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OORSPRONG VAN DE GILDEN 
  

ALGEMEEN 

In de Noordelijke Nederlanden verstaat men onder het begrip gilden in de 

regel uitsluitend de ambachtsgilden. Toch zijn er ook andere soorten van gil-

den en voor een goed begrip moeten we daarin eerst een onderscheid ma-

ken.  

In grote lijnen zijn die gilden te verdelen in vier groepen en wel.  

DE AMBACHTSGILDEN  

Dit zijn verenigingen van vakgenoten met economische, politieke, 

maatschappelijke en godsdienstige doeleinden.  

De ambachtsgilden zijn verenigingen; met publieke bevoegdheden uit-

geruste corporaties, bestaande uit personen die een stedelijk ambacht 

of kleinhandelsbedrijf uitoefenen, ter bevordering van in hoofdzaak 

economische belangen.  

Veel gilden waren patroonsgilden. Door privileges, numero clausus (een 

beperkt aantal personen) en extreem hoge intreekosten en verzwaarde mees-

terproeven werden de wegen voor de gezellen tot het meesterschap 

versperd.  

Dit was niet van toepassing voor de zoons en schoonzoons van de 

meester.  

De gezellen verloren hun belangstelling voor de gilden en verenigden 

zich in onafhankelijke gezellenbonden.  

DE KERKELIJKE GILDEN OF BROEDERSCHAPPEN  

Deze broederschappen hadden een godsdienstig doel bijvoorbeeld de 

verering van het heilig sacrament of de Maagd Maria.  

Zij waren de specifieke beschermers en bedienaren van de kerk en 

haar eigendommen. Daarnaast vervulden deze gilden enkele kerkelijke 

taken. 

DE SCHUTTERSGILDEN 

Dit zijn de defensieve of wereldlijke gilden, min of meer gebaseerd op 

een militaire organisatie.  

De schuttersgilden kan men het best definiëren als een vereniging op 

vrijwillige basis die zich ten doel stelt gezamenlijk ter ere van God en in 

het bijzonder van de patroonheilige godsdienstige plichten te vervullen, 

elkaar onderlinge hulp en bijstand te verlenen, de maaltijd te vieren en 

de wapens te hanteren ter vermaak of ter verdediging en bescherming 

van de eigen woonplaats.  

In het vroegere bestel waren veel gilden leenplichtig aan een heer.  



 

  

 3  

Deze schuttersgilden staan hoofdzakelijk onder patronage van Sint Jo-

ris en Sint Sebastiaan.  

DE REDERIJKERSKAMER (OF KAMERS VAN RETORICA) 

Zij vertonen een overeenkomst met het schuttersgilde wat de inrichting 

betreft en met de ambachtsgilden.  

Onze grote dichters zoals Joost van den Vondel en Gijsbrecht van Aem-

stel waren aan een dergelijke kamer verbonden. 

  

Aangenomen wordt dat de oorsprong van de gilden ligt in de diepe duisternis 

van de Germaanse oudheid. De begrippen en de organisatie er omheen zijn 

een voortzetting van zeer oude heidense offergilden, vanuit een tijd dat het 

land nog bestond uit wildbegroeiing, moerassen, ronddwalende wilde zwij-

nen en zwervende rendieren.  

In de heilige bossen werden de offers gebracht ter ere van Wodan en Donar, 

voor de mooie Frija en de geheimzinnige Herda. 

  

Ja, toen al hadden onze heidense voorouders hun gilden. Het waren de 

godsdienstige Germaanse gilden toegewijd aan een godheid. Zij vormden 

een verbond van vrije mannen, met onderlinge hulp en trouw, gezamenlijke 

offerdiensten en maaltijden.  

Doch al heel spoedig volgt het wereldlijke karakter het godsdienstige van de 

Germaanse voorvaderen op.  

Strijden was een edele roeping van de vrije man. Moed was bij hem vroom-

heid, deugd en dapperheid, onder de mom van: Eer de goden en wees dap-

per.  

Zo kregen we naast de godsdienstige betekenis van het gilde al vroeg, ook 

'n militaire vorm van het gilde te zien.  

  

Als we denken aan het gilde dan vragen we ons direct af wat de betekenis 

van het woord "gilde" is.  

We moeten dan te rade gaan bij de schrijvers, waarvan de meesten de bete-

kenis afleiden van het oud Germaanse woord "gildan", wat betalen betekent.  

Nemen we daarbij het voorgaande nog even in gedachten dan kunnen we 

afleiden dat we aan betalen (met geld) niet de huidige betekenis daaraan 

moeten geven. Nee, betalen moeten we zien als afstand doen van eigendom 

of het overdragen van enig goed.  

  

Hoe en wanneer de gilden zijn ontstaan wordt door de geschiedkundige 

schrijvers enkel beredeneerd. Zij tasten hierover praktisch in het volle duis-

ter.  

Wel is bekend dat bij de bekering van de Germanen de heidense offergilden 

moesten worden afgezworen. Het gildewezen verdween echter niet, doch 
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naar de wijze van paus Gregorius de Grote werd het in de christelijke ge-

meenschap opgenomen.  

Het is vanzelfsprekend dat deze gilden niet direct in ordelijke maatschappe-

lijke instellingen konden worden omgezet. Het heidendom was nog te diep 

geworteld en de zeden waren nog te ruw. Het werd een proces van eeuwen.  

Zelfs in de IX eeuw was het nog noodzakelijk dat de kerk bij de concilies van 

Nantes en Reims een veroordeling over het gilde uitsprak. Een veroordeling 

voor zover deze strekte tegen het algemene belang. 

Dit op grond dat er dikwijls dronkenschap, twist en zelfs doodslag voor-

kwam. 

   

De gilden moesten zich houden aan de leer van de kerk; voor licht (was voor 

kaarsen), aalmoezen, gebeden en begrafenissen, omdat zich op dit terrein 

verkeerde gebruiken voordeden. 

  

Toch nam men overtredingen niet zo tragisch op. De straffen voor beledi-

ging, mishandeling en ook doodslag waren niet zwaar. Men vond geweldple-

ging niet zo heel erg slecht, zolang het maar op een eerlijke manier gebeur-

de.  

Vechten was soms zelfs noodzakelijk om jezelf en je verwanten te verdedi-

gen, omdat de staat daarvoor niet de middelen had. Goed kunnende vechten 

werd daarom beschouwd als deugdzaam en mannelijk.  

Het is de uiteindelijk de wet van 9 mei 1890 die paal en perk stelt aan het 

dragen van wapens. 

 

MIDDELEEUWEN  

 Een octrooi (Latijn=auctorare) betekend toestaan of machtigen. Het is 

een akte waarbij de overheid aan een onderdaan of een stad een 

recht toekende.  

 Litterea Patentes (open brieven), werden aan alle inwoners van een 

land gericht met het doel de verlening van een recht openbaar te 

maken. Niemand in dat land kon zich, na het openbaar worden 

van een dergelijke brief, op onwetendheid ten aanzien van het 

verleende recht beroepen.  

 Per Brevet (Latijn-breve=kort schrijven), verleende men gunsten in ver-

schillende vormen zoals bijvoorbeeld een aanstelling, een titel, of 

een ander voorrecht.  

 

De steden die zich in de elfde en twaalfde eeuw vormen kenmerken zich 

door een dichte bebouwing.  

Ze bezitten een marktfunctie en een bevolking die niet alleen uit agrariërs 

bestaat maar ook uit koop- en handwerkslieden.  
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Daarnaast kan het nog een wereldlijk of geestelijk bestuurscentrum zijn 

en/of een militair bolwerk.  

Binnen de structuur van de stad zijn niet alleen verticale maar ook horizon-

tale banden. Dit komt tot uiting in het tot op zekere hoogte uitoefenen van 

rechtspraak en bestuur, en het uitvaardigen van de in de stad geldende wet-

ten.  

De rechten voor een stad zijn vastgelegd in de geschonken privileges. 

  

Zo verleenden regionale en landelijke overheden aan onderdanen privileges 

voor allerlei zaken en rechten. Rechten die het karakter van een monopolie 

hadden. Dit kon zijn het uitoefenen van een bepaald beroep of bedrijf. Uit-

sluitende rechten, privileges, ze werden onder verschillende benamingen 

verleend. 

  

Al deze privileges worden samen aangeduid als "vrijheid".  

Deze vrijheid heeft verstrekkende gevolgen voor de stedelijke defensie. Het 

is hun eigen taak te zorgen voor orde, rust en veiligheid. De verantwoorde-

lijkheid rust op alle burgers die door hun poorters eed daartoe gebonden 

zijn. Het is een voorrecht wapens te mogen bezitten en als lid van een ge-

meenschap in de bres te kunnen springen voor die gemeenschap.  

De stedelingen spiegelen zich daarbij af aan het ridderideaal: Het bescher-

men van weduwen, wezen en kerk. Het samen optrekken onder de stedelijke 

banier, als symbool van rechtsmacht onder vrije mensen. 

  

Er is in die tijd dan ook een toenemende beweging van minder bevoorrechte 

groepen zoals ambachtslieden en burgers zonder adellijke of geestelijke sta-

tus. Deze burgers willen met evenveel rechten en plichten deelnemen aan 

het kerkelijke en maatschappelijke leven. 

  

Daarnaast groepeert de adel zich op verschillende manieren in ridderorden 

van sociaal of religieus karakter. 

 

De adel blijft buiten spel, maar de middengroepen sluiten zich aaneen.  

Ze sluiten zich aaneen, niet alleen om sterker te staan tegenover de adel en 

de clerus, maar meer vanwege een hecht saamhorigheidsgevoel.  

Zij vormen de religieuze broederschappen, ambachtsgilden en schuttersgil-

den.  

De eerste voorwaarde voor een effectieve gildeorganisatie was steeds de gil-

dedwang. De dwingende voorwaarden welke verbonden waren aan het ver-

krijgen van het lidmaatschap.  

Een van die voorwaarden om lid te worden is het betalen van een "intree". 

De "intree" bestond meestal uit een vastgesteld bedrag aan geld of een hoe-

veelheid was voor kaarsen.  
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Natuurlijk kunnen ze ook ontslag nemen; ook dan moest men een geldbe-

drag of was voor kaarsen geven. Daarnaast moeten de gildebroeders de 

medebroeders trakteren bij een maatschappelijke of kerkelijke promotie.  

De kerkelijke verplichtingen die men aanging bij het toetreden tot een gilde 

waren niet gering. De gildebroeders gingen niet alleen op zon- en feestda-

gen, maar ook op werkdagen naar de kerk.  

Naast de zondagen waren er ongeveer vijfendertig tot veertig verplichte ker-

kelijke feesten.  

  

Zoals we al hebben kunnen lezen is in de middeleeuwen het kerkelijke en 

burgerlijk leven geheel met elkaar verweven. Elk gilde koos zijn patroonhei-

lige en onderhield zijn of haar altaar in kerk of kapel. Men hield optochten en 

ommegangen en vierde de jaarlijkse maaltijd.  

De godsdienstige gilden waren in de middeleeuwen zeer talrijk; bijna ieder-

een, mits hij de jaargangen kon betalen, kon er terecht.  

Bijvoorbeeld een kleine stad zoals Eindhoven telde in het jaar 1487 zeven 

broederschappen.  

Aan het gildebroederschap waren ook verplichtingen verbonden: Ze moesten 

hulp en bijstand verlenen in tijden van nood, maar ook voor elkaar bidden 

en hun doden plechtig begraven.  

Een sociale functie van grote betekenis vervulden de gilden met hun onder-

linge steun in gevallen van ziekte en overlijden. De gildekaarten schreven 

voor dat de gildebroeders bijstand moesten geven bij het begraven. Zij 

moesten het lijk dragen, of volgen. 

  

De gildebroeders hadden naast hun sociale verplichtingen ook nog een ande-

re verplichting en wel de doodschuld. Deze doodschuld mocht bij leven be-

taald worden of nadien, door de familie. Ze kon bestaan uit een bedrag aan 

geld, was voor kaarsen of een zilveren schild ter herinnering aan de overle-

dene. Begraven was een sociale functie van grote betekenis bij de gilden in 

hun onderlinge steunverlening in gevallen van ziekte ouderdom en overlij-

den.  

Algemeen voorkomend waren en zijn de gildevoorschriften tot het verlenen 

van bijstand bij begrafenissen, hetzij om het lijk te dragen hetzij om het lijk 

te volgen. 

  

Een gildeverordening in 's-Hertogenbosch luidde dat elke gildebroeder tij-

dens de begrafenisdienst van een medelid, iedereen afzonderlijk, een kaars 

moest opsteken. 

  

Later zijn deze broederschappen ook gaan koningschieten.  
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Of alle broederschappen op de vogel hebben geschoten in die tijd, is niet he-

lemaal duidelijk. Veel broederschappen kenden over het algemeen geen 

stichter of oprichter.  

Dit in tegenstelling tot de Maria broederschappen, die kunnen er zich over 

het algemeen wel op beroemen gesticht te zijn door een vorst, bisschop, 

abt, een bekende priester of leek. 

  

Als het gilde het patroonsfeest vierde, werd het altaar van de patroonheilige 

met buitengewone feestzangen vereerd, de zogenaamde jaargangen.  

Vanaf het vroegste begin hebben de gildebroeders de grootste zorg besteed 

aan dit aspect van religieuze vormgeving. De bewogenheid en ontroering 

werden vertolkt in meerstemmige gregoriaanse motetten. Deze gezangen 

werden uitgevoerd door gekwalificeerde betaalde krachten. Elke gildebroeder 

moest zijn aandeel hieraan betalen. Was een gildebroeder bij deze plechtig-

heden afwezig, dan werd hij beboet.  

 

Ook de andere richting, het militaire, kwam in de middeleeuwen krachtig 

naar voren. Het was bovenal de adel die zich verenigde in de vorm van rid-

dergenootschappen en/of ridderlijke broederschappen. De wapenpraal en 

toernooien zoals misschien wel bekend, zijn daarin overgevloeid uit de Ger-

maanse zeden en gebruiken.  

Later deden de burgers de edelen na maar bleven in hun schuttersgilden 

dichter bij de oude naam. Het waren oorspronkelijk verenigingen tot be-

schutting van de rechten en vrijheden van het volk. Het zijn vooral de stads-

besturen die hun schutterijen en schuttersgilden bevorderden.  

De politieke functie van de gilden was nooit van grote betekenis. 

  

In het algemeen hadden de autocratische stedelijke besturen de teugels van 

het bewind goed in handen.  

In 1581 was door een resolutie van de Staten van Holland de vroedschappen 

verboden over "zaken des gemeenen lands" met enige gilden of schutterijen 

te raadplegen. Verzoeken werden kortweg van de hand gewezen "als strijdig 

met de regeeringsform van den lande".  

Zij noemden zich de schutters, schuttebroeders of schutten. 

Schutten heeft hier niet de betekenis van schieten, maar van beschermen en 

behoeden.  

  

Ook deze schutters hadden hun maaltijden en patroonheiligen; zoals Sint Jo-

ris en Sint Sebastiaan. Naast het beschutten luisterden zij ook feesten en 

plechtigheden op maar wel in vol tenue en met wapenuitrusting.  

Zo is het handbooggilde Sint Sebastiaan vanaf 1423 in dienst van de stad 

Mechelen. Het was vanaf haar oprichting verantwoordelijk voor rust, orde en 

veiligheid in de stad. De gewapende handboogschutters waren verplicht tot 
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militie dienst; ze werden betaald door het stadsbestuur. Ook zij hielden re-

gelmatig hun schietoefeningen en namen deel aan toernooien. 

  

Bekend is dat het gilde Sint Sebastiaan uit Mechelen België ook aan verschil-

lende belegeringen heeft deelgenomen. Zoals aan het beleg van Cales en 

Neuss bij Keulen in Duitsland.  

Maar ook was het handbooggilde actief bij de inname van de stad Dinant in 

België zelf.  

Elke handboogschutter beschikte tijdens de gevechtshandelingen over een 

schilddrager of schildknaap. Deze drager of knaap droeg het schild waarach-

ter de schutter en de drager zich zo goed als mogelijk kon beschermen tij-

dens de strijd. 

 

Karel de Stoute gaf deze Mechelse gildebroeders voor bewezen diensten het 

recht om op hun tabbaarden en kaproenen de "vuurstraal" te dragen.  

  

 Een "tabbaard" is een lang ridderkleed. De tabbaard wordt ge-

dragen over de wapenuitrusting heen; 

 Een "kaproen" is een schoudermantel met kap;  

 De "vuurstraal" is het geslachtsteken van het Bourgondische 

huis.  

 

Een schuttersgilde dat deelnam aan een schietspel of landjuweel spaarde 

kosten nog moeite om goed voor de dag te komen.  

Wat te denken van de kosten voor een gilde uit Bergen op Zoom bij gele-

genheid van het Gentse toernooi in mei 1497.  

  

"Berghen quaem te waeter met twee scheepen met roodt laeken 

bekleedt, met de wapens van Sint Jooris, roode trossen, stads-

waepen, ses silvere stoopen stonden op dien schip; daerby een 

schoone maegt; in het tweede schip waeren ses standerten ont-

wonden,   

Coninc op een troon, boven den gulden laekens, elk hadde een 

pyl in de hand".  

  

De schutterijen kregen voor hun deelname aan toernooien van hun stadsbe-

stuur een ruime subsidie om hun stad een hoger aanzien te geven.  
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BLOEI EN VERVAL  

  

Door de verhoging van de welvaart in de zestiende eeuw ontwikkelde het 

gildewezen zich volop. De kracht en het leven van de zestiende eeuw gingen 

van het volk uit en het was in de gilden dat het volk zich verenigde. Ten ge-

volge van het weelderige en overvloedig leven in de zeventiende eeuw raak-

ten een aantal maatschappelijke instellingen in verval. Ook veel gilden ont-

kwamen daaraan niet.  

  

De godsdienstige gilden verdwenen tengevolge van de reformatie in de jaren 

1566-1567, evenals veel schuttersgilden.  

Voor de overgebleven gilden werd het bestaansrecht zwaar ondergraven 

door de strenge eisen gesteld in een "placcaet" en gedateerd 1750.  

Het is opgesteld door de gereformeerde minderheid in de Meierij en gericht 

aan de "Hoge Heren" in Den Haag. 

  

Enkele passages uit dit placcaet:  

  

 "De gilden mogen op patroondagen niet meer optrekken met slaande 

trommels en vliegende vaandels";    

 "De vosters, schutters en bedeljagers moeten allemaal protestant zijn, 

al zou men daarvoor afgedankte korporaals of soldaten moeten ne-

men"; 

 "Geen gilde mag op zondag optrekken of een maaltijd houden. Er mo-

gen geen santen of patronen staan op vanen en standaarden der gil-

den; en evenmin het Bourgondische kruis; maar alleen het wapen der 

generaliteit of de VII pijlen of Pro Patria. 

Er mogen geen wassen kaarsen gedragen worden bij het trekken van 

de gilden. Er mogen ook geen kaarsen gezet worden in de glazen van 

de huizen, waar het gilde voorbijtrekt. 

Men mag op gildefeesten geen beelden ronddragen of met een krans 

erop in de herberg zetten". 

 

Toch zijn er wat volhouders die zijn blijven schieten op schijf of papegaai. 

  

Later waait de wind uit een andere hoek. Het is de Nederlandse patriot Val-

kenaer die in Parijs op 1 november 1791 in een brief schrijft dat: 

 

"Alle afzonderlijke corporatiën, zoals gildens en broederschappen zullen 

vernietigd worden" (C. Wiskerke, afschaffing der gilden pagina 95, 

1938). 
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Echter voor 1789 is in Nederland de afschaffing van de gilden nimmer actu-

eel geweest.  

Op 31 januari 1795 is er een revolutie die als een orkaan over Nederland 

raast. Dit in navolging van Frankrijk waar de economisten de monopolieposi-

tie van alle gilden aanvochten en ze afgeschaft wensten.  

De eerste maatregelen die de revolutie teweegbracht waren meer van for-

mele aard.  

Daarnaast werd ook bepaald over de rechten van de mensen dat de ver-

plichting geschrapt werd om de gereformeerde godsdienst te belijden.  

Waren de gilden in Frankrijk al afgeschaft bij wet van februari 1776, in Ne-

derland gebeurt dit in de naam van de Vrijheid, Gelijkheid en Broederschap 

door het uitvoerende bewind van de Bataafse Republiek.  

Bij publicatie van 15 oktober 1798, artikel 54 van de staatsregeling is het 

besluit genomen dat "Gilden Corporatiën" of "Broederschappen van Neerin-

gen Ambachten of Fabrieken" met alle gevolgen en aanklevingen van dien te 

ontbinden. 

  

Had de constitutie van 1798 het doodvonnis over de gilden uitgesproken, dit 

betekende echter nog niet dat ze vernietigd waren. Ze bleven, maar leden 

wel een kwijnend bestaan.  

Dit bracht toch enkele veranderingen met zich.  

De rechtspersoonlijkheid van de gilden was te niet gedaan door die wet. De 

afschaffing van de gilden, met hun sociale functie, zou een aanslag beteke-

nen op de stads- en armenkassen.  

De organisatie tot onderlinge hulp bij ziekte, ouderdom en begrafenis waren 

sterk ontwikkeld.  

Voor die tijd is in de republiek de afschaffing van de gilden nooit actueel ge-

weest.  

De definitieve uitvoering is afgekondigd door middel van een decreet geda-

teerd 17 juli 1805.  

Door deze wet werden alle goederen en eigendommen van de gilden aan de 

kerk- of armenbesturen toegewezen. 

  

Een keizerlijk decreet van Napoleon 28 messidor XIII (17 juli 1805): 

         

 Artikel I.  

  

"Ter uitvoering van het besluit van de 7e warmtemaand van het 11e 

jaar, gaan de niet vervreemdbare goederen en de niet overdraagbare 

renten, afkomstig van die broederschappen die tevoren zijn opgericht 

door de parochiale kerken, toebehoren aan de kerkbesturen."  
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Artikel II  

  

"De goederen en renten in bovenstaande zin, die afkomstig zijn van de 

broederschappen welke zijn opgericht in de kerken die nu worden op-

geheven, worden samengevoegd met die van de behouden kerken en 

met die arrondissementen (waarschijnlijk bisdommen) waarin zij zich 

bevinden." 

  

De gildebroeders dienden nu naar middelen te zoeken om te redden wat er 

nog te redden was. Hiertoe leenden zich veelal de officieel erkende stichtin-

gen, kerk- en armenbesturen. De kerkbesturen inden de inkomsten en ren-

ten, doch gaven ze, na aftrek van belasting en administratiekosten weer aan 

de gilden en broederschappen terug.  

Deze en de daarop genomen maatregelen, zoals de wet van 30 januari 1808 

van I.J.A.Gogel (1765-1821) leidde het eind van het gildewezen in.  

  

Nadat de revolutie was uitgewoed, zijn onder koning Lodewijk pogingen ge-

daan de gilden weer te doen opbloeien. Doch onder Napoleon werden ze in 

1812 voorgoed afgeschaft.  

Maar het gildewezen zelf kon niet worden uitgeroeid. Zij was het innigste 

wezen van het volk met een diepgeworteld normbesef als levensbeginsel. 

  

Enkele jaren later, in 1815, als Willem I zich tot koning van de Nederlanden 

proclameert is godsdienstvrijheid een van de punten van de nieuwe grond-

wet. Na de jarenlange godsdienstonvrijheid in Nederland verheft zich het le-

venselement van het volkskarakter.  

We krijgen de heropleving van de gilden in bijna heel zuidelijk Nederland. 

  

In de grote steden van onder andere Noord-Brabant zijn de gilden echter 

niet bestand gebleken tegen de verstedelijking van het leven. 

Als voornaamste oorzaak kan men hiervoor aangeven, de sterke tegenstel-

ling van stad en platteland en de diepe sociale scheidingen. 

  

Was tot dan bijna iedereen lid van een gilde, we zien later dat de maat-

schappelijke bovenlaag van de bevolking zich sterker wil onderscheiden. 

Vooral in de perioden tussen 1835-1855 en 1880-1895. 

Het imago van de gilden daalt door het zich terugtrekken van invloedrijke 

personen.  

Daarnaast komt ook nog dat de kerk, door de katholieke emancipatie en het 

herstel van de kerkelijke hiërarchie in 1835, niet meer zo veel meer op had 

met die volkse schuttersgilden met hun dansen en feesten.  
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Maar ook een dorpsgemeenschap, in 1869, keert zich tegen de schutterij. 

Men deed alleen nog maar aan teren, aan schieten werd zelfs niet meer ge-

dacht. 

Men teerde bij de schutterij in drie tot acht dagen 24 tonnen bier. Je moet 

dan bedenken dat toen over het algemeen een ton bier 100 liter was. De 

dorpsgenoten hadden aan de schutterij een speciale naam gegeven die aan 

duidelijkheid geen twijfel liet namelijk "beestenjanus".  

  

Gelukkig hebben de gilden hun imago weer kunnen verbeteren. 

Schietwedstrijden konden weer worden georganiseerd. Met daarnaast in het 

begin van deze eeuw de huidige alom bekende gildefeesten, landjuwelen en 

als laatste het Europees koningschieten.  

Een treffen van gilden uit veel landen van Europa. 

 

HET SINT JORISGILDE STRATUM  

  

DE OPRICHTINGSDATUM 

Bij weinig gilden in onze omgeving is de juiste oprichtingsdatum bekend. 

Voor de gilden waarvan de juiste datum wel bekend is ligt deze oprichtings-

datum vast in de kaarten, reglementen of documenten.  

De gilden bezitten over het algemeen wel 'n kopie hiervan, maar de origine-

len berusten in Rijks-, Gemeente- of Streekarchieven.  

  

Veel kaarten zijn helaas verloren gegaan door beschadiging, veroorzaakt 

door: 

  

 Het veel hanteren;  

 Het slecht of vochtig opbergen; 

 Het vouwen waardoor deze bijzonder waardevolle stukken uit elkaar 

gevallen zijn en later daardoor niet meer te lezen; 

 Brand: 

Veel werden de kaarten of reglementen opgeborgen in herbergen of 

thuis in de boerderijen, welke bij tijd en wijle nogal eens afbrand-

den. Dit afbranden werd mogelijk veroorzaakt door het toenmalig 

stoken voor het bereiden van maaltijden of voor de verwarming van 

de woonruimte.  

Soms viel een huis of boerderij ten offer aan plundering met brand-

stichting; 

 Verlies:  

Door het wisselen van gildekamer na verpachting van het gilde.     
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Door verkiezing van een andere deken of hoofdman, waarbij de aftre-

dende de gildedocumenten niet hebben overgedragen.  

Of zoals in latere jaren toen de gildebroeders aan deze documenten 

minder waarde zijn gaan hechten. 

 

Over verlies door brand kan het Sint Jorisgilde Stratum zeker meespreken. 

De eerst brand was omstreeks 1880. Hoewel de bewijsvoering zeer sum-

mier is.  

Het eerste zichtbare daarvan de koningsvogel foto verderop van het gilde waar-

van de poten zijn afgesmolten.  

Het tweede gegeven is een opmerking van de heer Raupp die in zijn geluk-

wens aan het gilde ter gelegenheid van het 400 jarige bestaansfeest meld 

dat: 

"voor ongeveer 30 jaren alle schatten en documenten door brand werden 

vernield" (Eindhovensche Courant 25 juni 1912).  

 

    

Van recente datum is de verschrikkelijke brand van het twee jaar oude gil-

dehuis aan de Boutenslaan te Eindhoven, in de nacht van 21 op 22 januari 

1992.  

Verschillende gildebroeders, op een of andere manier gealarmeerd, waren 

getuige van de brand waarbij het gilde zo goed als al haar bezittingen aan 

de vlammen ten prooi zag vallen. 

De voornaamste attributen waren de 9 gildetrommen, het gildevaandel, een 

standaardvaandel van 1751, schilderij van koning Huub Holten, geschilderd 

door Hugo Brouwer uit Nuenen.  

Verder veel gildezilver en zeer veel documenten van het gilde, de Bond van 

Schuttersgilden Kring Kempenland en de Noord Brabantse Federatie van 

Schuttersgilden. 

    

 

Een goede gilde documentatie is van groot historisch belang.  

  

SINT JORISGILDE STRATUM, OPGERICHT 2 MEI 1512  

  

Deze datum staat op de omslag van het programmaboekje uitgegeven bij 

gelegenheid van het 400 jarig bestaansfeest in 1912 foto verderop.  

De oprichtingsdatum is tot op heden niet bewezen. Wel is het mogelijk deze 

datum enigszins te benaderen.  

  

De gemeente Stratum bestond al en werd vernoemd in akten van 1325 en 

1388.  

Vaststaat dat de Sint Joriskapel in Stratum bij akte op 10 maart 1498 tot pa-

rochiekerk is verheven.  
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We kunnen nu twee mogelijkheden onderscheiden en wel:  

  

 Het Sint Jorisgilde was de aanleiding tot het bouwen van een kapel, 

wat zeer onwaarschijnlijk is; 

 De kapel of de parochiekerk heeft aanleiding gegeven tot het oprichten 

van het gilde.  

  

Is dit laatste het geval geweest, dan is het denkbaar dat men niet lang, na 

de verheffing van de kapel tot parochiekerk, heeft gewacht met het oprich-

ten van het gilde.  

Ook de tijdsomstandigheden 1511-1512, spreken mogelijk in het voordeel 

van de oprichtingsdatum. Immers, Stratum en/of de kerk kon zich door 

middel van het gilde laten beschermen tegen kleine groepen plunderaars.  

  

Een ander gegeven over de oprichtingsdatum van het gilde is een officieel 

ambtelijk schrijven gedateerd: "27e van de Bloeimaand (mei) 1809".  

  

Het gemeentebestuur van Eindhoven schrijft, als bijlage, in haar antwoord 

op een ontvangen verzoek dat er in Stratum een gilde is "voorzien van een 

Reglement, geapprobeerd bij de Heere Schepenen van Stratum, dato 29 mei 

1542".  

Dit hoeft echter niet te beteken dat het gilde ook is opgericht op 29 mei 

1542. 

  

"Approberen" is een afleiding van het Latijnse woord approbaren en be-

tekent zoveel als beproeft erkennen, maar ook goedkeuren, inwilligen 

of vergunning geven.  

  

Blijft nog een mogelijkheid open voor de datum van 2 mei 1512.  

  

In het begin van dit stukje over de oprichtingsdatum is melding gemaakt 

van beschadiging van een kaart of reglement. Mogelijk kan dit hier van toe-

passing zijn en wel als volgt:  

Door het vouwen of beschadigen van de kaart gaat van de datum van 29 

mei, de 9 verloren.  

Zo ook bij het jaartal van 1542. Een deel van de 4 beschadigd en wordt later 

als 1 gelezen. Wat dan blijft is 2 mei 1512.  

Maar wat ook niet over het hoofd mag worden gezien is het gildefeest van 

1912. Misschien heeft de organisatiecommissie voor ons onbekende gege-

vens over 1512 gevonden.  

Of hebben de gegoede Stratumse burgers die dit gildefeest onder hun hoede 

hadden in samenwerking met het gilde een kleine geschiedvervalsing ge-

pleegd voor Stratum promotie? 
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-vogel met afgebrande poten- 
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-programmaboekje 1912- 
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DE INRICHTING VAN HET GILDE 
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