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Gildetradities van de Brabantse schuttersgilden toegespitst op het St. 

Sebastiaansgilde uit Oirschot 1 

Inleiding 

Dit artikel is het 3e en laatste van de reeks  over de Brabantse schuttersgilden. Artikel 1 ging in op het 
ontstaan van de schuttersgilden terwijl artikel 2 handelde over de op- en neergang van de gilden 
door de tijd heen. In dit artikel staan de tradities van de Brabantse schuttersgilden centraal. Hierbij 
komt in deel 1 als eerste de vraag  aan de orde wat we precies verstaan onder de gildetradities van 
de Brabantse schuttersgilden en in deel 2 de vraag wat we weten over de oorsprong en ontwikkeling 
van deze tradities.  
Evenals eerder wordt e.e.a. toegespitst op het St. Sebastiaansgilde uit Oirschot. 
 
Paragraaf 1 Wat verstaan we onder de gildetradities van de Brabantse schuttersgilden?  
Noord- Brabant telt ruim tweehonderd schuttersgilden. Ieder gilde heeft zijn eigen tradities, zijn 
eigen gebruiken en eigen benamingen voor functionarissen. Naast die verscheidenheid is er ook een 
eenheid die zich uit in een gezamenlijke geschiedenis.  
Veelal gaat men ervan uit dat de schuttersgilden oorspronkelijk de gewapende verdediging van hun 
gemeenschap beoogden. Hoewel niet iedereen het daarmee eens is, zoals we reeds bespraken in het 
1e artikel uit deze reeks. Hoe het ook zij, het karakter van een defensieve organisatie hebben de 
schuttersgilden al lang verloren en ze hanteren de wapens tegenwoordig als liefhebberij. 
Inherent aan de gilden was hun godsdienstige karakter. In de oude kaarten(statuten) komt de band 
met het geloof tot uiting. Elk gilde had een beschermheilige, de gildebroeders gingen op feestdagen 
gezamenlijk naar de kerk, ze woonden processies bij en bevorderden de verering van de patroon of 
patrones. De gilden hadden ook sociale taken, zoals de zorg voor de armen en zieken en het 
zorgdragen voor begrafenissen van gildebroeders. Daarnaast ontbraken feest- en spelelementen 
niet. Als er wat te vieren was, waren de gilden present. Als een nieuwe heer ingehaald moest worden 
of een belangrijk persoon hun dorp of stad bezocht, traden ze aan. En ook de plaatselijke kermis 
stelde niet veel voor zonder het gilde. 
Over de geschiedenis van de schuttersgilden is in eerder in deze reeks al veel gezegd en we beperken 
ons hier tot de gildetradities. 
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Wat verstaan we precies onder de tradities van de Brabantse schuttersgilden?  
Als we er recente bronnen op na slaan zien we dat er hierover zowel een brede als een wat meer 
beperkte opvatting bestaat. De brede opvatting komen we tegen in de voordracht voor de plaatsing 
van de Brabantse schuttersgilden op de Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed uit 2014. 
Hierin spreekt men van het hele pakket aan tradities waaronder naast de hiervoor genoemde 
hoofdtaken zowel de organisatie als de belangrijkste gebruiken van de gilden worden verstaan. 
 

 
 
Ondertekening Certificaat Immaterieel Cultureel Erfgoed 2014 
 
In het Erfgoedzorgplan van 2014 wordt de organisatie van de schuttersgilden als volgt omschreven: 
 
De overheid 
Het bestuur van de gilden heet ‘de overheid’. De voorzitter wordt vaak hoofdman of hopman 
genoemd. Samen met de dekenschrijver en schatbewaarder ofwel dekenrentmeester vormt hij of zij 
het dagelijks bestuur. De overheid wordt aangevuld met andere bestuursleden in verschillende 
functies. De overheid bereidt de besluiten voor die in de ledenvergaderingen worden genomen. 
 
Gildebroeder en – zusters 
De leden van het gilde worden gildebroeders en gildezusters genoemd waarbij men soms 
onderscheid maakt tussen actieve leden en niet-actieve leden en ook ereleden kent.  
Binnen een gilde komen veel verschillende functies voor zoals: koning, keizer, hoofdman/hopman, 
voorzitter, regerend deken of overdeken, baas deken, eerste gildemeester, dekenschrijver, 
dekenschatbewaarder, oude en jonge deken, commandant, kapitein, vendrik/vaandrig, 
overheidsleden, standaardruiter, tamboer, vendelier, klaroenblazer, zilverdrager, archivaris, nar, 
schildknaap, ouderman, gildeheer, gildebode, piekenier, knecht en rentmeester.  
Hieronder volgt een omschrijving van de belangrijkste functies. 
 
Koning 
De koning is het gildelid dat bij het koningschieten het laatste stuk van de koningsvogel van de 
schutsboom heeft geschoten. Met de kermis ging en gaat men nog steeds koningschieten. Meestal 
schiet men op een speciale staak of schutsboom en soms wordt de papegaai op de wiek van de 
molen geplaatst. De koning is de belangrijkste vertegenwoordiger van het gilde en heeft zitting in de 
overheid. De koning heeft de eer het koningszilver te dragen en als hij zich drie keer achtereen tot 
koning geschoten heeft wordt hij keizer.  
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Standaardruiter 
De standaardruiter, ook wel standaardrijder genoemd, rijdt op een paard en maakt zigzaggend de 
weg vrij voor het gildevaandel en de koning en het gilde. Hij draagt de standaard als 
herkenningsteken. 
 
De tamboer 
De gildetrom roept op, kondigt aan, houdt de groep bij elkaar en geeft de stemming van de 
gildebroeders en gildezusters aan: feestelijk, blij, verdrietig, ingetogen of uitbundig. De tamboer 
ondersteunt de vendelier in zijn oefening. Het gilde loopt of zoals men dat noemt ‘gaat’ op de maat 
van de gildetrom. Zo gaan de gildebroeders in optocht de kerk binnen, naar de schutsboom of ter 
begrafenis. Vroeger was de tamboer vaak een betaalde gildebroeder die van beroep muzikant was. 
 

 
 
De tamboer 
 
De bazuinblazer 
De bazuin is een oud blaasinstrument en werd in de middeleeuwen door stadsmuzikanten gebruikt. 
De bazuin ook wel klaroen genoemd is een koperen blaasinstrument en wordt met een mondstuk 
aangeblazen. De tonen van de bazuin mengen zich goed met de tonen van de gildetrom.  
 
De hellebaardier 
Als het gilde in vol ornaat eropuit trekt, dan dragen de gildebroeders die de optocht sluiten een 
hellebaard. Vroeger zorgde de hellebaardier voor de openbare orde bij optochten en andere 
openbare activiteiten van het gilde. Hij was herkenbaar aan zijn sjerp en hellebaard.  
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De vaandrig 
Het vaandel, de hoofdvlag van het gilde, staat symbool voor de eenheid van het gilde. Als het gilde 
uitrukt wordt het voorafgegaan door het gildevaandel. De vaandrig draait het vaandel driemaal links 
en driemaal rechts over de hoofden van de gildekoning en eventuele notabelen. Het begraven met 
gilde eer van een overleden gildebroeder gaat gepaard met het neigen van het vaandel rechts en 
links over de kist ten teken van afscheid. Het vaandel mag de grond nooit raken, behalve bij het 
bezoek van de Koning/Koningin of de Paus, die als teken van hun waardigheid één keer over het 
vaandel mogen schrijden dat de vaandrig over de grond spreidt. Na het koningschieten mag de 
nieuwe gildekoning tijdens zijn huldiging ook over het gildevaandel lopen. 
 
De vendelier 
Vendelen is een eretaak. De vendeliers zwaaien hun vendels in het vendelgebed, in vendelhulden 
aan jubilarissen, ereleden, koningen, overheden en bij demonstraties voor publiek. Op gildefeesten 
zijn er wedstrijden in (klassiek) vendelen, groepsvendelen en acrobatiek vendelen.  
 
De schutters 
De schutters schieten met kruisboog, handboog of geweer op doel of op de wip. De wip is een ronde 
metalen schijf van 13 centimeter doorsnee die op een 12,5 meter hoge boom is geplaatst.  
 

 
 
Boek ‘Deugd van Broederschap’van Jette Janssen 
 
Naast deze brede opvatting over de gildetradities vinden we ook een meer beperkte opvatting.  
In het boek ‘De deugd van broederschap’ uit 2009 verstaat Jette Janssen hieronder vooral belangrijke 
gebruiken als het bijwonen van processies en feestelijkheden, het begraven met gilde eer, het 
koningsschieten en de teerdagen.  
In het Erfgoedzorgplan dat werd opgesteld voor de plaatsing van de Brabantse schuttersgilden op de 
Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed worden hiernaast als belangrijke tradities het 
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behoud van de gildeschatten, de kringdagen en landjuwelen alsook het zgn. bonen en het 
gildekostuum genoemd. 
 
Belangrijke gebruiken  
De tradities in de zin van belangrijke gebruiken worden in het boek ‘De deugd van broederschap’ en 
het Erfgoedzorgplan als volgt omschreven: 
 
Bijwonen van processies en feestelijkheden 
Het opluisteren van lokale en nationale feestdagen zoals processiedagen maar ook de jaarlijkse 
kermis hoorde bij de openbare functie van de gilden. De gildebroeders werden verplicht hieraan deel 
te nemen. Zo vergezelde men meestal twee keer per jaar in vol ornaat van begin tot eind een 
processie zoals bijv. op Sacramentsdag. 
Tot de 19e eeuw waren gildefeesten, met uitzondering van landjuwelen, vooral een lokale 
aangelegenheid. De schuttersfeesten waren hoogtepunten in het dagelijks leven in dorp of stad. In 
de 19e eeuw kwamen ook nationale feesten en concoursen op waar de gilden aan deelnamen. Ook 
de opening van ‘n spoorlijn, de verjaardag van koning of koningin en andere blijde gebeurtenissen 
werden opgeluisterd door het gilde. In de 20e eeuw werd het gildetreffen steeds populairder en 
ontstond er zelfs een Europese wedstrijdcompetitie. 
 
Begraven met gilde eer 
De relatie van de gilden met de kerk was hecht. Op processiedagen en tijdens schiet- en teerdagen 
van het gilde woonden de gildebroeders de mis bij. De gilden hadden vaak een eigen altaar of kapel 
in de parochiekerk en lieten ook missen lezen voor overleden leden.   
Het begraven van gildebroeders behoorde tot de kerntaken van het gilde. Als gildebroeder was je 
zeker van een waardige begrafenis bijgewoond door alle gildebroeders waarbij de overledene door 
hen naar de kerk werd gedragen. Voor deze gelegenheid had men baarkleden, rouwmantels en 
rouwvaandels. 
Op de dag van de begrafenis gaat het gilde met stille trom naar het huis van de overledene of de 
kerk. Er wordt een erehaag gevormd en de koning legt het koningszilver op de kist. Zes broeders 
dragen de kist de kerk in terwijl de tamboers de dodenmars trommen. Tijdens de dienst staat 
vendelier met zijn vaandel achter de kist en tijdens de consecratie neigt hij het vaandel. Na de dienst 
dragen de gildebroeders onder het trommen van de dodenmars de kist naar het kerkhof. Dan wordt 
het koningszilver weer bij de koning omgehangen en de vendelier brengt de overledene de laatste 
groet door de vlag driemaal rechts en links te draaien en die dan op de kist te laten rusten.  
In de 19e en 20e  eeuw veranderde de relatie met de kerk voor veel gilden maar de organisatie van 
begrafenissen bleef voorbestaan. 
 
Het koningsschieten 
Tijdens de kermis vond vaak het teren en vogelschieten plaats. Het vogelschieten of koningschieten 
is nog steeds een van de belangrijkste gebruiken van het gilde. Sommige gilden schieten jaarlijks 
koning, anderen eens per twee, vier of zelfs negen jaar.  
Voor het vogelschieten begint, haalt het gilde de koning van huis op en trekt in optocht naar de 
schutsboom waar ze drie keer omheen lopen om heksen en oude wieven! te verjagen. Op de 
schutsboom staat de vogel of papegaai, meestal een fraai versierde constructie. Het eerste schot 
werd gelost door de pastoor of de burgemeester waarna de gildebroeders aan de beurt zijn. De 
persoon die het laatste stukje van de vogel afschoot, werd gehuldigd als koning en kreeg een zilveren 
vogel als teken van macht. De koning vereerde het gilde met een zilveren schild, waarop naam en 
jaartal gegraveerd zijn.   
De rituelen voor de huldiging van de nieuwe koning kunnen per gilde verschillen. Soms worden de 
handen van de koning gewassen, als teken van reinheid. Dan drinkt hij de koningsbeker leeg en gaat 
gevolgd door de leden het gildehuis binnen. Als iedereen zit krijgt de koning van de hoofdman de pijp 
die hij aansteekt en waarvan hij een paar trekjes neemt, daarna gaat die rond als een soort 
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vredespijp! Na de huldiging mag de koning over het vaandel lopen hetgeen gepaard gaat met 
tromgeroffel en een vendelhulde. Als tegenprestatie schenkt de koning het gilde een zilveren schild 
en niet te vergeten bier voor alle gildeleden! 
 
Teerdagen 
Op de feestdag van de patroonheilige begonnen de teerdagen.  In de kaarten (regelementen) worden 
de gebruiken tijdens deze dagen precies beschreven. De teerdag begon met het ophalen van de 
koning. Daarna ging het gilde in stoet naar de mis en ’s avonds vloeide het bier of de wijn rijkelijk bij 
een uitgebreide maaltijd. Op de teerdag moest ook de contributie worden betaald en alle schulden 
of boetes die nog openstonden. De teerdag was ook de dag waarop nieuwe leden mochten intreden, 
bestuursleden werden verkozen en de reglementen konden worden aangepast.  
Tegenwoordig is de teerdag vaak maar één dag en worden de financiën niet meer op die dag 
geregeld. Veel gilden maken er vooral een gezellige dag van, met ‘n partijtje schieten en spelletjes.  
 
Behoud van de gildeschatten 
Elk gilde beschouwt het behoud van zijn immateriële en materiële culturele erfgoed en zijn 
historische karakter als een belangrijke taak en koestert zijn oude bezittingen zoals het 
koningsjuweel, de zilveren koningsschilden, herdenkings- en geschenkzilver, oude documenten, 
standaarden, vaandels, rouwvaandel en archiefstukken. Vaak bezit men daarnaast nog 
gebruiksvoorwerpen als een hoofdmanstaf, kruisbogen, trommen, vendels, oude geweren, een 
tinnen schenkkan of ‘n bonenkistje. 
De zilverschat die bestaat uit zilveren schilden en andere zilveren voorwerpen zoals de 
hoofdmansikkel, de hoofdmanstaf en de koningsvogel neemt hierbij een belangrijke plaats in.  
Een gildeschild heeft meestal de vorm van een schild en er zijn drie soorten: 

- Herkenningsschilden, zoals de hoofdmansikkel en de koningschilden; het koningszilver. 

- Zilveren schilden die in een wedstrijd gewonnen worden; het prijzenzilver. 

- Schilden die men krijgt bij een gebeurtenis; het herinnerings- of herdenkingszilver. 
De koning  mag het koningszilver dragen dat naast de koningsschilden bestaat uit het koningsjuweel : 
de zilveren koningsvogel of papegaai, die aan een zilveren ring, medaille, schild of ketting hangt.  
Van oudsher schenkt elke koning het gilde een zilveren koningsschild.   
 
Kringgildedag  
De schuttersgilden van Noord Brabant zijn georganiseerd in een federatie die is onderverdeeld in een 
zestal lokale kringen. Elk jaar mag een gilde uit de kring de kringgildedag organiseren. Op die dag 
worden de kringgilden uitgenodigd ener  worden wedstrijden gehouden in alle disciplines. Het 
organiserend gilde houdt zich aan de richtlijnen van de desbetreffende kring.  
Op een zondag, meestal begin juni, komen de gilden van de Kring bij elkaar, elk jaar in een andere 
plaats. De dag wordt begonnen met een tocht naar de kerk voor een plechtige viering. Na de dienst 
volgt de eed van trouw en een vendelhulde en daarna een Brabantse koffietafel. Dan volgt een 
optocht door het dorp of op het gildeterrein, soms voorafgegaan door een standaardruiter, met de 
tamboers, het hoofdvaandel, de koning met het koningszilver, de keizer, de zilverdragers, de 
overheid, gildebroeders en als laatste de vendeliers.  
Op het feestterrein stellen de gilden zich op voor de massale opmars, die doet denken aan een 
bestorming . De tamboers gaan voorop, dan de vaandrigs met hun vaandels, de koningen, keizers en 
zilverdragers en als laatste de vendeliers die de vendelgroet brengen. Daarna beginnen de 
wedstrijden. De koningen gaan onder elkaar schieten wie de vogel naar beneden haalt, er wordt 
gevendeld, getromd en geschoten. Aan het einde van de dag worden de zilveren prijzen uitgedeeld. 
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Massale opmars Odulphusgilde Best 
 
Landjuweel  
Bij een landjuweel worden alle schuttersgilden van Noord-Brabant en Vlaams-Brabant uitgenodigd. 
Er wordt een optocht gehouden, er zijn wedstrijden in vendelen, trommen, schieten met geweer, 
kruisboog en handboog, en in standaardrijden.  
Voor het organiseren van een landjuweel dient men een aanvraag in bij de Noord-Brabantse 
Federatie van Schuttersgilden en het organiserend gilde zorgt voor een zilverprijs voor de winnaar: 
het Juweel. Tegenwoordig houdt men om de zeven jaar een landjuweel. 
De aanduiding Landjuweel dateert uit het oude Brabant en gold voor cycluswedstrijden van gilden en 
rederijkers. Een Brabants Landjuweel bestond uit een serie van zeven wedstrijden voor  schutters uit 
verschillende steden. De winnaars van iedere wedstrijd vermeerderden de prijs steeds met een 
zilveren schaal en de overwinnaar van de zevende schaal gold als eindwinnaar van het landjuweel en 
nam alle zeven schalen mee naar huis! 
 
Bonen en onderzwaaien 
Om lid te worden van een gilde lopen kandidaten eerst een jaar mee als aspirant-lid en op de 
algemene vergadering voor de patroonsdag wordt er over de nieuwe leden geboond. Het bonen 
staat synoniem voor de ballotage van nieuwe leden en stamt uit de tijd dat niet iedereen kon 
schrijven. Iedere gildebroeder krijgt een witte en een zwarte boon, dan worden de bonen verzameld 
en als er meer zwarte dan witte bonen in het zakje zitten wordt het lid niet aangenomen. Maar 
meestal zijn het allemaal witte bonen. Nieuwe leden worden op de patroonsdag ‘ondergezwaaid’ 
oftewel opgenomen in het gilde.  
 
Paragraaf 2 Wat zijn de belangrijkste tradities bij het St. Sebastiaansgilde uit Oirschot? 
Allereerst valt op dat de belangrijkste tradities bij het St. Sebastiaansgilde uit Oirschot sterk 
overeenkomen met wat in andere Brabantse schuttersgilden gangbaar is.  
Zo kreeg ik in een interview met o.a. de hoofdman van het gilde voor de rubriek ‘Even Voorstellen’ 
van de nieuwsbrief van heemkundekring ‘De Heerlijkheid Oirschot’ in 2019 op de vraag ‘Hoe ziet de 
organisatie van het gilde eruit?’ als antwoord dat het gilde Sint Sebastiaan wordt bestuurd door ‘de 
overheid ’die idealiter bestaat uit: de hoofdman, de rentmeester, 2 hoofdmandekens, de vaandrig, de 
standaardrijder, de keizer, de koning, 2 koningsdekens, de tamboer en de archivaris.  
Hierin herkennen we direct de functies die in de vorige paragraaf zijn genoemd. Het merendeel van 
deze functies wordt bij dit gilde momenteel daadwerkelijk ingevuld hoewel er ook vacatures zijn 
zoals die van archivaris. 
Op de vraag ‘Wat zijn de belangrijkste tradities van het gilde?’ luidde het antwoord in datzelfde 
interview dat de onderlinge broederschap voorop staat en dat die zich niet alleen uit in plezierig 
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samenzijn maar ook in zorg voor elkaar en vriendschap voor het leven. Als belangrijke tradities 
werden genoemd: het ‘Koningsschieten’ dat eens in de twee jaar plaatsvindt, de jaarlijkse ‘Patroons- 
of Teerdag’ ter ere van de patroonheilige Sint Sebastiaan en het ‘Begraven met gildeneer’ van 
medebroeders van het gilde. En natuurlijk klinken bij al deze activiteiten de ‘gildetrommels’ en 
zwaaien de ‘vendels’.  
Op de website van het gilde is uitgebreide informatie over deze tradities te vinden. Hieronder 
passeren die de revue waarbij wordt ingegaan op hetgeen specifiek is voor dit gilde. 
 
Koningsschieten 
Er wordt in het St. Sebastiaansgilde diverse keren in het jaar ‘koning geschoten’.  Het schieten vindt 
plaats in de gildetuin alwaar 6 schutsbomen van 12 meter hoog staan. Er wordt zowel geschoten op 
de wip als op de vogel. De invulling van het koningsschieten komt overeen met wat in paragraaf 1 
hierover is beschreven. 
 
Patroons- of teerdag  
Het gilde is vernoemd naar Sint Sebastiaan, de beschermheilige van (boog)schutters. Zijn naamdag is 
20 januari, de dag waarop hij stierf in het jaar 288. Op de zaterdag het dichtst bij 20 januari viert men 
zijn naamdag en is het teerdag. 
Ook de invulling van de teerdag komt in grote lijnen overeen met wat in paragraaf 1 is beschreven.  
Na de start met ‘de optocht met vliegend vaandel en slaande trom naar de St. Petrusbasiliek’ vindt 
daar een Heilige Mis plaats in de kapel van het gilde. Naast de koffietafel en ‘het kaarten en buurten’ 
is er een extra activiteit, die uit een lezing over het roemrijk verleden van het gilde kan bestaan maar 
ook uit iets ludieks.  
De dag wordt afgesloten met de rondgang, hetgeen inhoudt dat het gilde zich laat zien in het dorp 
door het bezoeken van een of meer van cafés waar vroeger gildehuizen waren. 

Begraven met gildeneer 

Net als bij andere schuttersgilden houden ook bij het St. Sebastiaansgilde veel van de gebruiken uit 
de late middeleeuwen rondom het heengaan van broeders tot op de dag van vandaag stand, zoals 
blijkt uit het uitgebreide begrafenisprotocol van het gilde dat in grote lijnen overeenkomt met wat in 
de vorige paragraaf hierover is aangegeven.  
 
Tamboeren 

Zoals bij de schuttersgilden gebruikelijk kondigt ook bij het St. Sebastiaansgilde de tamboer de komst 
van het gilde aan. Zo roept de tamboer de gildebroeders 's morgens in alle vroegte op voor het 
tweejaarlijks koningschieten. Op hun website vermeldt het gilde dat het St. Sebastiaansgilde beschikt 
over liefst vijf trommen. Twee hele oude Belgische trommen die staan te pronken in de 
Sebastiaanskamer, het eigen domein van het gilde waar allerlei bezittingen bewaard worden, alsook 
drie relatief nieuwe trommen. 
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Tamboers van het St. Sebastiaansgilde 

 

Vendelen 

Op de site van het St. Sebastiaansgilde prijkt het vendelen tussen de vijf belangrijkste tradities van 
het gilde waarbij wordt vermeld dat dit momenteel vooral als functie heeft eerbetoon te geven aan 
kerkelijk en wereldlijk gezag. Daarnaast symboliseert het zwaaien bij de vendelgroet de strijd tussen 
'goed' en 'kwaad'. Op de site wordt een onderscheid gemaakt tussen de woorden vaandel en vendel: 
een gildevaandel dat gedragen wordt door de vaandeldrager en een vendel waarmee de vendelier 
mag vendelen oftewel zwaaien. 
 
Behoud van Gildeschatten 

Ook het St. Sebastiaansgilde koestert zijn oude bezittingen en dat zijn er nogal wat. Het eerder 
genoemde boekje van oud archivaris A.E.M. van Esch noemt als zodanig: 

- een aantal kerkelijke attributen zoals een vergulde zilveren kelk 

- de hoofdmanspiek die bestaat uit een met koper versierde staf en de sikkel (’n plaatje)  

- de rentmeestersmedaille aan een blauw fluwelen halsband 

- de keizersvogels van recente datum en de koperen kroon 

- het koningszilver met de koningsvogel van recente datum en een reeks zilveren schildjes 

- de onderscheidingstekens van de Dekens zoals de dekenstokken en de koningsblazoenen  

- het gildevaandel uit 1965, vier zwaaivaandels en ’n jeugdvaandel, allen in de kleuren rood, 
groen en geel 

- de oude standaardvaantjes met de afbeelding van Sint Sebastiaan en een zgn. Jerusalemkruis 
die beiden de gildekapel sieren en het nieuwe standaardvaandel met schellenboom 

- de al eerder genoemde vijf gildetrommen, twee oude en drie nieuwe 

- de St. Petrusschilden die afkomstig zouden zijn van een verdwenen gilde  

- het schild van de archivaris en het archief met twee eeuwenoude gildeboeken 

- en last but not least het talrijke prijzenzilver van honderden schildjes en medailles. 
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Daarnaast zijn er tal van andere voorwerpen zoals beeldjes van Sint Sebastiaan en van tamboers, de 
hamers van de hoofdman en niet te vergeten: het bonenkistje! 
Het St. Sebastiaans gilde beschikt over een gildebezit dat het zeker waard is om te koesteren. 
 
Kringdagen en Landjuwelen 

Het gilde Sint Sebastiaan is met 39 andere gilden uit de omgeving van Oirschot aangesloten bij de 
kring ‘Kwartier van Oirschot’. Jaarlijks wordt door de kring een kringgildedag georganiseerd, de 
invulling van zo’n dag is in de vorige paragraaf al geschetst. Daarnaast maakt het gilde deel uit van 
‘de Gildenbond Verbroedering’, ook wel ‘klein bondje’ genaamd, een samenwerking tussen 10 
schuttersgilden uit Oirschot en omgeving. Het klein bondje is nog ouder dan de kring ‘Kwartier van 
Oirschot’ en organiseert jaarlijks een schietwedstrijd, die bekend staat als ‘potjes en pennekes’.  
In 1980 vond in Oirschot een Landjuweel plaats dat georganiseerd werd door de vier Oirschotse 
schuttersgilden waaronder het St. Sebastiaansgilde.  Zoals we kunnen lezen in het boek ‘Verguld met 
de guld’ van A. van Esch, T. v.d. Loo en P. Machielsen dat de periode van 1896 tot 1996 van het St. 
Sebastiaansgilde beschrijft, namen hier 117 gilden aan deel en nam de optocht van de gilden door de 
kom van Oirschot ruim twee uur in beslag:  
 

‘ Trommen, bazuinblazen, standaardrijden, vendelen en schietwedstrijden met het geweer, de 
kruisboog op wip en op doel, Sint Jansbogen en voetbogen hielden publiek en gildebroeders in 
de ban.’   
 

Het landjuweel was een groot succes waar tot op de dag van vandaag met trots wordt teruggekeken.  
 
Kostuum  
Als een van de eigen tradities van het St. Sebastiaansgilde uit Oirschot wordt de kleding genoemd. 
Vanaf 1973 dragen de leden van het gilde op de teerdag, bij het koning- of kermisschieten, tijdens 
een gildefeest en bij de begrafenis van een gildelid allemaal dezelfde kleding, bestaande uit een grijs/ 
zwart jacquet met een speciale gildestropdas en een donkerrode sjerp. Het kostuum wordt 
gecompleteerd met een zwarte hoge hoed. 
 
Conclusie deel 1 

Als conclusie van deel 1 van dit artikel constateren we dat de Brabantse schuttersgilden beschikken 
over een rijk arsenaal aan tradities en dat er twee opvattingen bestaan over de vraag wat we daar 
zoal onder kunnen verstaan. Een brede opvatting die hieronder het hele pakket aan tradities rekent 
van zowel de hoofdtaken van het gilde als de organisatie en de gebruiken van de gilden. En een meer 
beperkte opvatting die hieronder vooral de belangrijke gebruiken van de gilden verstaat zoals: het 
bijwonen van processies en feestelijkheden, het begraven met gilde eer, het koningsschieten, de 
teerdagen, het behoud van de gildeschatten, de kringdagen en landjuwelen alsook het zgn. bonen en 
het gildekostuum. In de toespitsing op het St. Sebastiaansgilde uit Oirschot zien we dat de taken, 
organisatie en gebruiken van dit gilde sterk overeenkomen met wat in de overige Brabantse 
schuttersgilden gangbaar is. 
 

Gildetradities van de Brabantse schuttersgilden toegespitst op het St. Sebastiaansgilde uit Oirschot 

2 

Inleiding 

In deel 1 van dit 3e en laatste artikel over de Brabantse schuttersgilden kwam de vraag  aan de orde 
wat we kunnen verstaan onder de gildetradities van de Brabantse schuttersgilden. In deel 2 gaan we 
in op de vraag wat we eigenlijk weten over de oorsprong en ontwikkeling van deze tradities. E.e.a. 
wordt weer toegespitst op het St. Sebastiaansgilde uit Oirschot. 
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Paragraaf 3 Wat weten we over de oorsprong en ontwikkeling van de gildetradities?  

Als we ons afvragen waar de gildetradities eigenlijk vandaan komen en hoe die zich door de eeuwen 
heen ontwikkeld hebben, stuiten we op de vraag of de gildetradities allemaal authentiek zijn of 
wellicht voor een deel zijn aangepast of overgenomen van anderen of zelfs helemaal zijn verzonnen? 
Zoals Jette Janssen in haar boek ‘De deugd van broederschap’ aangeeft is die vraag niet makkelijk te 
beantwoorden omdat de schuttersgilden zich niet alleen met het behoud van tradities hebben bezig 
gehouden maar ook met de ontwikkeling ervan.  
Zo vond men in de 17e eeuw dat de gebruiken die ‘van oudsher gewoon’ waren in stand moesten 
worden gehouden maar werden tradities die te veel tijd, inspanning of geld kostten soms toch 
afgeschaft. In de 20e eeuw zien we ook nieuwe tradities ontstaan. Volgens sommigen was hier sprake 
van een folkloriseringsproces waarbij teruggegrepen werd naar het verleden om de eigen identiteit 
te versterken. Janssen stelt hier dat in Noord-Brabant het proces van folklorisering mede beïnvloed 
wordt door het proces van de ontplooiing van het regionaal bewustzijn. 
 
Indeling gildetradities 
Zowel in het boek ‘De deugd van broederschap’ als in het eerder genoemde Erfgoedzorgplan verwijst 
men voor het onderscheid in de gildetradities naar de indeling van Johan Oomen, die hierin drie 
categorieën onderscheidt: 

 rituelen die uit een ver verleden zijn overgeleverd en niet of weinig zijn veranderd 
Zoals bijvoorbeeld het koningsschieten, zie verderop.  

 rituelen die weliswaar gebaseerd zijn op oude rituelen maar opnieuw zijn vormgegeven 
Zoals bijvoorbeeld de invulling van de teerdagen, zie verderop bij de ontwikkelingen in 
tradities volgens het Erfgoedzorgplan.  

 zogenaamde ‘nieuwe’ rituelen, die ontstonden uit behoefte tot traditievorming en 
emancipatie van de gilden 
Zoals het vendelzwaaien en de opkomst van gildekledij waar verderop nader op wordt 
ingegaan, alsook het ritueel van ‘de massale opmars’ tijdens gildedagen die in paragraaf 1 
onder kringgildedag al werd aangestipt. 
 

 
 
Hedendaagse schutterijen in kledij 
 
 



12 
 

Oorsprong Koningsschieten 
In paragraaf 1 is de traditie van het Koningsschieten globaal omschreven waarbij echter nog niet is 
ingegaan op de oorsprong hiervan. Hierboven rekent Oomen het Koningsschieten tot de tradities uit 
een ver verleden waar weinig aan is veranderd. Maar over een hoe ver verleden hebben we het dan? 
De traditie van het Koningsschieten gaat bij de Schuttersgilden zeker terug tot in de 13e en 14e eeuw, 
in oude Caerten (Statuten) van schuttersgilden wordt van dit gebruik als al langer bestaand melding  
gemaakt. Het is in ieder geval niet typisch voor Nederland maar komt ook bij schuttersgilden in 
andere landen van Europa voor. 
Mogelijk is dit fenomeen op een nog ouder gebruik terug te voeren. Zo vinden we op Wikipedia 
onder de noemer Schuttersfeest enkele hypotheses over de oorsprong van het konings-, oftewel 
vogel- of papegaaischieten. Hier wordt vermeld dat het een gecultiveerde vorm zou zijn van een 
vroeger voorkomende jachtwedstrijd. Daarnaast wordt geopteerd dat het hier zou gaan om een 
vruchtbaarheidssymbool. Het feit dat het vogelschieten van oorsprong in het voorjaar plaatsvond, 
vaak tijdens de feesten van Hemelvaart of Pinksteren zou daar op wijzen.  
In andere bronnen wordt hierover niet expliciet iets gemeld. 
 
Vendelzwaaien  
Zowel in het boek ‘De deugd van broederschap’ als in het Erfgoedzorgplan wordt vermeld dat het  
vendelzwaaien pas in de 20e eeuw na de Tweede Wereldoorlog als gildediscipline is geïntroduceerd. 
Dit staat in schril contrast met beweringen op diverse sites van hedendaagse gilden die spreken over 
de eeuwenoude tradities van het ‘vendelen’.   
Op Wikipedia wordt er op gewezen dat over de duur van het bestaan van het vendelzwaaien 
discussie bestaat. Zo zou volgens sommigen het vaandel in Europa terechtgekomen zijn door de 
kruistochten naar het Heilige Land in de 12e en 13e eeuw en zou het vendelzwaaien bij de 
schuttersgilden al dateren uit de 15e eeuw. Er wordt zelfs melding gedaan van ‘folkloristen’ die 
beweren dat er al voor Christus gevendeld werd! 
Eerder in deze paragraaf is opgemerkt dat er in de 20e eeuw bij de schuttersgilden sprake was van 
een folkloriseringsproces waarbij teruggegrepen werd naar het verleden om de eigen identiteit te 
versterken. De ‘ronkende’ taal ‘die gebezigd wordt in het Voorwoord van de Vendelcommissie van de 
Noord-Brabantse Federatie van Schuttersgilden uit 1959 vertoont hier ook trekjes van: 
 

“De vendelier met zijn vaandel is de trots en het sierraad van ieder gilde. Of het nu alleen 
trekt door de dorpse straat of vele gilden gezamenlijk bij een landjuweel of andere 
samenkomst, altijd blijft het oog geboeid door het fiere vendel; sommige zijn oud en 
bezonken van kleur geworden; vele dragen de afbeelding van de patroonheilige Sint 
Sebastiaan, Sint Joris of Sint Barbara in het medaillon midden op het dundoek. Maar het 
mooiste is het vendel wanneer het door kundige handen gezwaaid wordt. Dan scharen zich de 
gildeleden in een kring, de trom roffelt en de vendelier vangt aan. Oh, dat ritueel van die 
vendelzwaaiers! “ 
 

Het lijkt aannemelijk dat de opstellers van het Erfgoedzorgplan hun huiswerk goed gedaan hebben 
als zij spreken over het vendelen als een vrij recente traditie alhoewel in de oude gildeboeken toch 
ook wordt gesproken over gildevaandels.  
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Vendelwedstijd 
 
Ontwikkelingen in gildetradities 
In het Erfgoedzorgplan uit 2014 worden de volgende ontwikkelingen in gildetradities aangegeven: 

- De huidige landjuwelen en gildedagen of gildefeesten hebben een heel oude oorsprong. In 
de 15e eeuw werden in Brabant al landjuwelen gehouden door hand-, voet- en 
kruisbooggilden. Rederijkers en stadschuttersgilden kenden in de 16e eeuw de haagspelen. 
De huidige gildefeesten en landjuwelen zijn afspiegelingen van de spelen die in vroegere 
tijden door de gilden werden gehouden. 

- Het wapen wordt niet meer ter hand genomen voor de beschutting (bescherming) van de 
heerd. Handboog-, kruisboog- en geweerschieten zijn gildesporten/gildedisciplines met 
onderlinge competitie geworden. 

- Tot in de eerste helft van de 20e eeuw werd er, als er genoeg geld in de kas was, een teerdag 
gehouden. De teerdag is een feestdag, teren heeft de betekenis van eten en drinken, 
opmaken. De jaarvergadering werd op de patroonsdag gehouden. Tegenwoordig houden de 
gilden op deze dag hun jaarvergadering en brengen ze de dag gezamenlijk door. 

- Na de Tweede Wereldoorlog zijn de gilden uniformen gaan dragen. Daarmee benadrukken zij 
hun identiteit en afkomst. Sommige gilden kozen voor de stijl van de slipjasgilden, andere 
gilden prefereerden middeleeuws aandoende uniformen. De hoofdkleur van het gilde wordt 
bepaald aan de hand van de patroonheilige. 

- Het vendelspel is na de Tweede Wereldoorlog als gildediscipline geïntroduceerd. 
- Gildeleden zullen verbaasd opkijken bij het onderwerp gildedansen, want dat doen ze niet 

meer. Toch heeft deze activiteit binnen de Brabantse gilden bestaan. De boerencarré werd 
tot ongeveer 1950 op de teerdagen en feestdagen gedanst. In 1954 werden er nog 
wedstrijden in gildedansen gehouden. 

- Het jeu de boules-spel is in de jaren tachtig naast het schieten een gildesport geworden. 
- Sinds 1986 organiseert De Noord-Brabantse Federatie van Schuttersgilden wedstrijden in 

vendelen, trommen en bazuinblazen om deze drie takken van gildesport te bevorderen. 
- Naast begraven met gilde-eer is inmiddels ook crematie met gilde-eer gemeengoed 

geworden. 
- De gilden zijn niet meer voorbehouden aan enkel mannen: vrouwen kunnen volwaardig lid 

zijn, met dezelfde rechten als mannen. Zij kunnen ook hoofdman en koning worden. 
- De meeste gilden zijn betrokken bij de jaarlijkse, plaatselijke dodenherdenkingen. 

 
Paragraaf 4 Wat is de oorsprong en ontwikkeling van de tradities van het St. Sebastiaansgilde?  
Het ligt in de lijn der verwachtingen te veronderstellen dat de oorsprong en ontwikkeling van de 
gildetradities bij het St. Sebastiaansgilde uit Oirschot niet heel anders is dan die bij andere Brabantse 
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schuttersgilden. Om te zien of die veronderstelling klopt lopen we de belangrijkste tradities van dit 
gilde hier na.  
 
Koningsschieten 
Zoals uit de oude ‘Caert’ van het gilde uit 1531 blijkt was er in de 16e eeuw bij dit gilde al sprake van 
‘schieten op de papegaai’ in jaarlijkse schietwedstrijden. Zoals het boekje van A.E.M. van Esch ‘De 
Caert en Attributen van het Sint-Sebastiaansgilde Oirschot’ aangegeven, wordt sinds 1896 geschoten 
met de kruisboog terwijl dat voordien met een handboog gebeurde.  
Het koningsschieten vindt tegenwoordig één keer in de twee jaar plaats. 
 
Patroons- of teerdag 
Overeenkomstig het gebruik bij de andere Brabantse schuttersgilden, geldt ook voor het St. 
Sebastiaansgilde dat de patroons- of teerdag vooral gezien wordt als een feestdag die men 
gezamenlijk doorbrengt.  
 
Begraven met gilde eer  
De traditie van het begraven van gildebroeders met gilde eer is bij het St. Sebastiaansgilde al eeuwen 
oud zoals blijkt uit de oude Caert van het gilde uit 1531 waarin hierover bepalingen staan te lezen. 
Soms verdwenen er ook in de loop der tijden bepaalde tradities zoals die van het gebruik van 
rouwzilver. In de oude Caert stond de verplichting opgenomen tot een doodschuld, hetgeen inhield 
dat een gildebroeder op de linker mouw een zilveren voorwerp ter waarde van 7 stuivers diende te 
dragen. Bij overlijden van de gildebroeder werd dit voorwerp van het gilde om daarmee een 
herdenkingsmis te betalen. Deze verplichting is in 2009 symbolisch in ere hersteld met het dragen op 
de linker mouw van een zilveren schildje bij het afscheid van een gildebroeder. Tijdens de teerdag na 
het overlijden wordt het rouwschild van de overleden gildebroeder in de kapel in de St. 
Petrusbasiliek geplaatst.  
Van vrij recente datum is het strooiveld in de gildetuin, bedoeld voor de gildebroeders en hun 
partners. Het uitstrooien van de as van een overledene gebeurt in tegenwoordigheid van de overheid 
en het gildevaandel. Van de verstrooiingen wordt een register bijgehouden. 
 
Tamboeren 
Traditioneel behoort de eerste Tamboer evenals de Vaandrig en de eerste Standaardrijder en de 
Archivaris tot de Overheid van het St. Sebastiaansgilde. In vroeger jaren was behalve een tamboer 
ook een speelman in het gilde aanwezig, een muzikant/violist die tijdens teerdagen de feestelijke 
sfeer verhoogde. Oud archivaris A.E.M. van Esch maakt er in zijn boekje over het gilde melding van 
dat het gilde na 1838, toen er een flinke groei was in het ledenaantal, naast de schuttersactiviteiten 
ook aspiraties ontwikkelde op muzikaal gebied. Er ontstond toen in het gilde zelfs een eigen 
muziekgezelschap . Hieruit is de latere muziekvereniging ‘Arti et Amicitiae’ ontstaan. De relatie 
tussen gilde en muziekgezelschap is steeds uitstekend gebleven volgens de archivaris. 
Het ontstaan van muziekgezelschappen uit boogschutterverenigingen kwam overigens in die tijd in 
Brabant vaker voor. 
 
Vendelen  
Op de site van het St. Sebastiaansgilde wordt net als bij veel andere Brabantse schuttersgilden 
gewezen op de oorsprong van het vendelen uit een ver verleden hetgeen in tegenspraak lijkt met het 
feit dat het Erfgoedzorgplan stelt dat het hier gaat om een recente traditie uit de 20e eeuw. 
En hoewel het woord vendel volgens de woordenboeken verwijst naar het woord vaandel wordt 
hier, net als overigens vaker in gildekringen, gerefereerd aan het feit dat het woord ‘vendel’ gezien 
kan worden als een acrostichon waarbij de letters van het woord verwijzen naar de deugden waar 
het gilde voor staat namelijk: Vrede, Eendracht, Noblesse, Discipline, Eer alsook Lach en Leven.  
In dit verband is een paragraaf over het gildevaandel vermeldenswaard die we in het boekje van 
voormalig archivaris A.E.M. van Esch over het St. Sebastiaansgilde vinden. Hier wordt gesproken over 
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twee standaardvaantjes die dateren van 1846 en nog steeds in het bezit zijn van het gilde. In de oude 
gildeboeken van St. Sebastiaan wordt zelfs in 1609 al gesproken over ‘het maken van een nieuw 
veendelen’ voor de som van ’85 carolusguldens’. Eerder werd onderscheid gemaakt tussen het 
gildevaandel en een zwaaivendel maar blijkens van Esch worden beiden gepresenteerd en gezwaaid.  
Zouden we op basis hiervan kunnen stellen dat de sport van het vendelzwaaien mogelijk terug te 
voeren is op het al langer bestaande hanteren van het gildevaandel? 
Hoe het ook zij, het St. Sebastiaansgilde is trots op zijn vendeliers getuige ook het bronzen beeld van 
een vendelier in de gildetuin!  
 

 
 
Beeld Vendelaar van Hans Grootswagers 
 
Behoud van Gildeschatten   
Zoals eerder vermeld koestert ook het St. Sebastiaansgilde zijn oude bezittingen. Toch is dat niet 
altijd het geval geweest. Zo werd in het 2e artikel uit deze reeks over de ‘Op- en neergang van de 
gilden’ geattendeerd op het dieptepunt in het bestaan van het St. Sebastiaansgilde toen in de laatste 
decennia van de 19e eeuw 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.” 
 

Gelukkig zijn er ook oude bezittingen overgebleven waaronder twee eeuwenoude gildenboeken die 
een schat aan informatie over het verleden bevatten. En in de 20e eeuw braken betere tijden aan 
waarin de gildeschat weer toenam. 
 
Kringdagen en Landjuwelen  
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Al in de oude Caert van 1531 van het St. Sebastiaansgilde wordt gesproken over het ‘op landjuweel, 
concours of prijsschieten komen’ op uitnodiging van een andere plaats. In de vorige eeuw toen in 
Brabant een opleving van het gildewezen te zien was nam het St. Sebastiaansgilde aan diverse 
landjuwelen deel. Vol trots kijkt het gilde ook terug op het Landjuweel dat ze in 1980 in Oirschot 
samen met de andere Oirschotse schuttersgilden organiseerden. Tegenwoordig neemt het gilde 
jaarlijks deel aan de kringdag van de eigen kring ‘Kwartier van Oirschot’ en aan de schietwedstrijd van  
‘Gildenbond Verbroedering’, een samenwerking van 10 schuttersgilden uit Oirschot en omgeving. 
 
Kostuum  
Het huidige uniform van het gilde St. Sebastiaan dateert vanaf 1973 in de vorm van een jacquet met 
een gildestropdas, een donkerrode sjerp en een zwarte hoge hoed. Dat loopt mooi in pas zou je 
zeggen met de bewering in het Erfgoedzorgplan als zouden de gilden pas na de 2e wereldoorlog een 
kostuum zijn gaan dragen.  
Echter de traditie van een uniform kent, blijkens de informatie op de site van het gilde, een heel wat 
langere weg. Al in de oude Caert van 1531 werd verordonneerd dat men ‘in vol ornaat (deftig) ‘ 
diende te verschijnen op de dag dat men ‘papegaai ging schieten’. Ieder lid moest om de vier jaar 
een nieuwe ‘Tabbaard’ (een mantel) laten maken waarvan de Overheid de kleur bepaalde. Blijkens 
de oude gildeboeken kent het gilde vanaf 1757 sjerpen, soms zoals bijv. in 1839 geschonken door de 
toenmalige beschermheer Sweerts de Landas. In het bezit van het gilde vinden we ook een blauwe 
sjerp met zilver- en goudgalon uit 1897. In 1933 gaat men op advies van gildekenner J.Jolles over op 
rode sjerpen waarvan er ook nog bewaard zijn gebleven. Vanaf 1896 waren de leden van de overheid 
gekleed in een pak met een sjerp.  
Het lijkt niet ongerechtvaardigd te stellen dat de traditie van het gildekostuum bij het St. 
Sebastiaansgilde  in Oirschot kan bogen op een eeuwenlange historie.   
Overigens vinden we ook op sommige oude schilderijen al afbeeldingen van gildekledij. 
 

 
 
Gilde in oude kledij 
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Slotconclusie 

In de conclusie van deel 1 van dit artikel constateerden we dat de Brabantse schuttersgilden 
beschikken over een rijk arsenaal aan tradities en dat er in de recente bronnen twee opvattingen 
bestaan over de vraag wat daar zoal onder dient te worden verstaan.  
Een brede opvatting die hieronder het hele pakket aan tradities rekent van zowel de hoofdtaken van 
het gilde als de organisatie en de gebruiken van de gilden. En een meer beperkte opvatting die 
hieronder vooral de belangrijke gebruiken van de gilden verstaat zoals: het bijwonen van processies 
en feestelijkheden, het begraven met gilde eer, het koningsschieten, de teerdagen, het behoud van 
de gildeschatten, de kringdagen en landjuwelen alsook het zgn. bonen en het gildekostuum.  
In de toespitsing op het St. Sebastiaansgilde uit Oirschot zien we dat de taken, organisatie en 
gebruiken van dit gilde sterk overeenkomen met wat in de overige Brabantse schuttersgilden 
gangbaar is. 
In deel 2 van dit artikel stond de vraag centraal wat we eigenlijk weten over de oorsprong en de 
ontwikkeling van de gildetradities. Hierin refereerden we aan de indeling van de gildetradities 
volgens Oomen in drie categorieën: 

 rituelen die uit een ver verleden zijn overgeleverd en niet of weinig zijn veranderd 

 rituelen die weliswaar gebaseerd zijn op oude rituelen maar opnieuw zijn vormgegeven 

 zogenaamde ‘nieuwe’ rituelen, die ontstonden uit behoefte tot traditievorming en 
emancipatie van de gilden 

Het ‘ver verleden’ waar Oomen van spreekt doelt op het verleden van de schuttersgilden uit de late 
Middeleeuwen. Of de gildetradities mogelijk soms nog verder teruggaan is onduidelijk. Zoals we in de 
toespitsing op het St. Sebastiaansgilde zien zijn soms ook vraagtekens te zetten bij hoe ‘nieuw’ de 
rituelen zijn waarvan beweerd wordt dat die in de vorige eeuw ontstonden. Hier lijkt nog 
onderzoeksterrein braak te liggen. 
In ieder geval kunnen we met Jette Janssen uit ‘De deugd van broederschap’ stellen dat de traditie 
van de schuttersgilden zowel statisch als dynamisch is. Statisch in die zin dat de schuttersgilden hun 
geschiedenis en eeuwenoude gebruiken in sterke mate koesteren, dynamisch omdat ze die in de 
loop der eeuwen ook regelmatig hebben aangepast. De broederschap bleef echter als belangrijkste 
drijfveer van de gilden steeds overeind, dat geldt ook voor het St. Sebastiaansgilde uit Oirschot.  
 

 

Gildebeelden langs Kempenweg Oirschot 

 



18 
 

Bronnen: 

1 M.v.d. Laak-Verschuren en A. Vaessen, ‘Erfgoedzorplan en voordracht plaatsing op de Nationale 

Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed in Nederland van de Noord-Brabantse schuttersgilden’, 2014 

2 Jette Jansen,‘De deugd van Broederschap. Sociaal kapitaal van gildebroeders in de Noord-

Brabantse schuttersgilden, 1600-2000, 2009 

3 Schuttersfeest en Vendelen, website Wikipedia 

4 Jan Th.M. Toorians en L. van Exel, ‘Vendelcommissie Inleiding en Beoordeling Vendelen’, Federatie 

Noord- Brabantse schuttersgilden, 1959 

5 Maria van Deutekom, rubriek ‘Even voorstellen’, Nieuwsbrief Heemkundekring de Heerlijkheid 

Oirschot, oktober 2019 

6 Maria van Deutekom, ‘Het ontstaan van de gilden toegespitst op het Sint Sebastiaansgilde uit 

Oirschot’, artikel tijdschrift ‘Van den Herd’  Heemkundekring de Heerlijkheid Oirschot, februari 2020 

7 Maria van Deutekom, ‘Op- en neergang van de gilden toegespitst op het St Sebastiaansgilde uit 

Oirschot’, artikel tijdschrift ‘Van den Herd’  Heemkundekring de Heerlijkheid Oirschot, juli 2020 

8 A.E.M. van Esch, ‘De caert en Attributen van het Sint-Sebastiaansgilde Oirschot’, 1981 

9 Website gilde Sint Sebastiaan Oirschot 

10 Antoon van Esch, Theo van de Loo en Drs. Piet Machielsen, ‘Verguld met de guld’, 1997. 

  

Maria van Deutekom januari 2021 

 

 

 

 


