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Zoektocht - Woord 1 

Een bruid heeft soms een maagdelijk witte, dunne doek die het gezicht of 

een ander lichaamsdeel bedekt. Welk stuk van onze gildekledij draagt 

dezelfde naam? 

 

De huidige kledij van onze gildebroeders en gildezusters is de kledij die in 

de 19de eeuw in de streek van Essen werd gedragen. 

Gildebroeders dragen: 

 Donkere effen kousen en zwarte schoenen 

 Zwarte of donkerblauwe broek 

 Wit hemd 

 Donkerblauwe kiel 

 Rode sluier, lopende van de rechter schouder naar de linker heup waar hij 

geknoopt is, voorstellend de draagband van het zwaard. De hoofdman 

draagt de sluier van de linker schouder naar de rechter heup, vervolgens 

rond de buik naar de linker heup. De vendeliers dragen de sluier rond de 

buik en boven de heup geknoopt aan de linkerkant van de romp. 

 Zwarte faas als hoofddeksel. 

Aan het aantal gouden biezen op de sluier kan men de functie van de 

gildebroeder herkennen: 

 Gildebroeders: 

o Een rode sluier met aan het begin en op het einde een gouden bies 

met gouden franjes. 

 Vendeliers: 

o Sluier gildebroeder. 

 Raadsleden: 

o Sluier gildebroeder uitgebreid met een gouden bies aan de 

benedenkant over de totale lengte van de sluier. 



 Gezworene: 

o Sluier raadslid uitgebreid met twee gouden biezen op het einde van 

de sluier (onder de knoop). 

 Deken: 

o Sluier gezworene uitgebreid met een extra derde gouden bies op 

het einde van de sluier. 

 Koning: 

o Sluier deken uitgebreid met een extra vierde gouden bies op het 

einde van de sluier. 

 Keizer: 

o Sluier koning uitgebreid met een extra gouden bies aan de 

bovenkant over de totale lengte van de sluier. 

 Hoofdman: 

o Sluier raadslid uitgebreid met een extra gouden bies aan de 

bovenkant over de totale lengte van de sluier. 

    

Gildebroeder  Vendelier   Raadslid Gezworene 

   

 Deken    Koning   Keizer 



     

    Hoofdman 

 

Gildezusters dragen: 

 Zwarte kousen en zwarte schoenen met brede hak 

 Lange onderbroek en onderrok, beide gemaakt van wit katoen en versiert 

met kant 

 Gekleurde rok versiert met gefronste of geplooide stroken van dezelfde 

stof of met linten van fluweel of katoen 

 Kleurige blouse 

 Bonte sjaal (neusdoek of kasjmiersjaal) waarop een wit kanten doekje met 

een sierspeld is vastgehecht 

 Zwarte opengewerkte handschoenen 

 Strekmuts of vleugelmuts van tule: kanten muts met lange flappen, 

eventueel versierd met spelden 

 Mutslint: een satijnen lint met strik rondom de muts 

 Spaanhoed of ‘boerinnenhoed’: gemaakt van fijn Italiaans stro. De 

spaanhoed is van binnen bekleed met lichtblauwe stof en aan de buitenkant 

versierd met brede gekleurde zijde linten. 

 Boodschappenmandje of eiermandje in gevlochten riet. 
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Wat zijn ‘VLIMMEN’? Inwoners van Vlimmeren misschien? 

 

Het woord vlim staat voor het scherpe vlies van een klokhuis van een appel of 

peer. Bij het ontvlimmen van een appel of peer worden de vlimmen uitgesneden, 

m.a.w. het klokhuis wordt verwijderd. Men schilt en vlimt de appels om er 

taarten mee te bakken. 

In de volksmond wordt de veer van een pijl omwille van de vorm en dikte een 

vlim genoemd. 

Nu zijn we er. Zie je de gelijkenis? 

 

Wist je datjes over de vlim of pijlveer: 

 Natuurveren zijn meestal afkomstig van een kalkoen, gans of pauw.  

 In België worden meestal veren gebruikt van de linker vleugel, in 

Nederland daarentegen gebruikt men meestal veren van de rechter 

vleugel. 

 Er zijn nu harde of zachte kunststofveren op de markt. Ze hebben het 

voordeel dat ze geen vocht opnemen en dat ze minder weerstand bieden 

omdat ze dunner zijn. 



Enkel de uiterste veer van een vleugel kan gebruikt worden bij het maken 

van pijlveren. De andere veren zijn gevoelig minder sterk en dus niet geschikt. 

 

 

Uit de veer wordt een deel gesneden zoals aangegeven op de onderstaande 

tekening. 

 

De veren kunnen de vlucht van de pijl sterk beïnvloeden: 

 De bevedering heeft een dubbele rol: 

o Compenseren van het pijlevenwicht t.o.v. het gewicht van de 

pijlpunt. 

o Sturen en stabiliseren van de pijl tijdens de vlucht.  Het voorkomt 

het ontstaan van grote luchtwervelingen achter de pijl die de pijl 

een fladdervlucht zouden geven. 

 Soms wordt de veer schuin of kurketrekkervormig op de schacht 

bevestigd, zodat de langsstromende lucht de pijl in draaiing brengt wat 

een stabielere vlucht geeft. 

 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiI0_ChuOvZAhXJsKQKHT-fBAsQjRwIBg&url=http://www.pijlenboog.be/index.php/Veren&psig=AOvVaw2J7ytTLru2BhHkWx48bxRO&ust=1521103743581297
http://www.pijlenboog.be/images/8/8b/Vleugel2.png


 
 

 Hoe groter de oppervlakte van een veer, hoe meer de pijl zal afremmen en 

hoe sneller de pijl zich kan corrigeren in de vlucht. 

 Korte veren hebben een nut als het doel op een verre afstand staat. 

 Beschadigde veren op een pijl resulteert in een tragere en minder 

nauwkeurige pijl en dienen best vervangen te worden. 

 

Op een pijl staan 3 gekleurde veren waarbij 

2 veren eenzelfde kleur hebben. Hierdoor 

kan men de pijl gemakkelijker haaks op de 

pees vastklikken. De 2 veren van dezelfde 

kleur komen aan de boogkant. De enkele 

kleur veer is de indexveer en staat haaks op 

de 2 veren van dezelfde kleur en is van de 

boog vandaan gericht. Deze wijze van 

vastklikken zorgt er voor dat de bevedering 

bij het afschieten zo min mogelijk de boog 

raakt. 
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Wat is de mooie naam van de 5-jaarlijkse wedstrijd tussen de Kempense 

Schuttersgilden? 

 

Het gilde verbindt er zich toe deel te nemen aan de wedstrijden ingericht 

onder toezicht van de Hoge Gilderaad der Kempen (HGK): 

 Keur- en Studiedag: (1ste zaterdag in maart), o.a. keuring van de 

gildebezittingen en gespreksforum met specialisten over typische 

gildezaken. 

 Schietspel (1ste zondag in juni) 

 Gildefeest (laatste weekend in juni) 

 Landjuweel (5-jaarlijks, het laatste weekend in juni) 

Het landjuweel wordt om de 5 jaar betwist. De gilde die het landjuweel wint, 

is houder van het landjuweel na akkoord verklaring bij de overhandiging van de 

landjuweeltrofee. Het gilde is dan verplicht het volgende landjuweel te 

organiseren. 

Overwinnaar van het landjuweel is de gilde die het meeste totaal aantal 

punten heeft verzameld bij deelname aan: 

 de gildefeesten en het landjuweel 

 de schietspelen 

 het tentoonstellen van het gildebezit op keur- en studiedagen 

 het studiegedeelte van de keur- en studiedagen 

 de algemene vergaderingen van HGK 

 aan het feestavond t.v.v. de initiatieven voor personen met een beperking. 

  



Het landjuweel is verspreid over een weekend met volgende activiteiten: 

 Op zaterdag worden er punten verzameld tijdens het schieten per wapen 

(voetboog, Sint-Jansboog, kleine kruisboog, buks en handboog). 

 Op zondag worden punten verzameld tijdens het Schoon Inkomen (stoet), 

het gildedansen, het vendelen en het roffelen. 

 Tevens wordt er voor elk wapen een opperkoning geschoten. 

 

De Koninklijke Sint-Sebastiaansgilde Essen heeft in het weekend van 27 en 

28 juni 2015 het 18de Landjuweel, ingericht door de Sint-Jorisgilde te 

Nieuwmoer, gewonnen. Door deze prestatie is de gilde ‘Houder van het 18de 

Landjuweel uitgereikt door de Hoge Gilderaad der Kempen voor de periode 

juli 2015 t/m juni 2020’. De gilde is dan verantwoordelijk voor de organisatie 

van het 19de landjuweel op 27 en 28 juni 2020 te Essen. 
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Schuttersverplichtingen, broederschap, religie en solidariteit zijn 

kernwoorden in ons historisch neergeschreven reglement uit 1680. Hoe heet 

dit reglement in het Oud Nederlands? 

 

De kaart van een gilde is het neergeschreven historische reglement. De 

historische kaarten zijn soms honderden jaren oud en duiden op de rechten en 

de plichten van de gildeleden. Naast schuttersverplichtingen zijn 

broederschap, religie en solidariteit kernwoorden in de kaarten. De huidige 

kaarten en reglementen van de gilden zijn nog steeds gebaseerd op deze 

eeuwenoude kaarten, weliswaar met een aanpassing aan de omstandigheden in de 

moderne tijd. 

 

Op 14 september 1680 heeft de Koninklijke Sint-Sebastiaansgilde de kaart 

(chaerte, caerte, charter), de grondkeure, ontvangen van de Hoogwaardige 

Heer F. Jacobus Rosnata Crils, abt en prelaat van de Abdij van Tongerlo. 

Deze kaart is jammer genoeg verloren gegaan, maar is door pastoor Maes 

ingeschreven in het oudste gilderegister. Het is voorafgegaan door volgende 

inleiding: “Dese Chaerte is gegeven ende vergunt aen dese Gulde van Sinte 

Sebastiaen door den Eerw. Heere Prelaet Crils, Abdt en Prelaet van Tongerlo, 

Geestelyck ende Grondtheer van Esschen, Calmpthoudt, Huyberghen etc. als 

blyckt by syne approbatie en laudatie van date den veerthienden September 

1680 ende bijden selven Eerw. Heere onderteeckent als in fine deser kaerte 

blyckt 1680.”. 

 



Het beginfragment van de kaart bevat 

de tekst “Kaerte der ordonnantien 

Wetten ende Statuten van keuren ende 

breucken der Guldebroederen van den 

Hantboge, berustende onder de gratie 

ende protectie van Godt Almachtigh, 

ende patrocinie vande Heylige ende 

weerdige Maegt ende Moeder des 

Heeren Maria ende Sinte Sebastiaen, 

binnen den dorpe ende heerlijcheijt van Esschen.” 

Deze chaerte is van algemene aard en is veel gelijkend met deze van andere 

gilden. Toch komen er artikelen in voor die men tevergeefs in andere 

gildereglementen zal vinden, in het bijzonder de artikelen aangaande de 

bestraffing van een hele reeks misdrijven (zoals onder de kin stoten, de vinger 

in de mond steken, vuistslagen, messen trekken, vloeken, slaan, …). De taal en de 

aard der boeten doet vermoeden dat een groot aantal van de artikelen 

overgenomen zijn uit een veel ouder reglement. 

 

De schutters vormden oorspronkelijk een militaire organisatie en werden door de 

vorst of heer gecontroleerd. Wanneer op het einde van de Middeleeuwen de 

nadruk meer gelegd werd op de ontspanning en de wedstrijden, namen de 

Leuvense gilden resoluut de leiding van het Brabantse schuttersleven. Zij 

verwierven het oppertoezicht over de schuttersgilden van het toenmalige 

hertogdom Brabant (het gebied dat de huidige provincies Brabant, Antwerpen en 

het Nederlandse Noord-Brabant omvatte). Sinds de 17de eeuw waren de 

Leuvense Hoofdgilden gemachtigd om een modelkaart van een chaerte af te 

leveren aan de schuttersverenigingen van de dorpen. Ook de stedelijke overheid, 

de plaatselijke heer of de koning kon een reglement schenken. Dit mocht niet 

strijdig zijn met de Leuvense modelkaart. 

Ook onze gilde haalde in 1726 hun kaart bij de hoofdgilden van Leuven: 

‘Eene parcquemente Caerte aende Gulde tot Esschen op 15 april 1726’. De 

oorkonde, gemaakt uit kalfsleer (50 cm x 80 cm), werd in 2014 gerestaureerd. 

Een kopie van het gerestaureerde chaerte hangt in de gildekamer. 

 

 



 

 

 

Alhoewel de meeste kaarten, gegeven door de bul van de hoofdgilde van Leuven 

of de plaatselijke Heer, op elkaar gelijken zijn er bij iedere gilde wel andere 

elementen. Vooral de reglementen van innerlijke orde verschillen van gilde tot 

gilde. Zo komt het dat er veel verschillen zijn in het uitvoeren van de rituelen en 

de tradities in de afzonderlijke gilden. 

Tot aan de Tweede Wereldoorlog had men steeds gesteund op de kaart van 

1680. Deze voldeed toen niet meer aan de werking van het gilde. Hoofdman 

Gerard Meeusen stelde een nieuw innerlijk reglement op, hiervoor steunende op 

de kaart van 1680 en de noden van toen. Dit reglement werd van kracht op 1 

januari 1948 na goedgekeurd te zijn door de gildebroeders op St. Andriesdag, 

30 november 1947, en is ondertussen reeds meerdere keren aangepast. 

Bij de oprichting van de Hoge Gilderaad der Kempen in 1952, werd in 

navolging van de Leuvense hoofdgilden gezorgd voor een modelkaart die alle 

aangesloten gilden moesten onderhouden. 
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Ik heb een boontje voor ... Op welke dag passen wij deze uitspraak toe? 

 

De besteedag vindt jaarlijks plaats op de eerste zaterdagavond van 

december. 

Tijdens de avond worden nieuwe kandidaat leden voorgesteld en door de andere 

aanwezige leden al dan niet aanvaard. Het aanvaarden gebeurt middels erwten 

en bonen. Elk aanwezig lid krijgt voor elk te aanvaarden kandidaat lid 1 erwt en 1 

boon. Bij het aanvaarden van een kandidaat lid wordt door elk aanwezig lid 1 erwt 

dan wel 1 boon in een faas (een pet van een gildebroeder) geworpen. Indien bij 

telling het aantal bonen groter is dan het aantal erwten, dan is het kandidaat lid 

aanvaard door de aanwezige leden. De aanvaarde kandidaat leden leggen hun eed 

af tijdens het teerfeest. 

Op deze avond wordt tevens het menu samengesteld dat tijdens het teerfeest 

zal worden opgediend. De raadsleden maken vooraf een keuze uit het aanbod: 3 

verschillende soepen, 3 verschillende hoofdgerechten en 3 verschillende 

nagerechten. Elk aanwezig lid kiest vervolgens haar of zijn lievelingssoep, haar 

of zijn lekkerste hoofdgerecht en haar of zijn super nagerecht. De soep, het 

hoofdgerecht en het nagerecht met de meeste voorkeurstemmen wordt tijdens 

het teerfeest vakkundig bereid en opgediend. Smakelijk eten! 

Het programma is dan ook als volgt: 

 Woord van welkom door de hoofdman. 

 Een maaltijd bestaande uit worstenbrood en appelbollen. 

 Het voorstellen van de kandidaat gildebroeders en gildezusters. 

 Het inbonen van de kandidaat gildebroeders en gildezusters ter 

aanvaarding. 

 Het samenstellen van het menu dat tijdens het teerfeest wordt 

opgediend. 



 Allerlei mededelingen, … 

 Ontspanning: Toneelstukje, kaarten, rummikub, keuvelen, … 
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Meetjesland vindt zijn naamoorsprong door turfgraverij of bij spinnende 

oude vrouwtjes. Waar denkt een gildeschutter aan bij deze streeknaam? 

 

Een meet is een onderdeel van de pijl en wordt ook wel pijlnok, keep of tinte 

genoemd. 

Een meet zit aan de achterkant in de pijl en dient om de pijl op de pees vast te 

zetten. Vroeger werd een groef of keep achter in de houten pijlen gesneden. 

 

 

 

 



De meet is nu van kunststof en zo gemaakt dat de pees van de boog goed in de 

groef past. 

 

 

 

Als de meet in de pijl zit dient de indexveer (de enkelgekleurde veer) haaks op 

de bovenkant van de pijlschacht te staan als je de meet in het midden van de 

pees klikt. 
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Niet ABC maar ... ? 

 

1130 Onze-Lieve-Vrouw Abdij van Tongerlo 

Op verzoek van vermogend landheer Giselbert vestigden zich omstreeks 1130 

enkele norbertijnen van de Sint-Michielsabdij van Antwerpen op zijn landgoed in 

Tongerlo, met als doel een abdij te bouwen. Deze jonge kloosterstichting 

ontstond in het kader van de kerkelijke vernieuwingsbeweging rond Norbert van 

Gennep, die in Prémontré (Frankrijk) rond 1121 met een gemeenschap van 

reguliere kanunniken (of koorheren, een titel die wordt verleend aan bepaalde 

geestelijken binnen enkele christelijke kerkgemeenschappen) was begonnen. 

Om haar werkzaam bestaan te verzekeren werden woeste gronden in cultuur 

gebracht. Voorspoed en rampspoed wisselden elkaar af. Er kwamen tijden van 

groei en expansie op alle terreinen van de toenmalige samenleving. Opvallende 

krachtlijnen waren de diensten van pastoraal in veertig kerken en de diensten 

van gebed met een vaste kern van koorheren. Naast een actieve armenzorg werd 

een uitgebreide hoeveelheid aan financiële middelen voorzien op vele fronten van 

kunst, cultuur en wetenschap. 

1299 Essen 

De grondheerlijkheid van de gemeente Essen behoort sedert 1299 toe aan de 

Norbertijner abdij van Tongerlo. De abt van de abdij is tevens de heer van 

Essen. Deze toestand blijft ongewijzigd tot in de Franse Revolutie. 

De plaatselijke heer moest zijn officiële toestemming geven bij de oprichting 

van een schuttersgilde. Die officiële toestemming werd verleend middels een 

caert of charter. Schuttersgilden waren er ter ere Gods, ter bescherming van 

dorp en kerk, en ter opluistering van kerkelijke en wereldlijke feestelijkheden. 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Geestelijke
https://nl.wikipedia.org/wiki/Christendom
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kerk_(instituut)


 

Op 14 september 1680 hechtte de 

Hoogwaardige Heer F. Jacobus 

Rosnata Crils, abt en prelaat van 

Tongerlo (van 1664 tot 1695), zijn 

goedkeuring aan de nieuwe 

“chaerte” of “grondkeure” der 

Sint-Sebastiaansgilde. 

 

De Abdij van Tongerlo bezit een rijk en uitgebreid abdijarchief. Belangrijke 

documenten over het ontstaan van het gilde zijn hier terug te vinden. Drie 

locaties te Essen, zoals deze in het cijnsboek van de Abdij van Tongerlo uit 1518 

voorkomen, mogen als vaststaand bewijs gelden, nl. Doelstrate (vroegere 

benaming van de huidige Melkerijstraat), Doelblock en Doelstucken. Het jaar 

1518 wordt dan ook gezien als startdatum van het 500 jaar bestaan van het 

gilde. Het ontstaan dagtekent zich in de tweede helft van de 15de eeuw. 

 

Begin juni 2002 hebben de paters van de 

norbertijnenabdij in Tongerlo Jeroen De Cuyper 

(toen 50) verkozen tot de 62ste prelaat.  

Concrete plannen met de toekomst van de Tongelse 

abdij had de abt nog niet bij zijn aanstelling. "Ik wil 

eerst en vooral luisteren naar mijn medebroeders en 

hen om raad vragen. Dat is zowat de belangrijkste 

eigenschap die een abt moet bezitten. Natuurlijk 

zijn ook de individuele wensen belangrijk, maar ik wil 

die vooral op mekaar afstemmen om zo samen te groeien in onze religieuze 

gemeenschap. De orde bestaat al 870 jaar. Ik zou er graag nog goede jaren aan 

toevoegen", aldus Jeroen De Cuyper. 

In 2018 bestaat de abdij 886 jaar. Jeroen De Cuyper is op de dag van vandaag 

nog steeds de abt in de Abdij van Tongerlo. 
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Er bestaat een orde van onafgebroken trouw aan onze gilde. Mannelijke 

leden van deze orde ontvangen een zilveren ereteken. Bij welke orde 

behoren deze trouwe leden? 

 

Het eerste statuut van de Hoge Gilderaad der Kempen (9 maart 1952) bevat 

volgende tekst: "Willende blijk geven en getuigenis afleggen van waardering en 

hoogschatting aan de trouw der gildebroeders, stelt de raad in: De Orde van de 

Papegaai." 

 

De volgorde van de uit te reiken onderscheidingen is als volgt:  

1. de zilveren papegaai of broche 

2. de gouden papegaai of broche 

3. een gouden plaat(je), te bevestigen aan de gouden papegaai of gouden 

broche 

4. een schildje 

5. een oorkonde 

Pas na het bekomen van een lager gerangschikte onderscheiding, kan een hogere 

onderscheiding bekomen worden. Een schildje of een oorkonde kan meermaals 

verkregen worden. 

 

De onderscheiding wordt verleend aan 

 de gildebroeder die onafgebroken trouw lid aan het gilde is geweest: 

o na 25, 40 of 50 jaar 

 de gildebroeder die onafgebroken als hoofdman zijn gilde heeft geleid: 

o na 15, 25 of 30 jaar 

 de gildebroeder die onafgebroken griffier of penningmeester zijn in het 

gilde: 

o na 20, 30 of 40 jaar. 

 

 



 

De Papegaai 

werd gemaakt naar het voorbeeld van de vogel van de 

Sint-Sebastiaansgilde van Kasterlee.  

 

 

De voorwaarden zijn in de loop der jaren meer dan eens gewijzigd en verbeterd 

(het laatst in 2016). Het is de bedoeling dat meer gildebroeders van de 

erkenning kunnen genieten. 

 

Als datum voor het tellen van de dienstjaren van de gildebroeders telt het 

jaar van eedaflegging. Alles samen ontvangt de feesteling een noenmaal, de 

papegaai of plaat, diploma en foto. 

Het feest van de papegaai blijft voor de gildebroeders één van de mooiste 

dagen van hun leven. 

 

Ook voor de gildezusters zijn er onderscheidingen. Voor hen werd in 1983 de 

Orde van Trouw ingesteld en werden de eerste onderscheidingen uitgedeeld. 
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Koning, Keizer, Admiraal deze schieting kennen ze niet allemaal! 

 

Het koningsschieten is in het gilde het hoogtepunt in het leven van elke 

handboogschutter. 

Om de drie jaar organiseert de gilde een koningsschieting, bij voorkeur in de 

maand mei. Dit is een schieting op de staande wip (28 meter hoog) en vindt 

plaats in de Hovingen van de Oude Pastorij. Het is een schieting waarbij er heel 

wat rituelen en tradities in ere worden gehouden. 

Er wordt geschoten met de handboog op de koningsvogel die boven op de 

staande wip staat. Het schieten gebeurt zonder vizier, zonder stabilisatoren of 

enig ander hulpmiddel. Inzet van het koningsschieten is de koningstitel, de 

koningssluier, de koningsbreuk, de koningsstaf en de koningsbeurs. 

Elke beëdigde gildebroeder neemt deel aan het koningsschieten. Het niet 

deelnemen wordt enkel toegestaan bij ziekte of een andere geldige reden. De 

gildebroeder die bij het koningsschieten de koningsvogel neerhaalt en tevens de 

functie van koning aanvaardt, wordt tot koning gekroond voor een periode van 3 

jaar. 

De koning is verplicht om binnen het jaar een zilveren koningsschild te laten 

maken van eenzelfde grootte en gewicht als de schildjes die reeds aan de 

koningsbreuk hangen. Wanneer de koning deze verplichting niet nakomt, dan 

dient hij een flinke boete te betalen en wordt hij bij alle aankomende 

koningsschietingen uitgesloten. Een nieuwe koningsschieting zal dan 

georganiseerd worden. 

Om tegemoet te komen aan de onkosten stelt het gilde een koningsbeurs ter 

beschikking. Het gilde stort hierin een vastgesteld bedrag. Elke gildebroeder 

stort eveneens een vastgesteld bedrag. Gildezusters en genodigden mogen hierin 

vrijblijvend hun bijdrage storten. 



Elke aanwezige gildebroeder en gildezuster draagt zijn/haar volledige 

gildekledij, dit op straf van boet een vastgesteld bedrag te storten in de 

koningsbeurs. 

Indien bij 3 opeenvolgende koningsschietingen dezelfde gildebroeder zich tot 

koning schiet en zijn taken als koning naar behoren heeft uitgevoerd, dan wordt 

hij in het negende jaar tot keizer van het gilde benoemd. De gildebroeder 

behoudt de keizerstitel voor het leven. 

Indien de koning komt te overlijden of indien hij omwille van gezondheidsredenen 

of hoge ouderdom wenst af te treden, dan wordt een nieuwe koningsschieting 

gehouden, dit bij voorkeur in de maand mei hierop volgend. 

 

De dag van het koningsschieten bestaat uit 

de volgende activiteiten: 

 Eucharistieviering/woorddienst 

 Boterhammenmaaltijd 

 Onthaal bij de huidige koning 

 Onderweg naar … 

 Ereschoten door de genodigden 

 Einde van het huidige koningschap 

 Het koningsschieten 

 Ontknoping/Ontlading 

 Kroning nieuwe koning 

 Viering nieuwe koning 
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Verschil moet er zijn. Hoe maken onze gildezusters dit kenbaar? 

 

De huidige kledij van onze gildebroeders en gildezusters is de kledij die in 

de 19de eeuw in de streek van Essen werd gedragen. 

Gildezusters dragen ondermeer: 

 Strekmuts of vleugelmuts van tule: kanten muts met lange flappen, 

eventueel versierd met spelden 

 Mutslint: een satijnen lint met strik rondom de muts 

 

Aan de kleur van het mutslint kan men de rol van de gildezuster herkennen: 

 wit voor de gildezusters 

 donkerrood voor de koningin 

 donkerblauw voor de keizerin 

 goud voor de hoofdvrouw. 

  

 Alle gekleurde linten    Koningin 



  

   Keizerin 

     

      Hoofdvrouw 
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Zoektocht: Woord 11 

Niks K3!!! Wij dansen de ... . 

 

Feest en plezier gaan sinds mensenheugenis hand in hand met het 

gildewezen. Het dansen heeft steeds een belangrijke rol gespeeld in de gilden. 

Bij bruiloften, het binnenhalen van de oogst of rond het meigebeuren werden er 

specifieke dansen uitgevoerd die een diepere symboliek met zich meedragen. Er 

ontstonden zelfs unieke gildedansen. In de schoot van heel wat schuttersgilden 

ontstonden de laatste decennia dansgroepen die zich specifiek toeleggen op het 

uitvoeren van de volksculturele dansen. Zo staan de gilden mee in voor het 

verder in stand houden van heel wat danserfgoed. 

De dansgroep van het gilde danst zowel oude als nieuwe Kempische 

gildendansen, bestaande uit kadrils (dansopstelling in vierkant of ruit) en 

gemeenschapsdansen. Er is ook enige ruimte voor de traditionele Vlaamse 

volksdansen. 

Het aanbod van Kempische dansen bevat ook een aantal specifieke grote en 

kleinere licht verteerbare dansen uit Essen, zoals de Kadril van Essen. Deze 

dans bestaat uit  

 5 verschillende dansfiguren (een serie van danspassen) 

 is het pronkstuk van de gilde 

 is een dans voor 8 paren 

 bevat de volgende passen: bijtrekpas, boerenwals, draaipas, gaanpas, 

galoppas, hoppas, huppelpas, looppas, polka, sluitsprong, spinpas en 

wisselpas. 

De kadrils zijn een didactische dansvorm bij uitstek. Het beurtelings observeren 

en dan proberen uit te voeren wat de beginnende rijen voordeden maakt het 

dansen tot een uitdaging. 

 



De Kadril van Essen was het pronkstuk van onze gilde tijdens de bloeiperiode van 

1927 tot 1955. Het gilde was hiermee wijd en zijd bekend. Nadien kende onze 

gilde een periode van “vergrijzing” en werden bepaalde passen, die men te 

moeilijk of te vermoeiend vond, gewoon weggelaten. Wat overbleef was een 

mager afkooksel van wat ooit een zeer gesmaakte dans was bij de opvoeringen in 

binnen- en buitenland. 

In 1994 werd de Kadril van Essen onder impuls van onze vorige hoofdman Fons 

Cruysberghs weer helemaal op punt gesteld. Aan de hand van een film uit 1933 

werden de figuren en de originele muziek gereconstrueerd. 

 

 

Quadrille van Essen 1931 
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Zoektocht - Woord 12 

Onze roffelaar heeft zijn gildetrom te danken aan het leger van ... . 

 

Slaginstrumenten, en in het bijzonder trommen, zijn ongetwijfeld de oudste 

instrumenten. In hun oorspronkelijke vorm dienden ze vooral tot het 

overbrengen van boodschappen. Ook nu nog worden ze als ‘signaalinstrumenten’ 

betiteld. 

Heel wat gilden hebben één of meerdere tamboers. Hij/zij treedt/treden aan 

met de gildetrom op ceremoniële gelegenheden binnen de gilde, maar ook tijdens 

processies en andere publieke evenementen. De trom geeft de cadans en 

verwijst naar het militaire verleden van de gilde. De gildetrom heeft een eigen 

vorm en afmeting en brengt een typisch geluid voort. De trom zelf maakt deel 

uit van de gildeschat en kan al eeuwenoud zijn. 

 

Bij gebruik in het gildewezen, inzonderheid bij de roffelwedstrijden, moet de 

trom voorzien zijn van natuurvellen en koordspanning. 

Bij de begeleiding van een vendelspel heeft de tamboer een meervoudige taak: 

het geven van bepaalde signalen tot inzet of slot van een figuur, het bepalen van 

een tempo, het ritmisch muzikaal begeleiden en het accentueren van bepaalde 

vendelbewegingen of vendelfiguren. 

Bij tamboerwerk bekleedt de roffel een bijzondere en waardevolle plaats. 

Een roffel is een opeenvolging van korte slagen die in een verscheidenheid van 

klanksterkte kan worden uitgevoerd. Zelfs het verplaatsen van de roffel van het 

midden van het tromvel naar de buitenkant ervan en omgekeerd, brengt een 

klankvariatie (wegens spanningsverschil op het tromvel). Mooi roffelwerk, vlot en 

gevarieerd, getuigt van de vaardigheid van de tamboer. Een goede beheersing 

van beide tromstokken is daartoe vereist. Oefening baart kunst! 



 

 

In de Koninklijke Sint-Sebastiaansgilde Essen vervult 

Jan Luyten al jaren de functie van tamboer. Meermaals 

was hij zeer succesvol bij het uitvoeren van zijn roffel 

tijdens de jaarlijkse Gildefeesten met een eerste 

plaats als resultaat. 

 

 

De oude gildetrom, een oude legertrommel uit de tijd 

van de Franse Republiek en afkomstig uit het leger 

van Napoleon. 

In het jaar 1840 vertoefde het leger van Napoleon in 

onze streken. Hoe de trom in ons bezit is geraakt is 

ons niet bekend. Vast staat dat de trom tot in de jaren 

tachtig van de 20ste eeuw bij onze gilde gebruikt is bij 

de roffelwedstrijden tijdens de gildefeesten. Bemerk 

ook het kogelgat in het miden van de trommel. 

 

 

 

De huidige gildetrom werd aangekocht op 10 

december 1993 bij Muziekinstrumenten BV Mary – 

Holland, Kleine Berg 8 Eindhoven (NL) voor een bedrag 

van 2590 gulden. De trom heeft een diameter van 43 

cm en is ook 43 cm hoog. In de body van de trom werd 

de afbeelding van Sint-Sebastiaan geslagen. De 

bovenrand is van hout en bruin vernist. 
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Om onze heilige Sint-Sebastiaan te eren had de gilde in de kerk een eigen 

... . 

 

De gilden onderhielden dikwijls een eigen altaar in de parochiekerk om er hun 

godsdienstige plechtigheden te laten celebreren door hun kapelaan. Deze altaren 

waren prachtig versierd, maar verdwenen in de loop der tijden. Gelukkig bleef 

meer dan één beeld of schilderij bewaard in de kerk als stille getuigen van het 

verleden. Niet zonder trots mogen de schuttersgilden wijzen op de talrijke 

opdrachten die zij aan schilders, beeldhouwers, goud- en zilversmeden hebben 

toevertrouwd. 

De Sint-Sebastiaansgilde stond hoog in aanzien en had zelfs haar eigen 

altaar en kunstige Sint-Sebastiaansbeeld (uit de 18de eeuw) in de voormalige 

Onze-Lieve-Vrouwe kerk op het Kerkeneind. Dit altaar werd in eigen beheer 

onderhouden. Het gilde beschikte tevens over haar eigen gewaden en 

ornamenten. 

 

 

 

 

 

 

Het St.-Sebastiaansaltaar uit 1728 in de vernielde 

0.-L.-Vrouw-kerk op het Kerkeneind 

 



Het altaar met het beeld van de patroonheilige is thans te bezichtigen in 

het Gerard Meeusen museum te Essen. 
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Kunstig zwaaien met kleurrijke vlaggen met afwisselende grepen en worpen 

noemen we … ? 

 

Vendelen is het kunstig zwaaien van kleurrijke vlaggen aan stokken. Onderaan 

de stok is een loden tegengewicht bevestigd zodat het evenwichtspunt van het 

geheel niet in de vlag komt te liggen. De vlag wordt gehanteerd door een 

vendelier. Met afwisselende grepen volgen de figuren elkaar willekeurig op of er 

wordt een volledige vendelreeks (een reeks in volgorde vastgelegde figuren 

waarin ook ’worpen’ opgenomen zijn) afgewerkt. Tijdens het vendelen mag de 

vlagstok niet op de grond terechtkomen, behalve bij het strijken ervan (het 

doelbewust neerleggen van de vlagstok). Een vendelier kan alleen of in groep 

vendelen, op traditionele muziek of met tromgeroffel. 

Vendelen wordt traditioneel door mannen uitgevoerd, uitzonderlijk wordt er her 

en der een vrouw toegelaten. Voor optredens worden zowel moderne als 

heraldische vlaggen gebruikt. Een heraldische vlag kan de groepsvlag, de vlag van 

de landsheer of de patroonheilige, de vlag van de stad, de vlag van de regio of de 

Europese vlag zijn. 

Een vlagstok bestaat uit volgende delen: 

 Top: Bovenste deel van de stok.  

 Vlagdeel: Deel van de stok waaraan de vlag wordt bevestigd.  

 Schacht: Deel van de stok tussen vlag en tegengewicht.  

 Zwaartepunt of evenwichtspunt: Plaats op de schacht waar het vendel 

horizontaal in evenwicht kan worden gehouden.  

 Tegengewicht: Verzwaard onderste deel van de stok.  

 Vendelvoet: Onderste deel van het tegengewicht. 

 



Het vendelen is een vertoon van kracht, stoerheid, fierheid en behendigheid 

van de vendelier. Dit alles is een streling voor het oog. Vendelen is ook een stuk 

cultuur, een stukje Vlaamse geschiedenis, dat we samen beleven, bewaren en 

uitbreiden voor de toekomstige generaties. 

Ook in de schuttersgilden wordt nog steeds gevendeld, o.a. 

 Bij officiële gelegenheden, als een eerbetoon aan de wereldlijke en/of 

kerkelijke autoriteiten 

 Bij het inhuldigen van de nieuwe koning tijdens het koningsschieten. 

 Bij het inhuldigen van de keizer. 

 Tijdens het jaarlijkse gildefeest. De vendeliers kampen zich onderling in 

behendigheid en perfectie bij het uitvoeren van de figuren. 

In de Koninklijke Sint-Sebastiaansgilde Essen werd het vendelen succesvol 

beoefend door Marc Van Looveren en zoon Wouter. Sinds 2016 geven de neven 

Wouter en Stijn Van Looveren het beste van zichzelf, dit onder toezicht van 

hun leermeester Marc. De muzikale begeleiding van tromgeroffel is al jaren in 

handen van tamboer Jan Luyten. 

 

  

 

 

http://new.sintsebastiaansgilde-essen.eu/wp-content/uploads/2015/11/11juli2008.jpg
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Boerinnenhoeden van fijn Italiaans stro worden ... genoemd. 

 

Boerinnenhoeden, of luifelhoeden of spaanhoeden zijn gemaakt van fijn 

Italiaans stro, zeer fijn gesneden en gevlochten. De spaanhoed is van binnen 

bekleed met lichtblauwe stof en aan de buitenkant versierd met brede gekleurde 

zijde linten. De spaanhoed werd zowel over een klein kanten mutsje als over de 

lange vleugelmuts gedragen, vooral op hoog-en feestdagen. Hij werd als een 

kostbaar hoofddeksel beschouwd dat met zorg gedragen en bewaard werd. 

 

In het gilde wordt de spaanhoed gedragen bij officiële gelegenheden. De gilde 

bezit 25 spaanhoeden: hiervan zijn er 8 niet meer te dragen, de 17 andere 

hoeden worden momenteel gerestaureerd. Het is een unieke en redelijk 

zeldzame verzameling.  

 

Opsporingswerk en navraag in het Modemuseum te Antwerpen leert ons 

 Dat de spaanhoeden voor het eerst gespot zijn in 1800 in Parijs. In 1807 

zijn ze in België gespot tussen de Grote en de Kleine Nete. 

 Toen het dragen van de spaanhoed niet meer in de mode was, werden de 

oude exemplaren bij veldwerk afgedragen als bescherming tegen slecht 

weer. Hierdoor zijn de spaanhoeden zeer zeldzaam. 

 Onze gilde is blijkbaar de enige gilde die spaanhoeden bezit. In 1980 

werden ze al als ‘zeldzaam’ vermeld! 
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Leden die allerlei steun geven aan de gilde bij allerhande activiteiten en hier 

jaarlijks een eed voor afleggen noemen we onze ... ? 

 

De gezworenen, drie in aantal, worden jaarlijks verkozen of herkozen op de 

besteedag. Alle beëdigde gildebroeders en -zusters komen in aanmerking voor 

de functie van gezworene. Elk beëdigd gildelid die zich geschikt acht om de 

functie van 3de gezworene uit te oefenen dient zijn/haar kandidatuur in te 

dienen aan de raad (griffier). 

 

De gezworenen leggen ten overstaan van de hoofdman en aanwezige 

gildeleden de volgende eed af: 

 

IK, ..., ALS GEZWORENE VAN HET SINT-SEBASTIAANSGILDE, ZAL 

STEEDS DE BELANGEN VAN HET GILDE VERDEDIGEN. IN 

PERSOONSGEBONDEN ZAKEN ZAL IK TRACHTEN EEN ONPARTIJDIG 

STANDPUNT IN TE NEMEN, ZELFS ALS DEZE PERSOON EEN 

FAMILIELID IS OF TOT MIJN VRIENDENKRING BEHOORT. IK ZAL 

STEEDS TRACHTEN DE JUISTE BESLISSING TE NEMEN EN HET 

JUISTE OORDEEL TE VORMEN. ZO HELPE MIJ GOD EN SINT-

SEBASTIAAN. 

 

  



De gezworenen maken deel uit van de raad. Jaarlijks bepaalt de raad de 

ondersteunende taken van de gezworenen, o.a.  

 voor de koning bij de schietingen 

 voor de penningmeester 

 voor de dansgroep 

 bij het inrichten van allerhande activiteiten en festiviteiten 

 bij het medebeheer van de gildekamer indien onder eigen beheer 

 … 
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Wie stierf in het jaar 288 na Christus? 

 

Een gilde wordt meestal genoemd naar de patroonheilige die ze in haar 

vaandel voert. Zo is Sint-Sebastiaan de patroonheilige bij de 

schuttersgilden waarbij de handboog als wapen wordt gebruikt. Elders werd 

echter de voorkeur geschonken aan de parochieheilige. Indien de gilde ontstaan 

was uit een religieuze broederschap, dan werd de heilige aan wie deze was 

toegewijd als beschermer gekozen. 

Sint-Sebastiaan in het gilde: 

 Het gilde had vroeger een eigen altaar met bijbehorend beeld van Sint-

Sebabstiaan in de oude O. L. Vrouwkerk op het Kerkeneind te Essen. 

Zowel het altaar als het beeld zijn thans te bezichtigen in het Gerard 

Meeusen Museum. 

 Tijdens de jaarlijkse Gildefeesten, de vijfjaarlijkse Landjuwelen, officiële 

stoeten wordt het huidige beeld van Sint-Sebastiaan, uitgebeeld als een 

Romeinse soldaat, gedragen door twee gildebroeders. 

 

Sint-Sebastiaan: 

 Geboren: rond 256 na Christus 

 Gestorven: in 288 na Christus 

 Verering door christenen 

 Naamdag is op 20 januari. Het teerfeest van het gilde is op de 

zaterdag het dichts bij de naamdag. 

 Is ook de beschermheilige van soldaten, jagers, steenhouwers, tuiniers, 

kleermakers, brandweerlieden, … 

 



 

Er zijn een groot aantal merkwaardige 

schilderijen en beelden die Sint-Sebastiaan in 

zijn marteldood uitbeelden. 

 

 

 

 

 

St.-Sebastiaan (Sebastianus) zou geboren zijn te Narbonna rond het jaar 256. 

Zijn ouders waren christenen en vermoedelijk had hij ook het doopsel in zijn 

kinderjaren ontvangen. 

Hij trad in het Romeins leger, diende onder keizer Diocletianus en werd door 

deze tot kapitein van een groep Pretoriërs aangesteld. Hij bekeerde zich in het 

geheim omdat de christenen toen nog door de Romeinen vervolgd werden en hielp 

de mensen die leden onder die vervolging. Als soldaat onder keizer Diocletianus 

zou hij wonderen hebben verricht. 

Als christen bij de keizer aangeklaagd viel hij in ongenade. Hij werd gevangen 

genomen en veroordeeld om op het marsveld met pijlen doorschoten te worden. 

Volgens een ander verhaal werd hij aan een boom gebonden en met pijlen 

doorzeefd. Men liet hem voor dood liggen. 

Een godvruchtige en heilige vrouw Irene, zelf weduwe van de martelaar Castulus, 

ging heimelijk naar de plaats waar Sebastianus terechtgesteld was om het 

lichaam te begraven. Zij zag dat hij nog leefde, deed hem naar haar huis voeren 

alwaar zij hem verzorgde en genas. Ondanks de verzoeken van christenen om zijn 

schuiloord niet te verlaten, begaf hij zich toch naar de tempel en verweet de 

keizer zijn wreedheid en onrechtvaardig optreden tegen de christenen. Hij werd 

opnieuw aangehouden en in het Circus van Rome bezweek hij onder de 

geselslagen. Zijn lichaam werd in de Cloaca Maxima (grote riool in Rome dat in de 

Tiber uitmondt) gegooid. De heilige Irene nam zijn stoffelijk overschot mee, 

waste het en begroef hem in de catacomben aan de Via Appia (één van de oudste 

Romeinse wegen in Rome), bij de toenmalige apostelbasiliek. Dit gebeurde in 288 

na Christus. In de negende eeuw werd Sebastiaan patroon van de apostelbasiliek. 

Zijn lichaam werd later in een zijkapel van de Sint-Sebastiaansbasiliek gelegd. 
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Zoektocht - Woord 18 

We zoeken de naam van een lang stokwapen ter verdediging tegen ruiters. 

Bij gebrek aan vijandige ruiters worden de onze voor de sier gebruikt. Graag 

de naam? 

 

Onder stokwapens worden de op lange houten stokken of schachten 

gemonteerde wapens verstaan, die hoofdzakelijk om te houwen worden 

gebruikt, maar steken kan men er ook mee. Een hellebaard is een houw- en 

stootwapen uit de Middeleeuwen dat bestaat uit een lange houten stok met een 

ijzeren punt, en daaronder, tegenover elkaar geplaatst, een bijl en een haak. Een 

soldaat die bewapend is met een hellebaard wordt een hellebaardier genoemd. 

Veel middeleeuwse wapens (bijl, zwaard, dolk) reikten niet hoog genoeg om een 

ernstige bedreiging voor een man te paard te vormen. Al in de 13de eeuw worden 

stokwapens opgenomen in de algemene bewapening der voetsoldaten. Het diende 

om ruiters van hun paard te trekken of hun wapenrustingen te doorboren. 

Hierdoor werden de voetsoldaten geduchte en in vele gevallen zelfs superieure 

tegenstanders van de ruiters. 

De hellebaard was een vast onderdeel van de bewapening van het voetvolk 

tot de opkomst van de eerste vuurwapens. 

Ook het gilde bezit 2 hellebaarden, niet om de gildeleden te beschermen tegen 

allerlei vijandige omstandigheden. Ze worden versierd met allerlei veldbloemen 

bij officiële gelegenheden, zoals in het ’t Schoon Inkomen’ (stoeten) tijdens een 

gildefeest, een opendeurdag, … 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Gevechtswapen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Gevechtswapen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Middeleeuwen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bijl
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bijl
https://nl.wikipedia.org/wiki/Zwaard_(wapen)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Dolk
https://nl.wikipedia.org/wiki/Cavalerie
https://nl.wikipedia.org/wiki/13e_eeuw
https://nl.wikipedia.org/wiki/Infanterie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Harnas
https://nl.wikipedia.org/wiki/Voetvolk
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vuurwapen


 

 

 

 

 

 

 

Info/Contact       v.u. Heikantstraat 33/2 

www.sintsebastiaansgilde-essen.eu    2910 Essen   

http://www.sintsebastiaansgilde-essen.eu/


Koninklijke 

Sint-Sebastiaansgilde 

Essen 

 

Zoektocht - Woord 19 

In de hovingen van de Oude Pastorij staat hij. Wat bedoelen we? 

 

Op vele plaatsen was het eertijds de gewoonte om de vogel op een staak uit een 

dakraam van de kerk of de kerktoren te plaatsen, in plaats van op de schutboom. 

Natuurlijk werd hierdoor veel schade toegebracht aan de daken van de torens en 

de kerken. Sinds 1711 werd dit verboden. 

De schut(ters)boom, staande wip of ‘schietstake’ van het gilde stond van in de 

begintijden in de huidige Molenstraat, naast de oude abdijmolen. Het was toen 

een gezamenlijk bezit met de busgilden (of kolveniersgilden) van St.-Norbertus 

en van St.-Jan Baptist. 

Bij het afbreken van de molen in 1922 werd de wip verplaatst alhoewel uit een 

akte bleek dat het gilde ‘eeuwigdurend gedoogenis’ had om aldaar ter plaatse een 

wip te hebben. De wip werd verplaatst op een weide achter het erf van Wed. Jan 

Hereygers in de Beliestraat. Vandaag staat de staande wip in de Hovingen 

van de Oude Pastorij. De wip heeft een hoogte van 28 meter. 

Het schieten van de vogel of papegaai is een eeuwenoud gebruik. Het is op 

de wip dat koning geschoten werd. Bij prijsschietingen werd aan de wipstaak 

een ijzeren roede bevestigd. Hierop werden de prijsvogels aangebracht. 

De staande wip wordt gebruikt bij 

 een aantal open publieke schietingen: Driekoningenschieting, 1 mei 

of openingsschieting, en kip- en wijn schieting. Hier kan iedereen 

één of meerdere pijlen schieten om zo een vogel neer te halen. 

 competitieschietingen tussen schuttersgilden uit de Verbroedering 

der Noorderkempen. 

 het driejaarlijks koningsschieten. 

 de oefenstonden vanaf mei tot eind september. 
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Zoektocht - Woord 20 

Waar vinden we het wel en wee van de gilde in terug? 

 

Het gilde is niet rijk aan oud archief. Dit is ook het geval bij een groot aantal 

schuttersgilden. Als men nagaat hoe op vele gemeentehuizen, pastorijen en zelfs 

binnen de gilden met oude papieren omgesprongen werd, dan is het niet te 

verwonderen dat er veel oude geschreven documenten verloren zijn geraakt. 

Soms werden ze gewoon vernietigd omdat men ze niet kon lezen! 

Het oudste register in het gilde dateert van 1680 tot 1762.Het werd door 

pastoor Maes (pastoor van de parochie Nispen-Esschen) met veel zorg aangelegd 

en ingedeeld in de onderstaande rubrieken: 

 De Kaart 

 Register van de namen van alle hoofdmannen vanaf 1680 

 Lijst van de gezworenen gildebroeders van den ‘Edele Handtboghe van 

Sinte Sebastaen binnen de Heerlijckheijt van Esschen’ in 1680 bij het 

vergunnen van de kaerte der ordonnantien vanden Eerw. Heere Prelaet 

ende Abt van Tongerlo.’ 

 Lijst van de dekens vanaf 1680 

 Lijst van de oudermannen vanaf 1694 

 Lijst van de gezworenen vanaf 1680 

 Lijst van de koningen vanaf 1680 

 Lijst van namen die de gilde zullen aannemen voor huisvesting 

(gildekamer), vuur en licht, als het leveren van bier, te beginnen op Sint-

Sebastiaansdag 1681 en de volgende jaren. 

 Conditie voor het besteden van de wimpel (1686-1741) 

 Register der rekeningen bij de dekens van het gilde, zowel van ‘haeren 

ontfanck als uijtgeef’. 

 Register van de vonnissen. 

 



Het gilderegister werd de eerste vijftig jaar nauwkeurig onderhouden. Dan 

verwatert het mooie geschrift in een gekribbel om op het einde van de 18e eeuw 

te verlopen in onbeholpen hanenpoten. Het was een spiegel van het gildeleven 

zelf, dat stilaan vervalt. 

Vanaf 1931 zijn er nieuwe gilderegisters bijgekomen. 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

Oud Gilderegister uit 1680 waarin de kaart (reglement) van het gilde is 

opgenomen. 

Na grondige restauratie der bladen opnieuw ingebonden met behoud van een 

gedeelte der oorspronkelijke band door Kunstatelier Sint Catharinadal – 

Oosterhout  Nederland – 1990. 
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