemeester Van de Mortel, die 
niet lang daarna zou overlijden. Om even terug te ko
men op de verschillen tussen de huidige tijd en toen: 



Jan van Riel (1907-1988), 
Wagenwielen In weiland, els, 

1977. (Pad coll: foto Jan 
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Een van de vele etsen die 
Jan van Riel gemaakt moet 
hebben naar aanleiding van 
schetsen die hij maakte op 

fietstochten met bijvoorbeeld 
Jos Zeegers. 
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Hurkmans (1944), 

Stenende kat, olie op 
papier 1997 (Pad coll.) 

een monnikenwerk als dit zie ik in het computertijd
perk nog niet zo gauw ontstaan. 
Kees Mandos was niet zo goedgebekt en sociaal vaar
dig als zijn broer Frans, maar hij was wel een noeste 
werker en een betrokken kunstenaar. Hij was een van 
de mensen die in de jaren 70 een leegstaande oude 
textielfabriek aan de St. Josephstraat kraakten om 
daar het cursusinstituut het Duvelhok te starten. Zijn 
artistieke ontwikkeling maakte een sprong toen hij les 
ging geven en toen zijn eigen kinderen naar de acade
mie gingen. Hij ontdekte dat hij los kon komen van 
elke realistische voorstelling en naar believen kon 
spelen met kleuren, vlakken en structuren. Mandos 
was tot op hoge leeftijd zeer gelukkig, les te kunnen 
geven. 
Jan van Riel kwam al ter sprake onder het hoofdstukje 
grafiek. Van hem moet nog opgemerkt worden dat zijn 

oudste werk, schilderingen in de stijl van de Ant
werpse School, hemelsbreed verschilt van zijn latere 
werk. Hij begon al snel na zijn opleiding in Antwerpen 
aan een beeldend avontuur dat zowel technisch als in
houdelijk een totaal andere weg ging dan men hem op 
de Academie daar had voorgehouden. Zijn voorkeur 
voor grafische technieken springt in het oog, en ook 
zijn onderwerpkeuze verandert. Hoewel hij nog steeds 
het landschap in aquarel, pen en olieverf weet te tref
fen - vooral schepen blijven hem blijkbaar fascineren 
- laat hij in zijn grafiek een bijzondere belangstelling 
blijken voor bijbelse, misschien wel eerder filosofi
sche, thema's. 

Ook de naam van Jos Zeegers is hiervoor al vaak ge
vallen. Zeegers, geboren in Tilburg in 1920, studeerde 
in Tilburg en Den Haag aan de Academie. Hij heeft na 
zijn afstuderen zowat zijn hele leven lesgegeven, on
der meer aan de Kweekschool in Den Bosch en het 
Instituut voor Doven in St.-Michielsgestel, en prijst nog 
altijd de hemel dat hij dankzij zijn werk in het onder
wijs daarnaast volkomen vrij van marktdwang of wat 
dan ook op het beeldende vlak precies kon doen en 
kon laten wat hij wilde. Hij experimenteerde er dan 
ook altijd lustig op los, niet in de laatste plaats omdat 
hij steeds opnieuw geïnspireerd raakte door de altijd 
weer verrassende oplossingen die zijn leerlingen von
den voor zijn les-opdrachten. Hij experimenteerde met 
technieken en stijlen, maar zijn werk blijft herkenbaar. 
Jos Zeegers is dankzij zijn baan in het onderwijs mis
schien wel de meest "vrije" schilder van de hele 
groep, al staat daartegenover dat hij al in de jaren vijf
tig door een enkele collega-kunstenaar min of meer 
met de nek aangekeken werd omdat hij de "burger 
onder de Tilburgse schilders" zou zijn. Het kan hem 
niet deren. Hij heeft genoten van zijn lesgeven, net zo
als hij genoten heeft van het daarnaast, en daarna, 
pure schilderen en tekenen. De tijd dat hij in Haarsteeg 
woonde heeft veel typerende landschappen opgele
verd, net zoals trouwens al eerder, toen hij een huisje 
had in W/est-Vlaanderen waar hij en zijn kunst- en gil
debroeders samen de natuur vastlegden en het open
baar leven onveilig maakten. 

Gildebroeders Wim van der Elzen en Jan Kruijssen zijn 
niet als kunstenaars te kwalificeren, maar ook zij heb
ben zich op het creatieve vlak niet onbetuigd gelaten. 
Van der Elzen was van oorsprong meubelrestaurateur; 
hij werkte voor antiquairs bijvoorbeeld. Hij kon vlekke
loos ornamenten namaken zoals ze op oude meubels 
toegepast werden, maar naast dat werk voor zijn 
brood sneed hij veel vrije beeldjes uit het prachtigste 
hout. Vooral Mariabeeldjes, waarschijnlijk omdat daar 
toch het meeste vraag naar was, maar ook bijvoor
beeld een liggend naaktje als "letje", naast de Heilige 
Maagd misschien ietwat detonerend, maar toch lang 
niet onverdienstelijk. 
Kruijssen had al helemaal geen artistieke pretenties. 
Hij was orthopedagoog die uiteindelijk directeur werd 
van de inrichting voor mensen met een handicap Huize 
Vincentius in Udenhout. Maar hij was ook een dichter 
in zijn eigen tijd, die bijvoorbeeld dichtte over het Ie-



ven van de gehandicapte mensen waar hij dagelijks 
mee te maken had. Samen met Jos Zeegers maakte 
hij in 1987 een bundel ter gelegenheid van een staat
siedag van het Gilde waarin hij voor de gedichten 
zorgde en Zeegers voor de prenten (de technische 
vormgeving was in handen van Harrie Loots). De bun
del doet op het eerste gezicht wat onbeholpen aan, 
maar bij nader inzien spoort die benadering perfect 
met de inhoud, waarin de belevingswereld van de 
geestelijk gehandicapte centraal staat. 

En daarmee zou de geschiedenis-in-kort-bestek van 
het Sint-Sebastiaansgilde en zijn kunstenaars voltooid 
zijn, ware het niet dat zich inmiddels een nieuwe ge
neratie aandiende in de persoon van Jannemie Hurk
mans, precies; de dochter van Gé en Lucie Hurkmans 
waarmee deze geschiedenis begon. Jannemie Doo-
mernik-Hurkmans (1944) is gildezuster. Strikt geno
men bestaat die titel geloof ik helemaal niet maar in 
de praktijk is de partner van een gildebroeder, indien 
van het vrouwelijk geslacht een gildezuster, met alle 
gevolgen van dien. 
Jannemie Hurkmans haalde in 1965 de Akte N XI aan 
de Tilburgse Academie, enigszins vergelijkbaar met de 
inmiddels ook al weer achterhaalde akte Textiele 
Werkvormen. Tot 1970 gaf zij les in tekenen, kunst
en kostuumgeschiedenis. 
Onder leiding van Ad Willemen bekwaamde zij zich in 
1975 en 1976 in het Duvelhok in de grafische technie
ken, kreeg toen de beschikking over een eigen etspers 
in het eigen atelier en ging vervolgens twee jaar mo
deltekenen op het Duvelhok met Harrie Ubbink en drie 
jaar aquarelleren onder leiding van Kees Mandos, die 
toen al bijna zeventig jaar oud was. Niettemin trok hij 

er met zijn cursisten graag op uit om in het Leypark te 
gaan aquarelleren. Later nog voegde Hurkmans zich 
bij een teken- en schildergroepje in Vught. 
Zij heeft een pretentieloze kunstenaarspositie; het is 
niet te doen om de roem of het geldelijk gewin. Eerder 
is bij haar, zowel als bij haar illustere voorgangers in 
de broederschap van het gilde, gewoon alleen maar de 
innerlijke noodzaak aanwezig om dingen te willen ma
ken, te schilderen of tekenen, vast te leggen, te inter
preteren. Jannemie Hurkmans werkt de laatste tijd in 
thematische series. Op het moment is zij vrijwel uit
sluitend katten (Felix Mix) aan het schilderen. Haar in 
het kader van de gildetentoonstelling getoonde wer
ken zijn te beschouwen als een aanloop naar deze 
fase; de kat speelt nog niet de hoofdrol, maar dient 
zich al wel aan, tussen de Franse landschappen en 
dorpsgezichten in verschillende technieken. 

Bronnen 
De tekst van dit artikel Is met name gebaseerd op een aantal gesprekken 
dat gevoerd is met Theo en Dolly Donders en met (familieleden van) de be
treffende kunstenaars. Daarnaast is dankbaar gebruik gemaakt van de do
cumentatie over haar vader en zijn vrienden van Jannemie Doomernik-
Hurkmans. Zo is ook een aantal illustraties gevonden. Ook de collecties van 
het Regionaal Archief Tilburg leverden materiaal. Tenslotte mag nog verwe
zen worden naar een drietal publicaties: 

Jeroen Ketelaars, 'Levensbeschrijving van de Tilburgse kunstenaar Kees 
Mandos'. in: Tilburg. Tijdschrin voor geschiedenis, monumenten en cultuur. 

XX (2002), nr. 3, p, 83-98, 

Gabriël Smeets, '"De liefde voor kunst en cultuur in onze stad". De 
Kunstkring Tilburg 1940-1969', in: idem. IX (1991), nr. 1, p. 4-13. 
Chris Bergman, 'Vijftig jaar kunstleven in Brabant' en 'Een plek onder de 
zon', in: Rondom Hans van Zummeren IJWbwg, 1995). 

Jos Zeegers (1920), Clown, 
olieverf op paneel, ± 1960. 
(Pan. coll.; foto Jan Stads). 

Een vroege Jos Zeegers 
waarin het gemak waarmee 

hij abstractie en figuratie 
dooreen mengt al duidelijk 

zichtbaar Is. 



De restauratie van de Pauluskerk 
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De restauratie van de 
Pauluskerk in volle gang. 

(Foto Jan Lemmens, 2004). 

Op vrijdag 13 februari 2004 heeft loco-bur
gemeester E. Aarts-Engbers het officiële 

startsein gegeven voor de restauratie van de 
Pauluskerk aan de Heuvelstraat te Tilburg en 
het herstel van het orgel in deze protestant

se kerk. 

De Pauluskerk werd in 1822-1823 door aannemer N. 
van der Waals gebouwd op een terrein aan de toenma
lige Zomerstraat, dat de protestantse gemeente had 
aangekocht voor het bedrag van f 1.650. Aanleiding 
voor de bouw was het feit dat de hervormden de 
Heikese kerk moesten verlaten, de kerk die zij sedert 
7 augustus 1633 officieel ter beschikking hadden voor 
hun diensten. Maar bij Koninklijk Besluit van 19 no
vember 1821, no. 87, werd de Heikese kerk terugge
ven aan de rooms-katholieken. De eerste steen voor 
de nieuwe kerk werd op 13 mei 1822 gelegd door de 
kerkvoogd Frederik Carel Momma. De inwijding door 
predikant J. van Aaken vond plaats op 4 mei 1823. 

Het ontwerp voor de kerk was van de hand van de 
Tilburgse architect Justinus Backx (1768-1829). Deze 
architect leverde tezamen met de waterstaatsingeni
eur Frederik Willem Conrad ook het ontwerp voor de 
vernieuwing van de Heikese kerk (1827-1829). Justi
nus Backx was trouwens ook de vader van Evermodus 
(Petrus Hubertus) Backx, die de Abdij van Tongerio op
nieuw heeft gesticht. 

De Pauluskerk werd gebouwd als zaalkerk met lang
werpig achtkante vorm, met een leien dak waarop een 
gekoepelde toren. De leien zijn in de loop der jaren 
vervangen door keramische pannen. De kerk kreeg 
nieuwe banken en een in 1822 door Petit en Fritsen 
gegoten klok. De achttiende-eeuwse kansel en het or
gel werden meegenomen uit de Heikese kerk. 

Restauratie kerk 
De restauratie van de kerk omvat onder meer het her
stel van de kapconstructie. Enkele eiken trekbalken 
zijn bij de aansluiting met de muren aangetast en zul
len volgens een nieuwe methode worden hersteld. 
Daarbij worden de aangetaste balkkoppen aangeheeld 
met behulp van een glasvezel wapening en kunststof
hars. Van het dak zullen verder waar nodig tengels, 
panlatten en pannen worden vernieuwd. 
Ingrijpend is ook het herstel van de constructie en de 
kuip van de klokkentoren. De constructie hiervan is 
erg aangetast en moet worden hersteld. Daarbij zal 
zoveel mogelijk bestaand materiaal gehandhaafd blij
ven. Torenbol en torenhaan worden opnieuw hersteld 
en van nieuw bladgoud voorzien. De verticale aanslui
ting met het dak wordt opnieuw gedekt met leien. Van 
de goten zal het houtwerk worden hersteld en het zink 
vervangen door koper. Het beschadigde voeg- en 
stucwerk van de muren wordt gerepareerd en ge
scheurde natuurstenen plintplaten worden vervangen. 
Op het programma staat tevens het herstel van een 
drietal glasinloodvensters. Verder zal het gehele ge
bouw zowel binnen als buiten opnieuw in de verf wor
den gezet. Ook de voet van de oorspronkelijke preek
stoel, die jarenlang in het zand onder het later aange
brachte podium heeft gestaan, wordt gerepareerd. 
De restauratie wordt aangegrepen om de kerk te voor
zien van een nieuwe vloer van Belgische hardstenen 
tegels. Tevens zal de orgeltribune worden verkleind en 
het orgel circa een meter worden verschoven om meer 
ruimte te bieden aan de organist. 
De restauratie wordt uitgevoerd door bouwbedrijf De 
Bonth van Huiten uit Nieuwkuijk. De kosten ervan zijn 
geraamd op circa een half miljoen euro, waarvan zo'n 
260.000 euro via rijkssubsidies beschikbaar komt. De 
kerk is sinds 1970 rijksmonument. 

Het orgel 
Het orgel in de Pauluskerk is in 1764-1765 in opdracht 
van de Tilburgse protestanten gebouwd door Johann 
Heinrich Batz uit Utrecht. Tot 1824 stond het orgel in 
de Heikese kerk. Vanuit dit gebouw werd het begin 
1824 door Bernard van Hirtum overgeplaatst naar de 
nieuwe Pauluskerk. Het in Lodewijk XV-stijl gebouwde 



Het orgel van de Pauluskerk, 
In 1764-1765 gebouwd 

door Johann Heinrich Batz. 
(Foto Jan Lemmens, 2004). 

orgel werd in de loop der jaren een paar keer gewij
zigd. In 1937 bracht Spiering uit Utrecht een aantal 
wijzigingen aan waardoor het oorspronkelijke barok-
karakter van het orgel volkomen teniet werd gedaan. 
Tijdens de restauratie van 1960 bracht de Utrechtse 
orgelmaker De Koff het instrument terug in de oor
spronkelijke staat van 1765. 
De huidige restauratie heeft een conserverend karak
ter en geschiedt door de Gebroeders van Vulpen te 
Utrecht. Dit bedrijf heeft het instrument inmiddels ge
demonteerd en overgebracht naar de werkplaats. 
Daar zullen het pijpwerk, de windladen, de speelme-
chanieken en de claviatuur worden gerestaureerd. De 
windvoorziening zal in haar geheel worden vernieuwd. 
De totale kosten zijn geraamd op circa 192.000 euro, 
waarvan ruim 120.000 euro via rijkssubsidie beschik
baar komt. 

Literatuur 
Dr. L.C. van Dijck 0, Praem,, •Evermodus P.H. Backx, de tweede stichter van 
de abdij van Tongerio', in: De Lindeboom, jaarboek V. 1981. p. 159-204. 
P. van Daal, Gedenl<schrilt Hervormde Gemeente Tiiburg 1633-1983 

(Tilburg, 1983), 

A,H, Haan, 'Kerkrestitutie in Tilburg', in: De Lindeboom, jaarboek VII, 1983, 
p. 25-64. 
Frans Jespers. 'De historie van de Tilburgse orgels', in: De Lindeboom, jaar
boek lll-IV 1979-1980, p. 243-275. 

Historische publicaties 
De oogst van 2001 tot2004 

Paul van Dun* 
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Als het gaat om nieuwe historische publica
ties scoort Brabant landelijk hoog. De in
frastructuur is er dan ook naar. De biblio

theek van de Tilburgse universiteit herbergt 
een Brabantcollectie met veel zeldzame boe

ken en prachtige prenten, de Stichting 
Brabantse Regionale Geschiedschrijving or
ganiseert veel cursussen en ondersteunt de 
geschiedschrijving op alle mogelijke manie

ren. 

En zeker zo belangrijk is dat er veel historische vereni
gingen actief zijn. Op het gebied van de geschied
schrijving doet Tilburg beslist niet onder voor 'histori
sche plaatsen' als 's-Hertogenbosch, Breda of Bergen 
op Zoom. 

Standaardwerk 
Vanaf eind jaren zeventig verschenen er met een ze
kere regelmaat fraaie publicaties over de Tilburgse 
geschiedenis gedurende met name de negentiende en 
twintigste eeuw. Het jaarboek de Lindeboom, dat tus
sen 1977 en 1986 verscheen totdat deze parel van de 
archiefdienst door de bezuinigingswoede van het 
toenmalige gemeentebestuur de nek werd omge
draaid, werkte hier zeker stimulerend. Gelukkig nam 
de stichting die dit blad uitgeeft deze taak over met 
een nieuw tijdschrift. 

Voorafgegaan door 'Ach Lieve Tijd Tilburg', dat tussen 
1993 en 1995 uitkwam en als appetizer voor een we
tenschappelijke stadsgeschiedenis diende, verscheen 
in 2001 na veel strubbelingen dan eindelijk het kolos
sale 'Tilburg, stad met een levend verleden'. Dit boek 
was vooral zo'n welkome aanvulling op de vele publi
caties die vanaf de jaren tachtig verschenen omdat het 



Het leven gebroken 

een breed toegankelijke wetenschappelijk verant
woorde Tilburgse stadsgeschiedenis biedt. Alle perio
des uit de geschiedenis komen er ruim in aan bod. Aan 
zo'n boek ontbrak het tot dan. De publicatie van dit 
standaardwerk betekende niet dat er niets meer over 
Tilburgs verleden te schrijven is, integendeel. Het 
toonde aan dat er nog vele lacunes in de Tilburgse ge
schiedschrijving zijn. De oogst van de laatste twee jaar 
vulde een deel hiervan in. 

Tweede Wereldoorlog 
Van de hand van Ad de Beer verscheen in 1994 al het 
boek 'Zo maar een stad' over Tilburg over Tilburg tij
dens de oorlogsjaren. Uitgebreid behandelde de au

teur in dit boek hoe oorlog en bezetting op allerlei ma
nieren hun invloed hadden op de stad en haar bevol
king. Samen met zijn kompaan archivaris Gerrit Kobes 
die hem tijdens het onderzoek en schrijven van 'Zo 
maar een stad' al met raad en daad bijstond, publi
ceerde De Beer in 2002 'Het leven gebroken', een 
bronnenuitgave met een korte levensgeschiedenis van 
bijna iedereen in of uit Tilburg die tijdens oorlog en be
zetting het leven liet. Deze levensgeschiedenissen zijn 
gerangschikt op basis van de omstandigheden waar
onder de slachtoffers vielen. Die omstandigheden 
worden telkens met een korte schets ingeleid. De Beer 
en Kobes openen hun uitgave met degenen die al tij
dens de meidagen van 1940 omkwamen. Vervolgens 
komen de deportaties, de arbeidsdienst in Duitsland, 
het verzet en tenslotte de luchtaanvallen vanaf 1941 
en de bevrijding in oktober 1944 aan bod. Apart als 
een soort appendix behandelen de auteurs verder nog 
de Tilburgers die over de hele wereld aan geallieerde 
zijde tijdens oorlogshandelingen sneuvelden. Niet van 
alle slachtoffers viel er een levensgeschiedenis te ge
ven omdat de gegevens ontbraken. Zeker over de voor 
het fascisme vanuit Duitsland naar Tilburg gevluchte 
joodse mannen, vrouwen en kinderen was te weinig 
bekend. 
Aan de Tilburgers die aan Duitse zijde het leven lieten 
wordt geen aandacht besteed. Dat is jammer, want zij 
waren twee keer slachtoffer van het fascisme. Als 
aanhanger, en als gesneuvelde. 

Wilhelmlnakanaal 
Het duo Henk van Doremalen en Paul Spapens behan
delen in een in 2002 verschenen boek over de ge
schiedenis van het Wilhelmlnakanaal het ontstaan, de 
aanleg en de ontwikkeling van dit kanaal dat de Amer 
verbindt met de Zuid-Willemsvaart boven Helmond. Er 
is weliswaar veel aandacht voor Tilburg, maar ook de 
andere plaatsen langs het kanaal t racé zoals Ooster
hout, Dongen, Biest-Houtakker en Haghorst krijgen de 
nodige aandacht. Vanzelfsprekend komen ook de 
schippers die het kanaal bevoeren aan de orde en le
zen we iets over de vele bruggen, sluizen en sluis- en 
brugwachters die het t racé telde. 

De Tilburgse textielfabrikanten waren de belangrijkste 
pleitbezorgers voor een kanaal bij Tilburg, maar on
danks hun intensieve lobby kwam 'hun kanaal' er niet 
zonder slag of stoot. De eerste plannen voor het ka
naal dateren van 1794. Gedurende de hele negentien
de eeuw zouden er nog veel plannen worden gemaakt, 
maar pas in 1890 komt er een plan voor een kanaal 
tussen de Amer bij Oosterhout en de Zuid-Willems
vaart bij Beek en Donk. Het duurde nog tot 1910 voor
dat de eerste spade voor het Wilhelmlnakanaal de 
grond in ging. Een groot deel van de vaarweg zou ove
rigens met behulp van de machines waarmee de 
Duitsers tussen 1914 en 1918 hun loopgraven groe
ven, worden aangelegd. Pas in februari 1919 kon 
Tilburg vanuit het westen over het water bereikt wor
den en meerden de eerste schepen bij het Lijnsheike 
(Tilburg Noord) op de gemeentelijke losplaats af. Het 
zou nog tot 20 maart 1923 duren vooraleer het eerste 
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schip in de meer in het centrum van de stad gelegen 
Piushaven kon aanleggen. 

De aan de haven gevestigde bedrijven komen ook uit
gebreid aan bod. Ijzerhandel Van Raak hangt bij mij 
persoonlijk nog het meest in de herinnering, maar 
vanzelfsprekend zaten er ook overslagbedrijven zoals 
dat van Wilborts. Het aan de haven gevestigde veevoe
derbedrijf van Schraven-Eijsbouts was het eerste be
drijf waarvoor grondstoffen via de haven werden aan
gevoerd en gelost. In 1958 herbergde de haven maar 
liefst 23 bedrijven. Van de haven is nu een arm ge
dempt en haar handelsfunctie heeft plaats moeten 
maken voor een meer recreatieve. Zeker voor die 
functie is het jammer dat het prachtige gemetselde 
aan de kop van de haven gelegen en op bladzijde 140 
afgebeelde urinoir is verdwenen. 
Jammer dat de auteurs geen aandacht besteden aan 
de vele mogelijkheden die het kanaal de sportvisserij 
bood en bied. Maar ja, ieder heeft zo zijn eigen spor
tieve voorkeuren. Al met al is 'Kanaal op het zand' een 
fraai vormgegeven en goed geï l lustreerd boek. 

Peerke 
'Katholiek Tilburg in beeld' dat Ronald Peeters en Ed 
Schilders in 1990 publiceerden, ademde al de sfeer uit 
dat Tilburg een door en door katholieke stad Is ge
weest. Dat de bekendste Tilburger zijn leven in dienst 
van dat geloof stelde en juist daardoor zo beroemd is 
geworden, behoeft dan ook geen verwondering. 
Redemptorist Peerke Donders (1809-1887) werkte als 
missionaris in Suriname en werd daar bekend als 
'Apostel der Melaatsen'. In 1982 verklaarde de paus 
hem zalig. 
Paul Spapens schetst het leven van Peerke in een in 
2003 verschenen veertien pagina's tellende brochure. 
Spapens trekt een vergelijking tussen het werk van 
pater Donders gedurende de negentiende eeuw en de 
huidige in Tilburg ontplooide activiteiten ten behoeve 
van een multiculturele wereld. De brochure is deels 

dan ook te zien als een pleidooi voor de multiculturele 
samenleving. In Tilburg Noord, de omgeving waar 
Peerke opgroeide, is de Tilburgse bevolkingssamen
stelling tegenwoordig het meest multicultureel. De au
teur beschrijft ook uitgebreid het bedevaartsoord rond 
de replica van Peerkes geboortehuisje in dit stadsdeel. 
Spapens geeft verder ook een gewone biografische 
schets van de bekendste Tilburg. Dat hij het klein se
minarie Beekvliet in Haaren situeerde en het groot se
minarie Herlaer in Sint Michielsgestel terwijl het juist 
andersom is zei hem vergeven, want de manier waar
op hij geschiedenis met een actueel onderwerp ver
bindt is uiterst creatief. 

Bibliotheek 
Ter gelegenheid van het vijfenzeventigjarig bestaan 
van de Tilburgse openbare bibliotheek verscheen er in 
1988 in opdracht van het bibliotheekbestuur een ge
heel aan de geschiedenis de bibliotheek gewijd the
manummer van dit tijdschrift 'Tilburg'. De auteur van 
dat nummer, Henk van Doremalen, herzag de tekst 
van toen en vulde hem aan. Uitgebreid met de jaren 
1988-2003 ligt er nu fraaier uitgegeven geschiedenis 
van 90 jaar bibliotheekwezen in Tilburg. Een geschie
denis waarin, zoals te verwachten in Tilburg, het ka
tholicisme een belangrijke rol speelde. Van Doremalen 
legt uit hoe het kwam dat er in Tilburg zoiets zots en 
eigenlijk tegenstrijdigs als een 'RK Openbare Biblio
theek' bestond. 
Van Doremalen laat de voorgeschiedenis van de 
Tilburgse leeszaal beginnen met het in 1799 opgerich
te leesgezelschap van drossaard Adriaan van der 
Willigen. Later in de negentiende eeuw kregen allerlei 
verenigingen, aanvankelijk alleen die voor de 'betere 
standen', en parochies schoorvoetend eigen bibliothe
ken. Ook sommige fabrieken zoals die van Jan van 
Besouw in Goirie en die van Diepen op Korvel hadden 
bibliotheken voor hun arbeiders. De Vincentiusvere-
niging die bij uitstek een instrument was om ook een 
bibliotheek te exploiteren liet deze taak in eerste in
stantie liggen, want de situatie in Tilburg werd duide
lijk minder dreigend dan elders bevonden. Nog in 
1900 oordeelde oordeelden de Tilburgse Vincentianen 
nog dat fraters en zusters dusdanig voorzagen in de 
'geestelijke behoeften der mindere standen dat het 
oprichten alhier van bibliotheken . . . onnoodig is'. Pas 
in 1913 komt er in Tilburg een openbare, voor ieder
een toegankelijke bibliotheek om: 'de geestelijke ont
wikkeling der ingezetenen van Tilburg te bevorderen, 
overeenkomstig de katholieke beginselen'. De Til
burgse bibliotheek zou zich aansluiten bij de in 1916 
opgerichte Bond van R.K. Openbare Leeszalen. 

Na de jaren zestig zou de Tilburgse R.K. Openbare 
Bibliotheek steeds losser van de kerk komen te staan. 
Uit onvrede met de bemoeienis van de clerus op de in
houd van het aanbod in de boekenkasten kreeg de 
stad in 1953 nog een Openbare Nutsbibliotheek. Nadat 
de oude bibliotheek in de jaren zeventig haar katholie
ke signatuur verloor, fuseerde de Nutsbibliotheek met 
de oude bibliotheek. 
De in deze uitgave voor het eerst beschreven biblio-



theekgeschiedenis van na 1988 wordt vooral bepaald 
door de onstuimige ontwikkelingen in de informatie
technieken en de daarbij behorende schaalvergroting. 
Dat het boek nu niet als themanummer van dit tijd
schrift, maar meer als echt boek is uitgegeven, heeft 
zeker zijn meerwaarde. Voor in de boekenkast is de 
nieuwe uitgave veel mooier dan een dun tijdschrift 
met slappe kaft. Het ligt ook prettiger in de hand om te 
lezen en doorbladerend is het door de aangename en 
rustige opmaak nog plezierig leesvoer ook. 

Kruikezeikers 
Met een fraai vormgegeven en geï l lustreerd boekje 
over de wetenswaardigheden over het fenomeen 
kruikezeiken geeft het Stadsmuseum Tilburg, dat 
vooralsnog enkel virtueel bestaat, een mooi visite
kaartje af. Het boekje kwam uit rond carnaval en prikte 
meteen een mythe door. Er zijn geen keiharde histori
sche bewijzen dat de Tilburgse arbeiders met een vol 
gepiste kruik naar de fabriek gingen. Dat de eigen uri
ne voor 1800 in de huisnijverheid gebruikt werd, is 
niet uitgesloten, maar ook toen werd er voor de pis 
niet betaald. In bedrijfsadministraties zijn er dan ook 
geen bewijzen te vinden voor het gebruik van urine in 
het productieproces. Desondanks waren de geruchten 
zo hardnekkig dat er veelvuldig over geschreven werd. 
Bijvoorbeeld door de achttiende-eeuwse dominee 
Stephanus Hanewinkel. Maar deze hervormde scherp
slijper moet met een korreltje zout worden genomen, 
want objectiviteit was hem vreemd, wanneer hij het 
over de katholieke inwoners van de Meierij schreef. 
Ondanks de door Van Doremalen en Spapens doorge
prikte mythes blijven de Tilburgers met carnaval 

Henk van Doremalen en Paul Spapens 

Kruikezeikers 
Mythe en werl<elijl<heid van een Tilburgs fenomeen 

kruikezeikers heten. Dat dit boekje juist voor carnaval 
uitkwam was in ieder geval een gouden greep. Ook de 
landelijke pers had er daarom belangstelling voor. Het 
Tilburgs Stadsmuseum mag meer van dit soort boek
jes uitgeven. 

Nedtrain 
Sommige bedrijven zijn er trots op wanneer er een 
boek over hun eigen geschiedenis. Zo schreef Henk 
van Doremalen in opdracht van Nedtrain onlangs een 
boek over de werkplaats van de spoorwegen in 
Tilburg. Deze bakermat van het Tilburgse socialisme is 
al sinds 1868 een van de belangrijkste bedrijven in de 
stad. Helaas hield Nedtrain deze uitgave beperkt tot 
het eigen bedrijf en brachten ze het niet in de handel. 
Dat is jammer, want de geïnteresseerde Tilburger kan 
nu niet optimaal kennis nemen van dit voor de ge
schiedenis van zijn stad zo belangrijke bedrijf. Rijden 
de treinen al niet meer op tijd, PR-technisch is 
Nedtrain niet bij de tijd. 

Maatwerk? 
Wat opvalt bij een deel van de hier besproken boeken 
is de uiterlijke overeenkomst. Het boek over het ka
naal, de bibliotheek en Nedtrain zijn evenals eerder 
verschenen boeken over transportonderneming Claas
sen en verzorgingshuis St. Josephzorg. Toch hebben 
deze boeken niet allemaal dezelfde uitgever, drukker 
en vormgever. Wel dezelfde auteur, Henk van Dore
malen. Navraag leerde dat de door de auteur in sa
menwerking met Ronald Peeters ontwikkelde formule 
voor deze uitgaven verhoudingsgewijs goedkoop is. 
De boeken zien er niet verkeerd uit. Het zijn weliswaar 
geen kunstzinnige hoogstandjes op het gebied van 
vormgeving zoals Tilburg, stad met een levend verle
den', maar ze ogen rustig en dat is bevorderlijk voor 
het leesplezier. Het boekje 'Kruikezeikers' is wel zo'n 
kunstzinnig hoogstandje, maar dat was dan ook be
doeld als visitekaartje voor het stadsmuseum. 
Inhoudelijk zijn de gesignaleerde boeken ook alleszins 
de moeite waard. Dat was ook niet anders te verwach
ten. Henk van Doremalen heeft zijn naam als onder
zoeker en auteur al ruim en breed gevestigd, en Paul 
Spapens heeft dan wel wat minder een naam als on
derzoeker, maar des te meer als iemand met een vlot
te pen. 
Jammer is het wel dat de nieuwe oogst vooralsnog be
perkt blijft tot de negentiende en twintigste eeuw, 
want ook voor de eerdere periodes zijn er nog veel la
cunes. Maar om die te vullen zijn er andere onderzoe
kers nodig. 

Rectificatie 

In de vorige aflevering van 'Tilburg' (2003, nr. 3) 
staan op biz. 81 twee storende fouten: kolom 2, re
gel 11-13 van onderen moet niet vetgedrukt zijn. De 
zin die daarop volgt ('Dat ging . . . andere dag') komt 
te vervallen. 
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