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VOORWOORD 
 
 Volgens de statuten is één van de plichten die het Gilde zichzelf oplegt: 'Het 
aanleggen en bijhouden of doen bijhouden van een documentair Gilde-archief'. In, en over 
het verleden van het Sint Antonius en Martinusgilde is dit genoegzaam gedaan. De oudere 
geschiedenis is o.a. beschreven door J.A.Jolles in zijn boek 'De Schuttersgilden en 
Schutterijen van Noord-Brabant'. Voorts is een beschrijving te vinden in het boek 'De Gouden 
Guld', een privé uitgave van de Kring van Schuttersgilden Land van Cuijk. De heren Douma 
en Essink van de Archiefdienst Land van Cuijk te Grave hebben diverse naspeuringen 
gedaan, en hierover gepubliceerd (Merlet, februari 1974). Belangrijke bronnen van informatie 
zijn o.a. het Rijksarchief in s'-Hertogenbosch, en de Archiefdienst Land van Cuijk te Grave. 
Het betreft echter meestal indirekte informatie zoals notariële akten, gerechtelijke uitspraken, 
enz. Volgens een aan het Gilde gericht schrijven d.d. 4 juni 1965 van de heer Essink (streek-
archivaris) zouden er nog stukken betreffende het Gilde aanwezig zijn in het archief van de 
Cuijkse pastorie. Voorts wordt door de Cuijkse Foto-Archiefdienst ook materiaal over het 
Gilde verzameld 
 De meest direkte informatie is te vinden in de drie Gildeboeken die het Gilde rijk is. 
Een Gildeboek is te zien als een dagboek. Het bevat veel meer informatie dan alleen notulen 
van vergaderingen. Het oudste Gildeboek (1644-1811) doet uitvoerig verslag van het wel en 
wee van het Gilde. Dit boek is thans eigendom van de Archiefdienst Land van Cuijk. Het is 
door dhr. Douma voor 300,- van een particulier gekocht. Hoe het ooit daar gekomen is, is 
nog een raadsel. Het Gilde beschikt over een copie. 
 Het tweede Gildeboek bestrijkt de periode van 1886 tot en met 1975 met een 
onderbreking van 1924 tot en met 1960. In de jaren 1963 tot en met 1968 wordt dit Gildeboek 
alleen gebruikt als kasboek. Naarmate de jaren voortschrijden, worden de notities steeds 
summierder. Vanaf 1969 wordt plotseling het Gildeboek weer gedetailleerd bijgehouden.  
Dan, in 1975, is het even plotseling afgelopen, Het Gildeboek wordt niet meer bijgehouden, 
wel worden er notulen gemaakt. In de 80-er jaren is een nieuw Gildeboek, het derde, 
vervaardigd. Men is echter pas begonnen dit in te schrijven vanaf juli 1984. 
 De geschiedenis van het Gilde is de afgelopen decennia dus slechts fragmentarisch 
vastgelegd. Wel bestaan er relatief veel foto's uit die tijd, en zelfs een kleurenfilm. Een 
belangrijk keerpunt lijkt te liggen rond 1960. De schrijver dezes wil dan ook proberen de 
Gildegeschiedenis vanaf dat tijdstip te beschrijven. Aangezien veel niet is opgeschreven, 
werd de informatie voor een groot deel ingewonnen via interviews. Een eerste versie van het 
voorliggende werk verscheen in 1985; meer als een verzameling aantekeningen voor eigen 
gebruik. In de loop der jaren werd het uitgebreid en aangevuld en kreeg het zijn huidige, beter 
leesbare vorm. Het blijft echter een levend document dat voortdurend wordt bijgewerkt en 
nooit af is. 
 Om verder verval van archivalia te voorkomen, is in 1987 een groot deel van het 
Gildearchief in bewaring gesteld bij de Archiefdienst Land van Cuijk. Reeds in 1961 was al 
een deel van het Gildearchief hier in bewaring gesteld door de toenmalige streekarchivaris 
H.B.M.Essink, die toen nauwe betrekkingen met het Gilde had (de Archiefdienst was toen 
nog gevestigd in Cuijk). Na 1987 werden regelmatig stukken ter bewaring afgegeven. 



Geschied04g            3 

1:  1960-1976 
 
 Het tweede Gildeboek (1886-1975) is goed bijgehouden tot en met 1924. Daarna valt 
er een gat tot 1961. Wel is er uit de tijd tussen 1924 en 1961 een eenvoudig kasboek 
bijgehouden achterin het Gildeboek. Uit deze tijd is weinig bekend. In deze onduidelijke 
periode valt de tweede wereldoorlog. Het Gilde moest toen haar geweren inleveren, en de 
activiteiten vielen stil. Wel werd er nog één maal per jaar vergaderd. Het uniform bestond 
slechts uit een pet en een sjerp. De bestuursvorm was anders dan thans: het oudste lid was 
kapitein en tevens voorzitter. 
 Met de komst van L.H. (Bert) Jacobs in 1960 kwamen ook grote veranderingen. In de 
notities in het Gildeboek over 1961 is sprake van een 'grote reorganisatie', waarbij het Gilde 
'nieuw leven ingeblazen' moet worden. Er ontstaan zo onderlinge wrijvingen omdat Jacobs 
alle macht aan zich trekt, en de 'oudsten' effectief hun macht wordt ontnomen. De functie van 
'tappert' verdween (die tapte het bier, en controleerde het kerkbezoek), alsmede het roken 
van Goudse pijpen. Er zijn vanaf 1960 echter volop activiteiten. Er worden nieuwe leden 
aangenomen, uniformen en trommen gekocht. Ook wordt een drumband opgericht, ook al is 
dit historisch gezien geen onderdeel van het Gilde. In 1962 wordt het vaandel verdoekt door 
de zusters uit het klooster van St.-Agatha: de kleur was blauw, en bleef blauw. Een 
schietterrein komt er officieel in 1967. 
 Dan is er weer een leemte in het Gildeboek tot 1969. Uit het kasboek blijkt echter dat 
het bruist van de activiteiten. Er worden o.a. aangekocht: nog meer trommen, vaandels, 
geweren, en een zilverkast. Uit de lijst met prijszilver (zie bijlage 1) blijkt dat het St.-Antonius 
en Martinusgilde nadrukkelijk aanwezig was op de Gildedagen. Volgens een in het Gildeboek 
geplakt krantenknipsel brengt in 1961 het St.-Ambrosiusgilde uit Baardwijk een vriend-
schapsbezoek aan het Cuijkse Gilde. Omgekeerd waren de Cuijkse Gildebroeders een 
weekeinde te gast in Baardwijk. Men logeerde bij collega Gildebroeders, en hield 
schietwedstrijden. 
 Hoogtepunt in de 60-er jaren is de Cuijkse Gildedag, gehouden op 26 mei 1963. 
Voordien was er het Gildebal in de Schouwburg op 23 mei, en de Gildekermis op zaterdag 25 
mei. Tijdens de Gildedag zelf wordt de massale opmars en de presentatie der Gilden 
gehouden op het voetbalveld van J.V.C.. Omdat het eigen schietterrein bij het Brouwersbosje 
te klein is, worden de schietwedstrijden gehouden o.a. op het terrein van het St.-
Sebastianusgilde uit Vianen. Het Gilde verschijnt dan voor de eerste maal in echte uniformen. 
Voorts bezoekt men Gildedagen in Duitsland en België: Kevelaar (1963), Brasschaat (1963), 
en Werl (1964). 
 Vanaf 28 juni 1969 tot en met 11 april 1975 wordt het Gildeboek weer goed bijgehou-
den. Er is sprake van veel activiteit: 'succesvolle' deelname aan Gildedagen waar vele prijzen 
worden behaald, donateursacties, loterijen, bingoavonden (o.a. in 1974 ten behoeve van de 
Zonnebloem), een eigen praalwagen in de carnavalsoptocht, en het schietterrein wordt 
opnieuw ingericht. Bij het Nederlands kampioenschap Wipschieten van 1971 te Berkel 
Enschot wordt de Cuijkse Gildebroeder Bert van Houtert reserve-kampioen van Nederland. In 
1974 wordt t.g.v. Koninginnedag een bezoek gebracht aan het paleis te Soestdijk. Een 
andere Koningin en bijbehorende Koning van het Gilde uit Mill werden tijdens een ludieke 
actie door Cuijkse Gildebroeders ontvoerd (29 september 1974). De vrijlating van dit 
Koninklijk paar moest uiteraard met bier worden betaald. 
 In deze tijd heeft het Gilde regelmatig contact met de streekarchivaris, de heer H.B.M. 
Essink. Het archief was toen nog gevestig in het gemeentehuis van Cuijk. In april 1961 
deponeerde het Gilde via hem een deel van haar archief bij de archiefdienst (zie bijlage 2). 
Met de verhuizing van de archiefdienst naar Grave, zijn deze stukken meegegaan. In het 
februari-nummer van 'Merlet' van 1974 publiceerde hij een artikel over de naspeuringen naar 
de ouderdom van het Cuijkse Gilde. Hierin komt hij tot de conclusie dat het Gilde veel ouder 
moet zijn dan tot dan werd aangenomen. Hij heeft aanwijzingen gevonden dat het Gilde ruim 
vóór 1505 moet hebben bestaan. Sindsdien gaat men uit van een geschatte oprichtingsdatum 
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van 1470. Het zou echter nog 15 jaar duren voordat de harde bewijzen hiervoor ook werkelijk 
worden gevonden. In 1972 was de heer Essink ook betrokken bij het ontwerp van het nieuwe 
uniform. 
 In 1972 worden wederom nieuwe uniformen in gebruik genomen (zie hoofdstuk 5). Het 
Gilde is dan echter over zijn hoogtepunt heen, ook al heeft men een eigen praalwagen in de 
carnavalsoptocht. Er zijn vernielingen aan het schietterrein, en het vendelen 'zit in het slop'. 
Ook in 1972 verdwijnt de drumband. 
 Na 1975 worden er geen aantekeningen meer gemaakt in het Gildeboek. Er is echter 
nog Koningschieten tot en met 1976. Voordien waren er echter al strubbelingen binnen het 
bestuur. De voorlaatste voorzitter B. van Houtert is na ruzie met G.Tax opgestapt. Deze 
laatste werd toen in 1973 voorzitter. Hij wordt ervan beschuldigd dat t.g.v. zijn wanbestuur de 
Gilde-activiteiten in 1976 kwamen stil te liggen. De Gilde-attributen werden verspreid 
opgeslagen. De uniformen werden opgeslagen bij Jan Lamers. De financiën bleven onder 
beheer van de laatste penningmeester de heer C. van Boxtel. Het Koningszilver kwam terecht 
bij de laatste Koning Jo Theunissen. Een aantal Gildebroeders is overgegaan naar een ander 
Gilde (m.n. dat van Vianen), echter de meeste hebben zich geheel teruggetrokken uit het 
Gildewezen. Na de herstart in 1979 zullen velen toch weer terugkeren. 
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2:  1979-2004 
 
 In 1978 ontstond bij de heren P.(Piet) van Haren en C.(Christ) van den Bosch van de 
Cuijkse Foto Archief Dienst de behoefte een nieuwe Cuijkse activiteit te ontwikkelen. Zo werd 
het idee geboren het Sint Antonius en Martinusgilde te heroprichten. Om problemen zoals 
welke leidden tot het stilvallen van het Gilde te voorkomen, werd gezocht naar een bestuur 
dat geen binding had met het Gilde. Ook in later jaren bleef men 'neutrale' bestuursleden 
aantrekken. Om deze reden gaat de overheid niet in het uniform gekleed. In samenwerking 
met de toenmalige Cuijkse burgemeester de heer H. Hennekens en de voorzitter van de 
Kring van Schuttersgilden Land van Cuijk Baron de Weichs de Wenne, werden toen als 
bestuursleden aangezocht mr. P.(Peter) Stouthart, advocaat te Cuijk, ing. F. van der Aa, 
directeur Campina te Rijkevoort, en G.A. (Frits) Gerards, adjudant der Rijkspolitie te Cuijk (zie 
bijlage 3). De heroprichtingsvergadering vond plaats op 6 februari 1979 in restaurant de 
Korenbeurs, in het bijzijn van het dagelijks bestuur van de Kring van Gilden Land van Cuijk, 
en 6 ('voormalige') Gildebroeders. De eerste ledenvergadering vond plaats op 19 november 
1979 in het gemeenschapshuis 'Den Oeiep'. Bovengenoemde heren zijn dan resp. voorzitter, 
penningmeester, en secretaris (zie bijlage 7). De penningmeester kan nog beschikken over 
een netto bedrag van 5610,35 dat in de stille jaren op diverse rekeningen heeft gestaan. Van 
het prijszilver kon niet alles worden gelokaliseerd. Het Koningszilver is wel compleet bewaard 
gebleven. Als Gildehuis werd gekozen voor café 'De Toerist' aan de Grotestraat. Op de 
ledenvergadering van 27 februari 1980 zijn statuten opgesteld. Deze werden op 18 november 
1980 notariëel vastgelegd ten kantore van mr. H.A.J. van den Berg te Cuijk. Het Gilde was nu 
weer een rechtspersoonlijkheid geworden. In 1982 wordt het Gilde ingeschreven bij de Kamer 
van Koophandel te 's-Hertogenbosch eerst onder nummer V 217164, later onder nummer 
40217164. 
 De activiteiten zijn echter al eerder gestart. Op 29 mei 1980 is er voor de eerste maal 
weer Koningschieten, en vanaf juni datzelfde jaar wordt er regelmatig geschoten bij de KSV-
Wilhelmina te Oeffelt (later verhuisde men naar de KSV-Juliana). Op zondag 6 juli 1980 
moeten alle Gildebroeders zich met hun uniform melden bij het Gildehuis. In samenwerking 
met meester-kleermaker Huub Kessels wordt voor iedereen een zo goed mogelijk passend 
uniform gezocht, of gemaakt. De ledenlijst telt dan 33 namen. Op 17 januari 1981 is de eerste 
Teerdag, en later dat jaar wordt weer deelgenomen aan de Gildedagen. In datzelfde jaar 
presenteert het Gilde zich aan de Cuijkse bevolking bij de opening van de Molenstraat. We 
mogen dan ook wel stellen dat in 1981 het Gilde weer helemaal terug is. 
 In 1981/1982 wordt het bestuur vervangen. Er volgt nu een periode van stabiliteit 
waarin het Gilde gestaag groeit. Het bestuur streeft ernaar het verloren gegane imago te 
herstellen. Men doet dit door zich regelmatig te presenteren aan de Cuijkse gemeenschap. 
Zo was het Gilde o.a. te zien bij de opening van het 'Kruishout', diverse braderieën, de 
verenigingen-manifestaties in de Schouwburg, de Anjerfondscollecte, en het jaarlijkse St.-
Maartensfeest. Ook organiseert men een tentoonstelling in Museum Ceuclum van de Cuijkse 
Foto-Archief Dienst. De opening vond plaats op 25 mei 1985, en werd verricht door 
burgemeester C. van der Rakt. Vanaf die tijd verschijnen er ook regelmatig mededelingen in 
het parochieblad, in de locale kranten (zie hoofdstuk 10), sinds mei 1989 op de kabelkrant en 
in de negentiger jaren kwam er een eigen internet site. Om de financiële positie te versterken 
worden er stickers verkocht, en is er een donateursactie. De buurtvereniging 'Haagsestraat' 
organiseert ca. éénmaal per jaar een bingo-avond ten bate van het Gilde. Later is men dit zelf 
gaan doen. 
 Ook buiten Cuijk stelt het Gilde zich actief op. De Kring- en Federatie-vergaderingen 
worden nu bijgewoond. M.n. Gildemeester P.Vis stimuleert dit ten zeerste. Dit alles leidde 
ertoe dat de organisatie van de jaarvergadering van de Kring van Gilden Land van Cuijk voor 
1990 werd toegewezen aan het Cuijkse Gilde. Daarnaast is men consequent aanwezig op de 
Gildedagen. Alleen op 11 mei 1986 werd de Gildedag in Groeningen gemist omdat er geen 
tamboers waren. In 1983 worden diverse Gildeattributen (o.a. zilvervesten, Koningsjuweel, 
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uniform) uitgeleend aan het Noordbrabants Museum voor de tentoonstelling 'Gilden in 
Brabant'.  Van alle activiteiten wordt regelmatig verslag gedaan in de 'Gildetrom' (zie 
hoofdstuk 10). 
 Alle presentaties van het Gilde mochten echter niet verhelpen dat sinds 1984 de 
gemeente geen subsidie meer verstrekt aan het Gilde. Ook eigen nalatigheid is hieraan 
debet. De aanvankelijk nog verstrekte halve subsidie van 300,- werd nog teruggeëist. Het 
jaar daarop ontzegt de gemeente Oeffelt het gilde het gebruik van Oeffeltse schietterreinen 
(zie hoofdstuk 6). Dit betekent niet alleen dat het Gilde geen accommodatie meer heeft om 
haar concoursen te organiseren, maar ook haar belangrijkste bron van inkomsten kwijt is.       
            
 Naast presentatie wordt ook aandacht besteed aan documentatie. In 1983 wordt de 
'Gouden Guld' door de Kring van Gilden Land van Cuijk uitgegeven t.g.v. haar 50-jarig 
bestaan. Deze uitgave werd mede mogelijk gemaakt door het Cuijkse Gilde, en het wordt 
uitgebreid in dit boek besproken en afgebeeld. Vanaf 1984 wordt het Gildeboek weer 
ingeschreven. Tijdens de jaarvergaderingen worden de aantekeningen over het betreffende 
jaar voorgelezen. Sinds 1987 wordt er een jaarverslag gemaakt. Een kopie daarvan wordt in 
bewaring gesteld bij de Archiefdienst Land van Cuijk. Op 8 januari 1987 is wederom een deel 
van het Gildearchief (o.a. het tweede Gildeboek) in bewaring gesteld bij deze Archiefdienst. 
Naast het geschreven woord is men ook gestart met een foto-archief. En uiteraard is deze 
beschrijving van de recente geschiedenis ook een bijdrage tot de documentatie. Een eerste 
versie verscheen in 1985. Op kosten van de gemeente zijn toen 100 exemplaren 
aangemaakt. 
 Tot 1985 organiseerden de schutters hun Kringtoernooien te Oeffelt. Nadat dit niet 
meer mogelijk was, en er tussen de schutters wat strubbelingen ontstonden, is het 
organiseren van toernooien volledig gestaakt. De laatste maal was een bekerconcours dat op 
21 september te Overloon werd verschoten. Ook het deelnemen aan toernooien is daarna 
nagenoeg tot stilstand gekomen.  
 Door dit alles kwam in de jaren 1985/1986 het voortbestaan van het Gilde in gevaar. 
Er waren geen inkomsten (behoudens de contributie), en het ledental liep terug. Dit laatste 
m.n. door het vertrek van actieve schutters. Ook de penningmeester stapte op. Dit leidde 
ertoe dat de financiële administratie en positie niet optimaal was. Mede door het organiseren 
van alternatieve activiteiten (middag/avond uit met familie en introducés), en het actief erbij 
betrekken van de Gildezusters, wist men de moed er toch in te houden. Het aantrekken van 
nieuwe leden bleef moeilijk. Men heeft wel twee jonge en goede tambours weten aan te 
trekken. De financiële administratie werd in 1987 door een buitenstaander (wijlen de heer Th. 
Jansen) in orde gebracht. Eerst in juni 1991 lukte het een nieuwe Deken Schatbewaarder aan 
te stellen (A. van de Boom). Na zijn overlijden in juni 1993 werd de functie van Deken 
Schatbewaarder officieel overgenomen door de Gildemeester die hiermee een dubbelfunctie 
vervulde. Eerst in 1999 was er weer een volledig bestuur (zie bijlage 6). Mede door het 
verkrijgen van een eigen schietterrein in 1995 werd het Gilde weer nieuwe vitaliteit 
ingeblazen. Dit leidde o.a. tot de aanschaf van een nieuw vaandel en nieuwe uniformen. Ook 
kwam er weer ruimte en aandacht voor de dienstbaarheid aan de gemeenschap. Vanaf 1998 
wordt door het Gilde gecollecteerd voor de Nationale Collecte Verstandelijk Gehandicapten. 
 
De gemeentelijke herindeling 
 Door de gemeentelijke herindeling per 1 december 1993 kwamen nu ook de dorpen 
Linden, Beers en Haps bij de gemeente Cuijk. Op initiatief van het Lindense Gilde komen de 
Overheden van de zes Cuijkse Gilden (Cuijk, St. Agatha, Vianen, Haps, Beers en Linden) 
regelmatig bijeen waarbij één van de Gilden bij toerbeurt gastheer is. Dit gezamenlijk overleg 
heeft o.a. geleid tot het gezamenlijk indienen van subsidie aanvragen. Ten gevolge van de 
harmonisatie van de subsidies wordt sinds 1997 weer subsidie ontvangen in 4 jaar 
opgebouwd tot 400,- per jaar.  
 Een andere gezamenlijke activiteit is het organiseren van het jaarlijkse Gemeente 
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Koningschieten op de tweede zondag in mei, waarbij de gemeente het prijsschild schenkt 
(eerste schieting mei 1994 te Linden). De eerste maal dat dit in Cuijk plaatsvindt is in 1996 op 
de sportvelden van SIOL. Ook bezoekt men in uniform gezamenlijk de nieuwjaarsreceptie 
van de gemeente.  
Een en ander leidde tot een betere communicatie tussen de gemeente en de Gilden. Bij de 
invoering van de nieuwe wapenwet en de milieuwetten eind 90-er jaren bleek dit van groot 
belang. 
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3:  HISTORISCHE VONDSTEN 
 
 In de tachtiger jaren zijn er diverse historische vondsten gedaan, zonder dat daar door 
het Gilde speciaal naar is gezocht. Het betreft zowel vondsten van documenten, als van 
Gildezilver. 
 De serie vondsten begon met het terugvinden van het 'oudste Gildeboek' dat de 
periode van 1644 tot 1811 beschrijft (zie voorwoord). Het boek werd door de heer Douma van 
de Archiefdienst Land van Cuijk gekocht van een particulier. Het is thans eigendom van deze 
dienst, en bevindt zich in Grave. Bestudering ervan leert o.a. dat in 1737 ene Jan Mooren 
voor de derde achtereenvolgende maal de vogel afschiet, en daarmee Keizer wordt. Vòòr 
deze vondst was het bestaan van enig Keizer niet bekend. 
 Begin 1987 komen er te Reijen tijdens een zolderopruiming 13 percamenten 
tevoorschijn allen betrekking hebbende op het Cuijkse Gilde. De eigenaar, de heer Band, 
schenkt deze aan de Archiefdienst Land van Cuijk. Het gaat om 13 documenten van 
uitstekende kwaliteit, waarvan sommigen zijn voorzien van één of meerdere zegels. Twaalf 
ervan betreffen acten van koop, verkoop, en schenking. Ze dateren uit de zestiende en 
achttiende eeuw. Eén van deze twaalf documenten is gedateerd in 1505. Dit is thans het 
oudste document betreffende het Gilde, en is aanzienlijk ouder dan het tot dan toe oudste 
voorwerp, zijnde het Koningsjuweel uit 1635. 
 Het dertiende document is een Gildereglement, en is door de Schout en Schepenen 
opgetekend in 1515. Van dit regelement was slechts een copie uit 1886 bekend. In het 
hierboven genoemde Gildeboek is in de notulen van 17 juni 1737 sprake van het reglement 
als een 'gildenbrief ... die omtrent 200 en tweentwintig jaeren oud is'. Dit moet dus het 
teruggevonden reglement uit 1515 zijn. Een foto op ware grootte werd bij gelegenheid van het 
Koningschieten van 1987 aangeboden aan de gemeente. 
 Niet alleen het Gildeboek levert informatie op. In het doop-, trouw-, en begravenisboek 
van de St.-Martinuskerk doet de heer Douma (alweer) een vondst uit de tijd dat deze kerk 
werd overgedragen aan de protestantse gemeenschap. Op 13 oktober 1665 schrijft de 
pastoor in dit boek dat het Gildezilver uit de kerk is verwijderd, en in veilgheid gebracht. 
 Tijdens de Gildetentoonstelling in Museum Ceuclum van de Cuijkse Foto-Archief-
Dienst in 1985 bracht ene mvr. Dinnisen-Werts een copie van het 'Reglement van orde' uit 
1921. Hierin wordt de procedure van het Koningschieten beschreven. Het orgineel is via haar 
vader (ooit Cuijks Gildebroeder) in haar bezit gekomen, maar zij wilde dit niet afstaan. 
 In de zomer van 1983 organiseerde het Noordbrabants Museum te s'-Hertogenbosch 
een tentoonstelling over het Gildewezen. In de catalogus van deze expositie ontdekte men 
een Koningsschild uit 1725 (Koning: Theodurus Kessels) van het Cuijkse Gilde. Het schild is 
eigendom van het museum (inventaris nummer 8720). Het bestaan ervan was het Gilde niet 
bekend, ook de naam van de Koning was niet bekend. 
 In deze tijd kwamen ook twee programmaboekjes van de Cuijkse kringgildedag uit 
1963 tevoorschijn. Het Gilde bezat geen eigen exemplaar, en andere exemplaren waren niet 
bekend. Eén van de boekjes is dan ook in het archief te Grave in bewaring gesteld. 
 In begin 1987 ontdekt een attente Gildebroeder uit Veldhoven bij een inboedelverkoop 
te Waalre drie Cuijkse Koningsschilden. De eigenaresse is familie van de vroegere Cuijkse 
burgemeester van de Mortel. Gildemeester P. Vis heeft deze drie schilden toen prive aange-
kocht. Het betreft de schilden uit 1782 (Derck Driessen), 1786 (Johannus Theodorus 
Rijsouw), en 1909 (Willem Michiels). 
 Begin 1988 worden wederom Cuijkse Koningsschilden opgespoord, en wel zes stuks 
door de heer J. Oomen uit Eindhoven. Hij ontdekte een catalogus uit 1903 met daarin 
beschreven de antiekverzameling van jonkheer Van den Bogaerde van het kasteel te 
Heeswijk. Hierin worden vermeld zes Cuijkse Koningsschilden uit de jaren 1781, 1801, 1809, 
1819, 1828, en 1863. Hij ontdekte ook dat enige jaren daarvoor een deel van deze 
antiekverzameling was verkocht. In de catalogus van deze eerdere verkoping komen nog 
eens drie Cuijkse Koningschilden voor, en wel uit de jaren 1782, 1786, en 1822. Van deze 
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laatste waren er twee teruggevonden in Waalre, te weten 1782 en 1786. Hier bleef het echter 
niet bij. In de verzameling van een Brusselse Gildezilververzamelaar ontdekte hij zes Cuijkse 
Koningsschilden uit 1781 (Andris Lovendael), 1801 (J.D. Groen), 1809 (H. Smits), 1819 (Hen-
drik Claasens), 1828 (Joannes Lucius), en 1863 (H. Dekkers). Dit zijn dus de zes schilden die 
worden genoemd in de catalogus van jonkheer Van den Bogaerd. De schilden blijven eigen-
dom van de Brusselse eigenaar. Echter het Gilde beschikt wel over foto's ervan, en over de 
tekst erop. In totaal is dus de verblijfplaats van tien Koningsschilden ontdekt. Hiervan zijn er 
drie naar Cuijk teruggekomen (zij het als prive eigendom). Van alle schilden (behalve 1819) is 
wel de tekst bekend. 
 
 In 1997 werd het Gilde benaderd door een voormalig bestuurslid van de Parochiele 
Armenzorg welke vroeger deel uitmaakte van het Gilde, met de mededeling dat in haar 
archief twee boeken met oude administratie aanwezig waren. Het ene boek is getiteld 
‘Renteboek behelsende de inkomsten van den huijsarmen van Cuijk en Heeswijk onder de 
administratie van het Broederschap van St.Antoneus en St. Martinus binnen Cuijk’. Het 
tweede is getiteld ‘Register vande Incompstentoebehorende den Huijsarmen tot Cuijk Cuijk: 
bestaande uit Landerijen, Coren, erff ende lossrenten, gevest op de Gildtmeesters van Sunte 
Maarten ende Sunte Antuenis Broederscap vernieut ende beschreven den XVen Februarij 
1647’. Het eerste boek is niet expliciet gedateerd maar de aantekeningen erin lopen parallel 
aan die in het andere boek, ook verwijzen de boeken naar elkaar en zijn ze gelijk van 
constructie. Het lijkt daarom veilig aan te nemen dat het Renteboek eveneens dateert uit 
1647. Beide boeken bevatten aantekeningen omtrent koop, verkoop, schenkingen en pacht 
van roerende en onroerende goederen. Het laat goed zien hoe rijk het Gilde was en hoe oud. 
Op pagina 5 van het Renteboek lezen we dat ene Hermen Geurts uit Sint Agatha jaarlijks 
twee malder rogge afdraadt volgens een contract (Segel en brieven) daterend uit 1453. Dit is 
de oudste terugverwijzing tot heden bekend. 
 
 De nauwe relatie tussen Gilde, Martinusparochie en de Parochiale Armenzorg deed 
vermoeden dat er nog meer gegevens te vinden moesten zijn. Dit werd begin 2000 bevestigd 
door de heer Graat uit Haps, amateur heemkundige die het archief in de pastorie van de 
Martinuskerk had onderzocht. Hij vond hierin diverse verwijzingen naar het Gilde. Zo ontdekte 
hij dat het Gildezilver dat op 13 oktober 1665 uit de kerk werd gehaald, naar Venlo is gebracht 
(met nog meer goederen uit de kerk) en door pastor Erbertus Emberti in 1680 weer is 
teruggehaald. 
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4:  DE ZILVERSCHAT 
 
 De zilverschat anno 1990 bestaat uit: 
1 Koningsjuweel (1635) met daaraan bevestigd een 
'halve' vogel (1984) 
1 Koninginnekroon 
1 Commandantssikkel (1710) 
3 Officierssikkels (ca. 1850) 
78 Koningsschilden (t/m 1988, waarvan 71 stuks 
van voor 1960) 
Diverse prijsschildjes (waarvan slechts 2 van voor 
1979) 
Daarnaast is de verblijfplaats van nog eens tien 
koningsschilden bekend (zie hoofdstuk 3).  
 De 71 Koningsschilden van voor 1960 zijn 
beschreven in de 'Gouden Guld'. Circa 50 hiervan 
zijn bevestigd op twee zilvervesten. De overige zijn 
opgeslagen. In de loop der jaren is de bevestiging van de schilden nogal eens gewijzigd. Dit 
heeft tot gevolg gehad dat in de schilden gaten zijn gemaakt. Tevens zijn diverse schilden 
flink gedeukt en gescheurd, maar de inscripties zijn i.h.a. nog zeer duidelijk. In 1975 is bij de 
gemeente een renteloze lening van 500,- afgesloten t.b.v. de restauratie van het zilver. Wat 
hiermee is gedaan, is niet bekend. 
 In de 60-er en 70-er jaren is besloten de aanmaak van Koningsschilden voor enige 
jaren op te sparen, en dan meerdere tegelijk te bestellen (op kosten van het Gilde). Er zijn 
toen wel teksten ingeleverd, maar schilden zijn nooit besteld.  
 De eerste uitbreiding van de zilverschat vond plaats in 1984. Gelijktijdig werden bij de 
firma Andriessen te Helmond 3 Koningsschilden (1982, 1983, 1984) en een halve zilveren 
vogel besteld. De vogel hangt thans aan het Koningsjuweel, en kostte 1200,-. Ten tijde van 
Jolles (ca. 1930) was de oude vogel reeds 'gevlogen'.  
 In 1985 werd het kroontje gerestaureerd door de firma Andriessen. In 1988 werd door 
dezelfde firma het Koningsjuweel gerestaureerd. Dit was mogelijk dank zij een subsidie van 
1000,- van de Industriële Kring Land van Cuijk en Noord-Limburg. In het kader van de 

Tachtigjarige oorlog werd Cuijk in 1635 geplunderd en platgebrand door Kroatische troepen. 
Het is goed denkbaar dat toen ook het Gildezilver verloren is gegaan. Het Koningsjuweel is 
het oudste stuk en stamt uit datzelfde jaar 1635. Op Gildedagen trekt het altijd veel 
belangstelling en het is ook diverse malen geëxposeerd (Noordrabants Museum, den Bosch / 
1983; Gildetentoonstelling Cuijk / 1985; Gildetentoonstelling, Grave; Museum voor Religieuze 
Kunst, Uden / 2000) 
 In 1972 is een lijst opgemaakt van prijszilver gewonnen tussen 1922 en 1972 (zie 
bijlage 1a). Hiervan is na de heroprichting in 1979 nog slechts één teruggevonden. Voorts 
bezit het Gilde nog een prijsschildje uit 1963, overgebleven van de eigen Gildedag (dus niet 
zelf gewonnen). Voor 1960 had de Koning een wandelstok met een zilveren knop. Ook deze 
bestaat niet meer. 
In 1994 zijn er drie kleine zilvervesten gemaakt door een Gildezuster. Op één ervan zijn 
koningsschilden bevestigd, op de andere twee is prijszilver bevestigd alsmede prijsmedailes 
die in vroeger jaren aan de top van het vaandel hingen. 
 In vroeger dagen werd het prijszilver uitgestald in de 'zilverkast', welke in het Gildehuis 
hing. De zilverkast is ooit gemaakt door de heer Aben bij de meubelfabriek Werten, met de 
naam van het Gilde erin gebijteld. Na jaren van omzwervingen werd hij ontdekt in de kelders 
van de VVV/Foto Archief Dienst. Toen het pand aan de Grotestraat in 19.. werd afgebroken, 
is de zilverkast opnieuw verdwenen. 
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5:  HET UNIFORM 
 
 Vóór 1960 bestond het uniform slechts uit een pet en een sjerp. In 1960 kwamen 
echte uniformen, in de wandeling 'politiepakken' genoemd. Ook de nieuw opgerichte 
drumband werd in uniform gestoken. Toen in 1972 wederom nieuwe uniformen kwamen, zijn 
de oude verkocht. 
 Op 12 augustus 1972 kwamen er weer nieuwe uniformen. Het ontwerp is ontleend aan 
een middeleeuws tafereel op een Grolsch-kalender, en uitgewerkt door dhr. Essink. Het 
bestaat uit een groene kniebroek en een rode jas met losse witte kraag en witte manchetten. 
Het wordt gecompleteerd door een zwarte vilthoed met witte veer, riem, witte kniekousen en 
zwarte schoenen. De officieren hebben een groene veer, en de Koning een rode. Het 
juniorenuniform bestaat uit een rode cape, groene kniebroek/rokje, en een groene baret met 
een witte baretveer. 
 De uniformen zijn gemaakt door de firma 'Henal Kleding' uit Maastricht. De kosten 
hiervoor bedroegen 9956,02. De gemeente schonk 2000,-, en verstrekte een renteloos 
voorschot van 2500,-. Dit werd terugbetaald via subsidies, zes maal 400,- en één maal 
100,-. Door tal van acties en giften van de middenstand en het bedrijfsleven kwamen de 

resterende 4500,- bij elkaar. Zo werd er op 5 mei 1971 een vergunning afgegeven voor de 
verkoop van 8000 loten à 1,-, en een totaal aan prijzen van 750,-. M.n. de wethouder D. 
Schaafsma heeft zich zeer ingezet dit alles te realiseren. 
 De overdracht vond plaats op 12 augustus 1972 op het marktplein tegenover het 
Gildehuis. Gekleed in de oude kostuums gingen een aantal burgers het Gildehuis in, en 
kwamen de echte Gildebroeders vervolgens in hun nieuwe uniform naar buiten. De 
overdracht werd bijgewoond door loco-burgemeester Gerrits en de oud-burgemeester van 
Cuijk dhr. B. van Zwieten, erelid van het Gilde. Na afloop werd feestelijk gerecipiëerd in het 
Gildehuis. 
 Door groei van het Gilde enerzijds, en slijtage 
anderzijds ontstond er langzamerhand een tekort aan 
uniformen. Ook was er geen reservestof om uniformen van te 
maken. Er zijn pogingen gedaan dezelfde stof erbij te krijgen, 
echter na zoveel jaren was dit niet meer mogelijk. Dit betekent 
dat een uitbreiding gelijk staat aan een complete vervanging. 
Hetzelfde geldt voor de hoeden. 
Begin 1998 werd begonnen met acties om fondsen te werven 
voor nieuwe uniformen we. Ze werden vervaardigd door de 
firma van Herp, Music Fashion uit toen Udenhout waarbij er 
bewust voor werd gekozen het vorige model en de 
kleurstelling te handhaven. De mantels van de Koningin en 
Hofdame werden uitgevoerd in goudgeel in plaats van blauw, 
de hoofdkleur van het vaandel. Deze kleur werd ook gebruikt 
in de nieuwe vendels. Zo wordt deze kleur naast het rood en 
groen de derde hoofdkleur. De juniorleden kregen een hes in 
plaats van een cape. Grote financiële  hulp werd ontvangen 
van het Anjerfonds en de Stichting Katholieke Noden. De 
uniformen werden in gebruik genomen met het Koningschieten 
2000. 
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6:  HET VAANDEL 
 In 1960 bestaat het vaandel uit een blauw doek met daarop een aantal oude 
borduurstukken; aan elke kant een patroonheilige, het wapen van Cuijk, en het woord KUYK 
in losse letters. 
Zoals reeds in hoofdstuk 1 vermeld, werd het vaandel verdoekt in 1962 door de zusters uit 
het klooster van St.-Agatha. De kleur van het doek bleef daarbij blauw, passend bij het 
uniform van toen. In 1985 werd het vaandel opnieuw verdoekt. Ditmaal door een aantal 
Gildezusters. De achtergrondkleur is nu donkergroen, wat beter past bij de nieuwe uniformen. 
Volgens 'Jolles' zou het vaandel dateren uit 1809/1810. Maar hierover bestaat geen enkele 
zekerheid. Mogelijk kan bestudering van het oudste Gildeboek nog eens uitsluitsel geven. 
 In december 1990 wordt een 
actie gestart om fondsen te werven 
voor een nieuw vaandel. Een jaar 
later is het streefbedrag voldoende 
dicht benaderd om definitieve stap-
pen te zetten. De belangrijkste 
donateurs waren de RABO Bank te 
Cuijk, en het Anjerfonds. Er is heel 
bewust gekozen voor een moderne 
vormgeving. Het ontwerp van de 
Cuijkse vormgever Henri Elbers is 
gebaseerd op het logo van de 
Martinusparochie. Dit stelt voor Sint 
Martinus te paard met bedelaar, en 
is ontworpen door de Cuijkse 
kunstenaar Berry Hermens. In 
gelijke stijl is een voorstelling van 
Sint Antonius Abt ontworpen. De 
beide patroonheiligen staan in een 
goudgele achtergrond. In het rode 
kader ontstaan door onderbrekin-
gen in de hoeken een aanduiding van het Bourgondische kruis alsmede 8 rode merletten op 
een goudgele achtergrond zoals in het wapen van Cuijk. Het vaandel is gemaakt van japanse 
zijde in mozaiktechniek (1.80m x 1.80m) en is gemaakt door mevr. J. Willigers-van Heugten 
van vaandelatelier Waters. Het werd op 17 januari 1993 (Sint Antoniusdag) gewijd. Het oude 
vaandel hangt permanent in de Martinuskerk. 
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7:  HET SCHIETTERREIN 
 
 Tot 1960 was er geen aparte Schutterij. Er werd alleen Koninggeschoten, en wel in de 
wei van 'Moeke van Erp', aan de Waaistraat/Katwijkseweg, thans Vorstendom geheten. 
Voordien werd er geschoten op een terrein dat thans de parkeerplaats is naast het arbeidsbu-
reau. Het Gilde bezat vroeger diverse onroerende goederen. Mogelijk dat bovengenoemde 
terreinen hiertoe behoorden. Er bestaan hieromtrent geen documenten meer. Het is evenwel 
goed mogelijk dat het Gilde onroerende goederen bezit zonder dit te weten. Tot in de 70-er 
jaren werd er door de heer J. van de Berg 30,- per jaar aan 'pacht' betaald. Het zou hier 
gaan om een stuk grond langs de Maas, kadastraal bekend als sectie D1, nr 1748. Volgens 
het kadaster is deze grond eigendom van de heer van de Berg, wiens vader het gekocht zou 
hebben van de Cuijkse notaris Kranenburg. Het kadaster zegt niets over vruchtgebruik. 
Volgens de heer van de Berg ging het om 'tiendrecht', dat inmiddels zou zijn afgeschaft. Door 
de gemeente Cuijk is nog een computersearch van het kadaster gedaan, maar dit leverde 
niets op. 
 In 1960, toen er uniformen kwamen, werd binnen het Gilde een aparte Schutterij 
geformeerd. Het schieten speelde zich af bij het ‘Brouwersbos’ (Heeswijkse Kampen) op een 
stuk terrein dat door de gemeente beschikbaar werd gesteld. In 1967 werd een vergunning 
afgegeven om hier een schietterrein in te richten met 6 palen (zie bijlage 8). Op dit terrein 
kwam toen ook een houten onderkomen dat fungeerde als kantine, niet als Gildehuis. Dit 
schietterrein bleef functioneren tot in 1977 de activiteiten kwamen stil te liggen. 
 Tijdens de slapende periode is het schietterrein volledig vernield. Alleen de betonnen 
sokkels van de palen zaten nog in de grond. Het terrein was 3 jaar niet meer gebruikt, en 
daarmee vervalt automatisch de vergunning. Van 1980 tot en met 1986 is dit terrein nog 
gebruikt alleen voor het Koningschieten. Per gelegenheid werd dan een paal opgericht. 
Alleen in 1982 week men eenmalig uit naar Vianen i.v.m. de nieuwbouw-activiteiten in de 
Heeswijkse Kampen. Deze activiteiten waren van een zodanige omvang dat in 1988 het 
terrein verdween onder de uitbreidingsplannen. Het terrein is nu verdwenen onder het asfalt 
van de hoek Bostulp/Heggerank. 
 In 1987, 1988 en 1989 is Koninggeschoten in een weiland nabij het oude terrein. Voor 
de overige schietactiviteiten zoals de eigen concoursen, weken de schutters uit naar Oeffelt. 
Aanvankelijk was men te gast bij de K.S.V. Wilhelmina. Maar na ca. 1 jaar verhuisde men 
naar de K.S.V. Juliana wegens de hoge kosten. 
 Echter in 1985 besloot de gemeenteraad van Oeffelt dat verenigingen van buiten 
Oeffelt niet langer meer vergunning krijgen om op Oeffeltse schietterreinen hun concoursen 
te organiseren. Wel mogen zij Oeffeltse concoursen bezoeken als gast. Als enige argument 
werd opgegeven: 'mogelijke overlast'. Uit een gesprek met de burgemeester bleek echter dat 
officieel nooit een klacht was ingediend. Tussen de regels door kon men beluisteren dat de 
gemeente Oeffelt het schietterrein van de K.S.V. Juliana wil opheffen. Protesten mochten dan 
ook niet baten. Wel werd toestemming gegeven het lopende seizoen af te wikkelen. 
 Er wordt dan in augustus 1985 bij de gemeente Cuijk een vergunning aangevraagd 
voor het inrichten van een schietterrein gelegen elders in de Heeswijkse Kampen. De 
gemeente wijst dit verzoek af, en zij stelt daarbij dat het practisch gezien eigenlijk ondoenlijk 
is (wegens de wettelijke bepalingen) een ander terrein te vinden. Er breekt nu een tijd aan 
waarin de schietactiviteiten langzaam maar zeker afnemen, schutters het Gilde verlaten, en 
de Schutterij wordt opgeheven.  
 In 1988 doet men wederom een poging een eigen schietterrein in te richten. Men vond 
tenslotte de heer Janssen Lok bereid om een stuk van zijn grond te verhuren aan het Gilde 
voor 400,- per jaar. Dit terrein is gelegen aan de Zevenhutten, tegenover de nieuwe begraaf-
plaats. Met de gemeente is afgesproken dat zal worden toegewerkt naar een situatie met één 
schietpaal met kogelvanger voor permanent gebruik, en toestemming voor meerdere palen 
zónder kogelvanger voor drie grote activiteiten per jaar. Wegens de kosten is het cruciale 
punt hierbij de bouw van de paal met een kogelvanger.  



Geschied04g            14 

Gildemeester Piet Vis ontwerpt dan een lichtgewicht kogelvanger welke door het Ministerie 
van Defensie wordt goedgekeurd. Tot het inrichten van een schietterrein kwam het echter 
nooit. Wel werd steeds sterker overwogen over te gaan op het kruisboogschieten. 
 
1995, een nieuw schiettterrein 
In een schrijven van de gemeente d.d. 24 oktober 1995 wordt toestemming verleend een 
schietlokatie in te richten 'op het gebied ten zuiden van- en aangesloten aan het sportpark de 
Groenendijkse Kampen'. Er wordt een stalen kantelpaal geplaatst met daarop de kogelvanger 
van eigen ontwerp en een paal voor kruisboogschieten. De toenmalige Gildemeester Piet Vis 
schafte prive een kruisboog aan welke hij in 1996 aan het Gilde schonk bij gelegenheid van 
zijn Koningschap. In 1997 wordt een schietmast geplaatst met een wettelijk goedgekeurde 
ricochetkogelvanger van de firma Jansen Products. Er wordt geen officiële vergunning 
afgegeven. Dit wordt aangehouden i.v.m. de collectieve sanering van alle schietterreinen in 
de gemeente daartoe gedwongen door de nieuwe milieuwetgeving. Uiteindelijk wordt in 2001 
de milieuvergunning afgegeven. De eerste officiële activiteit op het nieuwe terrein is het 
Koningschieten in 1996. Een jaar later wordt de onderlinge competitie gestart die in 1985 
noodgedwongen was gestopt. Gaandeweg wordt de infrastructuur uitgebouwd zoals hekwerk, 
bestrating en berging. 
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8:  HET GILDEHUIS 
 
 In het tijdsbestek van 1960 tot 2000 is er diverse malen van Gildehuis gewisseld. Er is 
nooit een eigen Gildehuis geweest. Altijd fungeerde een café als zodanig. In 1960 was dit 
café 't Zwaantje (Wijsbek), gelegen tegenover het schietterrein van toen (thans de 
parkeerplaats naast het arbeidsbureau). In dit Gildehuis hing nog een kast met daarin bordjes 
met de namen en functie van de Gildebroeders.  
 Ten behoeve van de bouw van het huidige winkelcentrum 't Zwaantje werd het 
Gildehuis afgebroken. Men verhuisde daarom in 1963, in de extreem koude maand januari 
(Elfstedentocht, de Maas dichtgevroren) naar cafe 'De Toerist' (J.Zeelen-Verweyen). In 1973 
werd opnieuw verhuisd, en wel naar café 'De Smidse' (A.Kroon). Na een onbekend aantal 
jaren verhuisde men naar cafe 'Nieuw Centrum' in Cuijk-noord. Hier bleef men tot de stille 
periode in 1977. 
 De eerste ledenvergadering in 1979 na de heroprichting vond plaats in 
gemeenschapshuis 'Den Oeiep'. Besloten werd café 'De Toerist' (J.Zeelen) wederom tot 
Gildehuis te kiezen. Dit is tot op heden (2004) zo gebleven.  
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9:  KONINGSCHIETEN 
 
 Traditiegetrouw wordt Koninggeschoten op tweede Pinksterdag. Dit vond tot en met 
1986 plaats op het schietterrein bij het Brouwersbosje (met als uitzondering 1982). Nadat dit 
terrein was verdwenen, werd geschoten op diverse locaties in de directe nabijheid ervan.  
 Op de ledenvergadering van 2 maart 1984 is een huishoudelijk reglement 
aangenomen dat het Koningschieten regelt. Dit reglement is gebaseerd op het reglement dat 
staat opgeschreven in het tweede Gildeboek, dat op zich weer een kopie is van het reglement 
uit 1515 dat in 1987 werd teruggevonden. 
 Aan het Koningschieten mogen meedoen alle Gildebroeders van 19 jaar en ouder. De 
Koning moet een Koningin kiezen uit de Gildezusters. Het Koningspaar is vrij in het wel of niet 
benoemen van een hofdame. Indien men drie maal achtereen koning is geweest, dan wordt 
men Keizer. Voor zover nu bekend is dit ooit éénmaal voorgekomen, en wel in 1737 (zie 
hoofdstuk 3). Er zijn te weinig jeugdleden om Jeugdkoning te schieten. Wel heeft in 1984 het 
publiek kunnen mee schieten op een publiekspaal. Sinds 1987 wordt enige dagen voor het 
Koningschieten de vogel versierd door de Gildezusters, in principe ten huize van, en op 
kosten van de Koning: het 'pelen' van de vogel. 
 Vermeldenswaard zijn de volgende twee gebeurtenissen. Bij het aanbieden van de 
erewijn door de burgemeester in 1981 ontstonden er problemen rond de nieuwe Koning (Bert 
Hemmen). Tijdens de daaropvolgende spoedvergadering trok hij zich terug uit het Gilde. Zijn 
functie is dat jaar toen waargenomen door de voorgaande Koning (Piet van Haren). In overleg 
met de gemeente wordt sinds 1984 de erewijn namens de gemeente aangeboden in het 
Gildehuis i.p.v. in het gemeentehuis. Hierdoor is het mogelijk geworden dat alle Gildebroeders 
en -zusters hierin meedelen. 
 In 1987 werd er Koninggeschoten in twee bedrijven. Op de oorspronkelijke datum was 
het vreselijk slecht weer. Na de mis en de koffietafel werd besloten het eigenlijke schieten 
twee weken uit te stellen. En aldus werd er twee weken later geschoten, zonder 
vertegenwoordigers van de kerkelijke en wereldlijke overheden, maar wel met prachtig weer. 
In 1992 gebeurde iets soorgelijks. 
 Zoals hiervoor reeds vermeld, zijn er uit de 60-er en 70-er jaren geen Konings-
schilden. Vanaf 1982 zijn er weer schilden (in 1984 aangeschaft met terugwerkende kracht, 
zie bijlage 1b). Het schild wordt betaald door het Gilde, en de Koning (verplichte minimale 
eigen bijdrage 200,-). De schilden werden allemaal besteld bij de firma Andriessen uit 
Helmond. 
 De lijst van Koningen na 1960 zoals afgedrukt in de 'Gouden Guld' is niet volledig. Een 
vollediger lijst is te vinden als bijlage 4. Ondanks het vele nalezen en navragen, bleek het 
bijna niet mogelijk de lijst compleet te krijgen. Hetzelfde geldt voor de lijst met leden van de 
overheid (zie bijlage 6). Het is verwonderlijk hoe snel men vergeet, zelfs over zijn eigen 
Koningschap.  
 In 19.. en 1993 was er ook voor het publiek de mogelijkheid te schieten op een eigen 
vogel. Daartoe was op de paal een metalen frame geplaatst waarop twee vogels werden 
geplaatst: een fraai 'gepeelde' vogel voor de Gildebroeders, en een kale vogel voor het 
publiek. 
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10:  LEDENBESTAND 
 
 Het Gilde onderscheidt Juniorleden (tot en met 18 jaar), en Seniorleden (19 jaar en 
ouder). Volgens de statuten is de minimum-leeftijd van leden 16 jaar. Echter, Gildebroeders 
willen hun kinderen bij het Gilde betrekken en hen actief laten deelnemen. Daarom is de 
categorie van Juniorleden ingevoerd. De echtgenotes zijn automatisch Gildezuster, en blijven 
dit, zo zij dit wensen, ook na het overlijden van hun echtgenoot. Zo werd op 20 maart 1983 
gevierd dat wijlen T. (Door) Kuenen-Claassen, weduwe van Jan Kuenen, 60 jaar Gildezuster 
was.         
 Men wordt lid door voordracht van een Gildebroeder. De algemene ledenvergadering 
stemt uiteindelijk over de toetreding. De stemming geschiedt met het zgn. 'bonensysteem': 
een witte boon vóór, en een zwarte boon tegen toetreding. De toetreding wordt bevestigd 
door de eed-aflegging tijdens de Gildemis bij gelegenheid van het Koningschieten of de 
Teeravond (zie bijlage 5). De jaarlijkse contributie in 1989 bedroeg 25,- voor Juniorleden van 
12 tot en met 18 jaar, 50,- voor Seniorleden tot en met 60 jaar, en 35,- voor Seniorleden 
van 61 jaar en ouder.  
 In de periode na de heroprichting zijn vijf Gildebroeders en één Gildezuster overleden, 
t.w. Antoon van den Boom, Jan ('Neus’) Arts, Louis van de Beek, Jan Lamers, Door Kuenen-
Claassen, en Herman Jilesen. De Gildebroeders Arts, Jilesen en van den Boom werden met 
Gilde-eer begraven. De voorlaatste Gildebegravenis was in 1968 toen C. Vergeest door het 
Gilde ten grave werd gedragen. 
 In 1993 wordt het principebesluit genomen om ook dames als volwaardig lid aan te 
nemen. De statuten staan dit niet toe, en dienen derhalve te worden gewijzigd hetgeen anno 
2004 wegens de hoge kosten nog steeds niet is gebeurd. 
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11:  DE "VERHALEN" 
 
 Zoals het een vereniging met een lange historie betaamt, heeft ook het Sint Antonius 
en Martinusgilde zijn overleveringen, sterke verhalen, anecdotes, en geruchten. Waar ze 
vandaan komen, weet niemand, of ze waar zijn, is dubieus. 
 Blijkens de notulen van de heroprichtingsvergadering kwam weer het verhaal naar 
boven dat het Gilde nog grond zou bezitten. Het zou worden uitgezocht. Dit is echter toen niet 
gebeurd, en in de loop der jaren kwam dit onderwerp regelmatig ter sprake. In 1988 is een 
eerste aanzet gedaan om de feiten achter dit verhaal te achterhalen. Echter zonder veel 
resultaat (zie hoofdstuk 6: Het Schietterrein). Het blijft echter de moeite waard hier meer 
onderzoek te doen, want je kunt nooit weten! 
 Al jarenlang circuleert er de anekdote van de 'Klompenkoning'. Ook hier wist niemand 
het fijne van. Zelfs niet Koos Arts, een van de oudste Gildebroeders, en getuige van deze 
gebeurtenis. Gebaseerd op navraag en naspeuringen in het archief, moet het ongeveer als 
volgt zijn geweest. In 1920 was ene Henricus (Harry) Thonen Koning, en moest uit hoofde 
van zijn functie de vogel voor het volgend jaar maken. Hij had daartoe een klos hout in de 
beerput gelegd zodat hij lekker stevig werd. Voorts had hij de vogel aan de onderkant 
voorzien van het blad van een spade. Het gevolg was dat het niet lukte de vogel eraf te 
schieten. De vogel werd er daarom afgehaald, en vervangen door een klomp. Deze werd er 
vervolgens afgeschoten door Coos Vergeest, die daarna de bijnaam van 'Klompenkoning' 
kreeg. De klomp wordt nog genoemd in de tekst van zijn Koningsschild: 'Ik, C.J. 
Vergeest/Vuurde het meest/Op den taaien vogel/Doch die was te plomp/Toen kwam de 
klomp/Dien wist ik zoo te raken/Dat ze me Koning maakten/Cuijk, 14.4.21'. 
 Bovengenoemde verhalen waren noch geheel of gedeeltelijk te achterhalen. Maar van 
anderen lijkt dit bijna onmogelijk. Zo gaat het verhaal dat de oude Gildetrom (die geen 
levende Gildebroeder ooit heeft gezien) ooit in Rusland is geweest. Dat zal dan wel zijn 
geweest tijdens de Franse overheersing, toen Napoleon naar Moskou trok. Dan is er nog een 
hardnekkig gerucht dat de oude Koningsvogel (al verdwenen voor de inventarisatie van 
Jolles, ca. 1930) zich in een Duits museum zou bevinden, en nog Koningsschilden in een 
museum te Hamburg (of was het Bremen?). 
 Soms wordt een gerucht bevestigd. Daarom is het belangrijk dat ze worden 
onthouden, en ze op te schrijven voor wie na ons komen. 
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12: CHRONOLOGISCH OVERZICHT 1960 – 2000   
 
1960: ingebruikname van de eerste echte uniformen, oprichting drumband en schutterij 
 
1961: het gilde deponeert een deel van haar archief bij het Streekarchief 
 
1962: het vaandel wordt verdoekt 
 
1963: Cuijkse Gildedag, 26 mei, bezoeken aan Kevelaar en Brasschaat 
 
1964: bezoek aan Werl (Duitsland) 
 
1967: hinderwetvergunning tot inrichting van een schietterrein op het Brouwersbos 
 
1968: Gildebegravenis Coos Vergeest 
 
1971: Bert van Houtert Nederlands reserve-kampioen Wipschieten 
 
1972: nieuwe uniformen 12 aug., praalwagen in de carnavalsoptocht, opheffing drumband 
 
1974: Bezoek aan paleis Soestdijk bij gelegenheid van Koninginnedag 
 
1976: laatste maal Koningschieten, het Gilde staakt haar activiteiten 
 
1979: heroprichtingsvergadering 6 februari, Eerste ledenvergadering 19 nov. 
 
1980, eerste maal Koningschieten 29 mei, vastlegging statuten 18 nov 
 
1981: Koning Bert Hemmen trekt zich terug 
 
1982: inschrijving bij de Kamer van Koophandel 
 
1983: uitgave Gouden Guld 
 
1984: begin 3e Gildeboek, aanschaf eerste nieuwe zilver (Koningschilden 1982, 1983 en 
1984, en vogel), gemeentelijke subsidie wordt gestopt, het aanbieden van de erewijn bij 
het Koningschieten wordt verplaatst van het gemeentehuis naar het Gildehuis (café De 
Toerist) 
 
1985: organisatie eigen schiettoernooien mag niet meer in Oeffelt, uiteenvallen schutterij, 
restauratie Koninginnenkroon, Gildetentoonstelling in Museum Ceuclum, eerste versie van 
‘Geschiedenis van het Sint Antonius en Martinusgilde’. 
 
1987: 3 Koningsschilden worden teruggekocht uit privé-verzameling te Waalre, eerste 
maal ‘vogel peelen’, Koningschieten 2 weken uitgesteld wegens slecht weer, start 
jaarverslagen, 13 perkamenten komen uit een inboedel te voorschijn o.a. een reglement 
uit 1515 
 
1988: restauratie Koningsjuweel, 6 Koningschilden getraceerd in Brussel 
 
1990: organisatie jaarvergadering Kring Land van Cuijk, start Vaandelfonds (later 
voortgezet als Uniformenfonds) 
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1992: Koningschieten in 2 dagen 
 
1993: nieuw vaandel 17 jan., gemeentelijke herindeling, start gezamenlijk overleg en 
gezamenlijke activiteiten van de 6 Gilden in de gemeente Cuijk, principebesluit dat dames 
volledig lid kunnen worden, Gildebegravenis Deken-Schatbewaarder A. van den Boom 
 
1994: eerste maal Cuijks Gemeente Koningschieten (te Linden) 
 
1995: introductie kruisboog, circulaire ‘Beperking loodbelasting bij het traditioneel 
schieten’. 
 
1996: nieuw schietterrein op de Groenendijkse Kampen, Informatiedag Nieuwe Wetgeving 
Gilden en Schutterijen, organisatie Gemeente Koningschieten op het terrein van 
voetbalvereniging SIOL 
 
1997: plaatsing schietmast met wettelijk goedgekeurde ricochetkogelvanger van de firma 
Jansen Products, gemeentelijke subsidie wederom gestart, start eigen internet site 
 
1998: ‘Aanvullende circulaire Traditioneel schieten’, eerste maal collecteren voor de 
Nationale Collecte Verstandelijk Gehandicapten 
 
1999: herziening circulaire ‘Traditioneel schieten’. 
 
2000: ingebruikname nieuwe uniformen 
 
2003: plaatsing container en stroomgenerator op het schietterrein 
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13:  PUBLICATIES 
 
De Schuttersgilden en Schutterijen van Noord-Brabant: J.A.  Jolles, 
uitg. Gysbers&van Loon (Arnhem),1974 (herdruk van 1933), p74-81 
 
De Gouden Guld: uitgave van de Kring van Schuttersgilden Land van Cuijk, 1983, p188-200 
 
Programmaboekje Kringgildedag Cuijk, 1963 
 
Schuttersgilden in Noord-Brabant: W. Iven,e.a.,  
uitg. Helmond (Helmond),1983 
deel  1, foto`s op p36, 64 
deel 2 (de catalogus bij gelijknamige expositie in het Noordbrabants Museum), beschrijving 
tentoongestelde Gildeattributen op p11, 12, 23, 27 
 
Een aantal wetenswaardigheden over het Cuijkse Gilde van Sint Maarten en Sint Antonis in 
de zestiende en zeventiende eeuw: H. Essink, 
artikel in Merlet, februari 1974, p17-24 
 
De Gildebrief van 1515 van het St.Maartens- en St.Anthoniusgilde te Cuijk. H. Douma in 
Merlet (1993), nr 3-4, p51-66 
 
Het St.Martinus-Gilde van Cuijk, wetenswaardigheden uit vroeger eeuwen: 
artikel in De Guld, april 1974, p23-28 
 
Het nieuwe vaandel van het St. Antonius en Martinusgilde te Cuijk. 
Vexilla Nostra (1993), nr 186, p67-68 
 
Gemeentegids Cuijk, 1989/1990, p108, een foto van het optrekkend Gilde 
 
Promotiebuukske 16e Kuukse 11-kroegetocht. 
Stichting Kuukse 11-kroegetocht, 2000, p15 
 
Gilden naar 2100 – Schuttergilden in het Land van Cuijk. 
Uitgegeven door de Kring van Schuttersgilden in 2002 als vervolg op de Gouden Guld. 
 
Land van Cuijk, 33 dorpen en één stad: R. van den Brand en H. Douma. 
Uitgegeven door de Historische Kring Land van Cuijk, o.a. p 124 een foto van de gildebrief 
van 4 juni 1515 
 
Programmaboekje Cuijkse 11-kroegetocht 2001 
Stichting Kuukse 11-kroegetocht 
Tekst en foto met vaandel en burgemeester Schoots in het Gildehuis 
 
Bannistiek: F.H. Geens 
Instituut voor Vlaamse Volkskunst, 2002, p 70 foto van het vaandel 
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Mededelingen in de Gildetrom: 
1986(3), p74, 79 1988(1), p21 1993(1), p15  1998(1), p11 
1987(1), p23 1988(2), p48 1994(2), front  1999(2), p55 
1987(2), p47 1988(3), p76 1994(4), p93  1999(4), p128 
1987(3), p75 1989(2), p42 1997(3), p76  2000(2), p56 
 
2000(3), p91/92 
2002(4), p142 
2004(2), p42 
 
Mededelingen in de ECHO: (niet compleet) 
 9 jan. 1980    2 juni 1987  15 okt. 1991  19 jan.1993, p1    
15 aug. 1984 10 nov. 1987   9 juni 1992, p1     2 maart 1993, p7 
22 mei  1985 18 apr. 1989, p1 16 juni 1992, p1  30 maart 1993, p5 
29 mei  1985   5 juni 1990  12 jan. 1993, p1    6 mei 1993, p3 
 
27 mei 1993, p3 26 mei 1994, p1   4 juli 1995, p1  28 mei 1996, p1 
 3 juni 1993, p1 20 april 1995, p1   4 mei 1995, p9  20 aug. 1996, p3 
 1 juli 1993, p2 11 mei 1995, p1 24 okt. 1995, p3  29 okt. 1996, p1 
 ? nov. 1993    1 juni 1995, p3   7 mei 1996, p1  13 mei 1997, p7  
 ? mei 1994  15 juni 1995, p3 21 mei 1996, p1  26 aug. 1997, p1 
 
 4 nov. 1997  5 sept. 2000 
11nov. 1997, p10 16 april 2002 
1 sept. 1998, p1 
8 sept. 1998, p9 
6 juli 1999 
 
Mededelingen in de Noord Oost Post/Cuijks Weekblad (niet compleet) 
9 juni 1983  22 apr. 1987  1 juni 1988 28 mrt. 1989  23 aug. 1989, p11 

6 juni 1984  17 juni 1987 17 aug. 1988 10 mei  1989, p11 30 aug. 1989, p5 

20 juni 1984  24 juni 1987 31 aug. 1988 24 mei  1989, p3 20 dec. 1989 

 5 juni 1985  4 nov. 1987  9 nov. 1988 14 juni 1989, p9 17 jan. 1990, p3 

10 apr.1985 23 dec. 1987 16 nov. 1988 28 juni 1989, p3 31 jan. 1990, p7 

16 juli 1986 11 mei  1987 15 feb. 1989 26 juli 1989, p7  

 
Mededelingen in het Cuijks Weekblad 
25 april 1990, p11 23 okt. 1991, p7 16 dec. 1992, p3 26 mei 1993, p3 
30 mei 1990, p3  3 juni 1992, p3 13 jan. 1993, p3 26 mei 1993, p5 
13 juni 1990, p11 10 juni 1992, p1 20 jan. 1993, p11 9 maart 1994, p1 
15 mei 1991, p5 24 juni 1992, p3 24 feb. 1993 27 april 1994, p15 
29 mei 1991, p9 11 nov. 1992, p9 31 maart 1993, p3  4 mei 1994, p17 
 
 5 okt. 1994, p1 16 juli 1997, p11 6 mei 1998  1 juli 1998 
16 aug. 1995, p3 3 sept. 1997, p9 27 mei 1998, p1 5 aug. 1998, p1 
17 jan. 1996, p3 10 sept. 1997, p3 27 mei 1998, p15 2 sept. 1998, p1 
30 okt. 1996, p5 24 sept. 1997, p27 10 juni 1998, p9 9 sept. 1998, p21 
28 mei 197, p13 15 apr. 1998, p9 10 juni 1998, p13 10 mrt. 1999, p13 
 
19 mei 1999, p13 7 juni 2000  13 juni 2001  29 mei 2002 
2 juni 1999, p11 21 juni 2000  22 aug. 2001 12 juni 2002 
17 nov. 1999 6 sept. 2000  7 nov. 2001  12 nov. 2003, p1 
19 apr. 2000 15 nov. 2000 1 mei 2002  11 juni 2003, p3 
10 mei 2000  9 mei 2001  15 mei 2002  30 april 2003, p5 
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4 juni 2003, p1 
2 juni 2004, p5 
                                            
Mededelingen in het parochieblad St.-Martinus: 
18(5), 1985  26(9), 1993, p5 okt. 2001 
18(6), 1985  30(6), 1997  okt. 2003, p3 
22(6), 1989  okt. 1997 
23(1), 1990  okt. 1999 
26(1), 1993  okt. 2000 
 
Wijkkrant 'Padbroek': juli 1986, p11  
 
De Gelderlander (editie Maasland) 
26 sept. 1988  13 nov. 1998 20 april 2001 
21 mei 1990 (foto)   6 sept. 1999 10 juni 2002 
31 jan. 1993 (foto)   2 sept. 2000 10 nov. 2003 
24 feb. 1993   4 sept. 2000 2 juni 2003 
 4 april 1997    3 feb. 2001  1 juni 2003 
 
De Trompetter 
10 maart 1999, p7 
 
Sinds 1988 verschijnen er ook regelmatig mededelingen op de locale kabelkrant (Nieuws Net 
Cuijk) en sinds 1997 is er een eigen internet site (http://www.cuijknet.nl/gilde). 



Geschied04g            24 

14:  BIJLAGEN 
 
 
 
 1a. Lijst van prijszilver  
 
 1b. Teksten van de Koningsschilden vanaf 1982 
 
 2. Archiefoverdracht 1961 
 
 3. Heroprichting 
 
 4. Lijst van Koningen na 1960 
 
 5. Eed van trouw 
 
 6. Overheid na 1960 
 
 7. Ledenlijst 1979 
 
 8. Vergunning schietterrein 1967 
 
 9. Locatie schietterrein Brouwersbosje 
 
10. Reglement Koningschieten 
 
11.  Ledencategorieën 
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Prijsschilden van na de heroprichting 

 a.k.=algemeen klassement 
 
1981 Kringdag Vianen, 5e prijs a.k. 
1981 Kringdag Sambeek, 5e prijs a.k. 
1982 Kringdag Heijen, 4e prijs a.k.   
1982 Kringdag Geijsteren, 5e prijs a.k. 
1983 Kringdag Gassel, 5e prijs a.k. 
1983 Kringdag Gassel 
 1e prijs viertallen 
1983 Kringdag Boxmeer, 5e prijs a.k. 
1983 Kringdag Boxmeer 
 1e prijs viertallen 
1984 Kringdag Beugen, 5e prijs a.k. 
1984 Kringdag Beugen 
 3e prijs viertallen 
1984 Kringdag Escharen, 5e prijs a.k. 
1985 Kringdag Oeffelt, 4e prijs a.k. 
1985 Kringdag Well, 4e prijs a.k. 
 (onvindbaar) 
1986 Kringdag Zeeland, 1e prijs a.k. 
1987 Kringdag Ayen, 2e prijs a.k. 
1987 Kringdag Grave, 2e prijs a.k. 
1987 Landjuweel Soest 
 1e prijs mooiste patroonsteken 
1988 Kringdag Maashees, 2e prijs a.k. 
1988 Kringdag Ravenstein, 2e prijs a.k. 
1989 Kringdag Overloon, 4e prijs a.k. 
1989 Kringdag Blitterswijck, 3e prijs a.k. 
1989 Kringgildefeest Gemert 
 hoofdprijs a.k. buiten de kring 
1990 Kringdag Oploo, 3e prijs a.k. 
1990 Kringdag Oeffelt, 2e prijs a.k. 
1990 Kringdag Oeffelt, 1e prijs korpsklos 
1991 Kringdag Vianen, 2e prijs a.k. 
1991 Kringdag Milsbeek, 2e prijs a.k. 
1992 Kringdag Beers, 2e prijs a.k. 
1993 Gildefeesten 60 jaar Kring LvC 
 2e prijs a.k. 
1993 Kringdag Haps, 3e prijs a.k. 
1994 Kringdag Oeffelt, 2e prijs a.k. 
1994 Kringdag Groeningen, 5e prijs a.k. 
1995 Kringdag Beugen, 3e prijs a.k. 
1996 Kringdag Sambeek, 3e prijs a.k. 
1996 Kringdag Soest, 2e prijs a.k. 
1997 Kringdag Geijsteren, 2e prijs a.k. 
1998 Kringdag Maashees, 2e prijs a.k. 
1998 Kringdag Gassel, 2e prijs a.k. 
1998 Kringdag Gassel, 3e prijs korpsklos 
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1999 Kringdag Ravenstein, 3e prijs a.k. 
1999 Kringdag Blitterswijck, 3e prijs a.k. 
2000 Kringdag Boxmeer, 2e prijs a.k.. 
2000 Kringdag Mook, 3e prijs a.k. 
2001 
2001 Kringdag Aijen, 2e prijs a.k. 
2002 Kringdag Heijen, -- 
2002 Kringdag Oploo, 2e prijs a.k. 
2003 Kringdag Beugen, 2e prijd a.k. 
2003 Kringdag Beers, 2e prijs a.k. 
2004 
2004  Kringdag Haps, --
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                                                     Bijlage 1b 
 
TEKSTEN VAN KONINGSSCHILDEN VANAF 1982 
 
               
1982: J. Theunissen       

 

Sint Antonius en Martinus Gilde 

Cuijk 

 

In juni liet de vogel veren 

nu zal men mij een jaar 

Als koning eren 

 

Jo Theunissen 

 

Koning 1982 

 

 

 
 
 
1983: J. Theunissen 

 

Sint Antonius en Martinus Gilde 

Cuijk 

 

In 1982 schoot ik de vogel 

van de paal 

In 1983 deed ik het andermaal 

 

Jo Theunissen 

 

Koning 1983 

 

 

 

 
 
 
1984: Chr. van den Bosch 

 

Als lid van de Cuijkse Gild 

Geeft Chr. v.d. Bosch dit schild 

 

Daarvoor zal hij de naam van koning dragen 

Er is daarbij geen voordeel of profijt 

Alleen kunst en aardigheid 

 

1984 

(figuur) 

 

afbeelding: gravure, schrijvende hand 
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1985: H. Theunissen Sr. 

 

Herman Theunissen 

KONING 1985 

 

Hoog stond hij in de blauwe lucht 

De gilde vogel in zijn vlucht 

Doch zie daar zinkt hij sidderend neer 

Door een kogel uit Herman Theunissen 

zijn geweer 

Het gilde jaren lang getrouwe 

Door het koningschap de eere hoog gehouden 

 

St.Antonius en 

Martinusgilde 

Cuijk 

 

 

 
 
 
1986: C.J.F. van den Bosch (N.B. graveerfout 

initialen) 

ST.ANTONIUS EN 

MARTINUS GILDE 

CUIJK 

________ 

C.J.S. van den BOSCH 

KONING 1986 

(figuur) 

 

afbeelding: gravure, schrijvende hand 

 

 
 
                                    
                                     
1987: H. Theunissen Jr. 

 

Herman Theunissen Jr 

Koning 1987 

________ 

Niet minder dan mijn vader 

die ik in alles nader 

Ik doe steeds wat hij gebiedt 

anders voldoe ik aan mijn plichten niet 

Nu wordt hij opgevolgd door zijn zoon 

die ontvangt nu de koningskroon 

_______ 

St. Antonius en 

Martinusgilde 

Cuijk 
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1988: M. van Bergen 

 

Koning 

Martin van Bergen 

Al stond de vogel hoog en vast 

Voor mijn buks moest hij toch wijken. 

een ferm schot in zijn ribbekast 

deed hem zijn veren strijken 

Koning te zijn is nu mijn loon 

Is er wel een mooier eerbetoon? 

(figuur)                   (figuur) 

1988 

St.Antonius 

en 

St.Martinus 

Gilde 

Cuijk 

 

afbeelding: gravure, twee maal twee gekruisde 

scheppen 
 

 
 
1989: G. Theunissen 

 

KONING 

GERRIE THEUNISSEN 

1989 

__________ 

Was het feest een dag van verzet 

Toch heb ik de groene vogel 

zijn houten borst geplet. 

Het mocht zijn wat ik wilde 

Niet minder dan mijn broer en vader 

Ben ik nu ook Koning van het Gilde 

_________ 

ST.ANTONIUS EN 

MARTINUSGILDE 

CUIJK 

 

 
 

 
 

1990: M. van Bergen 

KONING 

MARTIN van BERGEN 

_________ 

Zijn het niet zeer schone zaken 

Koning van een bouwvakker te maken 

Die knaphandig schieten kan 

Matin van Bergen is die man 

_________ 

4 JUNI 1990 

ST.ANTONIUS EN 

MARTINUSGILDE 

CUIJK 
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1991: P. Theunissen 

 

St.ANTONIUS EN 

MARTINUSGILDE 

________ 

Dit is mijn eerste kroning 

als Gildekoning 

En wien dit mogt verdrieten 

die moet maar beter schieten 

________ 

P.THEUNISSEN 

(figuur) 

CUIJK 

1991 

 

figuur: gravure, trein en conducteurspet 

 

 
 

 
 
1992: H. van Doorn 

 

ST.ANTONIUS EN MARTINUS 

.GILDE. 

(figuur) 

PINKSTERMAANDAG LUKTE HET 

NIET WEGENS HET WEER 

MAAR VIJF DAGEN ERNA 

SCHOOT IK, TAMBOER 

~HENRI VAN DOORN~ 

DE VOGEL NEER 

 

~CUIJK~ 

1992 

 

figuur: gravure van een Gildetrom en twee gouden 

opgelegde trommelstokken 

 
 

 
 

1993: J. Roelofs jr 

 (figuur 1) 

St.Antonius en Martinusgilde 

Als jongste en pas begonnen 

Heb ik het koningschieten gewonnen 

 

Johnny Roelofs 

(figuur 2) 

Cuijk 

1993 

 

figuur 1: kroon, zilver opgelegd 

figuur 2: kuiken die uit ei komt, zilver opgelegd 

 

 

  

 
 



Geschied04g            33 

 
1994: J. Roelofs sr 

 

St.Antonius en 

Martinusgilde 

~~         ~~ 

Van jong naar oud 

"een stukje hout" 

Klein en krap 

zo greep ik 

JAN ROELOFS 

het Koningschap 

(figuur) 

Cuijk 

1994 

 

figuur: haan die victorie kraait, zilver opgelegd 

 

 
 

 
 
 
1995: Chr. van den Bosch 

 

ST. ANTONIUS 

en MARTINUSGILDE 

 

Dit is weer een nieuw schild 

van de volgende Koning 

Mogelijk heeft hij het niet gewild 

daarom vraagt hij om verschoning 

Ik schrijf dit maar op 

en vraag om geen eerbetoning 

 

Chr. van den Bosch 

 

KONING 

CUIJK 

1995 

  
 
 
 
1996: P. Vis 

 

       SINT 

       ANTONIUS 

       EN    PIET VIS 

       MARTINUS   KONING 

       GILDE                1996 

       CUIJK 

 

Het schild heeft de vorm van een vis met een 

gouden kroontje. 
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1997: G. Arts 

(figuur 1) 

St. Antonius en Martinusgilde 

 

Een schot en een doffe knal 

bracht de vogel ten val 

Die had geen enkele keus 

en de Koning was eindelijk 

weer eens een neus 

 

Gerry Arts 

(figuur 2) 

19 mei 1997 

Cuijk 

 

figuur 1: logo Martinusparochie, zilver opgelegd 

figuur 2: een neus, gegraveerd 

 

 
 
 
1998: J. Roelofs jr. 

St. Antonius en 

Martinusgilde 

------------- 

5 JAREN GELEDEN 

HEB IK HEM ERAF GEMIKT 

EN DIT JAAR 

VOOR DE OGEN VAN MIJN VADER 

HET WEER GEFLIKT 

-------------- 

JON ROELOFS 

(figuur) 

Cuijk 

1998 

 

figuur: kuiken, zilver opgelegd 

 

 
 
1999: Bert van Houtert 

KONING 

Bert van Houtert 

1961 en 1999 

Na 38 jaar deed ik het weer. 

1961 was de eerste keer. 

Als erelid in het zwarte pak 

zat ik met de optocht op mijn gemak 

Voor het eerst het leek wel een droom. 

drie maal electrisch om de Lindeboom. 

_____                            _____ 

St Antonius & 

Martinusgilde 

Cuijk 

De laatste 

van deze eeuw 

24 mei 1999 
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2000: Twan van Balkum 

St. Antonius & 

St. Martinus Gilde 

 

Als Koning van de Nieuwe Eeuw. 

Stond Twan als een leeuw. 

Hij beloofde trouw voor god. 

Koningin en Vaderland en werd 

Koning na het 193ste schot. 

 

Twan van Balkum 

Cuijk 2000 

 

 
 

 
2001: Piet Vis 

 

SINT ANTONIUS EN MARTINUSGILDE CUIJK 

 

 

 

(figuur) 

 

 

 

 

PIET VIS – KONING – 2001 

 

figuur: esculaap, zilver verguld 

 
 
 
2002: Richard Verberk 

 

Hangend aan een koord 

Kwam het hoge woord’. 

De vogel was los. 

Als vaandrig een ander 

Voor 1 jaar de klos 

 

Richard Verberk 

2002 

 

St. Antonius en Martinusgilde Cuijk 

 

figuur: opgelegd en gegraveerd kraanwagen 
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2003: Bert van Elst 

 

 

 

SINT ANTONIUS EN MARTINUS GILDE CUIJK 

 

 

 

 

(figuur) 

 

 

 

ONGELOOF 

POTVERDRIE 

Bert v. Elst 

KONING 

2003 

figuur: gegraveerde bergwandelaar  
 
2004: Leo Janssen  
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                                                     Bijlage 4 
 
LIJST VAN KONINGEN NA 1960 
 
Jaar  Naam    Opmerkingen 
1960  J. Derks   geen Koningsschild vervaardigd 
1961  B. van Houtert    ,, 
1962  J. Peters     ,, 
1963  B. Bartelds    ,, 
1964  P. van Uden    ,,        ,zie onder 
1965  C. Arts       ,, 
1966  C. Vergeest    ,, 
1967  C. Arts     ,, 
1968  C. Arts     ,, 
1969  H. Bongartz    ,, 
1970  G. Claassen    ,, 
1971  C. Arts     ,, 
1972  J. Keyzers    ,, 
1973  G. Claassen    ,, 
1974  W. Arts     ,, 
1975  J. de Visser    ,, 
1976  J. Theunissen    ,, 
1977      geen Koning geschoten 
1978      geen Koning geschoten 
1979      geen Koning geschoten 
1980  P. van Haren  geen Koningsschild vervaardigd 
1981  B. Hemmen     ,,  , afgetreden 
1982  J. Theunissen  groepsfoto Gouden Guld 
1983  J. Theunissen 
1984  C.J.F. van den Bosch 
1985  H. Theunissen sr. 
1986  C.J.F. van den Bosch 
1987  H. Theunissen jr. 
1988  M. van Bergen 
1989   G. Theunissen                     
1990  M. Van Bergen            
1991  P. Theunissen 
1992  H. van Doorn 
1993  J. Roelofs, jr 
1994  J. Roelofs, sr 
1995  C.J.F. van den Bosch 
1996  P. Vis 
1997  G. Arts 
1998  J. Roelofs jr. 
1999  B. van Houtert 
2000  T. van Balkum 
2001  P. Vis 
2002  R. Verberk 
2003  B. van Elst 
2004 L. Janssen 
2005 
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In het programmaboekje van de Cuijkse Gildedag in 1963 staat een groepsfoto van het Gilde. 
Afwezig op deze foto is de tambour-maitre H. Bongartz. Zijn plaats wordt ingenomen door B. 
Bartelds, de Koning. De plaats van de Koning wordt in deze foto ingenomen door P. van 
Uden, die een jaar later pas echt Koning wordt. 
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                                                     Bijlage 6 
 
DE OVERHEID NA 1960 
 
Jaar Voorzitter  Secretaris   Penningmeester 
 
1959 P. v.d. Boogaard     L.H. Jacobs 
1960 P. v.d. Boogaard     L.H. Jacobs 
1961 P. v.d. Boogaard P. van Uden   L.H. Jacobs 
1962        L.H. Jacobs 
1963    P. van Uden   L.H. Jacobs 
1964                                
1965                                  
1966                                
1967                              
1968 B. Jacobs  J. Thoonen 
1969 G. Claassen  M. van de Elst 
1970        G.M. van Elst 
1971 J. Keyzers  M.J. van Elst   G.M. van Elst 
1972 A. Zeelen  P. Kuypers 
1973 B.v.Houtert/G.Claassen  W. Raafs 
1974 G. Tax   W. Raafs       S.de Visser/G.Claassen 
1975 G. Tax   W. Raafs  C. van Boxtel 
                                                                    
                                                        
1979 P. J. Stouthart G. A. Gerards  F. B. van der Aa 
1980 P. J. Stouthart G. A. Gerards  F. B. van der Aa 
1981 P. J. Stouthart C. van den Bosch  W. Minderhoud 
1982 P. Vis   C. van den Bosch  W. Minderhoud 
1983 P. Vis   C. van den Bosch  W. Minderhoud 
1984 P. Vis   C. van den Bosch  W. Minderhoud 
1985 P. Vis   C. van den Bosch  W. Minderhoud 
1986 P. Vis   C. van den Bosch  C. van den Bosch  
1987 P. Vis   C. van den Bosch  C. van den Bosch 
1988 P. Vis   C. van den Bosch  C. van den Bosch 
1989 P. Vis    C. van den Bosch  C. van den Bosch 
1990 P. Vis   C. van den Bosch  C. van den Bosch 
1991 P. Vis   C. van den Bosch  A. van den Boom 
1992 P. Vis   C. van den Bosch  A. van den Boom 
1993 P. Vis   C. van den Bosch  P. Vis 
1994 P. Vis   C. van den Bosch  P. Vis 
1995 P. Vis   C. van den Bosch  P. Vis    
1996 P. Vis   C. van den Bosch  P. Vis 
1997 P. Vis   C. van den Bosch  P. Vis    
1998 P. Vis   G. Arts   P. Vis 
1999 G. Arts  G. Arts/M. Zwartjes  P. Vis 
2000 G. Arts  M. Zwartjes   P. Vis 
2001  P. Vis   M. Zwartjes   P. Vis 
2002  P. Vis M. Zwartjes   P. Vis 
2003  P. Vis M. Zwartjes    P. Vis 
2004  J. Roelofs  M. Zwartjes   -- 
 
N.B. Gildemeester P. Vis tekent ook wel met A. Vis   
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