
Ons schutje



Ons schutje

Gegevens en foto’s van meer 
dan 500 jaar Sint Antoniusschut



De eerste tekens van het bestaan

 In “de beschrijving van de Meyery van den Bosch” door A.C. Brock 
uit 1825 staat onder “Opwetten”:

 ”Een gehucht onder Nunen, liggende eene halven uur ten 
zuidwesten het hetzelve, aan de Rul of Kleine Dommel, op welke 
rivier eenen kooren ofte volmoolen ligt. Dit gehucht bestaat uit eene 
korte doch landelijke wel bebouwde straat, aan welke eene einde 
voorheen het Slot der Edelen van van Eijck, Heeren dezer oude 
heerlijkheid gestaan heeft, doch welke kasteel thans in eenen 
boerenwoning verbouwd is.

 Van het ander eind dezer straat, doch wat van de huizen 
afgezonderd ligt eene kleine kapel toegeëigend aan St Antoy, welke 
voor eenige jaaren nog aan het land, doch nu aan het dorp 
toebehoord. Dit gehucht heeft zijne eigene Schuttery of Gulde”.

 Van het kapelletje van Opwetten weet pastoor Frencken te melden 
dat het reeds in de 15e eeuw bestond, en dat het toegewijd was aan 
St. Antonius Abt. Zeer waarschijnlijk is de schutterij ook zo oud. Dit 
laatste is niet met zekerheid te zeggen.

 De Eerwaarde wist óók niet  te vertellen of er toen al sprake was 
van een varken. tegenwoordig weet men dat wel !



Een schets van het slotje

Het huis Opwetten in 1738 later is het verbouwd tot boerderij



De kapel te Opwetten

Schets van de Sint Antonius kapel vlak 
voor de sloop met klok en kruis 



De ligging volgens een schets met het spoor.



Een oude situatie van het Eeneind en Opwetten



Het Eeneind volgens een kaart uit 1835



Opwetten met de kapel volgens een kaart uit 1837



Wettenseind volgens een kaart uit 1837



Oude koningsschilden uit de 18e eeuw
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Oude koningsschilden uit de 18e eeuw



Was de schutterij van St. Antonius nou al wel of niet op het Eeneind gehuisvest?

Nee hoor, ze was nog steeds thuis te Opwetten want dat blijkt uit het volgende stuk:
“Dagregister deel II no 18.411, den drie en twintigsten Maart 1848.

Ondergetekend Mathijs van Coll, bouwman wonende te Nuenen, verklaart verkocht te hebben,
om bij deze in volle eigendom onder vrijwaring als regtens over te dragen aan: de Schutterij van
St. Antonius te Opwetten gemeente Nuenen, welke te dezen gereprensenteerd, door hare ondertekende
Directeuren, welke inderzelven kwaliteit voor welgemelde schutterij accepteren, een perceel groot zeven
en twintig roeden veertien ellen, gelegen te Nuenen kadaster sectie D. nommer eenduizend driehonderd
dartien.
De koopprijs bedraagd honderd gulden, waarvan de verkoper verklaart, naar genoegen voldaan te wezen,
en kwitantie gegeven.

Nuenen, den eenen twintigsten October, achtien honderd zeven en veertig.

getekend M.V.Coll.
F.van Hombergh       Kapitein,
Louwrens d e Louw   Koning,
M. Adriaans               Vaandrig,
J. van Coll                 Standaart,
Mathijs Smits             Deken,
Cornelis Coolen         Deken,
C. Adriaans                Deken,
M. Iven                       Deken,

Geregistreed te Helmond, den vijfden Januarij achtien honderd acht en veertig.”



Op onderstaande kaart is het perceel 1313 aangegeven.

Het perceel bevind zich nabij een bocht in de Dommel en was te bereiken vanaf de weg Wettenseind tegen 
over de voormalige boerderij van Frans Vink waarvan men de restanten nog wel kan vinden.      



De huidige plaats van perceel 1313



Een bericht over het vertrek van Opwetten naar het Eeneind
• In een bericht in de Meierijsche Courant van begin 1869 kunnen we lezen:

• “Teerdag “

• Bij gelegenheid van den jaarlijkschen Teerdag der Gilden is ten huize en herberge van Jab de Louw aan 
het Eeneind in de schuur brand ontstaan, en geheel afgebrand, waarschijnlijk ten gevolge van teer-
gastens of kinderens onvoorzigtigheden". 

• En dan volgt er werkelijk een zeer lange tijd, ongeveer zestig jaren, van stilte omtrent de Schut en de 
kapel van Opwetten. De Schut is 'slapende'!



Oude koningsschilden uit de 19e eeuw
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Oude koningsschilden uit de 19e eeuw



Van 1885 tot 1933 zijn er geen gegevens bekend van de schut.
Van de schut is nog maar weinig te horen en zien. Bij het inhalen van Burgemeester Jhr. J. Th. Smits van

Oyen in 1921. Wordt in een hele krantenpagina beslaand verslag de Sint Antoniusschut niet vernoemd.

Wel was Opwetten vertegenwoordigd door kaartgezelschap Opwetten. Het Eeneind was vertegenwoordigd

door Oefening en Volharding die het “Lang zal hij leven “ blies.   



Van 1885 tot 1933 zijn er geen gegevens bekend van de schut.

• Van de schut is nog maar weinig te horen en zien vanaf 1865 maar op het Eeneind gebeurt des te meer. Er wordt
een spoorbaan aangelegd. Een station gebouwd met een stationskoffiehuis. Er komen ook enige bedrijven zoals
een bierbrouwerij, een textielfabriek en o.a. een steenoven. De restanten zijn nog zichtbaar.



Een stukje geschiedenis volgens J.A.Jollens uitgegeven in 1933

• Geschiedenis en tegenwoordige toestand. Dit gild is een vergane grootheid. Er zijn nog vier leden. 
Hebbende in beheer 30 A land. 5 gulden per jaar aan pacht gevend. En een stukje hei zonder opbrengst. 
Hiervan wordt af en toe, als er geld is, eene Mis voor de overleden broeders gedaan en verder niets. 
Omstreeks 1885 zou voor ’t laatst zijn opgetrokken; geschoten is al in geen 50 jaren meer. De 
uitrustingsstukken bevinden zich in slechten staat: het trommelvel kapot, de vaan aan flarden, ’t zilver 
vuil en gescheurd.... Niemand heeft nog aardigheid in ’t onderhoud: ’t is al mooi dat men ze nog bezit en 
bewaart (op Eeneind nabij ’t station Nuenen) .



Het ontwaken van de Sint Antoniusschut rond 1935

• Uit overlevering meent men te mogen optekenen dat de St. Antoniusschut na de tweede wereldoorlog 
weer actief is geworden, niets is minder waar getuige dit kranten knipsel uit 1938 waar door de 
gildebroeders van de St. Antoniusschut al diverse prijzen werden gewonnen. Dit gaat niet vanzelf wat wil 
zeggen dat de schut al geruim voor 1938 actief was.



Volgens kasboek gegevens is de herstart in maart 1935



De leden volgens gegevens van schrift uit 1946

Ledenlijst 1948
1. P. v.d. Linden
2. Joh. Kuijten
3. A. v.d. Nieuwenhof
4. P. v. Santvoort
5. M. Leijten
6. Th. Rooijackers
7. A. Kuilen
8. C. v. Gerwen
9. H. Strijbos
10. Joh. d. Louw
11. P. v.d. Kruis
12. P. Kuijten Boord
13. P. Kuiten Wettenseind
14. Th. Jansen
15. W. Jansen
16. Zoon Jansen
17. H. Kuijten
18. R. v.d. Nieuwenhof
19. J. Joosten
20. J. Smits
21. H. v.d. Linden
22. A. Kluitmans
23. P. v.d. Linden H zoon
24. W. v. Lith
25. A. Donkers
26. R. Meulendijk
27. P. Meulendijk 



Uit de krant van Oost Brabant van 22 juni 1948

• Uitstekend geslaagd gildefeest.
• Gedurende drie dagen heeft Nuenen Eeneind in het teken gestaan van Gildefestiviteiten.
• Aan het St. Antoniusgilde aldaar was de organisatie opgedragen van de Gildedag der Federatie van 

schuttersgilden kring kempenland, en het moet gezegd zijn dat deze opdracht uitmuntend ten uitvoer is 
gelegd.

• De dag van zaterdag was hoofdzakelijk bestemd voor de plaatselijke gilden die na een samenkomst in het 
gilde huis in optocht naar het feest terrein trokken alwaar toen werd gekampt om de titel van het 
koningschieten en vendelen.

• Zondagmorgen werd in de St Clemenskerk te Nuenen door kapelaan van Tilman een H Misoffer tot intentie 
der gildebroeders opgedragen. Om 2 uur trokken de mannen van ”de Guld ” begeleid door de 
muziekgezelschappen van Nuenen naar het feestterrein. Burgemeester Jhr. Mr. C. van Rijckenvorsel, 
voorzitter van de kring Kempenland sprak het openingswoord, ook de voorzitter van de federatie in Noord 
Brabant Jhr.R.A.van Rijckenvorsel uit Berlicum liet een vlotte speech horen terwijl tevens het woord 
gevoerd werd door de heer C. J. Paaymans uit Eindhoven.



In 1948 weer een Gildedag op het Eeneind



De schut in vol ornaat voor café Meulendijk (Pipers)

• Standaardrijder Toon Slegers, vaandeldrager Tinus Leijten, Jan Kuijten, Jan Kluijtmans, Marinus 
Donkers, Hoofdman Berends, Janus Smits, Piet Kuiten, Hendrik Kuijten, Tamboer Jan Kuijten 
Zittend Dorus Rooijakkers, Piet Kuijten, Burgemeester van Rijckenvorsel en Toon Kluijtmans.    



Oude koningsschilden uit de eerste helft van de 20e eeuw



De schut in vol ornaat bij de Vank

• Onder van links naar rechts:Verstappen, Peer van Lith, Bart van der Wijst, Piet Kuijten, Jan Kuijten, 
Jan Janssen, Frits Meulendijk en Tinus Leijten. Boven van links naar rechts: Frans van der Wijst, 
Christ Janssen, ?, Marinus Donkers, Marinus Raaijmakers, Piet Kuijten, Henk Deelen,                   
Willem Verhoeven, Huub Bemelmans Piet van Rooij en Cor Martens.



Het inhalen van een Burgemeester kan ook wel goed gaan

• Het inhalen van Burgemeester Jhr. mr. J.J. Smits van Oyen in 1963 onze schut lopende op de 
Berg te Nuenen. Enkele leden zijn Frans van de Wijst met het vaandel Christ Janssen als 
vendellier zonder uniform Henk Deelen en Huub Bemelmans en hoofdman Jan Janssen



Enige gegevens uit contributie boekje 1952-1956
• Uit deze gegevens blijkt dat o.a. Jan Janssen in 1952 lid is geworden hij betaalt op 6 juni 2,50 inleggeld 

rond deze periode veranderd er toch veel in het ledenbestand maar verslagen van vergaderingen en 
dergelijke zijn er niet te vinden. Enige gegevens zijn er in de contributie boekjes te vinden.



Enige gegevens uit contributie boekje 1952-1956
• Op deze pagina’s kan men zien dat er met het kerkbezoek toen al problemen waren maar dat er toen een 

boete betaald moest worden. En dat Piet Kuijten mogelijk Koning is geweest in 1954 Het ledenverloop is in 
deze periode ook hoog.



Aanschaf schutsboom geplaatst bij Jan Kuijten 1959

• Uit de boekstukken blijkt dat de bij  Jan Kuijten op het erf geplaatste schutsboom reeds in 1959 is 
vervaardigd uit oud ijzer. Het laswerk is verzorgd door de toen nog aanwezige smid A. Heijnen. Die 
zijn smederij had in de nog bestaande schuur op het begin van de Parallelweg.



Uit de aanslag straatbelasting blijkt het bezit van perceel 1947

• Uit de boekstukken blijkt ook dat er straatbelasting betaald werd voor een perceel grond 
bekend als kadastraal nummer 1947



Een gildedag in 1973 

• De Districtsgildedag van district Noord werd op ons eigen Eeneind gehouden en na een rondgang over het 
Eeneind werden de wedstrijden gehouden achter de boerderij van Jan Kuijten het huidige Den Binnen. Huub 
Bemelmans won het Koningskruis 



Het gilde plant regelmatig een boompje 

• Bij Kees Buitenhuis is de Schut nog actief geweest met het inrichten van de tuin en plaats men een 
perenboom ter gelegenheid van het promoveren van Kees. 



Het bleef niet bij een boompje 

• Op het braakliggende schutsterrein aan de Mulakkers werden 2000 kerstdennen gepland. Zij vormden 19 rijen 
voor elke gildebroeder een rij om te schoffelen. Toen er 20 gilde broeder lid waren had de huidige koning een 
goed excuus om niet te hoeven schoffelen hij vond dit geen taak voor een koning   



Teren was in het verleden nog betaalbaar

• Aan onderstaande bonnen, kwitanties en nota is te zien dat het teren in 20 jaar ruim 10 maal zo duur kan 
worden. Het eten en drinken is dan wel enigszins aangepast maar in eigenbeheer is alles goedkoper. 



Teren was niet de enige festiviteit

• In 1979 werd er aan de carnavalsoptocht te Nuenen deelgenomen dit werd een aantal jaren herhaald 
deelnemen was al leuk maar de opbouw was zeker net zo gezellig. 



Wat feesten betreft had men de smaak goed te pakken

• In 1980 was er al een “raad” van elf met prins en adjudant. En reden we met de als varkensstal gebouwd 
prinsenwagen mee in de optocht   



Nog maar even carnavallen

• Was er 1981 ook een recessie of hadden onze gildebroeders toen al een vooruit ziende blik op de huidige 
problemen.   



Nog maar even carnavallen

• In 1982 waren we ook al politiek gezien onze tijd vooruit. Maar was deelname aan de  optocht niet meer 
voldoende en werd carnavals vereniging de Riefels bedacht    



Nog een carnavalswagen?

• Neen het was de basis van de Schuthut die nog een lange periode en ook nog op een andere locatie 
gebruikt zal worden     



Achter de Collse hoeve was veel mogelijk 

• Op dit terrein zijn vele leuke wedstrijden om het koningschap gehouden. Maar ook is er de zaterdagschut 
opgericht, werden er vergaderingen gehouden, de Gildedag 1980 georganiseerd en enkele broeders brachten 
de huidige uitbater van de Collse hoeve op het idee om een hotel te beginnen zij gebruikte de Schuthut als 
hotel



Er is diverse malen om het koningschap gestreden  

• Op dit terrein zijn o.a. Henk Deelen, Piet van de Laar, Mart van Uden, Frans Baselmans, Henk de Wit, 
schoten een of twee maal koning op dit terrein.



Ook werd er een district gildedag gehouden  

• In 1980 werd de district gildedag gehouden het was niet alleen voor gildebroeders en zusters maar er 
werd ook aan de kinderen gedacht in de vorm van diverse kinderspelen



Piet en Jan Kuijten 40 jaar lid  

• Jan en Piet kuijten werden gehuldigd voor hun 40 jaar lidmaatschap van de Sint Antoniusschut. Dit 
werd gevierd in zaal Schellens. Er werd een vendelserenade gegeven op het open terrein aan de 
Collseweg. Op de achtergrond is de later afgebrande nissenhut van sloperij van Hout nog aanwezig



Verkoop Collsehoef lijdt tot vertrek naar Mulakkers  



Dan maar naar eigen terrein  

• Noodgedwongen zijn we verhuist naar ons terrein aan de Mulakkers. Mede door de goede wil van gildebroeder 
Henk de Wit was er de mogelijkheid om ons perceel uit te breiden tot het perceel zoals het er nu bijlicht.



Nu Sint Antonius nog goed onderbrengen  

• Al vele malen was er gesproken over herbouw van de Antonius kapel eerst op Opwetten maar aangezien de 
schut voornamelijk uit Eeneindse gildebroeders bestond werd er voor het Eeneind gekozen



De eerste werkzaamheden voor de kapel  

• Als eerste werd er gezorgd voor de juiste aarde. Gehaald op het terrein van de oude kapel te Opwetten. Deze 
werd onder toezicht van voormalig burgemeester Terwissen deskundig gestort. Even als de beton



Maar ook een mooie kapel kost onderhoud  

• Het wekelijkse onderhoud werd door Henk Deelen samen met Mia voortreffelijk gedaan. Maar de huidige 
tuinman Fried Strijbos weet het ook perfect bij te houden. Er zijn toch nog regelmatig verbeteringen mogelijk



Ondanks al dat bouwen is en blijven we een gilde  

• In 1995 werd de districtsdag gehouden op het Jo Arts terrein. Wat in overleg met de Stichting Enode voor de 
schut als schietterrein voor de kruisboog en als parkeerterrein in gebruik mag blijven.



Koning schieten was een jaarlijks festijn  

• In 1986 werd Huub Bemelmans koning en het jaar daarna werd hij dubbelkoning, Maar keizer zat er niet in 
omdat de in het verleden reeds dubbelkoning geweest zijnde Piet van de Laar in 1988 weer koning schoot.



Omdat we om het jaar schieten zijn er veel kansen  

• In 1990 werd Janus Jansen na 201 schoten koning. Hij werd opgevolgd door Henk Deelen. Ook werden er meer 
koningschilden geschonken wat voor het nageslacht toch vragen zal oproepen over de beroepen



Maar het is weer tijd om te bouwen  

• In 1999 was na lang zeg maar steggelen toch besloten om de reeds jaren zeer verdienstelijke en gezellige 
Schuthut te vervangen voor een professioneel gebouw. Eerst moest hij weer eens van plaats wisselen en zijn 
laatste bestemming voor ons was gewoon bouwkeet.



Het graafwerk en funderingen gaan professioneel  



Na het betonstaal komt de beton  

• Na enig overleg werd toch maar een professioneel beton vlechtbedrijf benaderd. En leerde onze hoofdman een 
buurman beter kennen.



De eerste stenen worden gelegd  

• De funderingen worden opgemetseld en de ondergrond van de vloer geëgaliseerd. Daar komt isolatie op. En 
betonmatten voor in de betonvloer.



De vloer wordt gestort  

• De vloer wordt gestort en licht er netjes bij. Ook de bouwlocatie wordt netjes opgeruimd. Voordat alle kozijnen 
zijn gesteld zijn de metselaars al aan de gang. 



Er wordt volop gemetseld en gesteld  



Diverse hulpmiddelen worden ingeschakeld  



Het juiste gereedschap spaart ruggen   

• De spanten zouden met handkracht op de muren gezet worden. Maar de oplossing was vlugger geregeld als 
het plaatsen van een spant met handkracht. En geen schade aan spanten, muren en mensen.



En de eerste laag van het dak is zo gelegd   

• De timmerman zou met vakantie gaan maar gaf aan enige gildebroeders uitleg over het aanzagen van 
gordingen en spantbalken. De gildebroeders zorgden ondanks de uitleg nog voor veel kachelhout



En de tweede laag van het dak is ook gelegd   

• De timmerman was op tijd terug om te zorgen voor een perfecte afwerking van dak en goot. Door de 
deskundigheid van diverse gildebroeders begint het er al uit te zien als de mooiste “Schuthut” van Nuenen



Een traditie pannenbier    

• Het pannenbier laat zich goed smaken, maar is wel verdiend na al deze arbeid. En het motiveert weer om alles 
netjes af te werken 



De laatste loodjes en de laatste aftocht    

• De nu gerealiseerde Schuthut zal nooit op een volgende schutsterrein geplaatst worden maar de oude 
schutshut gaat weer een nieuwe bestemming tegemoet.  



Andere gilde activiteiten    

• De volgende beelden hoeven geen verdere uitleg



Andere gilde activiteiten    



Andere gilde activiteiten    



Andere gilde activiteiten    



Tot volgend jaar?    
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