
HELMONDSE GILDELIEDEREN

Het gemeentemuseum te Helmond kwam in "het bezit van een oud „Lied-
boek", geschonken door Dr. A. J. T. Stakenburg te Rotterdam 1). Hierin
staan ondermeer de liederen, die door de toendertijd bestaande Helmondse
schutsgilden jaarlijks gezongen werden.
Daar deze, voorzover wij weten, niet in deze versie bekend zijn, menen wij
er goed aan te doen er hier een paar te publiceren.
Volgens een begeleidend schrijven van genoemde schenker werd dit boekje
door hem aangetroffen ten huize van zijn neef Albers Pistorius te Schalkwijk.
Omdat het ons bijzonder interesseerde, hoe een Helmonds handschrift zover
van hier en in zulke „vreemde" handen kwam, verzochten wij om inlich-
tingen aan Dr. Stakenburg. Uit zijn nadere toelichting bleek, dat hij het
woord „neef" in zeer ruime betekenis heeft opgevat, want dat zij neven zijn
in de 8-ste graad en hun gemeenschappelijke stamouders vinden in Hermanus
Pistorius (1773-1818), legeraanvoerder in Breda, (waar hij in 1813 de Franse
troepen uit de stad verjoeg) en van Anna van de Wijngaert (1768-1813).
Niettegenstaande deze verre graad van verwantschap noemen de geschied-
kundigen Dr. 'A. J. Teychiné Stakenburg (*19\8) en Mr. Frans Albers Pistorius
(*1913), burgemeester van Houten, Schalkwijk, Thull en 't Waal (Utr.)
elkaar nog steeds neef. Laatstgenoemde nu is een zoon van wijlen Mr.
Alphons E. Albers Pistorius (1878-1914) oud-burgemeester van Aarle-Rixtel.
Deze was gehuwd te Helmond met Petronella M. J. Pistorius (*1881), dr van
Julianus Alb. Pistorius (l841-1917) en van Antonetta A. M. v.d. Velden. 2)
De vader van J. A. Pistorius, Julianus Petrus Pistorius (1804-1875), was adju-
dant bij het Indische leger in garnizoen te Venlo en kwam, na zijn huwelijk
met de fabrikantsdochter Maria Cornelia Bots (1808-1876), in het textiel-
bedrijf van zijn schoonvader.3)
Hoogstwaarschijnlijk is het „Liedboek" in het bezit geweest van deze familie
Bots en langs genoemde Maria Bots in handen van de familie Pistorius ge-
komen, waar het sindsdien, met andere historische portretten en familie-
papieren is bewaard gebleven tot het, na de dood van oud-burgemeester
Albers Pistorius4) in de woning van diens zoon te Schalkwijk terecht kwam.
„Het boek met de gildeliederen heb ik - aldus schreef mij Dr. Stakenburg -

1) Reeds eerder ontvingen we van hem voor het museum „Het restant van een Helmonds
Fabrieksarchief" (Br. Heem 11949, blz. 12-13).

2) Bij K.B. van 2-7-1915 mocht de burgemeester van Aarle-Rixtel en zijn nakomelingen
zich voortaan Albers Pistorius noemen.

3) Nederland's Patriciaat, 31e jg. (1945) blz. 206-208; De Brabantse Leeuw IV (1955)
blz. 164-165.

4) Dr. H.H. Knippenberg te Helmond, had dit handschrift veel jaren geleden eens ter
inzage van Z. Ed. Achtbare ter inzage gehad, vertelde hij mij.

76



bij het opruimen in de papieren van mijn neef Frans gevonden en, daar hij
voor dit soort dingen weinig belangstelling heeft, met andere paperassen
meegenomen".
Het manuscript is 16.5 cm breed en 20 cm. lang en telt buiten het titelblad
50 beschreven (door ons genummerde) bladzijden. Aan de versleten en be-
duimelde zijkanten is te zien, dat het boek zeer veel is gebruikt. Meerdere
bladen raakten los en zijn, op goed geluk af heel stuntelig bij elkaar genaaid,
waarna het geheel in een kartonnen band met leren rug en hoeken is vast-
geplakt. Een gevolg hiervan is, dat een paar bladen op een verkeerde plaats
zijn terecht gekomen en een tweetal liederen (van St. Norbertus en van St.
Franciscus), die blijkbaar enige tijd zoek geweest zullen zijn en later terug-
gevonden, zelfs tweemaal zijn opgeschreven.
Vooral het titelblad is zeer beschadigd en nog slechts ten dele leesbaar. Het
ontbrekende is door ons zo goed mogelijk aangevuld.
Het luidt aldus:

Lied Boek
toebehorende aan het Zangers Choor

tot Helmond.
Onder bewaarnis van den voorganger 5)

gegeven en uytgeschreven (door J. Hagelaers]
Capellaan.

Op voorwaarde dat de %an ( )
op den feestdag van Fr(antiscus )

tweemaal ^jjn lied gillen gingen.
boven dien

nog dry maal gedurende (de dagen van den)
Octave.
1790

Behalve de reeds genoemde liederen, die gezongen werden op de feestdagen
van St. Norbertus (6 juni) en van St. Francicus (4 oktober) is er een viertal
„Kersemis" liederen opgenomen (één slechts ten dele blz. 8 en blz. 32-37) en
een van de „Hijlige Drijkoningen" (blz. 39) Verder een „Lied van den
Hijligen Severus, Patroon der Wevers" (blz. 21-23) en een „Lied van de
Hijlige Maagd Caecilia Patronesse der Sangers" (blz. 23-25).
Ten slotte vinden wij er alle in die dagen (en ook jaren later) gezongen gilde-
liederen.

5) Jan Hagelaers, Norbertijn in de Abdij van Postel, werd 15 mei 1790 door zijn overste
aangewezen als kapelaan te Helmond en 19 augustus 1797 als pastoor alhier, wat hij
bleef tot aan zijn dood op 9 september 1812. (Th. Ign. Welvaerts, Postel's Biografisch
woordenboek (1892 blz. 116-117).
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Toen Kapelaan Hagelaers van de St. Lambertuskerk deze liederen over-
schreef of mogelijk ook op het gehoor van de schutsbroeders noteerde, be-
stonden er in Helmond nog vier gilden: Het Kolveniersgilde of de Schut
van O.L. Vrouw van Zeven Weeën, het schutsgilde van St. Cathrien, het
gilde van St. George of St. Joris en het gilde van St. Sebastiaan.6)
Allereerst lezen wij het „Lied van den H. Sebastianus, Patroon van Sinte Sebasti-
anus-gilde"(b\z.\-3).
Dit komt vrijwel letterlijk overeen met het gildelied, dat Frenken publi-
ceerde in zijn boek (blz. 108-109) en dat hij had overgenomen uit een artikel
van „De Zuidwillemsvaart, Helmondse Courant", van 21 december 1920,
geschreven door W. J. Spooren, die het optekende uit de mond van een
Helmondse landbouwer. (Fr. blz. 107). In latere tijd is nog een couplet toe-
gevoegd, dat in het handschrift ontbreekt. (Fr. blz. 109). In 1842 werd dit
gilde, naast dat van St. Catharien uitgenodigd om deel te nemen aan een op-
tocht bij gelegenheid van een bezoek van Z.M. Koning Willem II aan Hel-
mond. (Fr. blz. 97). In 1858 werd er een windvaan op de nieuwe schutsboom
geplaatst, voorstellende het beeld van St. Sebastiaan, waaronder genoemd
jaartal te lezen staat. Deze unieke stoffelijke herinnering aan dit vroegere
gilde wordt bewaard op het gemeentemuseum - en werd door de heer
W. J. Spooren daaraan geschonken. Dit gilde moet nog jaren nadien heb-
ben bestaan, want anders lijkt het mij onmogelijk, dat de heer Spooren, het
gildelied nog in het begin van deze eeuw door een oud-gildelid heeft horen
zingen.
Van het St. Jorisgilde, ook wel de Oude Schut genoemd, geeft Frenken
slechts enkele losse aantekeningen (blz. 93-97). Het oudste archiefstuk, waar-
uit het bestaan ervan blijkt, is een testament van 1546.
Omtrent het midden van de vorige eeuw schijnt de oude schut van St.George
opgehouden te hebben bestaan. De kaart of reglement van dit gilde was in
de tijd, toen Frenken zijn boek schreef (1922) onvindbaar, doch ruim een
halve eeuw daarvoor had de toenmalige gemeentearchivaris, rector L.Don-
kers, er enkele aantekeningen uitgemaakt, die door Frenken werden benut.
Bij een latere ordening van het archief is dit meest merkwaardige stuk voor
de dag gekomen en door ons in extenzo gepubliceerd ')
De St. Jorisschut is het enige van de vier, waarvan geen gildelied bekend
was. Wij menen er daarom goed aan te doen dit naar het afschrift dat hier
voor ons ligt, in het licht te geven (blz. 3-7).

6) A. M. Frenken, De Oude Stadsgilden van Helmond (1922) blz. 4 e.v.
7) Taxandria XXXII (1925) blz. 210-222.
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Lied van den H. Georgius, Patroon van Sint Joris Gilde.

l
Tot lof en eer van God den Heer
Sint Joris Schutterij floreert
Tot luijster van de Souverijn
en al die Zijne minnaars zi jn:
Schiet broeders, zusters maakt jolijt
geeft acht dat alles wel met vlijt
geschied ten alle tijd,
ter eeren van den grooten held
die haast den draak heeft neergeveld.
Zoo houden wij hem voor Patroon
Boven bij Gods Zoon.

Groot was het martelaars bewijs,
heel Roomen, Geulen en Parijs,
Heel Griekenland houd hem voor groot
Mits groot zijn magt is in den nood.
Omdat zeer groot was zijn ellend
de steenrots kalkkuil in torment,
Wird hij voor groot herkent.
Groot was ook zijn standvastighijd
wanneer hij wird ter dood gelijd,
die wonderheden waren groot
voor en na zijn dood.

Sint Joris toont ten alle tijd,
dat gij opregt onz' helper zijt.
Wij zullen ook van onzen kant
U altijd loven nader hand.
O Schutterij, die zijt vermaard
Zie hoe dat God U nog bewaard
en door Sint Joris spaard.
Betrouwd dan op dien grooten held,
die tot Patroon U is gesteld.
Ja, Broeders dan, bemind malkaar
Volgt zijn leven naar.

Den Keizer Diocletiaan
Wild' dat Sint Joris zou afgaan
Het Christendom: maar deezen held
verfoijde des tyrans geweld
als ook dien wreeden helschen draak,
die door 't beeld van Apollo spraak,
dat hij in stukken braak
en overwon het helsch gespuis
door 't teeken van het hijlig kruijs,
Zodat met regt den satan moet
liggen onder d'voet.

Den Keijser, Koning en Prelaat,
den Souverijn en hoogen staat,
Den Bisschop, Prior, Guardiaen,
die roepen al Sint Joris aan,
Van Oost en West en allegaar.
Dies noemen ook Sint Joris daar
den grooten martelaar
Bezonder in den oorlogstijd
Als schier het schipken schipbreuk lijd.
Waar in nu Pius vangt den visch,
die den zondaar is.

Als David overwonnen had
den reus den wreeden Goliath
toen zong men door 't heele land
den lof van David alle kant.
Aldus tot lof van den Patroon
Zingt men nu all' in hoogen toon
Sint Joris spant de kroon
O Ridders, Ridder G'orgius,
die weirdig zijt gelooft aldus,
bid, dat wij met U zingen lof
in het hemelsch hof.

Het St. Catharina gilde dat eeuwen lang is blijven voortbestaan en sinds
enkele jaren opnieuw tot bloei gekomen is, heeft zijn. gildelied steeds be-
waard. Het wordt nog ieder jaar op feestelijke bijeenkomsten gezongen.
Onlangs is het op verzoek van het gilde uit de mond van het oudste lid, de
heer Grootjens, opgetekend en is de melodie daarvan vastgelegd.
„Het gildelied van St. Catharina, dat tegenwoordig wordt gezongen is
kennelijk verbasterd", meent Frenken (blz. 91).
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„Iets beter is het lied gelijk het voorkomt in een handschrift toebehorende
(^ 1920) aan de Helmondse familie van Hoeck", meent deze schrijver. Het
bleek Frenken echter niet mogelijk de oorspronkelijke tekst geheel te her-
stellen. Wel heeft hij getracht „het maaksel van een late al te rijmlustige
rederijker" van een paar verbasteringen te moeten zuiveren en heeft het aldus
in zijn boek afgedrukt (blz. 92).

Plet Lied van de Hylige Maagd en de
Martelaerersse Catharina

Patronersse van Sinte Catharine Gilde.

(blz. 25-29) is, naar wij weten, het oudste afschrift, en wijkt in menig opzicht
van de twee hiervoor genoemde versies af. Klaarblijkelijk is het echter,
evenals de andere uit eenzelfde ouder afschrift met enige vrijheid overgeno-
men, of uit de mond van een zanger opgetekend, die het op zijn beurt met de
nodige - door hem onbegrepen - variaties zal hebben weergegeven.
Het lijkt ons daarom wel van belang dit afschrift hier te laten volgen; mo-
gelijk is het dienstig voor hen, die zou willen trachten, door vergelijking,
de oorspronkelijke tekst iets nauwkeuriger te recontrueren.

l
Asapaph kom'!
Herman kom'!
Kom' Musikanten al!
Kom' idithon!
Verlaat uw sions dal.
blaast trompetten slaat timbal
eert de wijste maagd van al
boven al
met blijd geschal
slaat de trom
rondelom
Verkondigt deeze feest
Van de alderwijste maagd.
Kom' philosophen kom!
Met al uw hijdendom,
hoe staet gijlieden stom?
Wat zijn uw goden dom.
Philosophen vijfmaal thien
die staan langs haeren neus te zien,
als verwondert hoe 't kan geschien
Zoo een wijshijd in Catrien.

Triumpheert
Viert en eert

deez vreugdelijke feest
maakt jolijt,
weest verblijd,
Verheugt U om het meest.
Vivat: roept dit vijftig keer
Vivat dat zij eeuwig leeft
boven al
met blijd geschal
blijde schaar
allegaar
Vereert Catrina zeer
Vivat vivat vijftig keer.
wijste maagd
die d'aard draagt.
Want waar vond oyt imand,
zoo groot verstand

• in 't g'heele land.
wijkt Philosophen, vlugt
verlaat uw regeltugt
hoort wat Catrina leert
hoe slegt z'uw goden eert,
hun valschijd zij probeert
ras U tot God bekeert
Looft deez maagd in dankbaarhijd
die U uyt dooling leijd
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al wierd zij in het vuer gelijd
nog houd z'haer stantvastighijd.

Het vernuft
heeft gesuft
van den alder wijsten man,
maar geen pijn
kan'er zijn
die Catrina dwingen kan
dat zij valsche goden eert:
hunne valschijd zij probeert;
zij sweird z'af
tot in het graf.
Ziet deze maagd
Zij verdraegt- " ,..,
pijnen en slagen ^..

ten tijde van twaalf dagen.
't rad berijd
haar op g'lijd
ziet haer standvastighijd
O Maximien
't Spijt U te zien
't bekeeren om Catrien
Waarom hij haer onthoofd,
Uijt haer hals komt gevloed
Veel van melk maar geen bloed
haer leven zoo verkort
't Sina zij begraven word.
Oorlof broeders: tot haer eer
drayt het vaendel eens te meer
om dat Catrien is bij den heer
Altijd al meer, altijd meer.

„De schutterij der Kolverniers of Lieve Vrouwegilde" vond zijn geschiedschrijver
in de toenmalige archivaris van Helmond August Sassen (1882). Dit boekje
werd geschreven op verzoek van de heer A. H. van Glabbeek, deken-
secretaris-penningmeester van het gilde. Zijn vader, Godefridus van Glab-
beek, was de heroprichter van het gilde in 1869.
A. M. Frenken 7) wijdt in „De oude schutsgilden van Helmond" (1922)
slechts enkele bladzijden aan dit gilde, die „hoofdzakelijk bedoeld (zijn) als
supplement op evengenoemd boekje", (blz. 11). Tot slot geeft hij nog het
„Gildelied der Kolveniers" (blz. 50) en voegt daaraan merkwaardigerwijs
toe: „Dit lied wordt toegeschreven aan J. Hagelaers, Kapelaan der St. Lam-
bertus-kerk te Helmond" (blz. 49).
Dit lied is, op een paar woorden na, letterlijk hetzelfde als het „Lied van On^en
Lieve Vrouw, Patronesse, van on^e Lieve Vrouwe gilde, dat wij lezen in het hand-
schrift (blz. 30-32).
Hieruit blijkt m.i. wel, dat het Gildelied, zoals Frenken dat geeft, niet aan
Kapelaan Hagelaers kan worden toegeschreven, maar dat deze het slechts,
evenals de andere gildeliederen in het besproken handschrift, ten behoeve
van de „Choorzanger" heeft opgeschreven en zo ook voor ons bewaard.

Helmond. JAC. HEBREN
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