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Op- en neergang van de gilden toegespitst op het St Sebastiaansgilde uit 

Oirschot 

Inleiding  

In het eerste artikel van deze reeks over de gilden in het tijdschrift Van den Herd kwam het 
ontstaan van de gilden aan de orde. Dit tweede artikel gaat in op de op- en neergang die de 
gilden in de loop der tijden kenden. Daarbij komen achtereenvolgens opkomst, bloei en 
verval aan de orde alsook de hernieuwde belangstelling voor de gilden in de vorige eeuw. 
Aan het eind van het artikel sta ik stil bij de betekenis van de gilden anno nu en ga ik in op de 
vraag hoe de gilden zo lang hebben kunnen blijven voortbestaan. Net als in het eerste artikel 
spits ik een en ander toe op het gilde Sint Sebastiaan uit Oirschot. 
 

 
Ketting Sint Sebastiaansgilde 

1 Op- en neergang van de gilden in Nederland 

Opkomst 
In het artikel ‘Onze Noord Brabantse Schuttersgilden’ uit 1963 schetst C.J.A. van Helvoort de 
opkomst van de gilden uit eerdere godsdienstige verenigingen. Hij maakt daarbij een 
onderscheid in de soorten gilden die ontstonden. Zo waren er in de steden de 
ambachtsgilden die zoals hij zegt tot doel hadden ‘het weerbaar maken van de 
arbeidersstand en de monopolisering van het bedrijf’ De ambachtsgilden groeiden uit tot een 
macht in de steden en dat bleef zo tot de Franse revolutie van 1794. Bij de opkomst van de 
steden ontstonden ook de schuttersgilden die zorgden voor de stadsveiligheid en die in al 
hun pracht en praal te zien zijn op schilderijen als ‘De Nachtwacht’ van Rembrandt. Volgens 
van Helvoort hadden die echter weinig te maken met de schuttersgilden uit Brabant. Deze 
schutten, zoals ze vaak genoemd werden, kwamen vóór de hervorming in heel ons land voor 
en bleven in het katholieke zuiden ook daarna behouden. 
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De beroemde ‘Nachtwacht’ van Rembrandt 

 
Bloei in stad en platteland 
In Nederland hebben ongeveer tweeduizend gilden bestaan. Volgens Judith Amsenga in haar 
artikel ‘Het Nederlandse gildewezen’ in het Historisch Nieuwsblad van 2006 opereerde het 
grootste gedeelte daarvan in de steden omdat daar voldoende ambachtslieden waren die 
hetzelfde vak uitoefenden en er een krachtig lokaal bestuur aanwezig was dat zo’n 
organisatie kon ratificeren. Van de tweeduizend gilden die Nederland telde waren er volgens 
haar zeggen nog geen honderd gevestigd op het platteland. 
Het is duidelijk dat Amsenga hier vooral doelt op de ambachtsgilden zoals we ook zien aan 
haar omschrijving van de functie van de gilden: 
 

‘Gilden reguleerden de productie en afzet van goederen voor een lokale markt en  
probeerden een bepaalde loonzekerheid te garanderen. Ze verzorgden een verder in 
die tijd niet bestaande ‘beroepsopleiding’ in hun sector, vormden een belangrijke bron 
van kennis en waren hun eigen, vaak strenge, kwaliteitscontroleurs. Ten slotte 
garandeerde het lidmaatschap van een gilde een bepaalde mate van (sociale) 
zekerheid.’ 
 

In de literatuur over de gilden komen we herhaaldelijk tegen dat het ontstaan van de gilden 
een stedelijke aangelegenheid was. Maar zo vraagt Jette Jansen in haar boek ‘De deugd van 
broederschap’ in 2009 zich af:  

‘Hoe verklaren we dan de 13e en 14e -eeuwse schuttersgilden in de dorpen?’.  
 
Volgens Janssen gingen op het platteland Christelijk Broederschappen en 
Buurtgenootschappen later ook als schuttersgilde functioneren. Er waren zelfs 
schuttersgilden die zich vormden uit eerdere ambachtsgilden. 



3 
 

Het grootste aantal eerste vermeldingen van schuttersgilden vinden we tussen 1425 en 
1700. Uit de zestiende eeuw stammen 75 Brabantse gilden waarvan er 43 werden opgericht 
tussen 1425 en 1525. Relatief de meeste schuttersgilden werden opgericht in de eerste 
decennia van de 17e eeuw. In 17e en 18e eeuw vertoont het aantal gilden pieken en dalen 
afhankelijk van perioden van vrede, politieke onrust en religieuze en economische 
ontwikkelingen. Vooral de protestantse Reformatie en de daaropvolgende katholieke 
Contrareformatie alsook de Vrede van Utrecht in 1713 die een einde maakte aan de Spaanse 
successieoorlog hadden hun effect op bloei en verval van de gilden. 

Verval 
Zoals Judith Amsenga in haar artikel ‘Het Nederlandse gildewezen’ in het Historisch 
Nieuwsblad van 2006 aangeeft werd de religieuze functie van gilden door de Reformatie 
teruggedrongen. Al eerder in de zestiende eeuw was er sprake van hulp aan behoeftige 
gildeleden uit de gildekas en na de Reformatie kregen die initiatieven bredere navolging. De 
sociale verzekeringen werden een van de meest karakteristieke elementen van het 
gildewezen in de Republiek. De gilden vulden daarmee het gat ontstaan tussen Kerk en 
Staat. 
Omdat de gilden in Nederland zich naast economisch ook op sociaal gebied ontwikkelden, is 
de afschaffing ervan hier een lang en traag proces geweest, in tegenstelling tot bijvoorbeeld 
België of Frankrijk. Daar won de opvatting snel terrein dat het leerlingenwezen en de 
meesterproef een vrije economische ontwikkeling afremden. De vrije markt werd het 
nieuwe toverwoord. Pas met de vestiging van de Bataafse Republiek in 1795 kwamen de 
ideeën naar Nederland. Naast economische motieven speelde het streven naar een 
eenheidsstaat met gelijke rechten voor iedereen en een nationale economie een belangrijke 
rol bij de afschaffing van de gilden in Nederland. In 1818 werden de gilden hier afgeschaft. 
 
2 Op- en neergang van het Gilde Sint Sebastiaan uit Oirschot 
 

Opkomst St. Sebastiaansgilde  
Het ontstaan van dit schuttersgilde uit Oirschot gaat in ieder geval terug tot het jaar 1531 
waaruit de oudst bewaarde Caert (statuten) dateert. Mogelijk bestond het gilde al eerder 
want de papieren wijzen op een herzien regelement.  
Oirschot kende in het verleden volgens J.Lijten, blijkens zijn artikel ‘Het ontstaan der 
schuttersgilden op het platteland van Noord-Brabant’ uit 1992, in totaal liefst elf gildes. Het 
merendeel daarvan waren volgens Lijten kerkelijke broederschappen of ze groeiden vanuit 
een kerkelijke fundatie. Met die stelling is niet iedereen het eens. J.A. Jolles zegt hierover in 
zijn boek ‘De Schuttersgilden en Schutterijen van Noord- Brabant’ uit 1974 dat hoe de 
oprichting ook mag zijn gegaan het in ieder geval duidelijk is dat er een sterke binding was 
met de Kerk. Zo was er een Sint Sebastiaans altaar en werden op schiet- en teerdagen 
missen voor overledenen en levenden gelezen en luisterde het gilde processies op.  
Behalve met de kerkelijke was er ook sprake van een verbinding met de wereldlijke macht. 
Een van de heren van Oirschot, graaf Richard van Merode trad op als gildebroeder en schonk 
het gilde in 1587 een gildetuin, in officiële stukken ‘Schuttersbogaert’ genoemd. Of hij ook 
optrad als samensteller van de gildenkaart, zoals in heerlijkheden volgens onderzoeker C.J.A. 
van Helvoort (1963) meestal het geval was, is onbekend. 
Voor een beter begrip van de toenmalige situatie staan we kort stil bij het Oirschot van toen.  
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Geschiedenis van Oirschot  
In het boekje ‘De Caert en Attributen van het Sint-Sebastiaansgilde Oirschot’ van de 
toenmalige archivaris van het gilde A.E.M. van Esch vinden we een kort resumé van de 
geschiedenis van Oirschot.  
Oirschot was in de 16e eeuw een heerlijkheid en werd bestuurd door twee heren: de hertog 
van Brabant (Keizer Karel V) en de heren van Oirschot (de heren van Merode). In 1526 telde 
Oirschot 778 haardsteden, uitgaande van de gemiddelde gezinsgrootte in die tijd van 6 
personen zal de bevolking ca 4000 inwoners groot zijn geweest.  
Op basis van oude stukken uit die tijd, zoals bijv. die van het Kwartier van Kempenland waar 
Oirschot onder viel, is te concluderen dat Oirschot een welvarende plaats moet zijn geweest. 
Er was een levendige handel in ossen, lederwaren, turf, wol en linnen. Oirschot had als vrij- 
en heerlijkheid veel privileges zoals week- en jaarmarkten, een boterwaag en het recht van 
hoge, middelbare en lage justitie.  
In 1530 had Oirschot 2 kerken plus meerdere kapellen. Aan de grote kerk van St. Pieter was 
een kapittel verbonden bestaande uit 11 kanunniken. Die droegen zorg voor de godsdienst 
en voor het onderwijs in de Latijnse school en de Cantorij (zang- en muziekschool). 
Rond 1500 beleefde Oirschot zijn gouden tijd getuige de bouw van de grote kerk en het oude 
raadhuis. Het was de hoofdplaats van Kempenland waar ook de Hoogschout woonde. 
Overigens kende Oirschot geen ambachtsgilden, ook al was er een levendige handel en 
bedreef men er vele ambachten. Volgens J. Lijten (1992) kwamen ambachtsgilden op het 
platteland in Noord-Brabant nauwelijks voor en waren die in Oirschot zelfs verboden. 
 
Bloei  
De huidige vier schuttersgilden uit Oirschot, waar het St Sebastiaansgilde er één van is,  
dateren allen uit de ‘gouden tijd’ van Oirschot. De economische voorspoed van die tijd zorgt 
ervoor dat ook het St. Sebastiaansgilde voorspoedig gedijt.  
In de oude Caert van 1531 is te zien dat het gilde toentertijd een veelheid van taken had. 
Behalve de organisatie van schiet- en teerdagen en het deelnemen aan de jaarlijkse 
processie hoorde daar ook het begraven van gildebroeders bij en het vendelen en 
tamboeren op kerk- en hoogtijdagen. Daarnaast had het gilde ook sociale taken in het kader 
van de armenzorg. 
Het ledenaantal groeide en ook financieel gezien ging het gilde voor de wind. Dat valt bijv. af 
te lezen uit het besluit, dat in 1609 tijdens de vergadering werd genomen, om voor 85 
gulden! een nieuw vaandel te laten maken in ‘s- Hertogenbosch. En dan hebben we het nog 
niet over de gestage uitbreiding van het zilver waar het koningsschieten mee gepaard ging. 
Zo waren er zilveren vogels, een zilveren kroon en staf, zilveren schildjes en medailles in 
goud, zilver en brons. Daarnaast waren er nog andere bezittingen zoals bijv. de trommels 
voor de tamboers. Er werd ook aardig wat geld gestoken in het tenue van de gildeleden. Zo 
was volgens het regelement van 1531 iedere schutter gehouden iedere vier jaar een nieuw 
bovenkleed, een‘ tabbard’, te maken in door het gildebestuur vastgestelde kleuren. Dat 
kleed moest op de speciale gildedagen en tijdens de uitvaart van een gildebroeder gedragen 
worden. Ook droeg iedere schutter op zijn mouw een zilveren embleem ‘van minstens zeven 
stuivers’.  
 
Verval 
In de 17e eeuw verandert er in Oirschot veel stelt archivaris van het gilde A.E.M. van Esch in 
het vervolg van zijn resumé over de geschiedenis van Oirschot. Hij attendeert op de Vrede 
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van Munster in 1648 toen de katholieke godsdienst werd verboden en zowel de kerken als 
het onderwijs in protestantse handen kwamen. Katholieken namen niet of nauwelijks meer 
deel aan het onderwijs hetgeen na enkele generaties tot gevolg had dat het gros van de 
bevolking van Oirschot analfabeet werd. In de loop van de 18e eeuw verslechterde de 
economische toestand, de textielindustrie verdween en de landbouw verarmde.  
Volgens van Esch had dit ook zijn weerslag op het gilde Sint Sebastiaan zoals duidelijk te zien 
is aan de taal in de oude gildeboeken die tot 1760 ‘in behoorlijk Nederlands’ geschreven zijn 
terwijl in de periode van 1780 tot 1830 dat duidelijk is ‘verslechterd.’ 
Een en ander werd nog versterkt door het feit dat Best in 1821 een zelfstandige gemeente 
wordt met als nadelen voor Oirschot: een kleiner inwoneraantal, minder landbouwgebied en 
verlies in de klompenindustrie. Ook miste men in die eeuw de verkeersaansluiting op de 
snelweg Den Bosch- Eindhoven en de aansluiting op het spoorwegnet. Zo raakte Oirschot 
meer geïsoleerd wat zijn neerslag had op de economische vooruitgang.  
Ook in de deelname aan het gilde St. Sebastiaan zijn de bewegingen van de tijd te 
herkennen. In 1696 kent het gilde 20 leden, in 1697-1698 met vrede van Rijswijk stijgt dat 
naar 39, in 1713 zijn er nog 30, in 1714 na vrede van Utrecht stijgt het tot 59, in 1720 is het 
gedaald naar 35. Tot de inval van de Fransen in 1789 blijft het gilde gemiddeld 30 leden 
groot en daarna gaat het na een korte opleving na de afscheiding van België in 1839 verder 
bergafwaarts.  
 
Korte opleving  
Niettegenstaande het feit dat in 1818 in Nederland de gilden werden afgeschaft, is er na 
1839 toch een korte opbloei te zien in het bestaan van het St. Sebastiaansgilde. Tien jaar 
lang is  volgens archivaris van Esch zelfs sprake van ‘een formidabele schutterij Sint 
Sebastiaan.’  
Eén van de hoogtepunten uit die tijd was de deelname van het gilde in 1843 aan een groots 
Gilden Concours te ’s-Hertogenbosch in de  Sociëteit de Unie, waar ook Z.K.H. prins 
Alexander aanwezig was. Het gilde behaalde daar de eerste prijs: een gouden medaille! In de 
oude gildeboeken is te lezen dat de Oirschotse schutters na het concours in rijtuigen, 
uitgeleide werden gedaan om in Oirschot onder klokgelui en het uitsteken van de vlag weer 
plechtig te worden ingehaald ‘waarbij het hele dorp in het groen gehuld was’.  
Als oorzaak voor deze verrassende periode van bloei noemt van Esch de toenmalige  
enthousiaste hoofdman W. M. Meijers. Dat zal zeker effect hebben gehad want nadat die in 
1848 naar Amerika vertrok, zien we dat het gilde als een kaartenhuis in elkaar zakt. 
Daarnaast had zeker ook de installatie van Baron Sweerts de Landas als beschermheer van 
het gilde in 1841 een positieve invloed. De rol van de beschermheer was aanzienlijk. Volgens 
het reglement van 1842 had hij zelfs het recht ‘de daartoe geschiktste gildebroeder als 
hooftman te benoemen’. De baron deed ook een groot aantal schenkingen zoals: een 
gildevaandel, aanplant in de schuttershof, een gildetrom, sjerpen en uniformen, prijzenzilver 
én de kosten van veel teerdagen.  
Het gilde was hem daar zeer erkentelijk voor zoals blijkt uit het huldedicht ter ere van de 
verjaardag van de baron in 1943 dat we aantreffen in de Transcriptie van de oude gilde 
regelementen van J.A. Burghouts. Ik citeer hier de beginregels:  
 

‘‘Hoogwelgeboren heer! aanvaart deeze zwakke hulde, 
 En dat Uw: kiesheid toch de kleine lofspraak dulde 
 Die onwilkeurig soms het dankbaar hert ontvloeid, 
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 Naar waarde kunnen we uw niet danken, 
Daartoe ontbreekt het ons aan klanken, 
Ofschoon dit gunstbewijs de harte aan uw boeit.” 
 

De beschermheer versterkte ook de band met de kerk met geschenken. Zo werd in januari 
1844 door de baron aan pastoor-deken A. Rovers een antiek kruis overhandigd ‘bevattende 
vele relikwieën, geplaatst op een ebben staf, met kostbaar zilver loofwerk bewerkt’.   
 

 
 
Gildehuizen aan de Grote Markt in Antwerpen 

Dieptepunt  
Het bestaan van het St. Sebastiaansgilde bereikte haar dieptepunt  in de laatste decennia 
van de 19e eeuw  toen het koningszilver van het gilde werd verkocht. In het boek ‘De 
Schuttersgilden en Schutterijen van Noord- Brabant’ uit 1974 merkt J.A. Jolles hierover op:  
 

“Den 23sten Juli 1870 werd met algemene stemmen besloten, de zes zilveren 
medailles- zo weinig was dus van ’t zilver overgebleven- met den vogel te verkoopen 
(voor F 53,25). ook moet toen een oude trom (of die van 1842) zijn van de hand 
gedaan.” 
 

Ook het ledenaantal loopt fors terug, zo zijn er in 1896 nog maar 4 gildebroeders over en ziet 
het aloude St Sebastiaansgilde zich gedwongen te fuseren met het nieuwe Sint Jorisgilde, zij 
het met behoud van de oude naam en rechten. 
 
3 Hernieuwde belangstelling voor de gilden in 20e eeuw 
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Hernieuwde belangstelling  
Vanaf de jaren 30 in de 20e eeuw is sprake van een vernieuwde belangstelling voor de 
gilden. Jette Janssen zegt hier in haar boek ‘De deugd van broederschap’ over dat toen veel 
oude gilden nieuw leven werd ingeblazen en er zelfs nieuwe gilden ontstonden. Dit paste in 
de opkomst van Brabant op sociaaleconomisch en cultureel gebied waardoor een 
sluimerend regionaal bewustzijn wakker werd. Ook de herwaardering van de volkscultuur in 
die jaren heeft daar zeker aan bijgedragen. 
In Brabant en Limburg waar de katholieke kerk veel invloed had, voldeden de oude 
verenigingsvormen nog. Wel verschoof de taak van de gilden van publieke naar meer private 
taken. In dorpen en steden in de provincie werden concoursen en feesten georganiseerd en 
deelname daaraan gold als een eer voor de lokale gemeenschap. Ook het landjuweel wordt 
nieuw leven ingeblazen. Er was zelfs een landjuweel op nationaal niveau: het Vaderlandsch 
Historisch Volksfeest. Ter illustratie een wel zeer enthousiast citaat hierover van D.J. van der 
Ven uit ‘Neerlands volksleven’:  
  

“Hoort ze naderen! De doffe zeventiende eeuwse trommen van Gemert en Lieshout 
roffelen ronzebonzend hun opwindenden maatzang, trompetten schetteren signalen, 
muziek stormt met krijgshaftige fanafares aan, oude vanen worden sierlijk gezwaaid, 
banieren rijzen op boven pieken en geweren, paardengetrappel, voetgeschuifel, 
hooge hoeden, kleurig zijden sjerpen, zilveren braken in triomf rond gedragen door 
koningen.”  
 

Dat het bewustzijn van de betekenis van de schutterij als cultureel erfgoed in het begin van de 20e 
eeuw toenam, terwijl ze voorheen wel eens als ‘zuipschuitjes’ verguisd waren, valt ook af te lezen uit 

de oprichting van de Noordbrabantse Federatie van Schuttersgilden in 1935. Het belangrijkste 
doel van de NBFS was het in stand houden en in aanzien laten toenemen van de schuttersgilden en 

de geest en tradities van de gilden te bestendigen, ‘te veredelen, ontwikkelen en tot bloei te 

brengen’. 
Veel invloed op de vernieuwde belangstelling voor de gilden hadden ook de boeken van J.A. Jolles, 
die in verschillende provincies waaronder ook Noord-Brabant de schuttersgilden 
inventariseerde. Zijn boek: ‘De schuttersgilden en Schutterijen van Noord-Brabant’ uit 1974 
fungeerde volgens Jette Janssen als aanjager. Vrijwel ieder gilde had wel een exemplaar van 
Jolles in de kast staan!  
 
Wedergeboorte St Sebastiaans gilde  
In 1896 was er, zoals A.E.M. van Esch in het boekje ‘De Caert en Attributen van het Sint-
Sebastiaansgilde Oirschot’ opmerkt, sprake van een wedergeboorte van Sint Sebastiaan door 
de fusie met het net opgerichte Sint Jorisgilde. Hierdoor was ineens sprake van een fiks 
herstel van het ledenaantal.  
Weer wordt behoefte gevoeld aan een beschermheer en als zodanig wordt in april 1897 
Hendrik van Veen aangesteld, maar dat eindigt al weer in 1903. In 1909 wordt Graaf Charles 
De Merode uit Westerloo gevraagd als beschermheer van het gildefeest op te treden en in 
1923 volgt het beschermheerschap van het gilde. Dit hield langer stand en over en weer  
worden bezoeken afgelegd. Zo waren de Prins en Prinses De Merode, zoals zij zich sinds 
1930 mochten noemen, te gast op het landjuweel in Oirschot in 1951 en toen in 1977 de 
Prins overleed was nagenoeg het hele gilde in vol ornaat op zijn begrafenis. Hij werd als 
beschermheer van het gilde in 1978 opgevolgd door zijn zoon Prins Boudewijn de Merode. In 
1980 hebben hij en zijn echtgenote het landjuweel in Oirschot geopend.  
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De Merodes fungeren zelfs tot op de dag van vandaag als beschermheer van het gilde. 
 
Hoogtepunten 20e eeuw  
De opleving van de belangstelling voor de volkscultuur heeft zeker ook bijgedragen aan het 
succes van het Sint Sebastiaansgilde in de 20e eeuw. Ik noem hier in chronologische volgorde 
een aantal van de meest in het oog springende hoogtepunten. 
Allereerst het ‘Groot Nationaal Gildefeest’ van 1909 ter ere van het 400- jarig bestaan van 
het gilde. Volgens de aantekeningen in de gildeboeken namen 75 gilden en schutterijen deel 
aan dit grootse festijn dat gepaard ging met: een optocht, standaardrijden op de ‘fiere 
rossen’, optredens van tamboers en vendelzwaaiers en natuurlijk de schietwedstrijden!  
De deelname van het gilde aan het zilveren pastoorsfeest van Mgr. J.B. Franken in juni 1911 
mag hier ook niet onvermeld blijven. In het jaarverslag van 1911 van het gilde kunnen we 
daarover lezen dat de voorstelling van Sint Sebastiaan als hoofdman van de erewacht van 
keizer Diocletianus met vier romeinse soldaten, geroemd werd als ‘het glanspunt van de 
optocht’. 
Ook in 1923 was er een groot gildefeest. Dit stimuleerde tot poëtische uitspraken zoals te 
lezen in het boek ‘Verguld met de guld’ uit 1997 van Antoon van Esch, Theo van de Loo en 
Drs. Piet Machielsen: 
 

‘Het daagde in het oosten, het kleurig morgenrood deed de dauwdruppels als 
diamanten glinsteren aan struiken en twijgen langs velden en wegen en voorspelde 
ons na koude regendagen een schoonen zomerdag.’ 
 

In 1948 volgde een Groot Concours van het gilde St Sebastiaan waarvan in hetzelfde boek 
een affiche is te zien met als attracties: ‘Schieten met Hand- en Kruisboog, Barak, Vogelpik, 
Geluksrad, loterij, enz.’ Als prijzen waren er: ‘een stel Pullman kussens, prachtige hazen, 
diverse konijnen en ander wild ’. 
In 1951 vond bij het 425 jarig bestaan van het gilde weer een landjuweel in Oirschot plaats 
waarbij ook beschermheer graaf Charles de Merode en zijn echtgenote aanwezig waren. Van 
dit feest is zelfs een film van gemaakt, wat voor die tijd uitzonderlijk was.  
In 1976 nam het gilde deel aan het Jubileum Gildefeesten Oirschot waarover uitgebreid te 
lezen valt in de destijds uitgegeven Feestgids en waaraan 63 gilden uit de regio deelnamen. 
Als absoluut hoogtepunt van de vele gildeactiviteiten in de 20e eeuw geldt het Landjuweel 
uit 1980 dat door de Oirschotse gilden gezamenlijk werd georganiseerd en waar maar liefst 
117 gilden aan deelnamen. Voor dit evenement werd koningin Beatrix als beschermvrouw 
aangezocht en in het Erepresidium traden bekende personen uit die tijd op als: minister 
president van Agt, kardinaal Willebrands, mgr Bluyssen en commissaris der koningin Van der 
Harten! In het Weekjournaal van 19 aug. 1980 kunnen we lezen dat de hele Oirschotse 
gemeenschap hierbij betrokken was: 
 

“.. het landjuweel is niet iets van de gilden alleen, het gaat heel Oirschot aan. De 
gilden zouden allang verdwenen zijn , wanneer de bevolking in de eigen woonplaats 
niet gildegezind zou zijn.” 

4 De betekenis van de Gilden anno nu. 

Onderzoek betekenis gilden 
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Zoals we in het artikel van Judith Amsenga in het Historisch Nieuwsblad 2006 lezen, bestond 
er lange tijd een tegenstrijdig beeld van de gilden. Aan de ene kant beschouwde men ze als 
ouderwetse beroepsgenootschappen die, in de ogen van achttiende-eeuwse tegenstanders, 
traditioneel, monopolistisch en tegenpolen van de modernisering waren. Aan de andere 
kant was er het nostalgische beeld van de gilden als alternatief voor de kille kapitalistische 
samenleving waaruit alle menselijke proporties zouden zijn verdwenen.  
Recent onderzoek tempert deze tegenstelling en probeert de horizon te verbreden: ‘hét 
gildesysteem’ bestond niet. Ambachtsgilden moeten volgens Amsenga bekeken worden in 
hun sociale, politieke en culturele context en er moet rekening gehouden worden met 
verschillen per beroepsgroep, stad, streek en land. De gilden speelden niet voor niets 
eeuwenlang een zeer belangrijke rol in het leven van de Europese stedelijke middenklasse. 
Het onderzoek naar de gilden heeft de afgelopen jaren niet stil gestaan. Zo verschenen in 2009 
publicaties van L.H. Remmerswaal en Nico Slokker. Danielle van de Heuvel schreef in 2012 een 
review daarover en geeft aan dat uit het werk van Remmerswaal duidelijk wordt dat het lange 
en succesvolle voorbestaan van de gilden mede te danken is aan het feit dat zij steeds een 
hechte verbinding aangingen met de ‘regenten’ oftewel de bestuurders van de steden en dorpen 
waarin ze gevestigd waren. Volgens Slokker waren de gilden in het verleden zo belangrijk dat ze 
zelfs ‘de ruggengraat’ vormden van de stad. Van de Heuvel verwijst ook naar  het internationale 
congres ‘The return of the guilds’ van 2006 in Utrecht. Daar constateerde men dat het onderzoek 
naar gilden springlevend is en dat de rol van gilden in het overdragen van kennis, het stimuleren 
van innovatie en in de sociale zorg inmiddels duidelijk in kaart is gebracht. 

Jette Janssen attendeert er in haar boek ‘De deugd van broederschap’ uit 2009 ook op dat de 
verbondenheid van de schuttersgilden met de overheid door de eeuwen heen veranderde. 
De overheid trok steeds meer de maatschappelijke functie naar zich toe waardoor de gilden 
zich moesten bezinnen op een nieuwe invulling van taken binnen en buiten het gilde. 
Hierdoor kwam in de loop van de 20e eeuw de nadruk steeds meer te liggen op beleving en 
solidariteit oftewel op het ‘sociaal kapitaal’ van de gilden zoals Janssen dat noemt. 
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Noord Brabantse schuttersgilden anno nu 

Gilden als cultureel erfgoed 
In 2013 zijn de tradities van de Brabantse Schuttersgilden erkend als immaterieel cultureel 
erfgoed van Nederland. Hiervoor was een aanvraag gedaan door de Noordbrabantse 
federatie van Schuttersgilden waar 207 schuttersgilden bij zijn aangesloten. In die aanvraag 
valt o.a. te lezen dat het gildeleven gezien kan worden als ‘way of live’ met twee aspecten: 
het uiterlijke met de typische gildegebruiken van slaande trommen en vliegende vendels en 
de kleurrijke uniformen en het inhoudelijke, het sociale: samen sporten, opkomen voor 
elkaar, het delen van vreugde en verdriet, het leven vieren. Het NBFS kenschetst het gilde als 
een vereniging waarbij de mens centraal staat. Niet voor niets heten gildeleden ‘gildezusters 
en -broeders’, 
Overigens doet het NFBS ook aanbevelingen voor de toekomst. Zo krijgen de gilden in een 
studiedag van 2017 het advies om niet alleen om te kijken naar het verleden maar ook 
vooruit te denken en op zoek te gaan naar vernieuwing.  
 
Betekenis gilde St Sebastiaan 
Ook het St Sebastiaansgilde ziet, zoals op hun website te lezen valt: ‘onderlinge 
verbondenheid, steun en broederschap’, als de kern van het gilde en ze verwijzen hierbij naar 
het proefschrift van Jette Janssen uit 2009 waarin die stelt dat in een gilde ‘broederschap de 
hoogst te bereiken vorm van sociaal kapitaal’ is. Als belangrijke elementen van sociaal 
kapitaal noemt het St Sebastiaansgilde: sociale relaties, groepslidmaatschap, formele en 
informele sociale netwerken, gedeelde normen, vertrouwen, wederkerigheid en inzet voor 
de gemeenschap. 



11 
 

Overigens hecht het gilde volgens eigen zeggen ook sterk aan het levend houden van de 
tradities zoals het Koningsschieten, het vieren van de Patroonsheilige- en teerdag, het 
begraven met gilde- eer, het vendelen en het tamboeren.  
En er zijn meer tradities die ze koesteren. Zo volgde in oktober 2018 prins Simon de Merode 
zijn oom Prins Boudewijn officieel op als beschermheer van het gilde en openden zij samen 
de tentoonstelling ‘Heren van Merode’ die de eeuwenoude relatie tussen De Merodes, de 
gemeente Oirschot en het gilde in beeld bracht. De drukbezochte tentoonstelling was te zien 
in het oude raadhuis van Oirschot waar boven de ingang het voormalig gemeentewapen van 
Oirschot prijkt waar het wapenschild van De Merodes deel van uitmaakt. 
Zo worden verleden en heden met elkaar verbonden. 

Slotconclusie 
In de inleiding van dit artikel werd de vraag gesteld hoe de gilden zo lang hebben kunnen 
voortbestaan. Het onderzoek naar de betekenis van de gilden van de laatste decennia geeft 
hierop antwoord.  
Vooral het onderzoek van L.H. Remmerswaal uit 2009 is interessant, hij betoogt dat de band 
tussen gilden en regent cruciaal was voor het langdurig voorbestaan van de gilden. Ook bij 
het Oirschots gilde van Sint Sebastiaan zien we dat de banden met de kerkelijke en de 
wereldlijke macht een rol speelden zowel bij de opkomst en de bloei van dit gilde alsook in 
de herwaardering in de 20e eeuw. Zelfs nu zijn er nog sporen van die banden. 
Verder noemt Jette Janssen in ‘De deugd van Broederschap’ als verklaring voor het lange 
bestaan van de gilden het feit dat die zich als dynamische verenigingen door de eeuwen 
heen steeds aanpasten aan de eigentijdse leefomstandigheden.  
En als de gilden het advies van het NFBS ter harte nemen om niet alleen om te kijken naar 
het verleden maar ook op zoek te gaan naar vernieuwing, lijkt het bestaan van de gilden ook 
verzekerd voor de toekomst! 

Bronnen: 
1 C.J.A. van Helvoort ‘Onze Noord Brabantse Schuttersgilden, artikel Heemkronijk 1963,  jrg. 2, nr. 7.  
2 Judith Amsenga ‘Het Nederlandse gildewezen’, artikel Historisch Nieuwsblad, 2006. 
3 Jette Janssen ‘De deugd van broederschap’, 2009. 
4 Drs. J. Lijten ‘Het ontstaan der schuttersgilden op het platteland van Noord-Brabant’, artikel 
Campina, 1992, jrg. 22, nr.87. 
5 J.A. Jolles ‘De Schuttersgilden en Schutterijen van Noord-Brabant’, 1974. 
6 A.E.M. van Esch ‘De caert en Attributen van het Sint-Sebastiaansgilde Oirschot’, 1981. 
7 J.A. Burghouts ‘Het gilde van St Sebastiaan te Oirschot’, transcriptie, jaartaal onbekend. 
8 Antoon van Esch, Theo van de Loo en Drs. Piet Machielsen “Verguld met de guld”, 1997. 
9 Feestgids, Jubileum-Gildefeesten Oirschot, 22 augustus 1976. 
10 Danielle van de Heuvel ‘L.H. Remmerswaal, Een duurzame alliantie. Gilden en regenten in 
Zeeland, 1600-1800; Nico Slokker, Ruggengraat van de stad. De betekenis van gilden in Utrecht, 
1528-1818’, BMGN Low Countries Historical Review, volume 127, issue 359 (Book review), 2012 
11 M.v.d. Laak-Verschuren en A. Vaessen. Erfgoedzorgplan en voordracht plaatsing op de Nationale 
Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed in Nederland van de Noord-Brabantse schuttersgilden, 
2014 
12 ‘Een modern gilde in de 21 e eeuw’, studiedag Noordbrabantse Federatie Schuttersgilden, 2017 

Maria van Deutekom, september 2020. 

 



12 
 

 


