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1. Voorwoord en aanleiding

In 2017 wordt in Soest voor de 2e maal een Brabants Landjuweel georganiseerd. Dit gebeurt onder 
auspiciën van de Noord-Brabantse Federatie van Schuttersgilden. Hoogtepunt is ongetwijfeld weer 
de Gildedag, die deze keer op zondag 3 september wordt gehouden op en rond het gildeterrein De 
Blaak aan de Ferdinand Huycklaan. Naar verwachting zullen hieraan meer dan 125 schuttersgilden 
en schutterijen deelnemen. Ze komen niet alleen uit Brabant, maar ook uit Gelderland en Limburg. 

Een landjuweel is het grootste gildegebeuren dat 
we kennen en wordt slechts eens in de 7 tot 10 jaar 
georganiseerd. Bijzonder is het feit dat in 2017 zo-
wel een Brabants als een Gelders Landjuweel wordt 
georganiseerd waaraan zoveel mogelijk schutters-
gilden en schutterijen die bij de Federaties zijn 
aangesloten worden geacht deel te nemen. 
Een landjuweel dient niet alleen gericht te zijn op 
de organisatie van een Gildedag, maar ook een 
uitgebreid cultureel feest voor de plaatselijke ge-
meenschap te zijn. In de periode vrijdag 18 augus-
tus tot en met zondag 3 september is in het kader 
van dit landjuweel in Soest een gevarieerd cultu-
reel, muzikaal, sportief, folkloristisch en gilde-
programma samengesteld waarvan het reguliere 
programma van de jaarlijkse gildefeesten rondom 
het koningsschieten onderdeel uitmaakt. Soester 
verenigingen, organisaties dan wel instellingen 
nemen daarbij de organisatie en verantwoorde-
lijkheid van een activiteit voor hun rekening.
Daarnaast zal in de periode zaterdag 22 juli tot en 
met zondag 22 oktober in het Museum Soest een 
wisseltentoonstelling worden ingericht over het ver-
leden en het heden van de schuttersgilden en schut-
terijen in Nederland. Dit naast de eveneens in dit 
Museum Soest ingerichte gildezaal waar het Soester 
gilde zich al vele tientallen jaren presenteert.
Dit boekwerkje is vooral bedoeld als ondersteu-
ning aan deze speciale tentoonstelling die door 

het Groot Gaesbeeker Gilde of Sint Aechten Schut-
tersgilde van Soest bij gelegenheid van de orga-
nisatie van het Landjuweel wordt ingericht. Het 
zal niet zo kunnen zijn dat het gehele gildewezen 
met al haar rijke historie en achtergronden in 
deze uitgave wordt beschreven en in de tentoon-
stelling gepresenteerd. De intentie is een over-
zicht te geven van de diversiteit van het Gildewe-
zen in Nederland. Er is bovendien een veelheid 
aan literatuur beschikbaar waarin het Gildewezen 
of onderdelen daarvan veel uitgebreider wordt 
beschreven.
Ik hoop dat dit Landjuweel in Soest in 2017 niet 
alleen een impuls geeft aan het bloeiende  vereni-
gingsleven, maar dat dit tevens een bijdrage le-
vert aan de nieuwe toekomst van de schuttersgil-
den en schutterijen in Nederland.
Verleden – Heden – Toekomst: een mooi thema 
voor dit landjuweeljaar 2017. Want dat er een toe-
komst is voor het gildewezen staat voor mij vast. 
Alleen de rol en invulling zal na eeuwen zeker wel 
aan verandering onderhevig zijn.

René van Hal, Voorzitter Comité Landjuweel Soest 2017, 
Oud-ouderman en oud-koning van het Groot Gaesbee-
ker Gilde of Sint Aechten Schuttersgilde van Soest

Massale Opmars tijdens het Landjuweel Soest 1987
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2. Het ontstaan van de schuttersgilden
 en schutterijen in Nederland
Het ontstaan van de schuttersgilden en schutterijen gaat terug tot de 14e en 15e eeuw. En wellicht 
zijn er enkelen nog ouder. In de bijdrage van de bekende geschiedschrijver J. ter Gouw over de 
Schuttersdoelen (Gouw, 1880) stelt hij dat over de vroegste geschiedenis van de schutterijen niet 
veel bekend is, omdat pas in de tijd dat de Schout en Schepenen en de Gerechten een plaats in de 
maatschappij hadden verworven, de gilden Ordonnantiën ontvingen en oude ‘brieven/verklarin-
gen’ werden vernietigd.

Zo wordt van het Groot Gaesbeeker Gilde in Soest 
aangegeven dat de oorsprong teruggaat tot voor 
1360. De eerste officiële Caert dateert echter van 
3 juni 1560, bijna 2 eeuwen later, waarin wel 
wordt aangegeven dat eerder al in het begin van 
de 15e eeuw voorwaarden waren opgesteld. 
De bloeitijd van de schuttersgilden en schutterij-
en ligt vooral in de 14e en 15e eeuw, toen ze zeer 
belangrijke maatschappelijk organisaties waren, 
die naast de bescherming/beschutting van Kerk 
en Staat ook een bindend element vormde in en 
voor de plaatselijke gemeenschap.
Zeker in de bloeiperiode is er sprake van goed op-
geleide schutters, eerst met name in het gebruik 
van de bogen (vooral kruisbogen, later ook voet-
bogen en handbogen).  Ook de buksen doen in de 
loop van de tijd bij de schuttersgilden hun intrede.

De schuttersgilden en schutterijen moeten wor-
den onderscheiden van de ambachtsgilden die 
ook in de Middeleeuwen tot bloei kwamen en een 
belangrijke functie vervulden. Daarnaast moet 
opgemerkt worden dat er ook grote verschillen 
bestonden tussen de diverse schuttersgilden en 
schutterijen al naar gelang de plaats waar zij ac-
tief waren. Bijvoorbeeld de Stadsgilden t.o.v. de 
gilden en schutterijen die op het platteland actief 
waren. 
Elk (Stads)schuttersgilde had zijn Doel, en deze 
Schuttersdoelen behoorden tot de aanzienlijkste 
gebouwen van een stad met natuurlijk voldoende 
ruimte om de schietkunst te beoefenen. En deze 
schuttersgilden waren ook bijzonder gekleed. 
Daar zijn ook vele schuttersstukken (schilderijen) 
van gemaakt. De bekendste is natuurlijk de 

Schutterij uit Haarlem
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Nachtwacht van Rembrandt van Rijn. Het Frans 
Halsmuseum in Haarlem, de Hermitage in Am-
sterdam beschikken over verschillende schutters-
stukken. Zo heeft het Frans Halsmuseum in 1988 
een bijzondere tentoonstelling samen gesteld, 
waarbij ook een indrukwekkend boek is uitgege-
ven (Schutters in Holland). Sinds november 2014 
is in de Hermitage in Amsterdam een zaal inge-
richt met 30 reusachtige groepsportretten die uit 
de 17e eeuw afkomstig zijn.
 
De eerste schuttersgilden zijn trouwens ontstaan 
als vrijwilligersorganisaties. Zij waren zeker niet 
door de plaatselijke overheid ingesteld en er was 
ook geen enkele verplichting om lid van een 
schutterij te worden. Maar het was natuurlijk wel 
een bijzondere erkenning wanneer je lid was van 
een dergelijke schutterij. En zeker de ouderman, 
ook wel genoemd overman, en tegenwoordig 
veelal voorzitter genoemd, was een hele belang-
rijke functie. Hij mocht vaak ook een bijzondere 
rol vervullen in of voor het plaatselijke Gerecht, 
de rechtspraak in een bepaald gebied.
De schuttersgilden hadden zeker in de eerste 
eeuwen zowel een sociale, als religieuze en mili-
taire functies, Aan het eind van de 16e eeuw zien 
we dat de militaire functie door de overheden is 
afgenomen en dat het gebruik van wapens eigen-
lijk alleen maar als vertier is voortgezet. Omdat 
de schuttersgilden zich niet lieten aansturen 
vanuit het gezag, eiste het gezag/de overheden 
deze functie op en zorgde zelf voor een leger/po-
litiemacht.
Dit had natuurlijk ook alles te maken met de ach-
tergronden van de strijd tijdens de Hoekse en 
Kabeljouwse twisten, waar de macht van de adel 
werd terug gedrongen ten gunste van de macht 
van de steden. Daarbij moeten we natuurlijk ook 
beseffen dat de adel de gilden veel privileges toe-
stonden, die middels een Caert of Statuut werden 
vastgelegd.

Al eerder werd benoemd het onderscheid tussen 
de stadsgilden en de gilden in de dorpen en op 
het platteland. De laatste waren al veel meer ont-

staan als broederschappen waarbij een grote di-
versiteit aan rollen kunnen worden onderschei-
den, niet in het minst in hun relatie met de 
katholieke gemeenschap bijvoorbeeld als “dra-
gers” van de vele processies die de kerk rijk is, 
maar ook als verzorgers van begrafenissen.

2.1  De schuttersgilden en schutterijen in 
de 20ste eeuw

In de loop van de eeuwen zijn er veel gilden “sla-
pend” geworden, dan wel hebben hun activitei-
ten tot een minimum beperkt. In de jaren ’30 van 
de vorige eeuw ontstaat er een revival veelal ook 
geïnitieerd vanuit de katholieke kerk. Vanaf de 
jaren ’20 zien we al een opkomst van de verzuiling 
in Nederland en daarmee een opbloei aan katho-
liek verenigingsleven. Het begin van het Rijke 
Roomse Leven. Ook de gilden en schutterijen wis-
ten zich daarin een nieuwe plaats te verwerven, 
temeer daar de symbolieken van de kerk nadruk-
kelijk werden geprofileerd. Met de oprichting van 
de verschillende Gildekringen en Federaties in 
Gelderland, Brabant en Limburg zien we het gil-
dewezen nieuw leven krijgen en worden weer di-
verse Kringdagen ingevoerd en vanaf 1949 ook 
het Brabants Landjuweel. (Deze werd voor de eer-
ste maal weer in 1949  georganiseerd).

In de loop van de jaren zien we de rol en de func-
tie van de gilden en schutterijen veranderen. Dit 
is vaak een gevolg van diverse maatschappelijke 
ontwikkelingen, als gemeentelijke herindelin-
gen, de terugloop in de katholieke kerk, individu-
alisme etc.

2.2  De schuttersgilden en schutterijen in 
de 21ste eeuw

De al eind 20ste eeuw zichtbare maatschappelijke 
en culturele veranderingen gaan in de 21ste eeuw 
verder. In alle Federaties vindt een discussie 
plaats over de toekomstige maatschappelijke po-
sitie van de gilden en schutterijen. Een van de 
belangrijkste vraagstukken daarbij is hoe de gil-
den en schutterijen attractief blijven voor met 
name de jeugd, waar de instroom van nieuwe gil-
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debroeders en gildezusters vandaan zou moeten 
komen. Ook de plaats en rol van de vrouw in de 
gilden en schutterijen is uitgebreid onderwerp 
van discussie. In steeds meer verenigingen mo-
gen vrouwen gaan deelnemen aan het Konings-

schieten en is dit niet alleen meer voorbehouden 
aan de gildebroeders.
Hoe de toekomst eruit zal zien, dat is niet te voor-
spellen. Het is een uitdaging om alle gilden en 
schutterijen levend te houden.

Soester gilde in 1967 voor de 1ste maal gekostumeerd

Het overvendelen van Apostolisch  Nuntius en Bisschop van Haarlem na afloop St. Jansprocessie Laren 2003
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3. De huidige organisatie van het 
 Gildewezen in Nederland
De gilden, schuttersgilden en schutterijen zijn zelfstandige verenigingen met ieder zo hun eigen 
vertaling van de soms al eeuwenoude doelstellingen. De meeste gilden, schuttersgilden en schut-
terijen zijn aangesloten bij een van de drie Federaties in Nederland. Deze Federaties zijn provin-
ciaal georiënteerd, alhoewel de gilden natuurlijk “vrij” zijn om hun eigen keuze daarbij te maken, 
omdat men vindt dat men ergens beter bij aansluit. 

Deze keuzen beperken zich in de meeste gevallen 
wel tot “grensgebieden”, dan wel het feit dat er in 
de naast omgeving (zoals dat voor Soest en Lex-
mond geldt) geen andere gilden bevinden en een 
zelfstandige keuze wordt gemaakt. 

De volgende Federaties kunnen in Nederland 
worden onderscheiden:
- Noord-Brabantse Federatie van Schuttersgil-

den bestaande uit 6 Kringen
- Federatie van Gelderse Schutterijen Sint Hu-

bertus bestaande uit 4 Schutterskringen
- OLS-Federatie (Oud-Limburgse Schuttersfede-

ratie)  bestaande uit 10 Schuttersbonden

Deze drie Federaties vormen tezamen met vele 
andere Europese Federaties uit Duitsland, Polen, 
Oostenrijk e.a. Europese Gemeenschap van histo-
rische Schuttersgilden (EGS).

In Bijlage 4 is een uitgebreidere toelichting op de 
organisatie van het Gildewezen in Nederland met 
daarbij ook de doelstellingen van de onderschei-
den Federaties gebaseerd op de informatie die de 
Federaties hebben geplaatst op hun website.

De Federaties zijn vanaf de jaren ’30 ontstaan 
met als voornaamste doelen een verbinding te 
maken tussen de onderscheiden Kringen en Bon-
den, het cultureel erfgoed van de gilden te be-
houden en waar mogelijk te versterken als ook 
afspraken rondom wedstrijden in reglementen 
e.a. vast te leggen. Daarnaast natuurlijk ook de 
banden met de (provinciale) overheden en de RK 
Kerk te onderhouden en te versterken.

Verschillende keren per jaar komen de bestuur-
ders van de gilden, schuttersgilden en schutterij-
en op Kring-/Bonds-/Federatieniveau bij elkaar 
om de diverse ontwikkelingen te bespreken en af-
spraken te maken over te organiseren activiteiten.
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4. Gilden, schuttersgilden en 
 schutterijen in Nederland 
 Overeenkomsten en verschillen

Zoals in het vorige hoofdstuk aangegeven zijn de gilden, schuttersgilden en schutterijen op hoofd-
lijnen Provinciaal georganiseerd. Alhoewel ze bijna allen een historie hebben die veel overeenkom-
sten vertoont, moeten we constateren dat de ontwikkelingen door de eeuwen heen ertoe hebben 
geleid dat er duidelijke verschillen bestaan in met name de presentatie van deze verenigingen.  
De doelstellingen zijn nagenoeg gelijk.

De opmerkelijkste verschillen in presentatie:
- De Noord-Brabantse gilden vertonen zich in 

gildekledij en worden in een optocht vooraf ge-
gaan door tamboers met een zgn. dieptrom. De 
laatste tientallen jaren is dit steeds vaker uit-
gebreid met muziektrommen en bazuinen. De 
gilden gaan, hetgeen inhoudt dat er niet ge-
marcheerd wordt. De wijze van schieten vari-
eert: kleinkaliber geweerschutters, maar ook 
kruis- en handbogen zijn veel gebruikte wa-
pens zowel op de wip als op doel. Bijzonder 
onderdeel van een Gildedag is de Massale Op-
mars, waarbij de gildeleden over de gehele 
breedte van het feestterrein gezamenlijk op-
trekken richting de Eretribune.

- De presentatie van de Gelderse schuttersgilden 
varieert van kleurrijke fantasie-uniformen tot 
gildekledij of modeluniformen. Het vendelen 
gebeurt met kleinere vendels dan in Brabant 
worden gebruikt. Er is een grotere verschei-
denheid aan bijzondere functies. Bij Schutters-
dagen worden veel schuttersgilden in hun pre-
sentatie tijdens de optocht ondersteund door 
een plaatselijke harmonie of fanfare. Wat ook 
opvalt is het grote aantal schutters dat deel-
neemt en onderdeel is van de schuttersgilden. 

- De Limburgse schutterijen zijn in hun presenta-
tie nauw verwant aan de wijze waarop verschil-

lende legeronderdelen zich presenteren. Tijdens 
de Optochten wordt gemarcheerd, de leden van 
de schutterijen dragen uniformen en de gewe-
ren hebben een groter kaliber en zijn van grote-
re omvang dan in het Brabantse. Vaste onderde-
len zijn ook de bielemannen en marketentsters. 
De schutters schieten op bollekes en de kogels 
worden binnen de schutterij zelf vervaardigd. 
Tijdens de Schuttersdagen wordt veel gelet op 
de presentatie en vinden ook beoordelingen 
plaats. De aanwezigheid van vendels is veel be-
perkter dan in de beide andere provincies.

Een van de grootste overeenkomsten van de gil-
den, schutterijen en schuttersgilden is het feit 
dat allen schieten om het Koningsschap van de 
vereniging. De regelmaat kan verschillen van 
jaarlijks tot eens in de paar jaar.
Binnen elk organisatie-onderdeel (Kring, Schut-
terskring en/of Bond) strijden de Koningen van 
de onderscheiden gilden en schutterijen om een 
titel als Kringkampioen). Daarnaast zijn er Fede-
ratiekampioen en, al dan niet gekoppeld aan de 
titel van Landjuweelkoning of Koningstitel OLS.
Naast deze strijd tussen en onder de koningen 
zijn er ook schietwedstrijden tussen Keizers en 
tegenwoordig ook Jeugdkoningen. Deze strijd 
wordt meestal gevoerd met het geweer.

Brabants gilde Blitterswijck                  Gelders Schuttersgilde Limburgse Schutterij
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5. Verenigingsactiviteiten, Gildedagen, 
 Kringdagen, Federatiedagen etc.
De verbintenis tussen een gilde, schuttersgilde dan wel schutterij met de eigen vereniging, als ook 
gemeenschap is een van de belangrijkste bestaansvoor-waarden. Per gilde zijn de activiteiten zeer 
divers en hebben soms een historische achtergrond vanwege de betrokkenheid met processies of 
herdenkingen. Veel verenigingen beschikken over een eigen schietaccommodatie waar regelmatig 
geschoten wordt, of hebben een (eigen) ruimte in een plaatselijke dorpshuis of café, waar de leden 
samenkomen.

En wie kent niet vanuit de geschiedenis de zoge-
naamde Doelen, de plek in met name de steden 
waar de schutterijen samen kwamen.

5.1  In Soest
De samenkomsten van met name de gildebroe-
ders in herberg “het Wapen van Gaesbeek” in  de 
Kerkebuurt, Herberg De Swaan of De Gouden 
Ploeg en andere localiteiten zijn misschien wel 
berucht. Daar werd vooral gefeest en ook gekaart 
en gedobbeld. Bij dit soort gelegenheden waren 
buitenstaanders niet welkom en golden vaak ei-
gen gedragsregels.
Vanaf 1991 beschikt het Soester gilde over een 
eigen Gildehuis gevestigd in het oude Sint Jozef-
gesticht, waar ook het Museum Soest is geves-
tigd. Deze ruimte wordt gebruikt als vergader- en 
oefenruimte voor het gilde en in de wintermaan-
den worden hier maandelijks kaart- en sjoelavon-
den gehouden als ook bingo-avonden en andere 
bijzondere samenkomsten zoals op het feest van 
Sint Agatha. Bovendien is het een gelegenheid 
die wordt verhuurd aan andere Soester verenigin-
gen om hun oefen- en zelfs wedstrijdavonden te 
organiseren.
Op Koningsdag is deze ruimte ook onderdeel van 
het Museumplein waarin tezamen met Museum 
Soest en Artishock een groot gemeenschapsfeest 
wordt gevierd.
In de plaatselijke gemeenschap levert het gilde-
korps bestaande uit tamboers, bazuinblazers, 
vendeliers en schutters hun medewerking aan de 
4-Mei-Herdenking, de intocht van de Avond4-
daagse en andere belangrijke en memorabele 
momenten.
Bijzonder is natuurlijk ook dat al meer dan 40 jaar 
rondom het jaarlijkse Koningsschieten een 
 meerdaags feest wordt georganiseerd met een 

 diversiteit aan activiteiten voor de plaatselijke 
gemeenschap. Deze activiteiten worden door dui-
zenden Soesters niet alleen massaal bezocht zo-
wel actief als passief, zoals aan de Volksspelen 
waarbij de inschrijving van 72 teams binnen een 
kwartier al vol is.

5.2  Samenkomsten van de gezamenlijke 
gilden

Door de Federatie en de daarbij aangesloten 
(Schutters-)Kringen en Schuttersbonden worden 
door het jaar heen vele samenkomsten georgani-
seerd welke we kennen als Gildedagen. Zo’n Gil-
dedag kent een aantal vaste onderdelen zoals 
een Gildemis, een Optocht en diverse wedstrij-
den. Daarbij is Brabant bekend door zijn Massale 
Opmars waarin alle aanwezige gildeleden zich 
presenteren aan de (Ere)tribune op het moment 
dat ook de Gildedag officieel wordt geopend.
Het aanbod aan wedstrijden verschilt tussen 
 Brabant, Gelderland en Limburg. Ze zijn allemaal 
gebaseerd op reglementen. Opvallend is dat 
vooral in Limburg er een veelheid aan beoordelin-
gen plaats vindt zoals Beste Bordjesdrager, beste 
Vaandeldrager, Mooiste Koningspaar e.v.a. Voor 
veel onderdelen worden zilveren schilden 
beschik baar gesteld door de organiserende ver-
enigingen.
Mede gezien allerlei gemeentelijke herindelingen 
kennen veel gemeenten in Brabant, maar dat 
geldt natuurlijk ook voor Gelderland en Limburg, 
de aanwezigheid van meer dan één en soms wel 
acht gilden (zoals gemeente Oirschot) dan wel 
schutterijen. Daardoor zijn ook verschillende 
 gemeentelijke activiteiten ontstaan waaraan de 
aldaar gevestigde gilden en schutterijen deel-
nemen. Zo kennen al veel gemeenten een ge-
meentelijk koningsschieten, waarbij de koningen 



10

onderling uitmaken wie zich gemeentekoning 
mag noemen.
Passend binnen de doelstellingen van de gilden 
worden ook op diverse plaatsen Liefdadigheids-
feesten op initiatief van de gilden georganiseerd 
of nemen verschillende gilden uit de omgeving 
deel aan processies (bijvoorbeeld Heilig Bloed-
processie Boxmeer) of Mariafeesten zoals in de 
maand mei in en vanuit de Sint Jan in ’s-Herto-
genbosch.

5.3 De grootste gilde-ontmoetingen

De grootste gilde-ontmoetingen zijn
- in Brabant de Landjuwelen. Deze zijn geba-

seerd op een traditie die teruggaat tot de 15e 
eeuw, en worden eens in de 7 tot 10 jaar gehou-
den. Een Landjuweel is een federatief evene-
ment welke de Kringen overstijgt.

- in Gelderland eveneens de Landjuwelen. Hier 
worden ze eens in de 5 jaar door de Federatie 
i.s.m. een van de aangesloten schuttersgilden 
georganiseerd in het jaar dat de Federatie een 
lustrum viert (2017: 70 jaar bestaan Federatie 
met een Landjuweel georganiseerd door het 
Schutterij Sint Isidorus in Oud-Dijk).

- in Limburg betreft dit het Oud-Limburgs Schut-
tersfeest (OLS). Het OLS wordt elk jaar op de 
1ste zondag van Juli georganiseerd. Tussen 
140-170 schutterijen nemen hieraan deel. De 
organisatie is in handen van de schutterij die 
het jaar daarvoor “d’n Um” (de schietwedstrijd 
van het OLS) gewonnen heeft. In 2017 is d’n 
Uhm gewonnen door de Schutterij uit Raam 
(België, gemeente Kinrooi) die in 2018 het OLS 
mag organiseren.

- Op Europees niveau wordt eens in de 3 jaar  het 
Europees Koningsschieten door de EGS georga-
niseerd. In 2018 vindt deze in Nederland plaats 
en wel in Leudal in het weekend van 18/19 au-
gustus.

 
Inmiddels wordt er zowel in Limburg als in Gel-
derland vooruitlopend op het OLS, resp. Landju-
weel een Kinjer-OLS en een Jeugd-Landjuweel 
georganiseerd. De basisscholen in de plaats waar 
dit evenement plaats vindt nemen daaraan deel 
met elk een eigen invulling van een schutterij/
schuttersgilde. In Brabant zien we inmiddels ook 
al speciale Gildedagen/Gildeontmoetingen voor 
jeugdleden van de verschillende gilden.

Optocht Brabants Landjuweel
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6. De attributen van de gilden en 
 schutterijen en hun gebruik
De schuttersgilden en schutterijen kennen een veelheid aan attributen met een vaak historische 
betekenis/achtergrond. In dit hoofdstuk een korte toelichting op de meest in gebruik zijnde at-
tributen.

6.1. Wapens en schietwedstrijden
Het schieten is een van de basisactiviteiten bij elk 
schuttersgilde en schutterij. Nadat het gebruik 
van wapens als verdedigingsmiddel door deze 
verenigingen ten einde was gekomen, omdat deze 
taak door het leger werd overgenomen, is het 
schieten meer een verenigingsactiviteit geworden 
ter vermaak en onderlinge strijd. In de loop van 
het jaar worden vele schietwedstrijden gehouden 
binnen de vereniging maar ook in breder verband: 
plaatselijk, regionaal of binnen Kring-/Bond of 
Federatieverband. Dit alles op basis van regle-
menten die aansluiten op de landelijke wetge-
ving. In dat kader moet ook elk gilde gecertifi-
ceerd zijn door de inmiddels speciaal ingestelde 
KNTS (Koepel Nederlandse Traditionele Schut-
ters).

De volgende categorieën kunnen worden onder-
scheiden:
6.1.1. Geweer
Ieder (steek-, werp en schiet-)wapen zowel voor 
de aanval als verdediging noemde men in de mid-
deleeuwen geweer. Het geweer werd gebruikt om 
zich te “weren”, of zoals men ook uitdrukt “in het 
geweer te komen”. Inmiddels verstaan we onder 
geweer een wapen waarmee we kogels kunnen 
 afvuren. De omvang van de binnen de gilden en 
schutterijen gebruikte kogels (kaliber) is divers, 
waarbij het bijzonder is dat de schutters in 
 Limburg tot op heden deze kogels nog zelf 
 vervaardigen.
6.1.2. Kruisbogen 
Een kruisboog (of armborst, arbalest, voetboog) 
is een wapen waarmee korte pijlen kunnen wor-
den afgeschoten. Het wapen bestaand uit een 
boogstaaf (lijkend op een korte handboog), ge-
monteerd op een zuil, vaak met een kolf die lijkt 
op een geweerkolf en voorzien van een mecha-
nisme om de pees vast te houden en een trekker-
mechanisme om deze te lossen waardoor de pijl 

wordt weggeschoten.
6.1.3. Handbogen
Een traditionele handboog is vervaardigd van 
hout, al of niet voorzien van een of meerdere la-
gen natuurlijk (organisch) materiaal, zoals bij-
voorbeeld hoorn, pees of leer. Cosmetische delen 
van de boog, zoals handgreep(bekleding), boog-
nokken e.d. maar ook beschilderingen c.q. ver-
sierselen mogen van synthetisch materiaal of 
moderne metalen zijn vervaardigd, mits zij de 
werking van de boog niet wezenlijk beïnvloeden. 
De boog dient links/rechts (nagenoeg) symme-
trisch te zijn; semi-centershot of centershot is 
dus niet toegestaan. Een eventuele oplegger c.q. 
pijlsteun is geoorloofd. Er mogen geen richtmid-
delen zijn aangebracht, met uitzondering van 
een ring bij de clout verschieting. Pees, lak en 
lijm mogen uit synthetisch materiaal bestaan.
Pijlen dienen een houten schacht en natuurveren 
te hebben. De lossing dient met de hand, zonder 
mechanismen te geschieden; een duimring is 
toegestaan.
6.1.4. Voetbogen
Een voetboog is een zwaar niet zo makkelijk han-
teerbaar wapen met grote schietkracht dat buiten 
het gildewezen niet als sportwapen gebruikt 
wordt.
De voetboog is de zwaarste uitvoering van kruis-
boog en men heeft steeds getracht het historisch 
uiterlijk ervan te bewaren. 
Om de boog op te spannen gebruikt men een 
soort katrol  of een hefboom waarbij men de voet 
in een speciale voetbeugel plaatst vandaar de 
naam voetboog.
6.1.5 Schietwedstrijden
Binnen en onder de gilden en schutterijen wor-
den diverse wedstrijden gehouden zoals het 
schieten op de wip (de “wip” dat is een metalen 
plaatje wat met een draad is terug te “wippen” 
zodat de volgende kan schieten), klosjes (houten 
blokjes, waarvan het de bedoeling is ze met zo 
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min mogelijk schoten eraf te schieten), schieten 
op doel (horizontaal schieten op een schiet-
schijf). Wip en klosjes bevinden zich op schietbo-
men, waarvan de hoogte kan variëren van 13 tot 
26 meter (bij de voetboog).

Geweer Kruisboog (verticaal)

Kruisboog (horizontaal)Handboog
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6.2. Vaandel
Het vaandel, de standaard is het belangrijkste 
symbool  van eenheid, trouw en eergevoel (trots) 
van een vereniging. Vroeger had bijna elke ver-
eniging een eigen vaandel of standaard, waarbij 
het voornaamste onderscheid eruit bestaat dat 
een standaard een kortere stok heeft dan het 
vaandel. Bij de gilden ontbreekt nooit het vaan-
del of standaard. Het geeft daarbij de eenheid en 
saamhorigheid van de groep aan, maar verwijst 
met zijn afbeeldingen ook naar de bijzonderhe-
den die bij het gilde horen. Op het vaandel staat 
de naam van de schutterij - meestal een patroon-
heilige – de plaats waar het gilde/schutterij is 
gevestigd en vaak ook nog een jaartal dat de ou-
derdom van de vereniging of vlag/vaandel weer-
geeft. De heilige naar wie de schutterij is ge-
noemd, wordt vaak ook op de vlag afgebeeld. 
Soms ook nog een gemeentewapen of een mar-
kant gebouw uit de plaats. 
Zo treffen wij op het gildevaandel van Soest 3 af-
beeldingen aan: centraal de patroonheilige, Sint 
Aechten, de gildeboom en natuurlijk ook het wa-
pen van de heren van Gaesbeek. Het vaandel is 
wat je zou kunnen noemen “heilig”, het is mooi 

en mag ook nooit de grond raken. Bijzonder is dat 
met het vaandel eigenlijk niet gegroet wordt, 
maar dat het vaandel wórdt gegroet. Het gilde 
kan zich echter ondergeschikt tonen door het 
vaandel op de grond te leggen voor personen die 
hoger zijn dan het gilde. Deze eer valt te beurt 
aan de eigen koning, nadat hij zich tot koning 
heeft geschoten, dus bij de inhuldiging, voor de 
Koning of Koningin van Nederland en voor de 
Paus als vertegenwoordiger van de Kerk. Ook een 
priester met Ons Heer (in een monstrans) mag 
over het uitgespreide vaandel lopen.  De stan-
daard zien we nog veel terug bij gilden die een 
standaardrijder kennen en de standaard te paard 
met het gilde meevoeren, maar ook veel oude mu-
ziekverenigingen (zoals in Soest Muziekvereni-
ging PVO) hebben nog een standaard. Elk leger-
onderdeel kent trouwens ook zijn vaandel en 
standaard. Dat gebruikt lijkt te zijn overgenomen 
door de gilden.
 
6.3. Vendels
De vendels kennen een veel kortere historie dan 
de vaandels en zijn bij de gilden pas in het begin 
van de 20ste eeuw ingevoerd, De vendels zijn met 

Enkele Brabantse vaandels tijdens een Gildedag
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name bedoeld om ermee te zwaaien bij voorkeur 
in groepsverband. Een gilde beschikt dus over 
veel vendels in tegenstelling tot het vaandel 
waarvan een gilde er maar één bezit. De vende-
liers hebben een behendigheid ontwikkeld waar-
mee ze op vaak acrobatische wijze hun beheer-
sing van het vendel tonen. De vendels hebben 
meer een show-functie.
Toch bevat een vendeloefening ook een symbo-
liek, nl. de strijd tussen goed en kwaad, ook wel 
aangeduid met de strijd tussen Sint Joris en de 
Draak.

6.4. Gildetrommen / Muziektrommen
Onder een gildetrom verstaat men een trom, 
waarvan de ketel zowel van hout of van koper (of 
messing) gemaakt kan zijn. De trom heeft houten 
banden (ook wel velgen genoemd) en de trom-
melvellen mogen niet van kunststof zijn maar 
gemaakt zijn van een dierlijk product. Het be-
spannen van de vellen gebeurt met touwen die 
door middel van leerschuiven naar elkaar worden 
toegetrokken. Gildetrommen hebben een “diep” 
geluid.
De trom heeft de functie  om het ritme van het 
gilde te bepalen, het vendelzwaaien en het over-
vendelen te ondersteunen, maar heeft ook een 
functie in het oproepen tot actie (personen “op-
trommelen”, de koster vragen de kerkdeur te 
openen).
De laatste jaren is ook het gebruik van muziek-
trommen binnen de gilden toegenomen. In een 
van de Kringen, zie je de muziektrommen steeds 
vaker hun intrede doen. 
In het Gelderse worden uittreden van de schut-
tersgilden vaak ondersteund door de plaatselijke 
harmonie en fanfare.
In Limburg beschikken veel schutterijen zelf over 
uitgebreide muziekgezel-schappen.

6.5. Bazuinen
Een bazuin is een historisch blaasinstrument. De 
bazuin was de voorloper van de trompet. Hij be-
stond uit een ongebogen, lange metalen (kope-
ren) buis, breed uitlopend en was vaak versierd 

met het vaandel van een burchtheer of ridder, 
c.q. gilde. Met een bazuin kunnen alleen natuur-
tonen gespeeld worden. De bazuin werd gebruikt 
ter verwelkoming van bezoek, waarschuwing 
voor/tegen naderende personen. Natuurlijk 
heeft de bazuin ook militaire doelen gediend: de 
signalen reveille (opstaan), opstijgen, in galop, 
ten aanval, terugtrekken en taptoe werden erop 
geblazen. Binnen de gilden werden de bazuinen 
gebruikt ter ondersteuning van de bode die het 
dorp rond trok om gildeleden uit te nodigen voor 
activiteiten of voor het doen van afkondigingen. 
Bij het binnentrekken van de gilden wordt vaak 
de uitdrukking gebruikt “met slaande trom, vlie-
gend vaandel en hoorngeschal ….”

Diverse functies binnen het gilde in beeld
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7. Functies binnen het gildewezen

7.1. Bestuur, Raad, Deken, Deken-schrijver; 
Ouderman e.v.a.

De schuttersgilden en schutterijen zijn in de hui-
dige tijd reguliere verenigingen, die moeten be-
schikken over een bestuur. De functie en verant-
woordelijkheden van een bestuur zijn vastgelegd 
in de statuten. Vele van deze statuten zijn geba-
seerd op hetgeen eeuwen geleden al is vastge-
legd in de Caert. 
In Soest is de Caert vastgesteld op 3 juni 1560. 
Deze Caert was afgeleid van hetgeen eerder in de 
15e eeuw al was afgesproken en vastgelegd.
Vanuit die oude Caerten hebben verschillende be-
sturen en daarbinnen onderscheiden functies bij-
zondere namen meegekregen als Raad, Raadsheer 
(voor bestuursleden), Deken, Hoofdman of Ouder-
man (i.p.v. voorzitter), ook titulatuur als Deken-
schrijver e.a. worden binnen verschillende vereni-
gingen nog steeds gebruikt. Bij de schutterijen 
treffen we ook nog allerlei officiersrangen aan.

7.2. Bode
Verschillende schuttersgilden en schutterijen 
kennen een functie van bode, ook wel gildeknecht 
genoemd. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor het 
Soester gilde. De bode is een boodschapper, die 
zorgt dat bepaalde berichten worden door gege-
ven aan de gildeleden, bestuursvergaderingen 
bijeen worden geroepen etc. Tezamen met de 
tamboer trok hij door het dorp om de gildeleden 
uit te nodigen voor een activiteit. 
Een bode is een van de functies binnen het gilde 
die gekocht kon worden (voor een bepaalde peri-
ode dan wel voor het leven).

7.3. Koning, Koningin, Keizer, Jeugdkoning
De koning is eigenlijk de belangrijkste functie 
binnen een schuttersgilde of schutterij. Steeds 
vaker kan hij zich laten vergezellen door een ko-
ningin en soms ook wel laten bijstaan door hof-
dames. Er is een duidelijke ontwikkeling gaande 
dat de titel koning niet is voorbehouden aan een 
gildebroeder, maar dat  een gildezuster ook de 
koningstitel kan verwerven.
De koning draagt de eer en de waardigheid van 

het gehele gezelschap en hij moet zoals men defi-
nieert rein zijn en van onbesproken gedrag. Dat 
laatste wordt in Soest getoetst tijdens een be-
stuursberaad dat direct nadat het koningsschot is 
gevallen onder de schietbomen wordt gehouden. 
De Koning heeft echter geen bestuurlijke taak 
binnen de vereniging. De Koning is het symbool 
van gezag. Hij wordt dan ook gehuldigd nadat hij 
Koning is geworden. Hij vervult binnen en vanuit 
het gilde met name een representatieve rol.
Aan het eind van zijn regeerperiode laat hij een 
koningsschild na, waarop hij iets van zich zelf 
laat uitbeelden. Dit koningsschild wordt ge-
plaatst op een mantel, de zgn. koningsmantel die 
tijdens optredens wordt gedragen door de rege-
rend koning. 
In de statuten van een schuttersgilde en schut-
terij kan ook worden bepaald dat wanneer een 
koning bijvoorbeeld drie maal achter elkaar ko-
ning is geworden of gedurende zijn leven bijvoor-
beeld de vijfde keer koning wordt, hij dan de titel 
van keizer verwerft. Zo’n titel brengt wederom 
representatieve verplichtingen met zich mee. Het 
kan echter niet zo zijn dat er binnen een gilde 
twee keizers zijn. Wanneer een tweede gildebroe-
der de titel van keizer verwerft, zal die aan slechts 
één van beiden kunnen worden toegekend. Het 
kan dus zijn dat de bestaande keizer zijn titel 
moet inleveren, dan wel dat beide keizers moeten 
strijden om de titel van keizer. In de praktijk zal 
dit weinig voorkomen.
Een Koning kan niet tegelijk ook keizer zijn. Dus 
wanneer een koning de titel keizer behaalt, zal er 
opnieuw om het koningsschap moeten worden 
gestreden.
Nieuw is de laatste jaren de functie van jeugdko-
ning of jeugdprins, via een speciale strijd om het 
koningsschap voor de jeugdige gildeleden (t.m. 
35 jaar).

7.4. Schutters
Schietwedstrijden zijn binnen de schuttersgilden 
en schutterijen zeer belangrijk. Er wordt geschoten 
met wat men noemt historische wapens. Bij de 
wedstrijden doen ervaren schutters mee. Zij oefe-
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nen niet alleen regelmatig, maar verzorgen ook 
hun wapens en lopen daarmee ook in de optochten.
Bij de meeste schuttersgilden en schutterijen is 
dat ook vaak een van de motivaties om zich bij 
deze vereniging aan te sluiten.

7.5. Vaandeldrager / vendeliers
Elk schuttersgilde beschikt over een vaandeldra-
ger, vaandrig of vaandrager. Hij draagt en draait 
het vaandel, het min of meer heilig en gewijd 
symbool, dat staat voor de eenheid van de broe-
ders/zusters die zich erachter scharen. Zoals eer-
der aangegeven wordt met het vaandel ook de 
herkenbaarheid en uniciteit van de vereniging 
uitgebeeld.
Het is een van de belangrijkste functies van een 
gilde. Het is dan ook niet bijzonder dat een der-
gelijke functie “gekocht” kon worden door een 
van de gildebroeders. Dit was ook een gebruik 
binnen het Soester gilde.
Naast het vaandel beschikt elk schuttersgilde en 
inmiddels ook veel schutterijen over zwaaiven-
dels. Degene die deze vendels dragen worden 
vendeliers of vendelzwaaiers genoemd. De vende-
liers bekwamen zich in de wijze waarop ze met de 
vendels omgaan zodat ze ook vendeloefeningen 
kunnen draaien, met zwaaiende vendels meetrek-
ken in een Optocht of een kerk binnentreden. 

7.6. Gildetamboer
De gildetamboer is de tamboer die de gildetrom 
roert, roffelt of beslaat. Met zijn slagen laat hij 

horen dat het gilde er aan komt. Het is tevens de 
maat voor het lopen en vendelen. Bij sommige 
gilden gold dat de functie van gildetamboer ge-
kocht moest worden, dan wel dat hiervoor een 
besluit van de Algemene Vergadering nodig is.

7.7. Standaardrijder
De standaardrijder of -ruiter voert de standaard, 
banier of wimpel met zich mee. Voor het gilde 
rijdt hij te paard en houdt dit standaard met de 
rechterhand vast terwijl de onderkant van de stok 
in een beugel aan het zadel van het paard is be-
vestigd.
Hij trekt zig-zaggend over de route om de weg 
voor het gilde vrij te maken. Het moet wel een be-
dreven ruiter zijn omdat hij zijn paard met één 
hand moet leiden langs een route met de nodige 
obstakels maar ook langs het publiek. Paarden 
kunnen daarvan best onrustig worden, omdat 
ook het tempo vaak niet zo hoog ligt.

7.8. Andere functies zoals Nar, uitbeelding 
patroonheilige, schilddrager, bieleman 
en marketentster

Binnen de schuttersgilden en schutterijen ken-
nen we nog tal van andere functies die ook uitge-
beeld worden binnen het gildekorps. Voorbeel-
den daarvan zijn de nar, de uitbeelding van de 
patroonheilige, een schilddrager, een lansdrager, 
de schutter, en ook (maar minder in Brabant aan-
wezig) een bieleman en een marketentster.
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8. Het gildezilver

De kern van het gildezilver wordt gevormd door de keten met het patroonsteken of medaillon, de 
vogel en de koningsschilden. De vogel, meestal een papegaai, is een verwijzing naar de houten 
vogel die gebruikt wordt met het koningsschieten. De vogel hangt aan de keten die door de koning 
wordt gedragen.

De koningsschilden worden tijdens hun regeerpe-
riode aangeboden aan het gilde en toegevoegd 
aan de al bestaande zilverschat. Eventuele af-
beeldingen op deze schilden verwijzen naar het 
beroep van de koning, naar diens naam, een fa-
miliewapen, patroonheilige of naar activiteiten 
binnen het gilde.
Wie meerdere malen de koningstitel had binnen-
gehaald, kon keizer worden. Daarmee kwam hij 
symbolisch in het bezit van de hele zilverschat. 
Het gilde kon dit afkopen door een keizersschild 

te schenken, dat overigens ook in het bezit van 
het gilde kon blijven.
In de loop van de tijd konden aan de zilverschat 
ook andere zilveren voorwerpen worden toege-
voegd, zoals zilveren kronen, hoofdmansschil-
den, herinneringsschilden, koningsbekers, scep-
ters en stokken met een zilveren bekroning.
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9. De band met de RK Kerk

De schuttersgilden en schutterijen vinden hun oorsprong ver voor het moment van de Reformatie 
in 1580. Al vanaf de oprichting kozen zij een heilige als patroon/patrones van het gilde. Waar-
schijnlijk doordat de meeste schuttersgilden en schutterijen zich in het Zuiden van het land bevin-
den is de nauwe band tussen hen en de RK Kerk blijven bestaan. Voor een deel heeft dat ook te 
maken met dat zo’n gilde van origine een broederschap is geweest, en wellicht nog steeds is (voor-
beelden H. Bloedsgilde, Onze Lieve Vrouwe Schuts).

De band met de RK kerk is zichtbaar in het feit dat 
het koningschieten en de gilde-ontmoetingen 
van start gaan met een viering in een van de pa-
rochiekerken.  Nadat de RK Kerk zich in de 19e 
eeuw keerde tegen de gilden, stuurde ze begin 
van de 20ste eeuw op haar eigen voorwaarde 
weer aan op een nauwere band met de gilden en 
gaf daarmee impulsen aan vele heroprichtingen 
van gilden dan wel een extra dimensie aan de 
nieuwe toekomst van de gilden in die tijd.

9.1  Patroonheiligen
De schuttersgilden en schutterijen hebben een 
veelheid aan verschillende patroonheiligen. Ze 
zijn vaak op gildezilver maar natuurlijk ook op het 
vaandel afgebeeld.
De keuze voor een heilige zal zeker mede zijn in-
gegeven door diens leven. Zo hadden de schut-
tersgilden een voor de hand liggende band met 
militaire heiligen uit het vroege christendom, 
zoals Sint Joris, Sint Sebastianus en Sint Mauri-
tius. Sint Barbara, Sint Catharina en Sint Marga-
retha waren populair omdat ze de mensen be-
schermden tegen rampspoed. Wanneer Onze 
Lieve Vrouw als patroonheilige is aangewezen, 
kan dat soms duiden op een zeer hoge ouderdom.
Ook de patroonheilige van het beroep dat de 
schenker van het schild uitoefende werd dikwijls 
gekozen, bijvoorbeeld Sint Crispinus, de patroon 
van de schoenmakers, Sint Ambrosius, patroon 
van de imkers of Sint Severus, de beschermheili-
ge van de wevers.
Sommige gilden kozen de heilige tot patroon aan 
wie de kerk in hun parochie was gewijd, bijvoor-
beeld Sint Lambertus, Sint Antonius, Sint Willi-
brordus of Sint Martinus.

In Soest is Sint Aechten de patrones van het gil-
de. De keuze van juist deze heilige wordt toege-
schreven aan het feit dat tijdens de oorsprong 
van het gilde Soest e.o. nogal vaak werden ge-
plunderd in de strijd tussen de machtshebbers in 
die jaren, t.w. de Bisschoppen van Utrecht, de 
Graven van Holland en de Hertogen van Gelre. 
Sint Aechten was de patrones die zeker in die tijd 
werd aangeroepen tegen rampen als brand, plun-
deringen e.d.

Hernieuwing Eed van Trouw tijdens Hoofdlieden-
dag 2016 St. Jan Den Bosch

Viering voorafgaande aan het Koningsschieten in 
Soest 
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Bijlage 1: Literatuuroverzicht

Selectie van interessante literatuur over (historie) gildewezen, welke tijdens de tentoonstelling aan-
wezig en op verzoek zijn in te zien. Al deze boeken zijn in het bezit van het Groot Gaesbeeker Gilde of 
Sint Aechten Schuttersgilde van Soest, dan wel komen uit de privé-collectie van René van Hal.

Specifiek over gilde(n) Soest
• De Gilden van Soest; E. Heupers, 1961
• Soest, Hees en De Birkt van de achtste tot de 

zeventiende eeuw, Jan H.M. Hilhorst en Jos 
G.M. Hilhorst; 2001

• Soest in de zeventiende en achttiende eeuw; 
G.J.M. Derks en W.A. Heurneman; 2010

Noord-Brabantse Federatie van Schutters-
gilden
• 50 jaar gilden Peelland; 1985
• 500 jaar Noordbrabantse Schuttersgilden bgv 

Tentoonstelling Eindhoven 1977
• Brabantse Schuttersgilden,Vroeger en 

Nu;Alfons Isings; 1983
• Daor hedde de guld; 50 jaar Kring Kempenland; 

1985
• Daor hedde de guld; Schuttersgilden in Noord-

Brabant; Onderwijspakket voor groepen 6 tm 8 
van de basisschool; 2000

• De Gilde viert …; D.J. van der Ven; 1931
• De Gilden, theorie en praktijk; Dr. I.H. van Eeg-

hen; 1965
• De Gouden Guld 1933-1983; Kring Land van 

Cuijk; 1983
• De kaarten van de schuttersgilden Hertogdom 

Brabant (1300-1800), Deel I en II; Dr. E. Au-
tenboer; 1993

• De Noord-Brabantse schuttersgilden, Gisteren, 
vandaag en morgen; Joris van Dierendonck 
(red); 2008

• De Schuttersgilden en Schutterijen van Noord-
Brabant; Overzicht van hetgeen nog bestaat I 
A-L en II M-Z; J.A. Jolles; 1933 resp 1934

• De waarden van het Gildewezen beleven en be-
waren, Peelland 1985-1995; 60 jaar Kring; 
1995

• Gildekring Maasland, Parel in de Federatie; 75 
jaar Gildekring Maasland 1935-2010; 2010

• Gilden Kring Maasland, 1935-1985; 1985
• Het Kwartier van Oirschot, 1934-1984; 

 Jubileum 50 jaar; 1984
• Het vendelzwaaien herleeft, Het vendelzwaai-

en in de historische schuttersgilden; J. Toori-
ans; 1969

• Het vendelzwaaien herleeft; D.J. van der Ven; 
1936

• Met vliegend vaandel en slaande trom, Ont-
staan en ontwikkeling van de schuttersgilden 
en schutterijen in Brabant en Limburg; Alfons 
Isings; 1986

• Onder de Schutse van het Gilde; Alfons Isings; 
1984

• Ridderlijk Gilde van Sint Sebastiaan Eindhoven 
1482-1982; J.Th.M. Melssen; 1982

• Schets van de Geschiedenis der Colveniers of 
Schutterye tot Grave 1527-1977; 1977

• Schuttersgilden in Noord-Brabant; Willem 
Iven, Jan Bogaerts, Teo van Gerwen; 1983

• Themanummer Gilden; Brabants Heem; 2003
• Zeshonderd jaar schutsgilde St. Catharina, 

Helmond; 2001
• Zilver met een verhaal; Na-oorlogs gildezilver 

uit Kring Kempenland; 1992

Overig
• In Optocht tonen wij ons trots; fotoboek bgv 

het 75 jarig bestaan van de OLS-Federatie; Jos 
Gerrits en Wim Pijpers; 2012

• Historie en tradities van het Limburgs schut-
terswezen; Luc Wolters; 2016

• Sjötte Sjoël; projectmap als handreiking Scho-
lenproject OLS

• Over schutters en schuttersgilden in Twente, 
Folklore is iets om te doen; Dr. Everhard Jans; 
2002

• Toen wij den vogel schooten; Een geschiedenis 
van Venray via de oudste verenigingen; Koos 
Swinkels; 2012

• Volkscultuur, Een inleiding in de Nederlandse 
etnologie; Ton Dekker, Herman Roodenburg, 
Gerard Rooijakkers; 2000
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Bijlage 2  De organisatie van het 
   gildewezen in Nederland
Informatie is ontleend aan de websites van de onderscheiden organisaties

Nederland kent nog een grote variëteit aan gilden, schuttersgilden en schutterijen. Velen van hen 
zijn aangesloten bij een van de regionaal georiënteerde Federaties t.w.:

3.1 De Noordbrabantse Federatie van Schutter-
gilden (NBFS)

3.2 Federatie van Gelderse Schutterijen Sint Hu-
bertus 

3.3 OLS-Federatie (Oud-Limburgse Schuttersfe-
deratie)

Ad. 3.1 Noord-Brabantse Federatie van 
 Schuttersgilden (NBFS)
De Noordbrabantse Federatie van Schuttersgil-
den is op 7 december 1935 te Gemert opgericht 
als “Federatie van de Schuttersgilden in de Ne-
derlanden”.

De identiteit
De Federatie is een verbond van samenwerkende 
zelfstandige kringen van schuttersgilden, die 
haar belangrijkste bindend element vindt in de 
broederschap tussen de gildenbroeders, welke 
broederschap van oudsher is gebaseerd op de 
Heilige Schrift in verbondenheid met de Rooms 
Katholieke Kerk en op welke broederschap elke 
gildenbroeder persoonlijk aanspreekbaar dient te 
zijn.
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Het doel
de schuttersgilden in stand te houden en in aan-
zien te doen toenemen;
de geest en de tradities van de Brabantse schut-
tersgilden in hun volle omvang te bestendigen en 
het gildenwezen in de breedste zin te veredelen, 
te ontwikkelen en tot bloei te brengen en daar-
door - in overeenstemming met de bedoelingen 
der oprichters en stichters van de schuttersgil-
den - in het belang van de schuttersgilden werk-
zaam te zijn onder handhaving en met behoud 
van het karakter, hetwelk zij vanaf hun oorsprong 
hebben gehad.

De middelen
De Federatie tracht het doel langs wettige weg te 
bereiken door:
- het begeleiden van de bij de Federatie aan-

gesloten kringen;
- het bevorderen van de onderlinge band tussen 

de kringen en de leden van de kringen;
- het leggen van contacten en het samenwerken 

met de geestelijke en wereldlijke overheid;
- het houden van gildenfeesten zoals landjuwe-

len en federatiedagen, het organiseren en sti-
muleren van gildendemonstraties en onderlin-
ge wedstrijden, het organiseren van 
studiebijeenkomsten, vergaderingen en ten-
toonstellingen;

- het in studie nemen van alles wat op het gil-
denwezen betrekking heeft;

- het doen uitgeven van geschriften, het gilden-
wezen betreffende;

- het aanleggen en bijhouden of doen bijhouden 
van een documentair gildenarchief;

- alle andere wettige en geoorloofde middelen.

Hieronder een overzicht van de Kringen die sinds 
de oprichting in 1935 lid zijn:
- Kring van Schuttersgilden Het Land van Cuijk
 opgericht 1933
- Bond van Schuttersgilden Kring Kempenland
 opgericht 1935
- Bond van Schuttersgilden Kring Maasland
 opgericht 1935

- Kring van Schuttersgilden Het Kwartier van 
Oirschot

 opgericht 1935
- Bond van Schuttersgilden Kring Peelland
 opgericht 1935
Vanaf 1978 is tevens lid:
- Kring van Schuttersgilden Baronie en Markie-

zaat 
 opgericht 1978

Deze 6 Kringen zijn regionaal georganiseerd bin-
nen de Provincie Noord-Brabant. Ook enkele 
(schutters)gilden van buiten de Provincie zijn 
hierbij aangesloten, waaronder het Soester Groot 
Gaesbeeker Gilde, maar ook sinds enkele jaren 
het Sint Martinus/Sint Antoniusgilde uit het 
Utrechtse Lexmond/Hei en Boeikop.

Ad. 3.2  Federatie van Gelderse Schutterijen 
 Sint Hubertus
De Federatie van Gelderse Schutterijen Sint 
 Hubertus is opgericht in 1947 en kent ook een 
 regionale opbouw via onderscheiden Schutters-
kringen, t.w.
- Schutterskring De Achterhoek
- Schutterskring Montferland
- Schutterskring De Liemers
- Schutterskring Rijk van Nijmegen en De Betuwe

De Federatie kent de volgende doelstellingen:
- Schuttersgilden en schutterijen in het alge-

meen in stand te houden en in aanzien en aan-
tal te doen toenemen; meer in het bijzonder 
schuttersgilden en schutterijen, aangesloten 
bij de federatie.

- De geest en de tradities van de bij de federatie 
aangesloten kringen en verenigingen in hun 
volle omvang te bestendigen en het gilde- en 
schutterswezen in de breedste zin te verede-
len, te ontwikkelen en tot bloei te brengen, in 
Christelijke geest.

- In het belang van schuttersgilden en schutte-
rijen (van de federatie) werkzaam te zijn onder 
handhaving en met behoud van het karakter, 
hetwelk zij vanaf hun oorsprong hebben gehad.
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- De gemeenschap in zijn algemeenheid te dienen.
Het devies van de Federatie luidt: Broederschap, 
Trouw en Dienstbaarheid.

De doelstellingen van de Federatie worden onder 
andere verwezenlijkt door het uitvoeren van de 
volgende activiteiten:
• Het begeleiden van de bij de federatie aange-

sloten verenigingen.
• Het bevorderen van de onderlinge band tussen 

de kringen en de leden van die kringen.
• Het leggen van contacten en samenwerken met 

de geestelijke en wereldlijke overheid.
• Het mede organiseren van jaarlijks terug-

kerende schuttersconcoursen.
• Het mede organiseren van andere evenementen.
• Het organiseren van lustrumdagen onder de 

naam “Landjuweel van Gelderland”.
• Het bevorderen van de studie van alles wat op 

het schutters- en gildewezen betrekking heeft.
• Het onderhouden van contacten en samenwer-

ken met andere provinciale federaties.
• Het verstevigen en uitbreiden van het schut-

terswezen ook in internationaal verband.
• Te streven naar de inrichting van een federatief 

centrum.
• Te streven naar de uitgave van een federatief 

contactorgaan.

Ad. 3.3  OLS-Federatie
In 1888 werd te Maasbracht de eerste schutters-
bond opgericht. De doelstelling was om de schut-
terijen van Maasbracht, Maasniel en Swalmen meer 
competitiemogelijkheden te bieden en om ‘spelre-
gels’ af te spreken. Spoedig daarna volgen schut-
tersbonden door de gehele provincie Limburg.  
Door de oprichting van schuttersbonden en de di-
verse aanpassingen van de reglementen voor de 
Oud Limburgse Schuttersfederatie. waren al veel 
problemen weggenomen, toch bleven er een aan-
tal bezwaren (o.a. Toepassing Hinderwet en Vuur-
wapenwet) bij de schutterijen en de schuttersbon-
den over. Op 6 april 1931 werd daarom in Roermond 
besloten tot het oprichten van een overkoepelen-
de schuttersorganisatie, genaamd ‘Limburgsche 

Schuttersbond’. Het zou echter tot 1937 duren al-
vorens deze organisatie, inmiddels omgedoopt tot 
‘Federatieve bond van schutterijen in Limburg’ 
haar werkzaamheden daadwerkelijk aanving. Door 
her-/ oprichting en toetreding van twee Belgisch-
Limburgse schuttersbonden in 1948, volgde we-
derom een naamswijziging, de nieuwe naam werd: 
‘De Federatie van in Nederlands- en Belgisch-Lim-
burg gevestigde Bonden van Schutterijen, Schiet-
verenigingen en Broederschappen’.
Om ook de schutterijen uit de beide Limburgen 
volwaardige leden van deze federatie te doen 
zijn, werd op 4 april 1965 een reglementswijzi-
ging doorgevoerd. De federatie kreeg bij die gele-
genheid haar huidige naam, namelijk: “Oud-Lim-
burgse Schuttersfederatie” (Dé O.L.S.).  Ongeveer 
10.000 leden tellen de 173 Nederlands- en Bel-
gisch-Limburgse schutterijen met de zware buks 
thans samen. Zij zijn georganiseerd in een van de 
tien schuttersbonden. De schuttersbonden be-
hartigen de belangen van de aangesloten schut-
terijen. Er zijn acht schutterijen met de zware 
buks in de beide Limburgen die niet aangesloten 
zijn bij een schuttersbond.
Op hun beurt worden de gemeenschappelijke be-
langen van alle schutterijen en de schuttersbon-
den behartigd door de Oud-Limburgse Schutters-
federatie (OLS-Federatie). 
Naast een dagelijks bestuur hebben alle schut-
tersbonden een vertegenwoordiger in het be-
stuur van de O.L.S.-Federatie. 

De hoofdtaken van de Oud Limburgse Schutters-
federatie Federatie zijn:
- Het behartigen van de gemeenschappelijke be-

langen van de aangesloten schutterijen en 
schuttersbonden. 

- Het erop toezien dat het reglement voor het 
Oud Limburgs Schuttersfeest door de organise-
rende schutterij juist wordt toegepast.

- Om deze twee hoofdtaken te kunnen uitvoeren, 
beschikt de O.L.S.-Federatie over twee secreta-
rissen; één voor het Oud Limburgs Schutters-
feest en één voor de Oud Limburgse Schutters-
federatie als organisatie.
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- Verder beschikt de Oud Limburgse Schuttersfe-
deratie over een Schietcommissie. Deze com-
missie ziet toe op de strikte naleving van de 
regels tijdens het schieten op het Oud Lim-
burgs Schuttersfeest.

De OLS-Federatie is opgebouwd uit de volgende 
10 schuttersbonden
- Midden-Limburgse Schuttersbond
- Rooms-katholieke Zuid-Limburgse Schutters-

bond
- Schuttersbond Berg en Dal
- Schuttersbond Eendracht Born-Echt e.o.
- Schuttersbond de Maasvallei
- Schuttersbond Eendracht maakt macht Weert
- Schuttersbond Juliana
- Schuttersbond Maas en Kempen
- Schutttersbond St. Gerardus
- VZW de Lommelse Schuttersgilden
Ook deze Schuttersbonden zijn regionaal geori-
enteerd over zowel Nederlands- als Belgisch-Lim-
burg.

Ad. 3.4  Internationale samenwerking in 
Europese Gemeenschap van historische 
Schuttersgilden (EGS)
Het Gildewezen is natuurlijk niet uniek voor Ne-
derland. Verschillende landen in Europa kennen 
nog dit soort verenigingen. Kijk maar naar de 
Schützenvereins in Duitsland, Oostenrijk of de 
gilden in de Belgische Kempen. 
In 1955 werd door vertegenwoordigers van fede-

raties van Gilden uit Nederland, België en Duits-
land een werkgroep gevormd om te komen tot de 
oprichting van een Bond van Historische Schut-
tersverenigingen. Al snel daarna werd deze werk-
groep omgevormd tot “Europese Gemeenschap 
van Historische Schuttersgilden” (EGS).
In 1975 vond in Aken het eerste Europees Koning-
schieten plaats. Steeds meer landen sloten zich 
aan. Op de dag van vandaag zijn bijna 1 miljoen 
schutters en hun gezinnen in ongeveer 2.800 
broederschappen, gilden, schutterijen en vereni-
gingen in de EGS verenigd. Schutters en gilde-
broeders en zusters uit Zweden, Nederland, Bel-
gië, Duitsland, Frankrijk, Zwitserland, Oostenrijk, 
Liechtenstein, Italië, Polen, Tsjechië en Kroatië 
vinden in de EGS hun Europese thuisbasis.
Deze grote Europese Schuttersorganisatie zet 
zich in voor een verenigd, Christelijk Europa met 
als devies: “PRO DEO – PRO EUROPAE CHRISTIA-
NAE UNITATE – PRO VITA” (voor God – voor een 
verenigd, Christelijk Europa – voor het leven). 
Zich bewust van de geschiedenis van de verschil-
lende deelnemende groeperingen kiezen de 
schutters en gilden in Europa voor een gezamen-
lijke weg naar het gemeenschappelijke doel. Door 
begrip te hebben voor elkaar en oog te hebben 
voor de onderlinge verschillen in ontwikkeling 
tussen de veelkleurige tradities van de leden 
wordt ook een goede band tussen de Europese 
volkeren verwezenlijkt. Het gebroederlijk samen 
optrekken versterkt de Europese eenheid en be-
vordert het vreedzaam samenleven in Europa.

Groepsfoto  voorbereidingsbijeenkomst EGS Leudal 2017
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Bijlage  3 Overzicht Oud-koningen 
   Groot Gaesbeeker Gilde
In 1960 is het Koningsschieten weer in ere hersteld. Alhoewel in de Caert van 1560 eewn uitge-
breide beschrijving is opgenomen hoe het Koningsschieten moet worden geregeld is er vanuit de 
historie geen informatie bekend of en wanneer er in vroeger tijd in Soest gestreden is om het Ko-
ningsschap. In de Gildekamer in het Museum Soest is een galerij met foto’s van alle koningen van 
de jaren 1960 tot heden. De foto van de regerend koning krijgt vanaf de Nieuwjaarsbijeenkomst 
van het gilde een plaats in het Gildehuis boven het bargedeelte. Vanaf september wordt deze foto 
vervolgens opgehangen in de Koningengalerij.

Hieronder een overzicht van de Koningen van het Soester gilde

Helmus Kok 1960 en 1968*
Piet Brouwer  1961*
Piet van den Hengel 1962
Arie Hagen  1963*
Henk van Doorn 1964 en 1969*
Kees van Doorn 1965
Gijs Hilhorst  1966*
Dorus Kok  1967*
Bert van den Dijssel 1970*
Piet van Schalkwijk 1971
Jan Hartman  1972*
Fried v.d. Breemer  1973
Harry v.d.Zouwen 1974, 1980 en 1985
Wim Hartman 1975*
Toon Hilhorst 1976*
Wim van Hofslot 1977*
Johan Grift  1978*
Bertus Hagen  1979*
Ad Hooft  1981
Gert Schimmel 1982
Ben ten Haaf  1983*
Jan Grift  1984
Jan Smeeing  1986 en 2004
Nol Hagen  1987 en 1991 *
Kees de Bruin 1988

Jan van Steen  1989 en 1994
Gerard van Roomen 1990*
Ben van Schalkwijk 1992 en 2000*
Peter Kuijer  1993
Ben Schimmel 1995
Theo Vlug  1996 en 2005
Ernst Kuyper  1997
Leo Valk  1998
Kees Engberink 1999
Wim Hilhorst  2001
René van Hal  2002
John van Kempen 2003
Henk van Asch 2006
Piet Stalenhoef 2007
André Roest  2008
Pieter Kuijer  2009
Jaap van de Berg 2010
Edwin de Boer 2011
Wim Kok   2012
Ben Kuijer   2013
Eric Borgts   2014
Marcel v.d Breemer  2015
Mark Leegwater 2016

* deze koningen zijn overleden

Oud-Koningen 2016
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Bijlage 4:  Historisch Overzicht
   invulling functie
   ouderman/voorzitter van het Soester Gilde

De heer Gerard Derks heeft bij zijn onderzoek naar de historie van Soest ook onderzoek gedaan 
naar de historie van het gilde. Hij heeft de beide oude gildeboeken ook van een transcriptie voor-
zien. Voor het gilde heeft hij vervolgens een historisch overzicht gemaakt van de  ouderman en 
raden van het gilde. Ouderman is in Soest een benaming voor haar voorzitter. De term ouderman 
heeft waarschijnlijk nog een Keltische achtergrond en kan in verband worden gebracht met termen 
als oudere en wijze man. Zijn voornaamste taak was vroeger het bewaken en zorgdragen voor het 
uitvoeren van de doelstellingen van het gilde. Uit de geschiedenis is bekend dat hij ook een advi-
serende rol kon vervullen bij de rechtspraak in het dorp Soest. 

Overzicht
tot 1560 Jacob Heynriks
1560 IJsac Aarts
1661-1662 Gijsbert Cornelis 
 Lubbertsz
1663-1664 Anthonis Evertsz 
 timmerman
1666-1667 Looch Gerritsz 
 op Dorresteijn
1679 Jan Petersen
1679-1680 Teunis Jansz

Gildeboek 1682 - 1790
1682 Aris Cornelisz Haen
tot 1685 Gerrit Willemsz 
 de Ruijch
1685, 1686, 1687 Jan Elis Adrijaensz
1688, 1689, 1690 Reijer Jansz Kalckoven
1691 Meijns Evertsz Hilhorst
1694 Meijns Evertsz Hilhorst
1696 Gerrit Willemsz 
 de Ruijgh
ca 1702 Guert Evertsz Hilhorst
1706 Pieter Kornelisz Ruijgt
1706 Cornelis Gerbrantse
1713 Isak Jakobsz
1728 Isak Jakobsz
tot 1732 Jan Willemsz Bouwman
vanaf 1732 Dirk Petersz Bos
1734 Jacob Tonisz 
 van Logtesteijn
ca 1750, 1751 Lammert Rikse 
 Schimmel

1752, 1753, 1754 Toon Teunisse 
 Logtesteijn
ca 1754, 1755 Japik Isakke
ca 1756, 1757, 1758 Jan Geijsbs Broek
1759, 1760? Wouter Logtesteijn
ca 1761, 1762, 1763 J.H. van Klooster
ca 1764, 1765, 1766 Berent Gijsbers Bouter
1767 G(errit) J(anse) Hak
1769 Peter Miegilse Dijkman
1772 Aard Wouterse
  Hilhors(t)
1774 Jan Janse Kok
1776 Hendrikus de Beer
1778 Jan Gijsberse Broek
1780 G.P(eterse) Hilhorst
1782 Wilhelmus de Beer
1784 Gijsbert Peterse 
 Hilhorst
1787,1788 Tuenis Peterse 
 Steenbeek

Gildeboek 1790 - 1907
1790 Jan Gerse Kok
1792 Toon Toonen 
 van Logtestijn
1793, 1794 en 1795 Japik Isake 
 van Staalenhof
1796, 1797 Toon Peterze 
 van Stoutenburgh
1798, 1799, 1800 Jan Steenbeek
1801, 1802 Gijsbert Gertze 
 Schouten
1803, 1804 Wouter van Logtestein
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1805, 1806, 1807 Cors Peterse 
 van Stoutenburg
1808, 1809, 1810 Rijk Isak Staalenhoef
1811, 1812 Toon Hilhorst
1813, 1814 Hendrik Janse Kok
1815, 1816, 1817 Cornelis Janse Kok
1818, 1819 Gijsbert Janse Kok
1820, 1821 Teunis Janse Driest
1822, 1823 Toon Wouterse 
 Butzelaar
1824, 1825 Wouter Hannes Staal
1826, 1827, 1828, 1829 Dirk Janse Hersink
1830, 1831 Pieter Bouter
1832, 1833, 1834 Peter van Hofslot
1835, 1836 Peter van den Bremer
1837, 1838, 1839 Antoni van t Klooster
1840, 1841 Arie van den Hoed
1842, 1843, 1844 Hendrik van t Klooster
1845, 1846 Rijk Hilhorst
1847, 1848 Helmus Butzelaar
1849, 1850, 1851, 1852 Antony (Wouterse) 
 van Logte(n)steijn

1853, 1854, 1855 Teunes Kok
1856, 1857, 1858 Jan Kok
1859, 1860, 1861 B(arend) van Dijssel
1862, 1863, 1864 Arie van Hofslot
1865, 1866, 1867 Gerrit van Hofslot
1868, 1869, 1870, 1871 Wilm van Romen
1872, 1873, 1874, 1875 Frans Kuiper
1876, 1877, 1878, 1879 Cornelis Wantenaar
1880, 1881, 1882, 1883 Jan Peterze 
 van den Bremer
1884, 1885, 1886, 1887 Jan van de Bremer
1888, 1889, 1890, 1891 Gerrit van de Bremer
1892, 1893, 1894, 1895 Cerneeles van Klooster

Actueel gilde-archief
1903 Jan van den Breemer
1932-1958 Jan de Beer
1958-1991 Willem Schimmel
1991-1995 Wim van den Breemer
1995-2007 René van Hal
2007-2011 Henk van Asch
2011-heden Kees Wantenaar

Galerij oudermannen vanaf 1932 
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Bijlage 5:  Overdruk tijdschrift 
   Tussen Vecht en Eem over het Soester gilde
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Gildepraot
Wisselexpositie ‘Gildewezen in Nederland’

Deze Gildepraot is uitgebracht b.g.v. de Wisselexpositie ‘Gildewezen in Nederland’,  
die van 22 juli tot en met 22 oktober 2017 door het Groot Gaesbeeker Gilde of Sint Aechten 
Schuttersgilde van Soest is ingericht in de expositieruimte van het Museum Soest.  
Aanleiding hiertoe is de organisatie van het Brabants Landjuweel in Soest in de periode  
van 18 augustus tm 3 september 2017. Op zondag 3 september wordt de Brabantse Gildedag 
 georganiseerd waaraan meer dan 125 gilden, schuttersgilden en schutterijen deelnemen. 

Het Museum Soest is gevestigd in het Sint Jozefgebouw, Steenhoffstraat 46, 3764 BM Soest.  
In dit gebouw is ook het Gildehuis gevestigd. Het Museum is iedere zaterdagmiddag, 
 zondagmiddag en van 1 april tot en met 31 oktober ook iedere  woensdagmiddag en 
 vrijdagmiddag van 13.30 – 17.00 uur open. Voor groepen gaat het museum altijd open, 
maar dan wel even op afspraak. 
Het Museum Soest kent een grote diversiteit aan vaste exposities, zoals stijlkamer,  
wagenmakerij en schoolklas. De exposities zijn verdeeld over drie verdiepingen.  
In het gebouw is een lift aanwezig.  
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