
 

  

 
 
 
 

Faculteit Letteren & Wijsbegeerte 
 

 

Thomas Buyse 
 
 

“ In dese dangereuse conjuncture des tyts” 
 

Sociaal kapitaal van de schuttersgilden in Gent, 

Antwerpen en Brussel van Beeldenstorm tot het 

einde van het Twaalfjarig Bestand (1566 – 1621) 
 
 
 
 
 
 
 

Masterproef voorgelegd tot het behalen van de graad van 
Master in de geschiedenis 

 
 

 
2013 

 
 
 
 
Promotor   Prof. dr. Anne-Laure Van Bruaene 
Leescommissarissen Prof. dr. Réné Vermeir en Prof. dr. Marc Boone 
Vakgroep Geschiedenis 
  



 

 

 



 

  

Universiteit Gent 

Examencommissie Geschiedenis 

Academiejaar 2012-2013 

 

Verklaring in verband met de toegankelijkheid van de scriptie 

 

 

 

Ondergetekende, Thomas Buyse, 

  

afgestudeerd als master in de Geschiedenis aan Universiteit Gent in het academiejaar 

2012-2013 en auteur van de scriptie met als titel:  

 

Tussen Beeldenstorm en Twaalfjarig Bestand. Sociaal kapitaal van de schuttersgilden in Gent, 

Antwerpen en Brussel tijdens de Nederlandse Opstand (1566 – 1621) 

 

verklaart hierbij dat hij geopteerd heeft voor de hierna aangestipte mogelijkheid in 

verband met de consultatie van haar/zijn scriptie:  

 

o de scriptie mag steeds ter beschikking worden gesteld van elke aanvrager;  

 

o de scriptie mag enkel ter beschikking worden gesteld met uitdrukkelijke, 

schriftelijke goedkeuring van de auteur (maximumduur van deze beperking: 10 

jaar);  

 

o de scriptie mag ter beschikking worden gesteld van een aanvrager na een 

wachttijd van … . . jaar (maximum 10 jaar);  

 

o de scriptie mag nooit ter beschikking worden gesteld van een aanvrager 

(maximumduur van het verbod: 10 jaar).  

 

 
De auteur en de promotor(en) geven de toelating deze studie als geheel voor consultatie beschikbaar te stellen 

voor persoonlijk gebruik. Elk ander gebruik valt onder de beperkingen van het auteursrecht, in het bijzonder met 

betrekking tot de verplichting de bron uitdrukkelijk te vermelden bij het aanhalen van gegevens uit deze studie. 

 

Het auteursrecht betreffende de gegevens vermeld in deze studie berust bij de promotor(en). Het auteursrecht 

beperkt zich tot de wijze waarop de auteur de problematiek van het onderwerp heeft benaderd en neergeschreven. 

De auteur respecteert daarbij het  oorspronkelijke auteursrecht van de individueel geciteerde studies en eventueel 

bijhorende documentatie, zoals tabellen en figuren. De auteur en de promotor(en) zijn niet verantwoordelijk voor 

de behandelingen en eventuele doseringen die in deze studie geciteerd en beschreven zijn. 

 

Gent, ………………………………………(datum)  
………………………………………(handtekening) 



 

 

 



 

 v 

Dankwoord 

‘Masterproef voorgelegd tot het behalen van de graad van Master in de Geschiedenis’, 

zo luidt het onderschrift op de voorpagina van deze scriptie. De masterproef als een soort 

bekroning,.Een orgelpunt van vier jaar als geschiedenisstudent. Met dit werk mag ik mezelf 

hopelijk die felbegeerde titel van ‘historicus’ aanmeten, maar alvorens het zover is, wens ik 

nog enkele mensen te bedanken zonder wie deze thesis er nooit zou gekomen zijn.  

In eerste instantie gaat mijn dank uit naar mijn promotor, prof. dr. Anne-Laure van 

Bruaene, die me heeft bijgestaan met deskundig advies en mij nieuwe interessante 

invalshoeken aanbracht. Daarnaast gaat mijn dank uit naar diegenen die mij wegwijs maakten 

in bronnen en literatuur. In het bijzonder bedoel ik hiermee Ine Coessens, die vorig jaar 

afstudeerde als master in de geschiedenis met een thesis rond de Gentse Sint-Jorisgilde, die 

mij haar gegevens ter beschikking heeft gesteld. Daarnaast gaat mijn dank ook uit naar Sabine 

Van Sprang (Koninklijke Musea voor Schone Kunsten), Jeannine Baldewijns (Stadsmuseum 

Gent), Jonas Braekevelt en Bram Van Nieuwenhuyze. 

Tot slot zijn er de mensen zonder wie deze thesis niet zo vlot leesbaar zou geweest zijn. Ik 

dank Lieselot Breynaert en Nadine Lievens voor het opofferen van hun vrije momenten voor 

het nalezen en corrigeren van deze masterproef en het tolereren van mijn nukkige buien en 

chaotische werkwijze. Een speciale vermelding gaat uit naar de vrienden uit de master 

Geschiedenis, met wie ik veel thesisfrustraties heb gedeeld maar even goed onvergetelijke 

avonden heb doorgebracht. Jullie waren geweldig. 

 





 

 vii 

Lijst Gebruikte Afkortingen 

A.R.A.   Algemeen Rijksarchief te Brussel 

R.A.B.   Rijksarchief Brussel (te Anderlecht) 

S.A.G.   Stadsarchief Gent (de Zwarte Doos) 

S.A.A.   Stadsarchief Antwerpen (Felixarchief) 

S.A.B.   Stadsarchief Brussel 

 

 





 

 ix 

Lijst van Gebruikte Afbeeldingen 

Fig. 1:    Denijs Van Alsoot. De Ambachten in Stoet over de Grote 

    Markt. 1616, olieverf op doek, Prado museum Madrid. 

Fig. 2:    Denijs Van Alsloot. Stoet van de gilden. Linker- en  

    rechtergedeelte. 1616, olieverf op doek, Victoria and Albert 

    Museum Londen. 

Fig. 3:    Denijs Van Alsloot. De Zegepraal van Isabella. 1616, olieverf 

    op doek, Victoria and Albert Museum Londen. 

Fig. 4:    Denijs Van Alsloot. De Processie van de Kloosterorden en de 

    Seculiere Geestelijkheid. 1616, olieverf op doek,   

    Pradomuseum Madrid. 

Fig. 5:    Toegeschreven aan het atelier van Antoon Sallaert. Aartshertogin

    Isabella Schiet de Gaai af bij het Feest van het Groot  

    Boogschuttersgild voor Onze-Lieve-Vrouwekerk-ten-Zavel.  

17e eeuw, olieverf op doek, Staatsdomein Gaasbeek. 

Fig. 6:    Toegeschreven aan het atelier van Antoon Sallaert. Albrecht en 

Isabella Wonen de Processie bij van de ‘Maagden van de Zavel’ in 

Brussel. 1615, Olieverf op doek, Koninklijke Musea voor Schone 

Kunsten. 

Fig. 7:    Anoniem. Aartshertogin Isabella op de schieting van de Sint- 

Jorisgilde te Gent in 1618. ca. 1618, Olieverf op doek, 

Stadsmuseum Gent. 

  



 

x 

 

 
  



 

 xi 

DANKWOORD V 

LIJST GEBRUIKTE AFKORTINGEN VII 

LIJST VAN GEBRUIKTE AFBEELDINGEN IX 

HOOFDSTUK 1 INLEIDING XIV 

1.1 PERIODISERING XV 

1.2 PROBLEEMSTELLING XVII 

1.3 BRONNEN EN METHODOLOGIE XVIII 

1.4 SOCIAAL KAPITAAL XXI 

DEEL I STATUS QUAESTIONIS 1 

1 DE ZUID-NEDERLANDSE SCHUTTERSGILDEN EN HUN SOCIALE KAPITAAL BIJ HET BEGIN 

VAN DE NEDERLANDSE OPSTAND 3 

1.5 ONTSTAAN EN EVOLUTIE 3 

1.5.1 OPKOMST 4 

1.5.2 HISTORIOGRAFISCH DEBAT 5 

1.6 MOEILIJKE ZESTIENDE EEUW 9 

1.6.1 DE BEELDENSTORM 9 

1.6.2 OORZAKEN VAN HET VERVAL 11 

1.6.3 BESLUIT 12 

1.7 SOCIAAL KAPITAAL EN MAATSCHAPPELIJK PRESTIGE 13 

1.7.1 SCHUTTERSVERPLICHTINGEN 13 

1.7.2 SOCIALE VERPLICHTINGEN 16 

1.7.3 RELIGIEUZE VERPLICHTINGEN 18 

1.7.4 PRESTIGE EN PATRONAGE 19 

1.7.5 COMMUNICATIE, PROPAGANDA, SPEKTAKEL 21 

1.7.6 THEATERSTAAT 22 

1.7.7 ROL BIJ PLECHTIGE INTREDEN 23 

1.8 DE SCHUTTERSGILDEN IN ANTWERPEN, GENT EN BRUSSEL 25 

1.8.1 GENT 25 

1.8.2 ANTWERPEN 29 

1.8.3 BRUSSEL 31 

1.9 SCHUTTERIJEN 34 



 

xii 

1.9.1 UNIE VAN UTRECHT (1579) 34 

1.9.2 SCHUTTERSSTUKKEN 36 

1.9.3 IDEALE BURGERS? 38 

1.10 BESLUIT 39 

DEEL II  VAN BEELDENSTORM (1566) TOT AKTE VAN AFSTAND (1599) 43 

HOOFDSTUK 2 HET HANDHAVEN VAN DE TRADITIE 45 

2.1 DE BEELDENSTORM EN ZIJN GEVOLGEN 45 

2.2 TIJDENS DE CALVINISTISCHE REPUBLIEKEN (1577 – 1585) 52 

2.2.1 DE ANTWERPSE GILDEN EN DE SPAANSE FURIE (1576) 52 

2.2.2 DE GENTSE SCHUTTERS ONDER CALVINISTISCH BEWIND (1577 – 1584) 54 

2.2.3 DE ROL VAN DE ANTWERPSE SCHUTTERS IN DE CALVINISTISCHE REPUBLIEK EN HUN ‘ZUIVERING’ NA 

DE VAL VAN DE STAD (1577 -1585) 58 

2.2.4 TROUW AAN KERK, VORST EN GILDE 63 

2.2.5 DE BRUSSELSE SCHUTTERSGILDEN EN HET VERLIES VAN PRIVILEGES 65 

2.2.6 WREVEL TUSSEN DE JONGE EN OUDE VOETBOOG TE ANTWERPEN 68 

2.3 BESLUIT 74 

DEEL III VANAF DE AKTE VAN AFSTAND (1598) 77 

HOOFDSTUK 3 HERSTEL ONDER DE AARTSHERTOGEN 79 

3.1 RESTAURATIEPOLITIEK 80 

3.2 PATRONAGE: DE HABSBURGSE THEATERSTAAT 81 

3.3 DE SCHUTTERSGILDEN ONDER AARTSHERTOGELIJKE VLEUGELS 83 

3.3.1 DE GENTSE GILDEN GERED VAN DE ONDERGANG 83 

3.3.2 DE SINT-MICHIELSGILDE 88 

3.3.3 91 

3.4 PUBLIEKE GELEGENHEDEN ALS CULMINATIE VAN HET TWAALFJARIG BESTAND 91 

3.4.1 DE  BRUSSELSE OMMEGANG VAN 1615 91 

3.4.2 DE SCHIETING VAN DE GENTSE SINT-JORISGILDE (1618) 98 

GEBRUIKTE AFBEELDINGEN 105 

BIBLIOGRAFIE 110 



 

 xiii 

1. BRONNEN 111 

2. LITERATUUR 114 

 



 

xiv 

Hoofdstuk 1 Inleiding 

De schuttersgilden in het Graafschap Vlaanderen en het Hertogdom Brabant werden in 

het verleden reeds uitvoerig bestudeerd. Jammer genoeg kregen ze vooralsnog niet de 

analyse die ze verdienen. Samen met ambachten, broederschappen, rederijkerskamers en 

buurtschappen vormden de schuttersgilden immers belangrijke componenten van de stedelijke 

sociabiliteit in de vroegmoderne tijd.1 Vaak waren onderzoekers echter aangewezen op 

lokaal getinte studies, zoals de studies van Josée Moulin-Coppens van de Gentse Sint-

Jorisgilde of het uitgebreide oeuvre van Eugeen van Autenboer.2 Deze lieten vaak na om 

regionale variaties, de kracht van regionale netwerken en de complexe relaties van 

schuttersgilden met andere middengroepen en de plaatselijke autoriteiten te bestuderen. 

Vele studies kenden bovendien een sterke antiquarische neiging of hadden een 

kunsthistorische inslag. Evidente vragen naar wie de schutters waren, welke taken ze 

vervulden en welke betekenis de tijdsgenoten aan hun optreden hechtten, werden 

nauwelijks systematisch onderzocht.3 Dat maakt de schuttersgilden een slecht begrepen 

stedelijke groep. Vaak werden ze afgeschilderd als louter milities, terwijl ook veel kan 

gezegd worden over de niet-militaire activiteiten van de gilden.4 Uitzonderingen zijn 

recente studies van Paul Knevel, Koos Levy-van Halm en Marijke Carasso-Kok voor 

 
                                                
1 G. Marnef, Antwerpen in de tijd van de Reformatie : ondergronds protestantisme in een handelsmetropool 
1550-1577  (Amsterdam: Meulenhoff, 1996), p. 49. 
2 Zie voor Gent: J. Moulin-Coppens, De geschiedenis van het oude Sint-Jorisgilde te Gent : vanaf de 
vroegste tijden tot 1887  (Gent: Hoste Staelens, 1982) en B. Baillieul, De vier Gentse hoofdgilden : Sint-
Joris, Sint-Sebastiaan, Sint-Antonius en Sint-Michiel: zeven eeuwen traditie van waken, feesten en teren  (Gent: 
Stadsbestuur, 1994) Voor Brabant: E. Van Autenboer, De kaarten van de schuttersgilden van het Hertogdom 
Brabant (1300-1800), 2 vols., Bijdragen tot de geschiedenis van het Zuiden van Nederland (Tilburg: Stichting 
Zuidelijk historisch contact, 1993) 
3 P. Knevel, Burgers in het geweer : de schutterijen in Holland, 1550-1700, Hollandse studiën (Hilversum: 
Verloren, 1994), p. 14. 
4 L. Crombie, From War to Peace: Archery and Crossbow Guilds in Flanders 1300 – 1500, Glasgow, 2010, p. 8. 
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Holland, het eerder sociologische onderzoek van Jette Janssen over sociaal kapitaal van 

de schuttersgilden in Noord-Brabant en de doctoraatsverhandeling van Laura Crombie uit 

2010 over de Vlaamse schuttersgilden tussen 1300 en 1500.5 

De tweede helft van de zestiende eeuw is bovendien een weinig bestudeerde periode voor 

de schuttersgilden. Dat ligt voor een groot deel aan de bronnensituatie. Veel documenten uit 

de periode zijn verloren gegaan en wat overgeleverd werd, is zeer fragmentarisch en vaak 

slecht ontsloten in de archieven. Dat gaf ook Josée Moulin-Coppens aan in haar 

overzichtswerk over de Gentse Sint-Jorisgilde. Haar studie van de periode werd bemoeilijkt 

door het feit dat slechts een beperkt aantal bronnen tot haar beschikking stonden en voor de 

laatste decennia van de zestiende eeuw zijn de toespelingen op de moeilijke economische, 

politieke en religieuze tijden doorgaans zeer vaag.6 Wanneer Eugeen Van Autenboer met een 

gelijkaardige problematiek geconfronteerd werd, toonde dat volgens hem enkel maar de 

relevantie van verder lokaal onderzoek aan.7 

1.1 Periodisering 

Bij het begin van dit onderzoek werden bovenstaande pijnpunten al snel duidelijk. Om 

die reden werd gekozen voor een comparatief onderzoek. Door de keuze voor een 

vergelijkende studie tussen Antwerpen, Gent en Brussel kon gezocht worden naar parallellen, 

gelijkenissen en mogelijke regionale verschillen. De vergelijking tussen de verschillende 

steden biedt uiteraard ook het voordeel dat de drie steden een aanzienlijk aantal 

schuttersgilden rijk waren, waardoor een groter bronnencorpus overgeleverd is. Bovendien 

waren zowel Brussel, Antwerpen als Gent grote stedelijke centra waar verschillende politieke 

en religieuze opinies elkaar kruisten en stonden de vermelde steden op die manier centraal in 

 
                                                
5 Zie voor Holland: P. Knevel, Burgers in het Geweer, en J. Levy-van Halm, M. Carasso-Kok, en L. E. Van 
den Bergh-Hoogterp, eds., Schutters in Holland : kracht en zenuwen van de stad. (Zwolle: Waanders, 
1988). Vlaanderen: L. Crombie, "From War to Peace. Archery and Crossbow Guilds in Flanders c. 1300 - 
1500." (University of Glasgow, 2010) via http://theses.gla.ac.uk/2830/. 
6 J. Moulin-Coppens, De geschiedenis van het oude Sint-Jorisgilde te Gent,, p. 71. 
7 E. Van Autenboer, "Rederijkers en schutters in de branding van de 16e eeuw," Noordgouw 18(1978), p. 105. 
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de roerige gebeurtenissen van de tijd. Zo kenden ze een kortstondige periode waarin ze onder 

calvinistisch bestuur vielen. Dat zijn meteen ook de redenen waarom deze masterproef van 

start gaat met de Beeldenstorm van 1566. Dat is in de eerste plaats vooral een symbolische 

datum, aangezien het Wonderjaar 1566 een einde maakte aan een onderhandelde oplossing 

voor de religieuze tegenstellingen en politieke strubbelingen in de Nederlanden en zorgde 

voor een definitieve escalatie van het conflict. Daarnaast staat de Beeldenstorm symbool voor 

de tanende militaire rol en toenemende financiële problemen die de schuttersgilden kenden in 

de tweede helft van de zestiende eeuw. Hun bloeiperiode situeerde zich vooral in de vijftiende 

eeuw, wat tot uiting kwam in groots opgezette feesten en schutterswedstrijden. Vanaf de 

zestiende eeuw verdween hun militaire functie echter langzaamaan en hielden ze zich nog 

slechts occasioneel bezig met ordehandhaving.8 Dat plaatste de schutters voor de uitdaging 

om hun maatschappelijke rol in stand te houden en het lidmaatschap zo aantrekkelijk mogelijk 

te maken. 

Het chronologische eindpunt van deze masterproef ligt in 1621. Dat is opnieuw een 

symbolische datum, aangezien in dat jaar Albrecht van Oostenrijk overleed. Samen met zijn 

vrouw Isabella van Spanje was hij tussen 1598 en 1621 de facto soeverein over de Zuidelijke 

Nederlanden. Zoals gestipuleerd in de Akte van Afstand, die hen in 1598 tot natuurlijke 

vorsten van de Nederlanden had benoemd, keerden de Nederlandse gebieden terug onder het 

gezag van de Spaanse kroon. Enkele maanden voordien was daarenboven het Twaalfjarig 

Bestand afgelopen, dat van 1609 tot 1621 voor een tijdelijke wapenstilstand en een herneming 

van de economische activiteit in het Zuiden had gezorgd. De hervatting van de 

vijandelijkheden en de terugkeer van de Zuidelijke Nederlanden onder de Spaanse koning 

Filips IV maakte een einde aan die stabiliteit. Om die reden is het interessant om de positie 

waarin de schuttersgilden zich bevonden aan het einde van een stabiele periode te vergelijken 

met de toestand die ze kenden bij het begin van de Nederlandse Opstand. 

 
                                                
8 E. Devos, "De Sint-Sebastiaangilde van Gent tot 1779" (Universiteit Gent, 1982), p. 152. 
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1.2 Probleemstelling 

Uitgangspunt voor deze masterproef is het sociale kapitaal van de schuttersgilden in 

Gent, Antwerpen en Brussel. Hoe wordt dit aangetast door de veranderende economische, 

religieuze en economische omstandigheden tijdens de Nederlandse Opstand? En in welke 

mate wordt hun sociaal kapitaal gewaardeerd door de tijdsgenoten? Hierbij wordt aandacht 

geschonken aan veranderende houdingen en verschillen, zoals tijdens de Calvinistische 

Republieken en de ‘wederopstanding’ van de schuttersgilden onder de aartshertogen. Er is 

ook aandacht voor de mogelijke effecten van historische gebeurtenissen op de gilden, 

bijvoorbeeld materiële schade die berokkend werd tijdens de Beeldenstorm of het effect van 

de Reconquista op het bestaan van de gewapende gilden en hun lidmaatschap. Daarbij komt 

nog de vraag in welke mate de nieuwe religieuze ideeën van de reformatie te rijmen vielen 

met een van de essentiële grondprincipes van de schuttersgilden, namelijk het religieuze 

eerbetoon. Dit valt moeilijk te onderzoeken, maar toch zal geschonken worden aan het 

religieuze aspect. 

Aan de hand van de ordonnantiën van de respectievelijke schepenen en burgemeesters van 

Antwerpen, Brussel en Gent en de centrale overheid zal in de eerste plaats gekeken worden 

naar de houding van de autoriteiten ten opzichte van de schuttersgilden. Hoe trachtten zij hun 

gedrag te reglementeren, verleenden zij hen privileges of bevestigden ze privileges uit het 

verleden? Reeds van bij hun ontstaan onderhielden de schuttersgilden immers goede 

contacten met de stedelijke en vorstelijke overheden, in de vorm van financiële bijdragen en 

het goedkeuren van hun reglementen. Bovendien was een niet onaanzienlijk aantal schepenen, 

edellieden en andere hoogwaardigheidsbekleders lid van een schuttersgilde, wat hen volgens 

Peter Arnade uitgelezen kringen van prestige maakten.9 Het is dus interessant om te zien in 

welke mate de vorsten en schepenen het sociale kapitaal van de schuttersgilden al dan niet 

waardeerden tijdens de Nederlandse Opstand en of ze hiermee in de voetsporen van hun 

voorgangers traden. Op de tweede plaats worden ook allerhande reglementen, rekwesten en 

andere documenten van de gildebesturen onderzocht. Hoe probeerden zij zich aan te passen 

 
                                                
9 P. Arnade, Realms of ritual : Burgundian ceremony and civic life in late medieval Ghent  (Ithaca (N.Y.): 
Cornell university press, 1996), p. 67. 
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aan de omstandigheden, om zo hun sociaal kapitaal in stand te houden en lidmaatschap 

aantrekkelijk te maken voor de stedelijke bevolking?  

1.3 Bronnen en Methodologie 

De bronnen die in deze studie gehanteerd worden, zijn afkomstig uit een veelheid aan 

archieven. De zoektocht naar geschikt bronnenmateriaal focuste zich aanvankelijk op het 

eerste deel van de onderzoeksvraag, namelijk de waardering van de verschillende overheden 

voor het sociale kapitaal van de schuttersgilden. Hiertoe werd gezocht in de archieven van de 

Geheime Raad onder Spaans bewind in het Rijksarchief, waar reeds enige documenten 

werden aangetroffen van de centrale overheid met betrekking tot de schuttersgilden in Gent, 

Antwerpen en Brussel.10 Daarna werd de focus verlegd naar de verschillende stadsarchieven. 

Voor Gent zijn de schuttersgilden uiteraard al uitvoerig bestudeerd, maar al te vaak betrof het 

studies van de afzonderlijke gilden, in plaats van het wezen van de schuttersgilden als een 

geheel te beschouwen en te kijken naar onderlinge gelijkenissen en verscheidenheid. Voor 

Gent was de Sint-Jorisgilde al meermaals onderwerp van onderzoek. Dat ligt enerzijds aan 

haar status als oudste schuttersgilde van de stad, maar anderzijds ook aan het feit dat van de 

Sint-Jorisgilde het grootste archief is overgeleverd. Het relevante bronnenmateriaal dat rond 

de andere Gentse hoofdgilden ter beschikking is, is heel wat minder uitgebreid. Zo bestaat het 

fonds van de Sint-Sebastiaansgilde voor het grootste deel uit een schenking door baron de 

Pélichy uit 1924, wat betekent dat het grootste aantal bronnen uit de periode post-1750 stamt. 

Bovendien is de inventaris van het gildearchief zeer onvolledig en is er weinig sprake van een 

chronologische opdeling van het archief.11 Gelukkig konden de archiefbronnen uit het Gentse 

stadsarchief, die omvat zijn in reeksen 155 tot 1554, aangevuld worden met gepubliceerde 

 
                                                
10 Brussel, Algemeen Rijksarchief (A.R.A.), 1289/3: Antwerpen, 1289/25: Brussel en 1289/50: Gent. Inventaris: 
M. Soenen, " ‘Relevés alphabétiques er chronol. des documents contenus dans les cartons 145 à 182, 1289 à 
1291 et 1321 à 1322 du Conseil privé sous le régime espagnol’," Miscellanea Archivistica XXXIII, no. pp. 75 – 
112 ( ) 
11 E. Devos, "De Sint-Sebastiaangilde van Gent tot 1779.", p. 5. 
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bronnen.12 Uit deze categorie zijn vooral het jaarboek van de Sint-Jorisgilde en de 

geschiedkundige beschrijving van de stad Gent door Frans de Potter het vermelden waard, net 

als de jaarboeken van de Sint-Antoniusgilde, die opgetekend werden door Fernand Vander 

Haeghen. Tot slot werd ook het handschrift van Jacques Ghijs uit 1733 over de Sint-Jorisgilde 

gehanteerd.13 

Voor de Antwerpse gilden lag de situatie enigszins anders. Hoewel de Scheldestad niet 

minder dan zes gewapende gilden rijk was, zijn deze tot op heden nog nooit op systematische 

manier bestudeerd. Wanneer dit toch gebeurde, ging het eerder om lokale studies naar hun 

gildelokalen in de buurt van de Grote Markt of in het kader van een tentoonstelling rond de 

gildeschatten.14 Nochtans is een veelheid aan bronnen overgeleverd van de zes gewapende 

gilden, die bovendien nog eens goed ontsloten zijn in het Antwerpse stadsarchief onder het 

archiefbestand ‘archieven van de gewapende gilden of de gezworen gilden, dat de nummers 

4611 tot 4671 omvat.15  

Tot slot kwam ook Brussel aan bod, wat geen sinecure was, in vergelijking met beide 

andere steden. Tot nu toe is er nog geen substantieel werk geleverd rond de Brusselse 

schutters, wat in grote mate te wijten is aan de archiefsituatie. Er zijn vermoedelijk veel 

documenten verdwenen bij het bombardement op de grote markt tijdens in 1695 door 

maarschalk de Villeroy in het kader van de Negenjarige oorlog tussen Frankrijk en de 

Verenigde Provinciën, waarin ook Spanje verwikkeld was. Alle gebouwen op de Grote Markt, 

behalve het stadhuis, werden vernield. Dit had ook gevolgen voor de Brusselse gilden, 

aangezien ze hun gildelokalen op de Grote Markt hadden. Veel waardevolle bronnen moeten 

toen verloren gegaan zijn. Daarnaast is het ook moeilijk zoeken. De meeste documenten met 

 
                                                
12 Archiefgids: J. Decavele en J. Vannieuwenhuyse, "Stadsarchief van Gent. Archiefgids. 1: Oud archief," ed. 
Stadsarchief Gent (Gent: Stadsbestuur, 1983), p.  
13 F. Vander Haeghen, Jaerboeken van het souvereine gilde der kolveniers, busschieters en kanonniers, gezegd 
Hoofdgilde van Sint Antone te Gent, Maetschappy der Vlaemsche Bibliophilen. 3e serie (Gent: Annoot-
Braeckman, 1867), F. De Potter, Jaarboeken der Sint-Jorisgilde van Gent  (Gent: Hage, 1868); ———, Gent, 
van den oudsten tijd tot heden : geschiedkundige beschrijving der stad  (Brussel: Kultuur en beschaving, 1975) 
en J. Ghijs, "De Notitien, annotaten, priviligien, fundatien ende eeden van het gulden van Ste. Jooris……," 
(Gent1733) 
14 J. De Beer, De schuttersgilden. Overdruk uit het Gedenkboek Frans Claes Museum 'De Gulden Spoor' te 
Anwerpen  (Antwerpen: De Sikkel, 1932); M. De Schrijver, "De " cameren" van de Antwerpse schuttersgilden," 
Cornelis Floris Jaarboek (1980); R. Wuyts et al., "Om en rond de kruisbooggilden : juwelen, wapens, 
documenten : tentoonstelling : Antwerpen, het Wapenschild, van 22 mei tot 14 juni 1981 : [catalogus]," (1981) 
15 Inventaris: F. Prims, "Inventaris op het archief van gilden en ambachten, omvattende het archief van I. de 
lakengilde (min de jurisdictie), II. de geprivilegiëerde ambachten, III. de niet-geprivilegiëerde beroepsgroepen 
(ambachten, natiën, gilden, neeringen, fabriquen), IV. de gewapende gilden, V. de burgerlijke wacht," ed. 
Stadsarchief Antwerpen (Antwerpen: Veritas, 1925) 
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betrekking tot de Brusselse ambachten en gilden zit in de amper ontsloten Archives des corps 

de Métiers et Serments de Brabant, dat bewaard wordt in het Rijksarchief te Anderlecht.16  

Bij raadpleging van het archief bleken echter enkel relevante documenten voor de jonge 

gilde van de voetboogschutters en de schermersgilde van Sint-Michiel overgeleverd te zijn. In 

het Brusselse stadsarchief worden ongetwijfeld ook heel wat waardevolle documenten 

bewaard met betrekking tot de schuttersgilden in de vroegmoderne tijd, maar daar werd het 

zoeken bemoeilijkt door het gebrek aan een duidelijke inventaris en het feit dat er geen apart 

fonds voor gilden en ambachten bestaat. Toch werden ook hier waardevolle bronnen 

aangetroffen, zij het minder uitgebreid dan de documenten met betrekking tot de Antwerpse 

schuttersgilden. Voor de Brusselse context verdient de schenking van de privilegieboeken van 

de Brusselse Sint-Sebastiaansgilde door historicus Remco Sleiderinck een vermelding.17 Bij 

de transcriptie en tekstverklaring van het aangetroffen bronnenmateriaal werd gebruik 

gemaakt van de geïntegreerde taaldatabank van het Nederlandse Instituut der Lexicologie.18 

In deze masterproef wordt in de eerste plaats aan de hand van een literatuurstudie ruime 

aandacht geschonken aan het ontstaan en de evolutie van de schuttersgilden en hun sociale 

kapitaal, om zodoende een idee te krijgen van hoe de schutters er aan toe waren toen de 

Beeldenstorm uitbrak, het beginpunt van deze studie. Hierbij wordt uiteraard ook aandacht 

geschonken aan de bijzondere relaties tussen de schuttersgilden en de stedelijke en centrale 

overheden. Ook wordt een bredere comparatieve blik gericht naar de Noordelijke 

Nederlanden, waar de oude schuttersgilden gaandeweg overgingen op stedelijke milities in de 

vorm van schutterijen. In deel 2 en 3 van deze masterproef wordt de chronologie van de 

belangrijkste gebeurtenissen in de Nederlandse Opstand gebruikt om de geselecteerde 

bronnen te kaderen en de analyse te vergemakkelijken. Op die manier kan een inzicht 

verworven worden in welke mate hun sociaal kapitaal in het licht van de historische 

gebeurtenissen gewaardeerd werd door de heersende machten en wat de schuttersgilden ertoe 

dreef om hun sociale kapitaal te manipuleren. Uiteraard zal in het tweede deel uitvoerige 

aandacht besteed worden aan de Calvinistische Republieken en de manier waarop de 

opstandige stadsbesturen met de schutters omgingen, terwijl in het laatste deel stilgestaan 

 
                                                
16 Voor een – zij het eerder oppervlakkige – inventaris, zie: E. Cardoen, "Inventaire sommaire des archives des 
corps de métiers et serments de Brabant," in Archives générales du royaume. Instruments de recherche à tirage 
limité (Bruxelles: Archives générales du royaume, 1991) 
17 Het betreft de nummers 852 en 853, terwijl de andere reeksen die geraadpleegd waren respectievelijk 372, 
718, 719, 1492 en 1494 zijn.  
18 Voor meer info over de historische woordenboeken op internet, zie http://gtb.inl.nl/ 
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wordt bij de opmerkelijk weldadige politiek van de aartshertogen ten opzichte van de 

schuttersgilden. Hoogtepunten van deze periode zijn de Brusselse Ommegang van 1615 en de 

schieting van de Gentse Sint-Jorisgilde in 1618, waaraan Isabella in eigen persoon deelnam. 

In het laatste deel van deze scriptie zullen deze gebeurtenissen aan de hand van de 

overgeleverde iconografie bestudeerd worden. 

1.4  Sociaal Kapitaal 

Een cruciaal begrip in deze masterproef is sociaal kapitaal. Alvorens over te gaan tot 

het eigenlijke bronnenonderzoek, lijkt het zinvol deze term een duidelijke definitie te geven. 

Het begrip is al enige tijd bekend binnen de sociologie en werd opgepikt door auteurs uit 

verschillende disciplines. De nadruk ligt vrijwel altijd op het belang van sociale relaties 

binnen families, gemeenschappen, vriendschapsnetwerken en vrijwillige organisaties. Het 

belang van het begrip sociaal kapitaal voor de studie van verenigingen als schuttersgilden 

wordt meteen duidelijk. Onderlinge hulp en bijstand is altijd een belangrijke drijfveer geweest 

voor mensen om tot een sociaal verband toe te treden.19 

De Franse socioloog Pierre Bourdieu zag verschillende vormen van kapitaal die zich 

manifesteren in een samenleving. Naast economisch kapitaal onderscheidt hij cultureel en 

sociaal kapitaal als belangrijk voor het functioneren van mensen. Hij zag kapitaal als 

geaccumuleerde arbeid die individuele actoren en groepen verwerven. Terwijl economisch 

kapitaal materieel bezit betreft, moeten sociaal en cultureel kapitaal gezien worden als 

getransformeerde vormen van economisch kapitaal. Zij kunnen niet rechtstreeks omgezet 

worden in geld en vallen onder de noemer symbolisch kapitaal. Hiermee bedoelde Bourdieu 

elk type kapitaal, op voorwaarde dat het gerepresenteerd of waargenomen wordt in 

symbolische termen en beschouwd wordt als voorwerp van erkenning of betwisting.20 

 
                                                
19 J. Janssen, De deugd van broederschap : sociaal kapitaal van gildebroeders in de Noord-Brabantse 
schuttersgilden, 1600-2000, Bijdragen tot de geschiedenis van het Zuiden van Nederland. Derde reeks 
(Amsterdam: Stichting Zuidelijk historisch contact, 2009), p. 14 – 15. 
20 P. Bourdieu, "The Forms of Capital," in Handbook of Theory of Research for the Sociology of Education, ed. 
J.E. Richardson (New York (N.Y.): Greenword Press, 1986), p. 242 – 243. 
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Cultureel kapitaal houdt verband met opleiding en opvoeding. Hieraan gelieerd is de 

mogelijkheid van het individu om sociale promotie te maken.21 Sociaal kapitaal heeft dan 

weer betrekking op het lidmaatschap van sociale groepen en investeringen in het sociale 

prestige van deze groep. Bourdieu beschouwde sociale relaties en netwerken als het resultaat 

van bewuste individuele of collectieve investeringsstrategieën die erop gericht zijn om op 

termijn duurzame sociale relaties tot stand te brengen. Die investeringen beogen geen 

persoonlijk gewin, maar hebben als doel de sociale standing van de leden van een groep te 

versterken of te consolideren.22 De omvang van het sociaal kapitaal van een persoon of groep 

hangt dus af van de omvang van zijn netwerk aan connecties dat hij kan mobiliseren.23 

Investeringen in sociale status en reputatie zijn van diverse aard. In de vroegmoderne tijd kon 

het gaan om deelnemen aan feesten of processies, het organiseren van banketten, het bijwonen 

van religieuze vieringen of het dragen van uniformen. Dat gedrag moet waargenomen worden 

in het kader van representatiestrategieën van sociale groepen. Het droeg immers bij tot het 

etaleren van interne en externe groepsidentiteit.24  

Het werk van de Amerikaanse politicoloog Robert Putnam heeft gezorgd voor meer 

aandacht onder historici voor theorie rond sociaal kapitaal. Waar het begrip voorheen gebruikt 

werd als een individueel kenmerk, verlegde hij de focus naar de banden die tussen 

verschillende burgers kunnen ontstaan. Hoewel hij geen heldere definitie van sociaal kapitaal 

geeft, acht Putnam de term essentieel in het begrip van het maatschappelijke leven. In zijn 

werk over onder meer Italië en de Verenigde Staten legt hij de nadruk op het vertrouwen dat 

mensen in elkaar hebben en de mate waarin ze gemeenschappelijke normen onderschrijven. 

Volgens hem speelt verenigingsleven een belangrijke rol in de democratische samenleving.25 

Putnam hanteert het begrip dus op een gemeenschapsgerichte manier. Naast een inter-

persoonlijke kant heeft sociaal kapitaal ook een publieke kant. Het is een eigenschap van een 

 
                                                
21 J. Dambruyne, "Corporative Capital and Social Representation in the Southern and Northern Netherlands, 
1500 – 1800," in Craft Guilds in the Early Modern Low countries. Work, Power and Representation, ed. M. R. 
Prak, et al. (Aldershot: Ashgate, 2006), . p. 196. 
 22P. Bourdieu, "The Forms of Capital.", p. 246 – 247. 
23 J. Janssen, De Deugd van Broederschap, p. 15. 
24 J. Dambruyne, "Corporative Capital and Social Representation in the Southern and Northern Netherlands, 
1500 – 1800.", p. 196. 
25 R. D. Putnam, Making Democracy Work. Civic Traditions in Modern Italy.  (New Jersey: Princeton University 
Press, 1993), p. 167. 
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collectiviteit (dus ook van regio’s, landen). Hoe meer ze ervan bezitten, hoe wijder de 

netwerken en hoe hoger het welzijn en de welvaart.26 

Aangezien Putnam kijkt naar het niveau van de samenleving, landen en zelfs hele regio’s 

kijkt en collectivistisch van aard is, lijkt de theorie van Bourdieu meer aangewezen voor een 

historische analyse van de vroegmoderne schuttersgilden. Zo stelt Jette Janssen in zijn analyse 

van de Noord-Brabantse schuttersgilden van 1600 tot 2000 dat de theorie zich uitstekend leent 

voor het beschouwen van veranderingen van functie en taken van de gilde, ontwikkelingen in 

het zelfbeeld en de reflectie daarvan en veranderingen in het ledenbestand. Daarenboven 

houdt Bourdieu in tegenstelling tot Putnam rekening met de in- en exclusieve werking van 

groepen. Hij ziet diversiteit immers als een voorwaarde voor sociale cohesie.27 Aangezien de 

schuttersgilden een diverse samenstelling kenden, waar naast schutterlijke en religieuze 

verplichtingen ook sociabiliteit en onderlinge solidariteit en bijstand centraal stonden, zijn ze 

uitgelezen onderwerpen om het begrip sociaal kapitaal op toe te passen. 

 
                                                
26 J. Janssen, De Deugd van Broederschap, p. 16. 
27 Ibid., p. 16. 
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1 
De Zuid-Nederlandse schuttersgilden en hun 
sociale kapitaal bij het begin van de Nederlandse 
Opstand 

1.5 Ontstaan en Evolutie 

Wanneer gepoogd wordt het begrip schuttersgilde te bepalen en zo hun vroegste 

oorsprong te achterhalen, biedt deze definitie van Alfons Ising, kenner van het 

gildewezen in Noord-Brabant, alvast een eerste aanknopingspunt:  

Onder een schuttersgilde verstaan we een groep mannen die tot taak had om, met 
goedkeuring van een plaatselijke heer, een gemeenschap in stad op platteland te beschutten. 

Dit gebeurde met de voornaamste wapens die voorhanden waren zoals kruisbogen, 

handbogen, pieken enz.28 

In wat volgt zal dieper ingegaan worden op het ontstaan van de schuttersgilden in de 

Zuidelijke Nederlanden, met aandacht voor de historiografische discussie die rond hun 

vroegste oorsprong bestaat. Bedoeling is om op die manier de positie van de schuttersgilden 

aan de vooravond van de Beeldenstorm te kennen, het beginpunt van deze studie. Daartoe zal 

 
                                                
28 A. Ising, "Leven en Overleven van Schuttersgilden in Brabant en Limburg," Taxandria 57(1985), p. 380. 
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ook dieper ingegaan worden op de verschillende functies van de schuttersgilden en hun 

relaties met de vorstelijke en plaatselijke autoriteiten. Tot slot komen ook de Noord-

Nederlandse schutterijen aan bod. 

1.5.1 Opkomst 

Vanaf de late dertiende eeuw zijn duidelijk georganiseerde schuttersgilden te 

achterhalen in de bronnen, hoewel ze al eerder vermeld werden. Gebaseerd op giften en 

privileges van stedelijke overheden kan hun origine getraceerd worden tot 1315 – 1325.29 

De bakermat van de schuttersgilden moet in Vlaanderen en Brabant gezocht worden, ten 

gevolge van de sterke verstedelijking en ontwikkelingen op wapentechnisch en politiek 

vlak. Volgens Theo Reintges zijn de opkomst en toenemende populariteit van nieuwe 

wapens als de kruis- en handboog en het ontstaan van een nieuwe organisatievorm als de 

gilden de twee belangrijkste elementen die bijdroegen tot het ontstaan van de 

schuttersgilden. Daarnaast zag hij het hanteren van wapens als ontspanningsvorm ook als 

een belangrijk element in deze ontwikkeling.30  

Kort na 1300 had zowat iedere stad in het graafschap Vlaanderen een of meerdere 

schuttersgilden, waarna ze zich spoedig verspreidden in de aangrenzende regio’s in 

Noord-Frankrijk en de rest van de Lage Landen. Naar dit voorbeeld ontstonden ook 

elders in Noordwest-Europa schuttersgilden. Wanneer de verspreiding was afgerond, trof 

men schuttersgilden aan in Scandinavië, de Duitse gebieden, Zwitserland en incidenteel 

in Engeland.31 In navolging van de stedelijke gilden die ontstonden in de veertiende 

eeuw, zijn ook in de kleinere plaatsen en dorpen gilden opgericht.32 Volgens Alfons Ising 

kan hier een patroon ontwaard worden. De aanschaf van een voetboog was immers duur 

 
                                                
29 L. Crombie, "From War to Peace.", p. 50. 
30 T. Reintges, Ursprung und Wesen der spätmittelalterlichen Schützengilden, Rheinisches Archiv (Bonn: 
Röhrscheid, 1963), p. 75 – 82. 
31 P. Knevel, Burgers in het Geweer,, p. 24. 
32 In verband met de schuttersgilden in kleinere dorpen en gemeenschappen op het platteland, is vooral het werk 
van Maarten Van Dijck relevant: 
M. F. Van Dijck, "Een strijd om sacrale ruimte en tijd. Processies en torenschietingen in het Hageland (17de-
18de eeuw)," Trajecta 12(2003); ———, "Het verenigingsleven op het Hagelandse platteland. Sociale 
polarisatie en middenveldparticipatie in de 17e en 18e eeuw.," Tijdschrift voor Sociale en Economische 
Geschiedenis 2(2005); ———, "Bonding or bridging social capital? The evolution of Brabantine confraternities 
during the late medieval and the early modern period.," in Confraternities between laity and clergy in the pre-
modern world, ed. N. Terpstra en A. Prosperi, Europa Sacra Series (Turnhout: Brepols, 2012) 
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en eerder voorbehouden aan de elite. Voetbooggilden ontstonden dan ook doorgaans als 

eerste, waarna later gilden volgden die gebruik maakten van de goedkopere handboog.33 

1.5.2 Historiografisch Debat 

Over de oorsprong van de schuttersgilden bestond lange tijd speculatie. In zijn 

standaardwerk uit 1963 onderscheidt Theo Reintges maar liefst veertig verschillende 

hypothesen en visies over hun ontstaan, die volgens hem onderverdeeld konden worden 

in vier hoofdgroepen: de beschermings-, de voorjaarsgebruiken-, de broederschaps- en de 

gildethese.34 Ook voor de Lage Landen woedt de historiografische discussie reeds 

geruime tijd, en draaide ze vooral rond de vraag of de oorsprong van de schuttersgilden 

eerder in de vroegere broederschappen, dan wel in milities ter verdediging van stad of 

gemeenschap moet gezocht worden. Volgens Alfons Ising zijn het vooral de Onze-Lieve-

Vrouwegilden die uit een gelijknamige broederschap zijn voortgekomen. Hieronder 

verstaat hij een gemeenschap van mannen, vrouwen en kinderen, onder de hoede van 

kerk en gilde. Broederschappen boden sociale verbondenheid en bescherming vanaf de 

geboorte tot aan de dood. Elkaar helpen om te kunnen leven en overleven stond centraal. 

In dit licht is het ontstaan te verklaren van de talloze gilden die dezelfde patroonheilige 

dragen als de parochiekerk waartoe zij behoorden.35 Oorspronkelijk 

liefdadigheidsverenigingen met een hoge onderlinge solidariteit, weken de religieuze 

broederschappen om verschillende redenen af van hun oorspronkelijke doelstellingen. 

Ising wijst net als Reintges vooral op het schieten uit vermaak of uit noodzaak ter 

bescherming van de broederschap of gemeenschap.36 

Reintges zelf ziet weinig heil in wat hij de broederschapsthese noemt.  Het aanduiden 

van een algemene religieuze oorsprong is wat hem betreft te veralgemenend. Wel dient 

hij te erkennen dat de omvorming van religieuze broederschappen een mogelijke 

ontstaansgrond kan zijn geweest. Wanneer een broederschap haar oorspronkelijke functie 

zag verloren gaan, diende een nieuwe functie gevonden te worden om het verval van de 

 
                                                
33 A. Ising, "Leven en Overleven van Schuttersgilden in Brabant en Limburg."; p. 380. 
34 T. Reintges, Ursprung und Wesen der spätmittelalterlichen Schützengilden, p. 75 – 82.  
35 A. Ising, "Leven en Overleven van Schuttersgilden in Brabant en Limburg.", p. 381. 
36 ———, ed. Met vliegend vaandel en slaande trom : ontstaan en ontwikkeling van schuttersgilden en 
schutterijen in Brabant en Limburg (Hapert: De Kempen, 1986), p. 15. 
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broederschap tegen te gaan.37 Jette Janssen verbindt hieraan de term goal displacement, 

wat volgens hem niet hoeft te betekenen dat oude gebruiken hierdoor verloren gingen. 

Meer zelfs, volgens Janssen is het aannemelijker dat de broeders niet enkel gingen 

schieten om het overleven van de broederschap binnen zijn nieuwe doelstellingen te 

garanderen, maar dat het schieten ook als ontspanningsvorm belangrijk werd.38 

Paul Knevel situeert in zijn studie van de Hollandse schutterijen hun ontstaan dan 

weer in het licht van twee ingrijpende veranderingen die in de dertiende eeuw in gang 

gezet werden: de opkomst van de steden en de transformatie in de oorlogsvoering, met 

name het type boog waarmee schuttersgilden schoten. Die werd pas in de dertiende eeuw 

een belangrijk militair wapen. Het hanteren van een dergelijke boog vereiste meer 

expertise dan de andere wapens waarmee het voetvolk werd uitgerust, dus moest er 

worden getraind. Die gezamenlijke beoefening van het boogschieten leidde tot 

gemeenschapsvorming en kan, samen met de corporatieve mentaliteit die in die periode 

in de Vlaamse steden heerste, de aanleiding zijn geweest tot de oprichting van een gilde. 

Het is dus allerminst toeval dat de schuttersgilden hun ontstaan kenden in de naar grotere 

autonomie strevende Vlaamse steden van de dertiende eeuw. Het is in deze periode dat de 

stedelijke besturen de schutters erkenden aan de hand van formele statuten of 

ordonnanties.39 Opgemerkt dient te worden dat Knevel geen onderscheid maakt tussen 

schuttersgilden en schutterijen en zijn blik vooral richt op de stedelijke schutterijen die in de 

Noordelijke Nederlanden ontstonden in het kader van de stadsverdediging tijdens de 

Nederlandse Opstand. 

In een themanummer van het Tijdschrift voor Sociale Geschiedenis uit 1997 maakt de 

Nederlander Maarten Prak dan weer wel het onderscheid tussen schutterijen en 

schuttersgilden. Volgens hem zijn de schutterijen rechtstreeks ontstaan uit de 

eeuwenoude traditie van schuttersgilden en stedelijke privileges. Zo stelt hij dat de 

schuttersgilden een militair doel hadden, maar is hij weigerachtig om ze daadwerkelijk 

militaire organisaties te noemen. Het waren eerder recreatieve gezelschappen die hun 

leden de kans boden hun vaardigheden met het wapen te oefenen en zo optimaal 

 
                                                
37T. Reintges, Ursprung und Wesen der spätmittelalterlichen Schützengilden, p. 326. 
38J. Janssen, De Deugd van Broederschap,, p. 42. 
39 M. Carasso-Kok, "Der Stede Scut. De Schutterijen in de Hollandse Steden tot het Einde der Zestiende Eeuw," 
in Schutters in Holland: Kracht en Zenuwen van de Stad, ed. J. Levy-van Halm en Marijke Carasso-Kok 
(Zwolle: Waanders, 1988), p. 21. 
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voorbereid te zijn voor een eventuele veldtocht. Prak benadrukt evenwel dat het zeer 

omstreden is of de schuttersgilden “dan wel of niet ter heervaart (een soort van 

dienstplicht) werden opgeroepen”. In heel wat steden was het lidmaatschap beperkt tot 

personen die burger of poorter van de stad waren. Vaak betrof het enkel mannen, maar 

vrouwen en kinderen waren niet geheel uitgesloten. Wel waren vrouwen uitgesloten van 

het gebruik van wapens. Die voorwaarden tot lidmaatschap waren volgens Prak 

vermoedelijk een van de redenen waarom de schutters vaak gevraagd werden de 

stadsgemeenschap te vertegenwoordigen bij officiële gelegenheden zoals religieuze 

processies en blijde intreden.40 

In een studie naar de kaarten van de schuttersgilden in het oude Hertogdom Brabant 

stelt Eugeen Van Autenboer dat de oudste functies van de schuttersgilden van militaire 

aard waren. Na verloop van tijd vervielen die militaire functies tot eerder politionele 

opdrachten als het bewaren van de openbare orde en de bescherming van de 

gemeenschap. Hij ziet de vijftiende eeuw als een keerpunt in het bestaan van de gilden. 

Het is in deze periode dat bovenstaande taken gaandeweg plaats ruimden voor meer 

recreatieve zaken. In deze periode ziet men voor het eerst ook de organisatie van 

schutterswedstrijden.41 Ten aanzien van Van Autenboer merkt Jette Janssen op dat de 

bronnen die hij hanteert, de caerten of reglementen van normatieve aard zijn en vaak niet 

in hun originele vorm zijn overgeleverd.42 

Een opvallende stem in dit debat is Marc Lemahieu. In zijn werk over de eerste 

Vlaamse schuttersgilden, beschouwt hij het militaire motief als een zeer ondergeschikt 

motief. Hij gaat zelfs zover om te stellen dat het een excuus was. De militaire 

engagementen waren namelijk zeer oppervlakkig en vormden een ‘drogreden’ waarmee 

de autoriteiten werden gepaaid. Schuttersgilden waren in wezen besloten sport- en 

recreatieverenigingen van welstellende stedelijke kruisboogschutters, die vanaf de 

veertiende eeuw, om hun liefhebberij een structuur te geven, gebruikt maakten van de 

religieus-caritatieve broederschapstructuur.43 De mosterd voor zijn analyse haalt hij ten 

dele bij Reintges, die hij ook citeert om zijn stelling kracht bij te zetten: ‘ter afronding 

 
                                                
40 M. R. Prak, "Burgers onder de Wapenen, van de Zestiende tot de Achttiende Eeuw," Tijdschrift voor Sociale 
Geschiedenis 23, no. 1 (1997), p. 5. 
41 E. Van Autenboer, Kaarten,, II, p. 645 
42 J. Janssen, De Deugd van Broederschap,, p. 40. 
43 M. Lemahieu, Het wezen van de eerste Vlaamse schuttersgilden : ... met eenre gemeyne begeerten omme 
lavenisse haerer zielen ...  (Brugge: Koninklijk Hoofdgilde Sint-Sebastiaan, 2008), p. 75. 
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moeten we vaststellen dat het schieten, zoals in de regelmatige samenkomsten, 

schietfeesten en schietspelen beoefende, het algemene, wezenlijke en eigenlijke doel van 

de laatmiddeleeuwse schuttersgilden was’44 Lemahieu erkent wel dat er een zeker militair 

karakter was, maar dat het vooral de landsheer was die hier een zeker belang aan hechtte 

en een aantal verplichtingen op papier probeerde vast te leggen.45  

Tot de vijftiende eeuw werden de schuttersgilden in de Zuidelijke Nederlanden dan 

ook geïntegreerd in de stadsverdediging. Toch zou hun militaire functie steeds meer 

moeten plaatsmaken voor het schieten als ontspanningsvorm. Tegelijkertijd deed er zich 

ook een evolutie in de bewapening van de gilden voor: in toenemende mate werden kruis- 

en handboog ingeruild voor het vuurwapen.46 Waar Peter Arnade aantoont dat de 

schuttersgilden in het Zuiden nog slecht sporadisch dienden in de strijd na 1436, werden 

de schuttersgilden in de Noordelijke Nederlanden hervormd in het kader van de 

Nederlandse Opstand (1568 – 1648). Uit vrees voor geweld stuurden de stadsbesturen 

aan op de invoering van burgerwachten die de rust, stabiliteit en eendracht dienden te 

bewaren. De oude schuttersgilden gingen helemaal op in die schutterijen De schutters 

kwamen onder het bevel van een hiërarchisch gestructureerd officierenkorps en in 

principe kon elke mannelijke inwoner opgeroepen worden.47  

Na het verlies van hun militaire betekenis werden de schuttersgilden in de Zuidelijke 

Nederlanden een verzameling van gesettelde burgers en kwam de nadruk nog meer te 

liggen op het feestelijke en sociale karakter van de gilden. Volgens Stabel werden sociale 

drempels gecreëerd om de gilden van de andere stedelingen te onderscheiden en het 

lidmaatschap van de gilden werd geleidelijk aan een dure bedoening. De schuttersgilden 

werden in toenemende mate voorbehouden voor de rijken en machtigen van de stad.48 In 

het Noorden bleef het militaire karakter van de schutterijen prominent tot de Vrede van 

Münster in 1648, waarna ze geleidelijk in verval lijken geraakt te zijn.49. 

 

 
                                                
44 T. Reintges, Ursprung und Wesen der spätmittelalterlichen Schützengilden, p. 133. 
45 M. Lemahieu, Het wezen van de eerste Vlaamse schuttersgilden, p. 75. 
46 L. De Frenne, "Gent en de aartshertogen 1598-1621" (Universiteit Gent, 2003), p. 38. 
47 P. Knevel, Burgers in het Geweer, p. 99 – 102. 
48 P. Stabel, Dwarfs among giants : the Flemish urban network in the Late Middle Ages, Studies in urban social, 
economic and political history of the medieval and modern Low Countries (Leuven: Garant, 1997), p. 222. 
49 P. Knevel, “Epiloog: De Schuttersgilden na 1650”, In: M. Carasso-Kok en J. Levy-Van Halm, Schutters in 
Holland: Kracht en Zenuwen van de Stad. Zwolle, Waanders, 1988, p. 173. 
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1.6 Moeilijke Zestiende Eeuw 

Hoewel het gildewezen in de vijftiende eeuw zijn hoogtepunt bereikte, nam 

tegelijkertijd ook de militaire en politionele betekenis van de schuttersgilden af door de 

opkomst van grote huurlingenlegers en de uitvinding van het buskruit, die de productie 

van veel krachtigere vuurwapens toestond.50 Bovendien hadden rond de eeuwwende 

nieuwe ideeën die verwoord werden door de vertegenwoordigers van de renaissance en 

het humanisme een plaats ingenomen in het leven van de mensen. Die nieuwe 

opvattingen vonden aanvankelijk een gunstige voedingsbodem bij hoger opgeleiden, met 

een toenemende kritiek op de uitvoering van de kerkelijke geloofsleer als gevolg. De 

ideeën van Luther en Calvijn vonden dan ook snel hun weg naar de stedelijke centra in de 

Nederlanden, door hun geografische ligging en intense handel een ontmoetingsplaats van 

mensen en ideeën. Karel V trad snel en drastisch op. Ondanks een strenge bestrijding van 

de nieuwe opvattingen via onder andere het beruchte Bloedplakkaat, was bij het 

aantreden van Filips II in 1556 de afkeer van de Rooms Katholieke Kerk reeds sterk 

doorgedrongen.51 

1.6.1 De Beeldenstorm 

Filips II eiste een onverbiddelijke toepassing van de plakkaten. Dit leidde tot een grote 

ontevredenheid bij de bevolking in de Nederlanden, die door de economische malaise in het 

midden van de eeuw vatbaar was geworden voor nieuwe religieuze opvattingen. Daarnaast 

bestond onder een aantal vooraanstaande edelen zoals Willem van Oranje en de Graven van 

Egmond en Hoorn grote wrevel rond het autoritaire optreden van Filips II. Een combinatie 

van die factoren brachten hen er in 1566 toe een smeekschrift te richten aan de landvoogdes in 

de Nederlanden, Margaretha van Parma. Zij vroegen een einde te maken aan de strenge 

geloofsvervolgingen. Ondanks vage toezeggingen van de landvoogdes, wilde Filips van geen 

toegeven weten en eiste hij een onverminderd strenge bestraffing van ketters. Dit gaf 

 
                                                
50 A. Ising, "Leven en Overleven van Schuttersgilden in Brabant en Limburg.", p. 381. 
51 R. Vermeir et al., eds., Een inleiding tot de geschiedenis van de Vroegmoderne Tijd (Wommelgem: Van In, 
2008), p. 39. 
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aanleiding tot de Beeldenstorm in augustus 1566. Op enkele weken tijd verspreidde zich een 

golf van geweld tegen de uiterlijke symbolen van het katholicisme: schilderijen, glasramen en 

gewijde voorwerpen in kerken. Pas in 1567 kreeg Margaretha van Parma de situatie onder 

controle.52 

Eerder werd reeds de periodisering van deze scriptie verklaard, en de Beeldenstorm is 

een enigszins symbolisch beginpunt. Enerzijds kunnen de gebeurtenissen in het najaar 

van 1566 als een onofficieel beginpunt van de Nederlandse Opstand gezien worden, maar 

anderzijds wordt de Beeldenstorm in de literatuur aangaande de schuttersgilden als een 

symbolische breuklijn gebruikt. Zo schreef Alfons Ising in 1985 het artikel ‘Leven en 

Overleven van Schuttersgilden in Brabant en Limburg’, waarbij leven betrekking heeft op 

het ontstaan en de ontwikkeling van de schuttersgilden vanaf de veertiende eeuw tot aan 

het uitbreken van de Beeldenstorm. Overleven slaat dan weer op de periode van de 

tachtigjarige oorlog tot aan de Franse revolutie, met de afschaffing van de gilden door de 

Wet Le Chapelier (1791). Zo zegt hij: ‘Het uitbreken van de Beeldenstorm in 1566 

betekende een breuklijn in het bestaan van vele gilden. Niet zelden waren het pastoors, 

kapelaans, monniken en stadsbestuurders die aanspoorden om heiligenbeelden te onteren. Een 

ware heksenketel die gezinnen en gilden uiteen scheurde.’ Daarenboven maakt hij ook 

melding van het feit dat tijdens de Opstand documenten verloren zijn gegaan die een ander 

licht zouden kunnen werpen op het gildeleven voor het uitbreken van de oorlog.53 

Hoewel het werk van Alfons Ising eerder antiquair van aard is, heeft hij geen ongelijk wat 

betreft de rol van de Beeldenstorm in het bestaan van de schuttersgilden. Ook Van Autenboer 

vermeldt de Beeldenstorm nadrukkelijk. Volgens hem stelden de gebeurtenissen in 1566 een 

einde aan de grote volkse vieringen als schuttersfeesten, schietwedstrijden en landjuwelen (in 

Brabant) van de vijftiende eeuw.54 Bovendien maakt hij de bedenking dat het zeer 

opmerkelijk zou zijn indien geen enkele lid van een schuttersgilde de invloed van de nieuwe 

religieuze opvattingen niet zou ondergaan hebben. Met de Beeldenstorm werd volgens hem 

dan ook de trouw van sommige schutters zwaar getest, daar in veel steden de overheid de hulp 

 
                                                
52 Ibid., p. 47 – 48. 
53 A. Ising, "Leven en Overleven van Schuttersgilden in Brabant en Limburg.", p. 379 – 381. 
54 E. Van Autenboer, "De Schuttersgilden in de Omgeving van Antwerpen," in Verspreide Opstellen over 
Schutters en Rederijkers, ed. E. Van Autenboer (Turnhout: Geschied- en Oudheidkundige Kring Taxandria, 
2001), p. 287. 
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van de schuttersgilden inriep om de orde te herstellen of ongeregeldheden te voorkomen.55 

Ook de stelling dat heel wat documenten verloren zijn gegaan tijdens de godsdienstoorlog, 

komt in veel studies terug.  Conservator Jan Verbesselt schreef naar aanleiding van een 

tentoonstelling rond de Vlaamse gildeschatten in 1966 zelfs dat vele gilden tijdens deze 

periode ten onder zijn gegaan en een groot deel van hun zilver ofwel is verloren gegaan, ofwel 

is versmolten om kerkschatten te vernieuwen. De godsdienstberoerten betekenden voor hem 

dan ook een onderbreking in het gildeleven tot het einde van de zestiende eeuw.56 

1.6.2 Oorzaken van het Verval 

Zeker is dat de oorlogsomstandigheden geen gunstige invloed hebben gehad op de 

schuttersgilden, maar in werkelijkheid was dit een tendens die zich al vroeger voordeed. 

Reeds sinds het begin van de zestiende eeuw hadden de traditionele hand-, voet- en  

kruisbooggilden (doorgaans respectievelijk met Sint Sebastiaan of Sint Joris als 

patroonheilige) te kampen met de concurrentie van nieuw opgerichte schuttersgilden die 

zich vuurwapens hanteerden Als gevolg zagen ze hun ledenaantallen teruglopen. De 

Gentse context is hiervoor illustratief. Zo meldt Beatrix Bailleuil dat reeds in 1500 de 

Sint-Joris- en Sint-Sebastiaansgilde de grootste moeite hadden om de doodschulden, hun 

belangrijkste inkomsten, te innen. Ze moesten zelfs een beroep doen op het stadsbestuur 

om bepaalde kosten te dekken.57 

Josée Moulin-Coppens voegt hieraan toe dat de toestand voor de Sint-Jorisgilde des te 

lastiger was aangezien de achterstallige doodschuld  meestal om zeer aanzienlijke 

bedragen en belangrijke personen ging. Tot tweemaal toe verkregen de Gentse Sint-Joris- 

en Sebastiaansgilde van hertog Filips De Schone dat de erfgenamen van de overleden 

schutters mochten vervolgd worden volgens de wetten van het land en er zelfs beslag op hun 

roerende en onroerende goederen kon gelegd worden in geval van halsstarrige weigering van 

betaling van de doodschuld. De octrooien werden verleend in 1501 en bevestigd door 

Maximiliaan van Oostenrijk in 1512, die met name de Sint-Jorisgilde bleef steunen. In het 

 
                                                
55 ———, "De Schuttersgilden uit het Oude Hertogdom Brabant en de Contrareformatie," in Verspreide 
Opstellen over Schutters en Rederijkers, ed. E. Van Autenboer (Turnhout: Geschied- en Oudheidkundige Kring 
Taxandria, 2001), p. 23. 
56 J. Verbesselt, "Gildeschatten," in Schatten van de Vlaamse Schuttersgilden, ed. W. Van Nespen, G. Simons, en 
J. Gerarts (Brussel: Oudheidkundige Musea, 1966), p. X. 
57 B. Baillieul, De Vier Gentse Hoofdgilden,, p. 36. 
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document sprak hij in zeer lovende bewoordingen over de schutters, hun godsdienstijver, hun 

armenzorg en hun verering van hun voorgangers en hun vorsten. Op dit bewijs van 

bescherming en waardering zouden de gildebroeders nog vaak beroep doen als ze zich later in 

moeilijke omstandigheden bevonden.58 

Aan de vooravond van de Beeldenstorm bevonden de meeste schuttersgilden zich in een 

precaire situatie. Allen zagen ze hun ledenaantallen teruglopen en slaagden ze er niet meer in 

hun doodschulden te innen. Tot overmaat van ramp konden ze geen beroep meer doen op hun 

vroegere medestanders: de schepencolleges en de landsheer. De schatkisten van de meeste 

steden waren leeg en de vorst zag geen prioriteit meer in de schuttersgilden. In zijn ogen 

hadden de schutters al hun voordelen verloren. Als sportieve verenigingen ten dienste van 

volk en stad, voor het opluisteren van plechtigheden, of om de menigte te vermaken, werden 

ze niet langer nodig geacht. Ze konden zich evenmin profileren door zuiver katholieke 

opvattingen, aangezien ze geen uniform religieuze verenigingen waren en veel leden neigden 

naar het protestantisme of een zekere sympathie voor de nieuwe opvattingen hadden. Filips II 

had zich door de strenge vervolgingen immers de woede van brede lagen van de bevolking, 

katholieken én protestanten, op de hals gehaald.59 

1.6.3 Besluit 

De Beeldenstorm kan gezien worden als het culminatiepunt van een aantal negatieve 

tendensen en een keerpunt in het bestaan van de schuttersgilden.  Een sterke vermindering van 

het aantal leden, vooral veroorzaakt door de zware economische tijden en de vele 

uitwijkingen en veroordelingen, bracht uiteraard groeiende financiële moeilijkheden met zich 

mee. Bovendien was het onmogelijk de doodschuld op te eisen van een ter dood veroordeelde 

die het land ontvlucht was. Ook was het onmogelijk om de som op de familie van de schutter 

te verhalen: de staat had de hand gelegd op al hun bezittingen en als men al geld had kunnen 

achter de hand houden, was het zeker de schuttersgilde niet die hen dat zou kunnen 

ontfutselen.60 De Beeldenstorm versterkte deze evolutie, met mogelijk rampzalige gevolgen 

voor bepaalde schuttersgilden. 

 
                                                
58 J. Moulin-Coppens, De geschiedenis van het oude Sint-Jorisgilde te Gent,, p. 146 – 147 en B. Baillieul, De 
Vier Gentse Hoofdgilden, p. 36. 
59 J. Moulin-Coppens, De geschiedenis van het oude Sint-Jorisgilde te Gent, p. 160. 
60 Ibid., p. 160. 
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1.7 Sociaal Kapitaal en Maatschappelijk Prestige 

Ondanks de oorspronkelijke militaire of politionele doeleinden waren 

schuttersgilden allesbehalve zuiver militaire organisaties. Ze functioneerden op dezelfde 

manier als veel andere stedelijke gilden: ze vormden een religieus en sociaal opvangnet 

voor hun leden. Op basis van de oude caerten of reglementen van de gilden, kunnen 

volgens Alfons Ising drie soorten verplichtingen onderscheiden worden: de 

schuttersverplichtingen, de sociale verplichtingen en de kerkelijke verplichtingen. 

1.7.1 Schuttersverplichtingen 

De schuttersverplichtingen omvatten in de eerste plaats de voorwaarden tot 

toetreding. In principe kon iedereen toetreden, maar diende men aanvaard te worden door 

de deken in het bijzijn van twee getuigen. In sommige gilden was het daarnaast vereist 

dat nieuwe gildebroeders over voldoende schietcapaciteiten beschikten. Het is 

vanzelfsprekend dat deze selectie enkel mogelijk was indien er voldoende kandidaten 

waren. Het hoeft dus niet te verbazen dat deze praktijken voornamelijk in de grote steden 

voorkwamen.61 Die vrije toetreding is een fundamenteel verschil met de ambachten. Een 

burger of schutter was nooit verplicht om lid van een schuttersgilde te worden, terwijl er 

bij ambachten sprake was van gildedwang. Wie een stiel wou uitoefenen, had geen 

andere keuze dan zich aan te sluiten bij een ambacht. De vrije toetreding had echter ook 

negatieve gevolgen. In sommige perioden kwamen bepaalde schuttersgilden met een 

onvoldoende ledenaantal te zitten en diende men beroep te doen op het schepencollege 

om het lidmaatschap aantrekkelijker te maken.62 

Behendigheid met de boog was echter niet voldoende voor lidmaatschap in een gilde. 

Van de schutters werd keurig en onberispelijk gedrag verwacht. Een nieuw lid moest in 

de eerste plaats van goede naam en faam zijn, wat heel wat verschillende betekenissen 

kreeg. Zo was het verboden om te vloeken, te liegen, op de vuist te gaan, messen te 

 
                                                
61 A. Ising, Met vliegend vaandel en slaande trom, p. 21. 
62 M. Lemahieu, Het wezen van de eerste Vlaamse schuttersgilden,, p. 66. 
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trekken en te schelden.63 Van Autenboer stelt daarnaast dat in sommige gilden de 

kandidaat geen overspel mocht plegen en niet ongehuwd mocht samenleven. Dat hing 

nauw samen met de tweede morele voorwaarde voor lidmaatschap: katholiek zijn. Men 

diende de Rooms-katholieke religie aan te hangen, anders kwam men er niet in. Met de 

opkomst van nieuwe religieuze ideeën in de loop van de zestiende eeuw, met de 

godsdiensttroebelen tot gevolg, mag aangenomen worden dat die religieuze pijler van het 

gildeleven in toenemende mate problematisch werd. 

Schuttersgilden hielden jaarlijks een wedstrijd waarbij alle leden hun beheersing van 

het wapen dienden te demonstreren. Reintges ziet hier zelfs een oude Germaanse traditie 

in, refererend naar elfde- en dertiende-eeuwse bronnen uit Finland en Silezië. Dit lijkt 

nogal vergezocht, maar zeker is evenwel dat het papegaaischieten ouder is dan de 

schuttersgilde zelf.64 Bij een schutterswedstrijd schoten de deelnemers naar een 

nagemaakte vogel (gaai) die ze van een hoge mast of klokkentoren moesten schieten. Na 

afloop volgde gewoonlijk een koningsmaal (teren) met alle leden, waarvoor in de steden 

vaak een subsidie in de vorm van geld of wijn werd verkregen.65 De winnaar van dit 

papegaaischieten of koningschieten mocht zich een jaar lang schutterskoning noemen en 

indien iemand er drie jaar op rij in sloeg als eerste de vogel te schieten, werd hij benoemd 

tot keizer. De koning was een centraal figuur in het gilde: hij werd betrokken bij het 

bestuur en genoot allerlei voorrechten die verschilden van plaats tot plaats. Daarnaast 

trad hij naar buiten als het gezicht van de schutters, wat geïllustreerd werd door zijn 

attributen, die uit een zilveren mantel, een schuttersketen en een scepter bestonden.66 

Vanaf de veertiende eeuw ontwikkelde zich een frequente uitwisseling tussen 

schuttersgilden van de voornaamste steden van de Lage Landen. De schutters kwamen 

samen om hun schuttersvaardigheden te demonstreren in groots opgezette feestelijke 

competities. Net als het jaarlijkse papegaaischieten waren het ook culturele 

evenementen.67 Een dag voor de wedstrijd traden de uitgenodigde schutters ‘vorstelijk’ 

de stad binnen. Waar het gebruik van het schoon inkomen volgens Alfons Ising in het 

begin van de vijftiende eeuw nog behoorlijk bescheiden was, evolueerden de 

 
                                                
63 A. Ising, Met vliegend vaandel en slaande trom,  p. 21. 
64 M. Lemahieu, Het wezen van de eerste Vlaamse schuttersgilden, p. 68. 
65 A. Ising, Met vliegend vaandel en slaande trom, , p. 21. 
66 P. Knevel, Burgers in het Geweer, p. 271. 
67 R. Stein, “An Urban Network in the Low Countries”, p. 53. 
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schuttersoptochten in de loop van de vroegmoderne tijd tot ware praalstoeten waarbij de 

schutters zich toonden in al hun glorie.68 Ze werden vergezeld door ruiters, muzikanten, 

narren en toneelspelers. Niet enkel de schutters, maar ook de stad die onderdak bood aan 

de competitie, investeerde sterk in vertoon, vooral in het decoreren van de straten. Om 

het monotone karakter verder te doorbreken werden daarnaast tal van andere 

evenementen opgezet. Er werd voor muziek gezorgd en meegereisde toneelafdelingen 

van de schuttersgilden of rederijkers voerden esbattementen en zinnespelen op. Naast 

prijzen voor de beste schutters tijdens de competitie werden vaak ook prijzen uitgereikt 

voor wie het mooiste spel opvoerde, het best gekleed was of de mooiste intrede had. Ook 

de slechte schutter werd ‘beloond’: hij kreeg een zwijn dat hij met zich mee moest 

nemen, tot groot leedvermaak van het publiek.69 

Terwijl de gilden er alles aan deden om hun eer en reputatie te verbeteren gedurende 

het hele toernooi, waren het toch vooral de intochten die de ultieme opportuniteit waren 

voor het illustreren van burgerlijke trots, het versterken van stedelijke eer en de ultieme 

kans om eer te verwerven door hun performance. Net als plechtige intochten van vorsten 

en andere hoogwaardigheidsbekleders als landvoogden krachtige middelen waren voor 

het communiceren van identiteiten en politieke boodschappen, moeten de intreden bij 

schutterswedstrijden gezien worden als uitgelezen gelegenheden voor steden om hun 

reputatie, glorie en status te illustreren.70  

De competities van de schutters evolueerden gaandeweg tot grote stedelijke 

evenementen die burgerlijk prestige demonstreerden en hun interstedelijke karakter droeg 

bij om wrijvingen tussen de steden te kanaliseren. De regionale competities droegen bij 

tot de verspreiding en de creatie van stedelijke, burgerlijke waarden, die vervat zijn in de 

concepten civic religion en bonum commune. Met dat eerste begrip wordt een cultuur 

bedoeld die religieuze, sociale en politieke waarden combineerde, een collectieve, 

figuratieve religie  bedoeld om de stedelijke bevolking te pacificeren en de liefde voor de 

stad en voor God te vermeerderen. Bonum commune slaat dan weer op de combinatie van 

individuele waarden als ijver, wijsheid, sociale mobiliteit en zelfhulp met meer 

 
                                                
68 A. Ising, Met vliegend vaandel en slaande trom, p. 22. 
69 P. Knevel, Burgers in het Geweer,  p. 40 – 42. 
70 L. Crombie, "From War to Peace.", p. 274. 
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collectieve stedelijke waarden.71 Burgerlijke waarden als eer (corporatief of stedelijk) en 

broederschap werden voortdurend vermeld in de uitnodigingen aan de deelnemende 

gilden. Wedstrijden draaiden niet enkel rond het oefenen in het schieten, maar over het 

onderhouden van feestelijke en sociale relaties over heel Vlaanderen.72 

1.7.2 Sociale Verplichtingen 

De sociale verplichtingen omvatten een aantal gedragsregels en het stellen van 

daden die bijdroegen tot de sociabiliteit binnen de gilde. Bij de toetreding van een nieuw 

lid werd deze verplicht tot het geven van een traktatie of vergansing en het betalen van 

een bepaald bedrag aan inschrijvingsgeld, ook bekend als de doodschuld.73 Dit hield in 

dat na de dood van het lid een bepaald bedrag aan het gilde werd toegekend. Men bleef 

immers lid tot men stierf, want die begrafeniswaarborg was een van de hoekstenen van de 

organisatie van de schuttersgilden.74 De grootte van de doodschuld verschilde afhankelijk 

van de gilde en de tijdsperiode en kon in sommige gilden ook vereffend worden in de 

vorm van was of het geven van een maaltijd of drank.75 Vanzelfsprekend was dan ook dat 

iedereen aanwezig was op de begrafenis van een overleden schutter. Ook de echtgenote 

en de kinderen van een schutter konden op een waardig afscheid rekenen. De 

reglementen van de schuttersgilden schreven voor hoe eerbetoon moest gebracht worden 

aan de overledenen en hoe hun nagedachtenis in stand moest gehouden worden.76 Van 

Autenboer meldt dat er slechts één geldig excuus was om dit niet te doen: het uitbreken 

van een pestepidemie. Hoe dan ook werden al deze verplichtingen doorgaans strikt 

aangehouden, en bij het niet naleven was men verplicht een boete te betalen, die kon 

bestaan uit geld of het houden van een bedevaart ter boetedoening.77 

Na begrafenisplechtigheden kwamen de schutters doorgaans samen om onder het 

drinken van een glas hun verlies te verwerken. Eten en drinken behoorden nu eenmaal tot 

de voornaamste activiteiten van de schutters, zeker na het wegebben van hun politionele 

 
                                                
71 A.-L. Van Bruaene, "'A Wonderfull Tryumfe, for the Wynning of a Pryse': Theater and the Urban Network in 
the Southern Low Countries, ca. 1450 - 1650," Renaissance Quarterly 59, no. 2 (2006), p. 396 – 397. 
72 L. Crombie, "From War to Peace.", p. 299 – 300, 308 – 309. 
73 A. Ising, Met vliegend vaandel en slaande trom,  p. 21. 
74M. Lemahieu, Het wezen van de eerste Vlaamse schuttersgilden,, p. 67.  
75 E. Van Autenboer, Kaarten, p. 451. 
76 A. Ising, Met vliegend vaandel en slaande trom, p. 21. 
77 E. Van Autenboer, "De Schuttersgilden uit het Oude Hertogdom Brabant en de Contrareformatie.", p. 23. 
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en militaire functie. Hoewel deze stelling kort door de bocht is, is ze niet helemaal 

ongegrond. Veel activiteiten werden afgesloten met een goed glas of een maaltijd en de 

officieren losten geschillen tussen leden op door het samen drinken van een glas wijn.78 

Zo maakt Van Autenboer in zijn standaardwerk over de kaarten of reglementen van de 

schuttersgilden melding dat het ook de gewoonte was dat wanneer een schutter trouwde, 

hij de andere leden van het gilde uitnodigde. Een gildebroeder mocht die uitnodiging dan 

ook niet weigeren, net zoals afwezigheid bij de begrafenis van een medeschutter niet 

getolereerd werd. Van de bruidegom werd dan wel een wederdienst verwacht die kon 

bestaan uit het betalen van een som geld of handschoenen aan de gilde. De meest 

voorkomende tegenprestatie bestond echter uit het trakteren op bier.79  

De schutters versterkten hun banden door samen te eten en te drinken. Dit gebruik was 

echter allerminst exclusief voor de schuttersgilden, ook andere organisaties zoals 

ambachten en rederijkers kenden dergelijke maaltijden.80 Gildemaaltijden waren echter 

geen onschuldige staaltjes van collectief gedrag. Ze waren essentieel binnen het kader 

van de stedelijke samenleving en waren bovendien van cruciaal belang  bij het 

bevorderen van de identiteit ten opzichte van andere steden binnen het netwerk en vooral 

het platteland.81 In een studie van de maaltijden van de schuttersgilden te Brugge in de 

late middeleeuwen beargumenteert Laura Crombie dat de schuttersmaaltijden belangrijk 

waren om verschillende redenen. In de eerste plaats illustreerden ze de status en de 

weelde van de schutters, wat blijkt uit het feit dat kosten noch moeite gespaard werden 

om goeie wijnen en dure vleessoorten op het menu te zetten. Ook Paul Knevel komt tot 

een dergelijke conclusie. Hij stelt dat de maaltijden gekenmerkt werden door 

verschillende gangen en soms zelfs overdaad, zonder dat het ordinaire braspartijen 

werden. Aldus waren de maaltijden van de schutters een vorm van conspicuous 

consumption. De voorkeur voor bepaalde soorten voedsel en voor exclusieve wijnen was 

verbonden met het geloof dat wat iemand eet, zijn natuur bepaalt.82 De schutters trachtten 

hun status en prestige te illustreren aan de hand van hun culinaire keuzes. 

 
                                                
78P. Knevel, Burgers in het Geweer, p. 297 – 298. 
79 E. Van Autenboer, Kaarten, p. 426 – 428. 
80 L. Crombie, "From War to Peace.", p. 174. 
81 P. Stabel, Dwarfs Among Giants, p. 222. 
82 R. Van Uytven, "Showing off One's Rank in the Middle Ages " in Showing Status, ed. W. P. Blockmans en A. 
Janse (Turnhout: Brepols, 1999), p. 27. 
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Daarnaast diende gezamenlijk eten en drinken als symbool voor gemeenschapszin en 

had het voor de leden van de groep een integrerende en definiërende functie. Het 

onderscheidde ‘wij’ van ‘zij’.83 Die gemeenschap kon ook leden van buiten de stad 

bevatten. Ook schutters uit andere steden en edellieden schoven mee aan. De 

gemeenschap verwelkomde nieuwe leden binnen de schuttersgilde en moedigde haar 

leden aan de begrafenis van een overleden schutter bij te wonen, hun eerbetuigingen uit 

de drukken en hem te herinneren.84 Die idee wordt bevestigd door contemporaine 

waarnemers. Zij meenden eveneens dat vriendschap kon voortkomen en versterkt worden 

door samen te eten, wijn te drinken en speciale drinkbekers door te geven.85 

De maaltijden brachten de leden van de gilden samen en konden op die manier de 

gemeenschap binnen de schuttersgilde versterken en haar leden verenigen. Toch was de 

onderlinge hiërarchie binnen de schuttersgilden te merken tijdens de maaltijden. Ondanks 

alle goeie bedoelingen van gemeenschap en de grote som geld die gespendeerd werd aan 

voedsel, waren de maaltijden van de schuttersgilden volgens Crombie allerminst uitingen 

van gelijkheid.86 Uit de verdeling van de zitplaatsen bij maaltijden van de schuttersgilden 

in Holland leidt Paul Knevel eveneens af dat de hoofdofficieren zich in de loop van de 

zestiende en zeventiende eeuw steeds meer begonnen af te zonderen van de 

onderofficieren en de gewone leden.87 

1.7.3 Religieuze Verplichtingen 

Het religieuze aspect was niet onbelangrijk in het gildeleven van de schutters. De 

schuttersgilden hadden een rijk gevuld gemeenschapsleven dat met de kerkelijke kalender 

en de levenscycli van hun leden verbonden was.88 Vaak beschikten ze over een eigen 

kapel ter ere van hun patroonheilige in een van de lokale kerken of in het gildehof. 
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Bovendien namen ze ook deel aan religieuze plechtigheden.89 Zo was het, net als bij heel 

wat ambachten, de gewoonte om de feestdag van de patroonheilige gepast te vieren. 

Doorgaans ging die van start met een misviering, gevolgd door een vergadering van de 

schutters en werd de dag besloten met een gezellig samenzijn of een maaltijd.90 De 

schutters vereerden eveneens religieuze processies met hun aanwezigheid en dan was het 

van belang zich niet als een zootje ongeregeld te vertonen. Zo meldt Van Autenboer dat 

de leden door de kaarten verplicht werden schutterlijk te gaan. Elke schutter diende dus 

in vol ornaat en met zijn wapens mee te gaan in de processie.91 

1.7.4 Prestige en Patronage 

De schuttersgilden in de Zuidelijke Nederlanden hadden een bijzondere relatie met 

de autoriteiten. Al sinds het begin van hun regeerperiode toonden de Bourgondische 

hertogen een opmerkelijke belangstelling in deze stedelijke genootschappen met hun 

elitaire lidmaatschap en militaire ethos.92 De hertogen verleenden privileges aan heel wat 

schuttersgilden die in ruil konden opgeroepen worden om militaire dienst te doen. Het 

voornaamste motief voor de steun was echter de mogelijkheid om tot de netwerken van 

de stedelijke elites door te dringen. Naast privileges die ze gemeen hadden met andere 

stedelijke gilden en ambachten, zoals het recht om uniformen te dragen, het recht om in 

publieke processies of vieringen te figureren en het recht om kapellen te hebben in de 

belangrijkste parochiekerken, kregen de schutters van de hertogen meer bijzondere 

rechten. Het meest opmerkelijke hiervan is het recht om wapens te dragen en te 

gebruiken in het openbaar, legale immuniteit wanneer een lid ten gevolge van een 

schietongeluk overleed en geschenken in de vorm van bier en wijn.93 Een bijzondere 

gunst die de overheid verleende, was het verminderen van de lasten die de gildebroeders 

hadden tegenover het ambacht waarvan ze eveneens lid waren. Dit is niet onbelangrijk, 
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91 E. Van Autenboer, Kaarten, p. 396 – 405. 
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want deze gunst zou later meer dan eens moeilijkheden en zelfs processen tussen gilden 

en ambachten met zich meebrengen.94 

De Bourgondische hertogen werden in de loop van de vijftiende eeuw zelfs erelid van 

schuttersgilden in de hele Nederlanden en soms namen leden van het hof zelfs deel aan 

schutterswedstrijden. Die praktijk werd voortgezet door hun Habsburgse opvolgers.95 

Over de rol van Albrecht en Isabella zal in het laatste deel van deze masterproef 

gesproken worden. Ook de stedelijke autoriteiten hadden aandacht voor de schutters en 

schonken ze allerhande voorrechten en giften in de vorm van wijn, laken en geld. De aard 

van deze giften en het feit dat geen andere stedelijke groepen dergelijke steun kregen, 

wijst op de grote waarde die de schutters toebedeeld kregen. Hoewel niet alle steden hun 

schuttersgilden op dezelfde manier steunden, was het niet ongebruikelijk dat ze de 

schuttersgilden gronden ter beschikking stelden in belangrijke delen van de stad. In ruil 

voor zo’n steun werd natuurlijk iets terug verwacht. Net als de hertogen aanvankelijk 

militaire dienst verwachtten van de schuttersgilden, wilden de stedelijke autoriteiten een 

beroep doen op de schutters voor politionele en militaire doeleinden, bijvoorbeeld om in 

tijden van oproer en oorlog dienst te doen in de stadsverdediging. Vaak werden ze zelfs 

verboden de stad te verlaten in tijden van crisis en werden ze beschouwd als bewakers 

van de vrede.96 

De gelegenheden waarop de uitzonderlijke relaties tussen schuttersgilden en hun 

machtshebbers het sterkst tot uiting kwamen, waren de blijde intreden van de vorst in de 

steden van de vroegmoderne tijd. Die boden zowel hof als stad, inclusief individuele 

burgers, een uitgelezen gelegenheid om hun welvaart en hun goede relaties te illustreren. 

Zowel de Bourgondische als Habsburgse vorsten besteedden aandacht aan imagebuilding 

door deel te nemen aan de culturele expressies van de steden. Zo trachtten ze het imago 

van capabele en devote heersers te verspreiden en de loyaliteit van het volk te 

verzekeren.97  
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1.7.5 Communicatie, Propaganda, Spektakel 

Vanaf de veertiende eeuw besteedden heersers aanzienlijke aandacht aan het 

demonstreren van hun status en idealen aan het brede publiek.98
 Recentelijk werd heel 

wat onderzoek gevoerd naar dat burgerlijk en vorstelijk ritueel in de Habsburgse en 

Bourgondische Nederlanden en werd de uitzonderlijke aard van de ontmoetingen tussen 

het hof en de stedelingen erkend. Toch ontbreekt vaak het langetermijnperspectief. Een 

uitzondering is Hugo Soly, die de plechtige intochten van de vorst in de steden van de 

Zuidelijke Nederlanden bestudeerde op de overgang van de middeleeuwen naar 

vroegmoderne tijd. Aangezien de macht van de vorst nog grotendeels een leenrechtelijke 

basis had, was het van groot belang voor de soeverein om alle banden van trouw op zijn 

persoon te richten en zich te doen erkennen als de personificatie van orde, recht en 

welzijn. Soly’s centrale vaststelling is dat de Blijde Intreden gaandeweg evolueerden van 

momenten van communicatie tussen de vorst en zijn onderdanen tijdens de vijftiende 

eeuw, naar vorstelijke propaganda vanaf de regeerperiode van Karel V, om uiteindelijk 

zijn politieke betekenis te verliezen en te verworden tot louter spektakel.99 De vorstelijke 

intochten evolueerden van een krachtig wapen voor identiteitsvorming tot een handig 

maar weinig betekenisvol medium om indruk te maken op de onderdanen.100 

Elodie Lecuppre-Desjardin concludeert in haar studie over politieke communicatie in 

de Bourgondische Nederlanden tussen 1100 en 1800 dat de Blijde Intreden voor alle 

partijen een belangrijke gebeurtenis waren. De stedelingen klampten zich vast aan 

rituelen die hun privileges moesten weerspiegelen, terwijl de landheer de formele aard 

van het eerbetoon trachtte te gebruiken om zijn leenheerlijke macht om te zetten in 

soevereiniteit. Het beeld van de steden die zich verzetten tegen een op steeds meer macht 

beluste vorst  klopt niet volgens de auteur. Voor alles streden de steden voor het behoud 

van hun eigen vitale belangen en privileges en waren ze zo veeleer een bondgenoot van 

de vorst.101 Hoewel dat vaak de bedoeling was, losten publieke plechtigheden problemen 
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niet op volgens Lecuppre-Desjardin. Ze toonden eerder de aard van de protagonisten en 

hun onderlinge relaties. Aan de ene kant de vorst die zijn populariteit bevestigd wou zien 

en de banden met zijn onderdanen wou versterken door het delen van een 

gemeenschappelijke cultuur. Aan de andere kant bood het individuen en groepen de kans 

zich te plaatsen in de publieke ruimte en hun positie in de stedelijke hiërarchie te tonen. 

Stedelijke rivaliteiten konden beslecht worden aan de hand van symbolische competitie 

die eenieder de kans bood zijn status en macht te uiten in het openbaar. De volgorde van 

de groepen in de processies en de prijzen die werden uitgereikt voor de beste 

versieringen of esbattementen weerspiegelden de onderlinge conflicten in stad of regio.102 

1.7.6 Theaterstaat 

In zijn onderzoek naar het publieke ritueel tijdens de Bourgondische periode past 

Peter Arnade het concept van de theaterstaat, ontwikkeld door Clifford Geertz met 

betrekking tot negentiende-eeuws Bali, toe op de laatmiddeleeuwse Nederlanden. De 

Bourgondische vorsten stelden zich als prioriteit hun onderdanen te bespelen en 

dramatiseerden hun onderlinge communicatie met vorstelijke intreden, dynastieke 

huwelijken en doopplechtigheden, maar ook religieuze processies, schutterscompetities 

en rederijkerswedstrijden.103 Dergelijke rituelen werden reeds uitvoerig bestudeerd door 

sociale historici, net als de stedelijke organisaties, zoals de schuttersgilden, die 

gepatroniseerd werden door het hof. De Habsburgse theaterstaat tussen de zestiende en de 

achttiende eeuw kreeg daarentegen vooral aandacht van kunsthistorici, wat zou kunnen 

leiden tot de conclusie dat het publieke ritueel zijn directe politieke belang had verloren. 

Recente studies hebben niettemin uitgewezen dat de vroegmoderne plechtigheden en 

andere burgerlijke festivals die bijgewoond door leden van het hof nog steeds een 

uitgelezen gelegenheid waren voor de stedelingen om hun wensen en bezorgdheden te 

uiten. Volgens Anne-Laure Van Bruaene bleven communicatie en onderhandeling dus 

inherent aan het publieke ritueel tijdens de vroegmoderne tijd.104 
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De uitstraling van weelde en het machtsvertoon dat gepaard ging met publieke rituelen 

had de bedoeling het prestige van de eigen stad in het gewest, de Lage Landen en zelfs in 

het buitenland hoog te houden. Daarnaast dienden dergelijke publieke gelegenheden ook 

tot beïnvloeding van de lokale bevolking. Enerzijds moest de belangengemeenschap 

tussen de diverse sociale groepen van de stad benadrukt worden, maar anderzijds diende 

de wezenlijke ongelijkheid tussen de verschillende segmenten van de stedelijke 

maatschappij gerechtvaardigd te worden.105 De elites wilden hun welvaart demonstreren 

aan de vorst, maar ook en vooral aan de inwoners van hun stad. Door de stedelingen te 

imponeren, confirmeerden ze hun autoriteit en versterkten ze stedelijke solidariteit.106 

Recentelijk werd de stelling dat vorstelijke intochten geleidelijk aan een zaak voor de 

elite werden betwist, zo zegt Robert Stein. De intreden worden aangewezen als een 

voortdurende gelegenheid voor lokale gemeenschappen om hun wensen duidelijk te 

maken aan de vorst, die hierin een ambigue rol speelde.107 Als geen ander pasten de 

festiviteiten in het patroon van stedelijke welvoeglijkheid en sociabiliteit. De hele 

samenleving, met de verschillende gilden aan de top ervan was betrokken in het 

organiseren van parades en tableaux vivants of het deelnemen aan het spektakel. Bij de 

organisatie van zulke publieke festiviteiten werden alle groepen binnen de samenleving 

betrokken. Gaandeweg groeide  bovendien een zekere concurrentie tussen de 

verschillende gilden, districten, rederijkerskamers, en broederschappen binnen de stad en 

tussen steden onderling voor de beste ontvangst van de vorst.108 Als het gezicht van de 

stad en vertegenwoordigers van de stedelijke gemeenschap waren de schutters bijzonder 

geschikt voor het ontvangen van belangrijke bezoekers. 

1.7.7 Rol bij Plechtige Intreden 

Aanvankelijk had de aanwezigheid van de schuttersgilden bij de plechtige intochten 

voornamelijk een militaire functie. De schutters beschermden de vorst tijdens zijn bezoek 

en begeleidden hem niet alleen in de stad, maar escorteerden hem ook naar de volgende 
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stad op zijn tocht. Het feit dat de veiligheid van de vorst en zijn gevolg in de handen van 

de schutters werd gelegd, wijst op het grote belang dat aan hen gehecht werd. In de loop 

van de vijftiende eeuw evolueerde hun rol binnen het spektakel van de blijde intreden 

naar een ceremoniële functie. Die hield onder andere het vuren van welkomstschoten en 

het vormen van een erehaag langs het parcours in.109 Hoewel de rol van de schutters 

binnen het geheel van de plechtige intochten een schakel in een groter geheel was, was 

hun optreden niet zonder betekenis. Eerbetoon aan de vorst en de eer van de stad lagen in 

elkaars verlengde en de schutters representeerden bij dergelijke gelegenheden de 

stedelijke gemeenschap in haar meest glorieuze verschijning.110 

Een manier voor de schutters om zich te onderscheiden tijdens belangrijke momenten als 

Blijde Intreden, wedstrijden en processies was aan de hand van hun kledij. Uit stadrekeningen 

blijkt volgens Marijke Carasso-Kok dat stoffen in felle, agressieve kleuren werd aangekocht 

voor het vervaardigen van schuttersuniformen.111 De kledij die de schutters droegen tijdens 

competities en plechtige intochten waren krachtige communicatiemiddelen, hetgeen nog 

versterkt werd als de uniformen versierd waren met hertogelijke emblemen. De verschillende 

gilden die deelnamen aan grote interregionale competities gebruikten hun kledij niet enkel om 

hun welstand te uiten en eigen aanzien te verhogen, maar ook om sociale, stedelijke en 

burgerlijke trots uit te stralen.112 Opvallend is het onderscheid tussen de officieren en de 

gewone leden van de schutterijen in de Republiek. Als belangrijke leden van de stedelijke 

gemeenschap waren de luitenanten, kapiteins en sergeanten afkomstig uit de politieke elites 

en de welgestelde burgerij. Ze waren opvallende publieke figuren, met hun dure kleren, 

gekleurde sjerpen en gedecoreerde wapens. Ze straalden waardigheid en prestige uit, wat hen 

de personificatie van de burgerwacht maakte (cfr. infra).113 

Ook andere symbolen werden gemanipuleerd om burgerlijke identiteit te illustreren om 

zich te onderscheiden bij de intochten van grote schietwedstrijden. Dit kon gaan om vaandels 

van de patroonheilige van stad of gilde, maar ook andere betekenisvolle objecten zoals het 

wapen van de stad of dat van de hoofdman van de schutters. Zo droeg het Gentse Sint-

Jorisgilde naast een banier van zijn patroonheilige ook banieren van de stad Gent en de Graaf 
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van Vlaanderen.114 Dergelijke voorstellingen overschaduwden zelfs de Blijde Inkomsten van 

de vorst, met honderden gewapende mannen en volgelingen, paarden, wagens, toneelspelen 

en zelfs zilverwerk.115 De status van de officieren werd ook versterkt op andere wijzen. 

Gedichten prezen hun moed en zelfopoffering en speciale kerkbanken (de krijgsraadbanken) 

waren voor hen voorbehouden.116 

1.8 De Schuttersgilden in Antwerpen, Gent en Brussel 

Teneinde een helder beeld te hebben van de positie van de schuttersgilden in 

Antwerpen, Brussel en Gent in de tweede helft van de zestiende eeuw wordt hier aandacht 

besteed aan hun ontstaan, evolutie en onderscheidende kenmerken. 

1.8.1 Gent 

Aan het begin van de Nederlandse Opstand telde Gent drie schuttersgilden. De Sint-

Joris- en Sint-Sebastiaansgilde (1322) stammen reeds uit het begin van de veertiende eeuw en 

behielpen zich respectievelijk van de voet- en de handboog. Aan het eind van de vijftiende 

eeuw kwam daar, onder invloed van ontwikkelingen in de oorlogsvoering en bewapening, de 

Sint-Antoniusgilde (1488) van de kolveniers of busschieters bij en tot slot werd in 1613 de 

schermersgilde van Sint-Michiel erkend met steun van de aartshertogen Albrecht en Isabella. 

De Gentse schuttersgilden waren allen hoofdgilden, wat betekende dat ze bevoegdheden 

hadden over alle andere schuttersgilden met hetzelfde wapenschild en dezelfde patroonheilige 

in een bepaald geografisch gebied.117 Kleinere gemeenschappen deden er goed aan 

toestemming tot oprichting en goedkeuring van hun kaart of reglement aan een hoofdgilde te 

vragen. Indien een lid van onderschikte gilde het reglement overtreden had en niet akkoord 
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ging met de opgelegde straf, kon hij in beroep gaan bij de hoofdgilde.118 De hoofdgilden 

werden van elkaar onderscheiden door het wapen dat ze hanteerden en traditioneel was er een 

onderlinge hiërarchie op basis van het jaar waarin ze ontstonden.119 Meestal ontstonden de 

voetbooggilden het vroegst. Lidmaatschap was vaak voorbehouden aan de elite door de hoge 

kostprijs van de boog. Na enige tijd was er een soort verruiming dankzij de goedkopere 

handboog, waardoor ook andere burgers zich in schuttersgilden verenigden.120 

Over de oorsprong van de eerste schuttersgilden in Gent is er, net als voor de rest van 

Vlaanderen en Brabant, veel onduidelijkheid. De eerste sporen voor Gent zijn terug te vinden 

aan het eind van de dertiende of het begin van de veertiende eeuw. Dit was niet toevallig een 

periode waarin ook de vroegste ambachtsgilden zich begonnen te organiseren. De Sint-

Sebastiaansgilde kan het oudste reglement voorleggen, verleend door Graaf van Vlaanderen 

Lodewijk van Male en verwijzend naar een eerder goedgekeurd reglement door zijn vader 

Lodewijk van Nevers. Zo kan de oorsprong van de gilde rond 1322 of vroeger gelegd worden. 

Van de Sint-Jorisgilde is reeds sprake in een stadsrekening uit 1314-1315, maar opmerkelijk 

genoeg dateert het eerste reglement pas uit 1364 en is er geen verwijzing naar eerdere versies. 

De schepenen van de Keure traden op als oppervoogden van de gilden en in hun bloeiperiode 

was er sprake van een echte wisselwerking tussen stadsbestuur en schuttersgilden.121 

Vanaf de vijftiende eeuw waren de gilden ook financieel afhankelijk van de stad, in ruil 

voor ordehandhaving en militaire steun. Ook de grote (interstedelijke) schutterswedstrijden – 

en feesten vonden vanzelfsprekend plaats met de goedkeuring en steun van het stadsbestuur, 

temeer aangezien dergelijke gelegenheden ook voordelig waren voor de plaatselijke 

economie. Naarmate het moeilijker werd om de doodschulden te innen, nam die 

afhankelijkheid toe. 122 

Sinds 1423 werd de voorschepen van de Keure als euverdeken van de Sint-Jorisgilde 

aangesteld en de tweede schepen werd onderdeken. Dit was een handige tactiek van de gilde. 

Indien de schepenen nog geen lid waren, kregen ze voldoende tijd om zich in te schrijven en 

zo dus een doodschuld te betalen. Bij dergelijke prominente personen lag die vrij hoog en 
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bovendien bracht hun lidmaatschap prestige en steun van het stadsbestuur met zich mee.123 

Bovendien ontleende Sint-Jorisgilde haar prestigieuze status aan het feit dat ze de oudste gilde 

van de stad was.124 Heel wat belangrijke edellieden en hoogwaardigheidsbekleders waren lid: 

zowat alle heren van Bourgondië, Keizer Karel V en zijn zoon Filips II en landvoogdes Maria 

Van Hongarije, maar even goed belangrijke figuren in de Nederlandse Opstand als de  heren 

van Egmond en Hoorn, Willem Van Oranje en Marnix van Sint-Aldegonde.125 De Sint-

Jorisgilde vestigde zich in de Hoogpoort, terwijl de Sint-Sebastiaansgilde tot 1548 aan de 

Koepoort, vlakbij de Sint-Baafsabdij, gevestigd was.126 Toen het nabijgelegen 

Spanjaardenkasteel op bevel van Karel V werd opgetrokken ter onderdrukking van de Gentse 

opstandigheid van 1540 en ultieme vernedering van de Gentenaars, gingen de schutters op 

zoek naar een nieuwe locatie om hun schietoefeningen te houden. In 1548 verzochten ze aan 

de schepenen om zich te vestigen aan de Kouter. Na enige onderhandelingen kregen ze de 

toestemming er een nieuw gildehof bouwden, waarvoor volgens Frans De Potter kosten nog 

moeite gespaard werden. Ter financiering werden de gronden van het oude schuttershof 

verkocht.127  

Onder de hoede van de ‘oude’ gilden ontstonden in de loop van de vijftiende eeuw ook 

jonge gilden van Sint-Joris en Sint-Sebastiaan, bedoeld om jongeren in staat te stellen te 

oefenen met de voet- of handboog. Vanaf een zekere leeftijd konden ze dan opgenomen 

worden in de oude gilde. De jonge gilden waren dan wel afgesplitst van hun moedergilden, 

toch waren ze er volledig afhankelijk van. De oude gilde stelde de bestuurders van de jonge 

gilde aan, hield haar inkomsten en uitgaven nauwgezet in de gaten, zorgde ervoor dat de 

discipline en tucht in stand bleven en zorgde ervoor dat de jonge gilde de wetten naleefde.128 

Bij de voetboogschutters van Sint-Joris verleende de deken ieder jaar de toestemming aan de 

drie beste schutters om over te gaan naar de oude gilde. De eed diende echter ook steeds zijn 

goedkeuring te verlenen.129 

Waar de twee oudste gilden van de stad bij hun oprichting een hoofdzakelijk militaire 

functie hadden, was die minder uitgesproken op het moment van oprichting van de Sint-
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Antonius- en Sint-Michielsgilde. Aanvankelijk was die idee er nog bij de kolveniers van Sint-

Antonius, getuige hun oorspronkelijke standplaats in Einde Were. Daar bevonden zich de 

stadsgrenzen in de richting van Brugge en werden in tijden van pestepidemieën besmette 

personen afgezonderd. De aard van de locatie verhinderde de groei van de gilde en vanaf 

1532 namen ze hun intrek achter het Prinsenhof. Wanneer extra wacht nodig was, kon beroep 

gedaan worden op de kolveniers, maar verder oefenden ze vooral hun kunde met de hant-

coleuvre en deden ze aan vrije jacht op niet-beschermde vogelsoorten. Dat was een belangrijk 

voorrecht dat hen door Karel V verleend werd en geldig bleef tot de afschaffing in 1703. Net 

als de andere gilden ontvingen ze voor sommige schietingen, banketten, feesten en kledij 

financiële steun van de stad.130 

In 1613 kreeg een reeds bestaande groepering van schermers, voortkomend uit de Gentse 

schermschool, officiële erkenning als de Sint-Michielsgilde. Die naamgeving was zeer 

symbolisch, want in de contrareformatie gold de aartsengel Michaël als de verdelger van de 

ketters. Met enige moeite ontving de nieuwe gilde dezelfde rechten als de andere gilden van 

de stad.131 De leden bestonden uit drie groepen: de effectieve leden, de ereleden en de 

jonckheit. Die laatste waren de zonen van schermers die in afwachting van volwaardig 

lidmaatschap hun schermkunsten oefenden. De effectieve leden waren een elitegroep binnen 

de gilde. Zij waren een geprivilegieerde groep van honderd keurlijke mannen die vrijgesteld 

waren van de burgerwacht.132 Om dit te bekomen, moest een grote som betaald worden, 

waardoor enkel de meest kapitaalkrachtigen in aanmerking kwamen. Hierdoor kreeg de groep 

een exclusieve en elitaire neiging. Tijdens de Blijde Intreden van vorsten hadden ze het 

privilege de vorst of zijn vertegenwoordigers te escorteren met een brandende kaars in de 

hand. Dat voorrecht deelden ze met geen enkele andere gilde, die echter ook verplicht waren 

om deel te nemen aan processies en intochten.133 De honderd keurlijke mannen van de Sint-

Michielsgilde vormden ook een eigen elitekorps dat naast de burgerwacht instond voor de 

ordehandhaving in de stad. Net als de kolveniers moesten ze daarenboven hulp verlenen in 
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geval van brand.134 Volgens Beatrix Bailleuil was geen enkele andere gilde zo nauw en 

blijvend betrokken bij politionele opdrachten als de Sint-Michielsgilde.135 

1.8.2 Antwerpen 

Geen enkele andere Brabantse stad kende een zo sterk doorgevoerde organisatie van 

schuttersgilden als Antwerpen.136 De zes Antwerpse gewapende gilden waren geen 

hoofdgilden en waren dus theoretisch gezien onderworpen aan het gezag van de Leuvense 

hoofdgilden. De Antwerpse gilden werden echter gekenmerkt door een grote mate 

onafhankelijkheid en deden slechts zelden een beroep op het Leuvense gezag. Wel erkenden 

ze de autoriteit van de Antwerpse wethouders, die erover waakten dat de schuttersgilden niet 

te zelfstandig werden.137 Naast de zes gewapende gilden kenden de Antwerpse gehuchten en 

buitengemeenten ook een aantal kleinere schuttersverenigingen, die ondergeschikt waren aan 

de gilden van stad. Die subalterne gilden mochten niet deelnemen aan de landjuwelen en 

schutterswedstrijden, maar gingen wel met elkaar in competitie in kleinere wedstrijden.138 

Aangezien er weinig is overgeleverd over deze subalterne schuttersgilden, wordt hier 

gefocust op de zes gewapende gilden van de stad Antwerpen. Net als in Gent zijn het ook in 

Antwerpen de voet- of kruisboogschutters van de Oude Voetboog (later  kwam het gebruik 

van de benaming Sint-Jorisgilde frequenter voor) die in 1306 als eerste erkend werden met 

een schepenbrief. Volgens Floris Prims zou de Oude Voetboog vermoedelijk zelfs al in 1289 

ontstaan zijn door een stedelijk en democratisch initiatief, terwijl bepaalde overleveringen de 

oorsprong zelfs in 1181 situeren.139  Aan haar status van oudste gewapende gilde ontleende de 

Oude Voetboog een groot deel van zijn prestige. De kruisboogschutters  namen de 

voornaamste plaatsen in bij processies en het was hun voorrecht om de hertog van Brabant te 

beschermen wanneer hij in Antwerpen verbleef. Bovendien escorteerden ze hem naar 

Mechelen wanneer hij terugkeerde naar Brussel of Leuven. Te Mechelen nam de plaatselijke 

Oude Voetboog het van hen over. Het hoofdmanschap van de Oude Voetboog was 

voorbehouden aan Buitenburgemeester van de stad Antwerpen. Als hoofd van de politie en 
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burgerwacht werd hij gekozen uit de belangrijkste poorters van de stad, zonder inmenging van 

de raad. De idee was dat hij de gilden zou kunnen aanvoeren in geval van dreiging.140 

Rond 1340 werd de Oude Handboog opgericht en iets later werd ontstond ook de Jonge 

Voetboog, die volledig aan de controle van het bestuur van de Oude Voetboog was 

onderworpen.141 Samen waren de drie oudste schuttersgilden van de stad 130 man sterk. 

Iedere nacht hielden zeven schutters de wacht aan het stadshuis.142 De drie andere gewapende 

gilden ontstonden aan het einde van de vijftiende eeuw, wat volgens Marc De Schrijver geen 

toeval is. In contrast met andere belangrijke steden als Gent en Brugge, was Antwerpen toen 

immers trouw aan het Bourgondische gezag en verleenden deze gretig steun om de militaire 

macht van haar steden te vergroten.143 De drie jongste gilden waren de Jonge Handboog (of 

de Gebroken Pese) in 1485, in 1487 de Schermersgilde die net als in Gent Sint-Michiel als 

patroonheilige had en onder meer de schermers en hellebaardiers verenigde, en nog eens twee 

jaar later  de kolveniers van Sint-Antonius Eremijt, die vooral bekendstonden onder de naam 

van de Sint-Christoffelgilde.144 Die laatsten hadden als voorrecht op te treden als lijfwacht 

van de burchtheer van Antwerpen. In die hoedanigheid maakte Willem van Oranje vaak van 

hun diensten gebruik.145 De Schermersgilde was dan weer de bijzondere wacht van de schout 

en bestond voornamelijk uit edellieden. In 1500 bekwamen zij via een octrooi om de titel 

Gilde van de Seven Ridderlijke Konsten te hanteren.146 

Naast politionele opdrachten als het houden van de wacht op markten, kaaien en aan de 

stadswallen, was het ook de taak van de gewapende gilden om te hulp te schieten in geval van 

brand. Daarnaast bood het lidmaatschap van een schuttersgilde naast plichten ook voordelen. 

Zo waren leden vrijgesteld van diensplicht in de stedelijke militie of burgerwacht. Dat was 

ook hoogst uitzonderlijk, want normaal gezien konden alle mannen tussen 18 en 60 jaar 

opgeroepen worden om te dienen. Mede daarom, maar ook omwille van het feit dat de 

gewapende gilden door hun wapendracht een te duchten groep vormden, werd hun aantal door 

het stadsbestuur of de vorst beperkt. Al naargelang de tijdsgeest en de welgezindheid van de 

machtshebbers kon het aantal schutters dan ook variëren tussen 80 en 250 mannen. Allicht ten 
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einde te ontsnappen aan deze beperking en over een reserve te beschikken in geval van 

overlijden werden de Jonge Hand- en Voetboog opgericht. Beide jonge gilden waren volledig 

ondergeschikt aan hun oude gilde.147 Net als in andere steden waren de schuttersgilden dan 

ook doorgaans gezelschappen van gegoede burgers, iets wat zich uitte in hun gildecamers. 

Dat waren de lokalen waar de samenkomsten, vergaderingen en feestmalen van de gilden 

plaatsvonden. In Antwerpen bevonden deze zich voor de bouw van het nieuwe stadhuis in 

1565 zonder uitzondering op de Grote Markt.148 

1.8.3 Brussel 

Het eerste privilege voor een Brusselse schuttersgilde werd verleend door hertog 

Wenceslaus en hertogin Johanna van Brabant in 1381. Op die manier erkenden zij de Grote 

Gilde, die volgens het document ten gevolge van een eerdere beslissing van hertog Jan I 

samengevoegd was met de kruisboogschutters die als patroonheilige de heilige Laurens 

hadden. Vermoedelijk dateert hun oorsprong uit de twaalfde eeuw.149 De Grote Gilde van de 

voetboogschutters bestond uit twee delen. Naast de eigenlijke schutters was er ook een 

gemeenschap van aangeslotenen en ereleden die louter voor het vermaak lid waren. Zij 

mochten geen uniformen dragen, maar droegen enkel het rode kapje. Om die reden werden ze 

de medegesellen van den capruynen genoemd. Men diende burger te zijn van de stad om lid te 

worden en kon pas toetreden na een aanvaardingsprocedure. Het stellen van oneervolle 

handelingen was voldoende om uit de gilde uitgesloten te worden.150  

De Grote Gilde stond aan de oorsprong van de Brusselse Ommegang. Dat was de processie 

ter ere van Onze-Lieve-Vrouw der overwinningen, de patroonheilige van de 

kruisboogschutters. De legende achter de Ommegang dateert uit het jaar 1348. Toen zou de 

Maagd Maria verschenen zijn aan Beatrijs Soetkens, een jonge Antwerpse, en haar gevraagd 

hebben om een beeld te stelen uit de Onze-Lieve-Vrouwekerk van Antwerpen en naar Brussel 

te brengen. Bij aankomst in Brussel kreeg de jonge vrouw de hulp van de Grote Gilde van de 
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Kruisboogschutters, die haar naar de Zavel bracht.151 De eerste Ommegang vond plaats rond 

de Zavelkerk en trok uit op de zondag na Pinksteren. Gaandeweg werd de processie zowel een 

religieuze als een burgerlijke plechtigheid. Zo leverde de stad Brussel een aanzienlijke 

bijdrage om de kosten te kunnen dekken. De Ommegang kende zijn hoogtepunt in de 

zestiende eeuw, meer bepaald naar aanleiding van het bezoek van keizer Karel en zijn zoon 

Filips in 1549.152 De oproer in de Nederlanden was echter rampzalig voor het houden van 

feesten en processies, en de Ommegang heeft blijkbaar pas zijn volle luister herwonnen bij de 

feestelijkheden van 1615, toen aartshertogin Isabella deelnam aan de schieting van de Grote 

Gilde en de hoofdvogel afschoot.153 Over die unieke gelegenheid wordt in het laatste deel van 

deze masterproef gesproken. 

Ondanks het feit dat het voorrecht van Wenceslaus en Johanna het ontstaan van 

concurrerende verenigingen verbood, ontstonden in navolging van de Grote Gilde 

verschillende andere schuttersverenigingen. Zoals eerder vermeld was de aankoop van een 

kruis- of voetboog immers een dure zaak. In 1389 beval de stad de afschaffing van alle kleine 

schuttersverenigingen en de afbraak van hun terreinen, met uitzondering van de Jonge Gilde, 

ook wel de Kleine Gilde van den Voetboog genoemd, die als patroonheilige Sint-Joris had.154 

Het werd hen toegestaan naar de vogel, die bevestigd werd aan de klokkentoren van de 

zavelkerk, te schieten en zelf dekens en een eed te kiezen, maar de benoeming van hun 

kapitein werd overgelaten aan de Grote Gilde. Ze dienden eveneens mee te lopen in de 

Ommegang en het stadshuis te bewaken.155 Door dezelfde ordonnantie werden in 1389 

verschillende schuttersverenigingen die de handboog als wapen hadden verenigd onder de 

noemer van de gilde van de handboogschutters, die als patroonheilige Sint-Antonius had. Zij 

hadden hun gildekapel net als de voetboogschutters ook in de Zavelkerk en kregen zoals de 

Jonge Gilde ook hun kapitein toegewezen door de gilde van de Oude Voetboog.156 

De recentste Brusselse gewapende gilden ontstonden net als elders ten gevolge van 

technologische ontwikkelingen in de bewapening. In 1477 richtten de Brusselse kolveniers of 
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haakbusschutters zich tot de hertogin van Brabant, Maria van Bourgondië, met een verzoek 

hun statuten te onderschrijven en hun verheffing tot gilde goed te keuren. Na overleg met de 

Grote Raad en schepenen, burgemeesters en andere Brusselse hoogwaardigheidsbekleders 

kwam ze aan hun vragen tegemoet en beval ze de stad hen een geschikte locatie toe te wijzen 

waar ze hun oefeningen konden houden. Ook stond ze garant voor de voorrechten die ze hen 

toegewezen had en beval ze alle magistraten, officieren en onderdanen deze privileges te 

respecteren. De Brusselse kolveniers hadden Sint-Christoffel en Sint-Barbara als 

patroonheilige.157 In tegenstelling tot de andere schuttersgilden, die bestonden bij de gratie 

van stedelijke reglementen en enkel bepaalde voorrechten verleend werden door de Brabantse 

hertogen, was de gilde van de kolveniers ontstaan via een hertogelijk charter en verwees hun 

blazoen naar het devies van het regerende huis. Het was Karel V die de groeiende populariteit 

van de haakbusschutters in de Nederlanden inzag en hen tal van gunsten verleende.158 

Tot slot kende Brussel ook een schermersgilde, die ingesteld werd in 1480 en haar 

patroonheiligen deelde met de stad Brussel, namelijk Sint-Michiel en Sint-Goedele.159 Het 

begin van de zestiende eeuw was volgens Alphonse Wauters de absolute bloeiperiode van de 

Brusselse schuttersgilden. Het was immers dan, zegt hij, dat ze grote luxe en pracht 

uitstraalden zonder echter aan militaire betekenis in te boeten. Hier kunnen kanttekeningen bij 

geplaatst worden, gezien de algemene tendens dat de militaire betekenis van de 

schuttersgilden afnam vanaf de vijftiende eeuw, maar rond 1650 telde de stad 246 schutters en 

waren vooral de kolveniers en de schermers opvallend in aantal gestegen.160  

Toen in augustus 1532 een hongeroproer uitbrak te Brussel werden de schutters zwaar 

getroffen. Landvoogdes Maria van Hongarije moest kortstondig vluchten, maar sloeg hard 

terug: veertig plunderaars werden ter dood veroordeeld en de stad verloor veel van haar 

rechten. Wanneer ze op 8 januari 1533 triomfantelijk de stad binnentrad om een dankmis te 

lezen in St-Goedele, moesten de bewoners van Brussel blootshoofds en blootsvoets in het 

zwart gehuld langs de weg staan.161 Via een soortgelijk ritueel onderwierp ook haar broer, 

Keizer Karel V, de Gentenaars in 1540 terug aan zijn gezag na de Gentse Opstand. Bij decreet 

van 1 april 1533 werden de Brusselse schuttersgilden verbroken en opengesteld voor iedereen 

 
                                                
157 ———, Notice historique sur les anciens sermens ou gildes d’arbalétriers, d’archers, d’arquebusiers et 
d’escrimeurs de Bruxelles, p. 32. 
158 Ibid., p. 33 – 34. 
159 Ibid., p. 36. 
160 ———, "Les Serments de Bruxelles, Leur Origine, Leur Organisations et Leurs Règlements." 
161 A. Wauters en A. Henne, Histoire de la ville de Bruxelles  (Brussel: Périchon, 1845), p. 348 – 349. 
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die lid wou worden, op voorwaarde dat ze een inschrijvingsgeld en jaarlijkse taks betaalden. 

De oude leden die terug wilden toetreden werden aan een uitgebreid onderzoek onderworpen. 

Enkele jaren later werd de Sint-Michielsgilde belast met de bewaking van het keizerlijk paleis 

bij geval van brand of oproer, terwijl de andere gilden het stadshuis dienden te bewaken zoals 

ze in het verleden reeds gedaan hadden.162 

1.9 Schutterijen 

Eerder werd reeds gemeld dat de schuttersgilden in de Noordelijke Nederlanden vrijwel 

helemaal opgingen in de nieuw opgerichte schutterijen, die voor de verdediging van de steden 

moesten zorgen tijdens de opstand. Het is in deze vorm dat de vroegmoderne schutters 

vermoedelijk het bekendst zijn bij het grote publiek, in de vorm van de schilderijen van Frans 

Hals of Rembrandt van Rijn. Anders dan in het Zuiden waren de schutterijen een 

hoofdzakelijk grootstedelijk fenomeen, kregen ze het karakter van een burgerwacht en waren 

ze op meer militaire leest geschoeid.163  

1.9.1 Unie van Utrecht (1579) 

Die ontwikkeling kwam direct voort uit de Unie van Utrecht in 1579. Artikel VIII bepaalde 

immers: “Ende ten eynde men tallen tijden sal moegen geassisteert wezen van de inwoenders 

van de landen, sullen dingesetenen van elcke van dese geunieerden provincien, steden ende 

platte landen binnen den tijt van een maendt naer date van desen ten langsten gemonstert ende 

opgescreven worden, te weten die gheene, die sijn tusschen achthien ende tzestich jaeren, om, 

die hoeffden ende tgetal van dien geweten sijnde, daernaer ter eerster tsamencompste van 
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dese bontgenoten vorder geordonneert te worden als tot die meeste bescherminge ende 

verseeckerheydt van dese geunieerde landen bevonden sal worden te dienen.”164 

Binnen de termijn van één maand na ondertekening van het verdrag dienden de provinciën, 

steden en regio’s alle mannen tussen achttien en zestig jaar geregistreerd te hebben om in de 

lands- en stadsverdediging te dienen. Verder in het verdrag (Artikel XXV) leest men echter: 

‘Insgelijkcx sullen dselve by eede moeten beloeven te onderhouden alle schutteryen, 

broederschappen ende collegien, die in enyge steden ofte vlecken van dese Unie sijn.’165 Dit 

houdt in dat de oude schuttersgilden nog steeds erkend waren en dus in principe konden 

blijven functioneren naast de nieuw opgerichte schutterijen, maar in de praktijk bleek dit niet 

het geval. Als een eerste reden wijst Alfons Ising het niet toestaan van katholieke 

geloofsuitingen in de Noordelijke Nederlanden aan. Dit had tot gevolg dat het gildeleven er 

volledig kwam stil te liggen. Veel gilden zijn dat volgens hem niet meer te boven gekomen. 

Heel logisch, volgens Ising, want de nieuw opgerichte burgerwachten waren helemaal 

ontdaan van enige katholieke signatuur. En er veranderden nog meer zaken. Zoals reeds uit 

het eerste bronfragment blijkt, werd de vrijwillige toetreding van de oude schuttersgilden 

vervangen door een dienstplicht (van 18 tot 60 jaar) met een hiërarchische machtsstructuur 

met officieren, onderofficieren en manschappen. Opname in de schutterij werd een 

burgerplicht, waaraan men zich enkel met toestemming van hoofdofficieren en stadsbesturen 

kon onttrekken. Dit volstond echter niet. Een financiële compensatie in de vorm van een extra 

belasting, het zogenaamde contribuantengeld diende betaald te worden voor vrijstelling.166 

Een aantal uiterlijke kenmerken bleef dan wel weer behouden, zoals vaandels (nu wel zonder 

een Bourgondisch kruis erop), de trom en het dragen van sjerpen.167 

Ondanks de dienstplicht, werden de schutterijen in de Noordelijke Nederlanden na de 

hervorming gezelschappen van mannen met een hoge status, temeer gezien de schutters hun 

eigen wapenrusting dienden te bekostigen. Lidmaatschap was op papier voorbehouden aan de 

gevestigden van de stedelijke gemeenschap, diegenen die een zelfstandige huishouding 

hadden en een vast beroep uitoefenden: timmerlui, smeden, bakkers, slagers, notarissen, 

apothekers en kunstschilders. Knevel beschrijft de schutters als ‘leden van de gemeenschap 
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166 P. Knevel, "Onder gewapende burgers, Over de belevingswereld van zeventiende-eeuwse schutters," 
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van eigenaars’.168 Dit leidde er onder meer toe dat de schutters zichzelf als ‘de notabelste 

Burgeren der Stadt’ zagen.169 Die allusie op de schutterij als beschermers van de stedelijke 

gemeenschap blijkt ook uit de reglementen. De schutterij had zelfs iets van een stadslegertje. 

De organisatie, met een opdeling in rotten, korporaalschappen en compagnieën, was duidelijk 

ontleend aan het Staatse leger, terwijl de reglementen volgens Knevel vooral melding maken 

van de voorgeschreven bewapening en de militaire en politieke verplichtingen van de 

schutters.170 

In zijn studie naar de bijeenkomsten van de schutterijen in Den Haag concludeert F.J.W. 

van Kan dat er sprake was van een vermenging tussen de lokale politieke elites, edellieden en 

prominente leden van de rekenkamer. Zoals eerder vermeld, hadden de leden van de 

schutterijen, meer dan andere segmenten van de bevolking, baat bij het welvaren van hun 

stad, gemeenschap en bij uitbreiding hun nog jonge land. De voornaamste reden voor dit 

exclusieve lidmaatschap was volgens van Kan de hoge kost die eraan verboden was, maar er 

was ook sprake van onderscheid tussen de leden. Dit werd uitgedrukt door de volgorde bij 

processies, de tafelschikking bij maaltijden, de afbeelding in schuttersportretten en de kledij 

die de schutters droegen.171 Dit staat in contrast met de bevindingen van Laura Crombie. Uit 

haar studie van het lidmaatschap van de Brugse schuttersgilden in de vijftiende eeuw blijkt 

dat de gilden leden uit alle segmenten van de samenleving hadden, zowel hertogen en 

hoogwaardigheidsbekleders als leden van alle 54 gilden van de stad waren lid. Dat belette hen 

echter niet om hun welvaart zo opvallend mogelijk tentoon te spreiden.172 

1.9.2 Schuttersstukken 

Enkele van de vermelde kenmerken van de schutterijen blijken uit schuttersstukken uit 

de zestiende en zeventiende eeuw. Men kan de schuttersstukken zelfs een typisch Hollands 

genre noemen: liefst de helft van de traceerbare schilderijen werd in Amsterdam 
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gemaakt, terwijl de andere helft afkomstig is uit tien andere Hollandse steden.173 

Opvallend is dan ook het kleurrijke en overdadige voorkomen van de schilderijen, dat in 

schril contrast stond met de sobere Nederlandse levensstijl zoals die door contemporaine 

waarnemers omschreven werd.174 

De officieren van de schutterij lieten zich om uiteenlopende redenen portretteren. 

Vaak naar aanleiding van een promotie, aanstelling of het uit dienst treden van een 

officier, maar even goed bij een belangrijke gebeurtenis zoals het bezoek van een 

hoogwaardigheidsbekleder, een feestelijke gelegenheid of een militaire expeditie. Net als 

tijdens hun openbare optredens toonden ze zich in vol ornaat, met fleurige sjerpen en 

kostbare sierwapens.175 De schuttersstukken waren een serieuze aangelegenheid en 

kunnen gezien worden als een vorm van impression management volgens Paul Knevel. 

De schutters lieten zich beter afbeelden dan ze waren, in de overtuiging dat anderen dit 

zouden respecteren. Memoria moet dan ook het belangrijkste doel van de 

schuttersstukken geweest zijn.176  Het waren goed doordachte voorstellingen van burgers 

in hun prestigieuze rol van officier of schutter die hen vereeuwigden voor het nageslacht 

en het roemrijke verleden van de schutterij documenteerden.177 

De stukken waren daarnaast sterk hiërarchische voorstellingen. De gedragen kledij 

stond niet symbool voor de eenheid binnen de groep maar diende net om onderlinge 

verschillen te illustreren. Attributen zoals sjerpen, sierdegens en stokwapens moesten de 

hiërarchie kracht bijzetten. Ook in de compositie waren tekenen van hiërarchie te 

merken: de hoofdofficieren en sergeanten werden centraal geplaatst, terwijl de 

onderofficieren op de achtergrond of zijkant kwamen te staan.178 Naast het staande 

schuttersstuk, zoals de Nachtwacht van Rembrandt, waren er ook zittende portretten. Die 

stelden de schutters vergaderend voor of tijdens het verorberen van een schuttersmaal. 

Deze voorstellingen waren minder krijgshaftig, maar droegen nog steeds een rangorde in 

zich, die de tafelschikking van de maaltijden weerspiegelde.179 Schuttersstukken zijn 

echter ook te interpreteren als symbolische afbeeldingen van vriendschap, harmonie en 
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broederschap, te meer dit sleutelwoorden waren van stedelijke en schutterlijke 

representatie.180 

De schutters die betaalden voor het schilderij hadden een niet te onderschatten invloed 

op het eindresultaat. Het groepsportret was een manier tot zelfrepresentatie van de 

schutterij aan de buitenwereld en dus werden de waarden die de schuttersgilden 

kenmerkten, militaire deugden, waakzaamheid, verbondenheid met de stad, 

zelfbewustzijn, en harmonie en eendracht benadrukt. Dat was het ideaal, zoals het door 

de elite van de stad gezien werd. Gewone schutters komen echter zelden voor op de 

groepsportretten en over het dagelijkse functioneren van de schutterij zeggen de stukken 

weinig.181 

1.9.3 Ideale Burgers? 

Als de manier waarop ze zich probeerden voor te stellen via hun kledij, maaltijden en 

schuttersstukken representatief is, waren de schutters deugdzame burgers waarop men kon 

bouwen. Dat is echter een vertekend beeld. Volgens Paul Knevel lieten buitenlandse 

waarnemers zich meermaals laatdunkend uit over de Hollandse stadsverdediging en de 

capaciteiten van de schutters. Bovendien blijkt uit verslagen dat er vaak disciplinaire 

problemen waren, dat de wapenrustingen gebrekkig waren en was er sprake van 

ongeregeldheden tijdens plechtigheden. Het gedrag van de schutters was onvoorspelbaar: ze 

dronken vaak te veel, kwamen niet opdagen op afspraken en faalden soms op beslissende 

momenten. Zo waren er schutters die zich aan hun wachtdienst onttrokken of hun frustraties 

uitten op medeschutters. Een combinatie van verveling en overmatig drankgebruik zorgde er 

soms voor dat de nachtwacht uit de hand liep. In plaats van overlast te voorkomen, waren de 

schutters soms zelf een bron van nachtelijke onrust.182 Het maatschappelijke prestige van de 

schutterij resulteerde bovendien soms in een superioriteitsgevoel. Zo lieten schutters zich 

vaak honend uit over de professionele wakers die ’s nachts de wacht liepen. Paul Knevel stelt 

dat schutters zich boven deze betaalde krachten verheven voelden.183 Of dat 

 
                                                
180Ibidem, p. 97. 
181 P. Knevel, "Onder Gewapende Burgers.", p. 44. 
182 Ibid.p. 45 – 46. 
183Ibidem, p. 50 – 51. 



 

 39 

superioriteitsgevoel zich ook uitte in minachting tegenover andere stedelijke groepen valt niet 

uit te sluiten.  

Knevel weigert de schutters echter een zootje ongeregeld te noemen. De verslagen maken 

immers enkel melding van uitzonderingen en gaan voorbij aan het beeld dat terugkeert in 

stadsgeschiedenissen, gedichten en schilderijen. Hoewel die geïdealiseerde voorstelling van 

schutters als heldhaftige en plichtsbewuste mannen genuanceerd moet worden, is ze niet 

zonder betekenis. Door de schutterij te associëren met glorieuze feiten uit het verleden en 

voor te stellen als symbool van waakzaamheid, ontstond een stedelijke identiteit waarmee 

veel stedelingen zich konden identificeren. Tot de Franse Tijd waren schutterij en burgerij in 

Nederland synoniemen stelt Knevel, en werden schutters steevast burgers genoemd, hoewel 

ze niet overal allemaal poorter waren.184 Dat is de kracht van representatie: als zogenaamd 

deugdzame en actieve burgers uit gegoede sociale milieus met een wezenlijk belang bij het 

welvaren van de stad, konden de schutters zichzelf gemakkelijk zien als representanten van 

een denkbeeldige stedelijke gemeenschap en daar bepaalde idealen aan ontlenen. 

Zowel de geïdealiseerde representaties als de verslagen van de vergaderingen bieden dus 

geen volledig objectief beeld. Schutters waren geen ideale burgers, zoals ze zichzelf graag 

zagen, maar dit hoeft allerminst te betekenen dat de schutterij een verzameling losbandige 

mannen was. Waarden als broederschap, vriendschap en interne discipline waren van groot 

belang. Ook de wijze waarop de schutters zich representeerden en hoe ze gezien werden door 

de stedelijke gemeenschap is van waarde. Hoewel geen objectieve weerspiegeling van de 

werkelijkheid, is de representatie een historische realiteit op zich en dus vatbaar voor 

historische analyse. 

1.10 Besluit 

In een poging het begrip schuttersgilde te definiëren werd deze literatuurstudie 

afgetrapt met een citaat van Alfons Ising. Hij legt sterk de nadruk op de beschuttende 
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functie van de schutters. Hoewel dit voor de vroegste periode tot op zekere hoogte 

opgaat, is er echter nood aan een herdefiniëring voor het in deze masterproef besproken 

tijdsvak. Jette Janssen voorziet in een definitie die wel aanwendbaar is:. 

Een schuttersgilde is een vereniging op vrijwillige basis, met christelijke idealen, een 
sociale houding en schietactiviteiten in de vorm van vogelschieten en/of 

koningschieten.185  

De schuttersgilden waren belangrijke verenigingen in de vroegmoderne steden. In de 
eerste plaats omdat veel mannelijke burgers er mee in aanraking kwamen, maar ook en 
vooral omdat tijdsgenoten ze beschouwden als het lichaam bij uitstek dat de stedelijke 
gemeenschap vertegenwoordigde. Burgerbewapening speelde aanvankelijk een rol in de 
vorming van sociale identiteiten, maar daarnaast defileerden de schutters ook in 
processies of vorstelijke intochten en vertegenwoordigden ze de burgerij evenzeer in 
tijden van politieke onrust.186 De schutters vormden de actieve kern van de stad als 
corporatie, voedden haar innerlijke kracht en gaven er een zichtbare gestalte aan. De 
schutters achtten zich bovendien ook zelf de loyale beschermers van de privileges en de 
welvaart, van orde en veiligheid. Dit uitte zich in hun zelfbeeld, dat militaire deugd, 
waakzaamheid en stedelijk bewustzijn, harmonie en eendracht benadrukte. De relatieve 
welstand van de leden gaf hen bovendien reële belangen bij het welvaren van de 
gemeenschap. Als bevoorrechte burgers vormden zij de vaste, loyale en betrouwbare kern 
van de stad.187 Hoewel hun militaire rol in de zeventiende eeuw overal in Europa 
uitgespeeld was, bleven de schutters in hun lokale gemeenschap een voorname rol spelen. 
Recent heeft zich in het historische onderzoek een herwaardering voorgedaan voor de 
aspecten van het sociale leven in het Ancien Régime.188 Dat gaf al aanleiding tot de 
studie van stedelijke groepen als ambachten en rederijkers, maar schuttersgilden bleven 
tot nu toe enigszins onderbelicht. Als ontvangers van patronage, vertegenwoordigers van 
de stad en organisatoren van groots opgezette competities droegen de schutters echter bij 
tot een burgerlijke cultuur gekenmerkt door stedelijke competitie en uitwisseling, wat 
hen uitgelezen onderwerpen maakt van historisch onderzoek.189 Zoals Laura Crombie 
concludeert in haar studie van de laatmiddeleeuwse schuttersgilden: hun unieke karakter 
en lidmaatschap maakten de schuttersgilden een invloedrijke groep in de 
laatmiddeleeuwse en vroegmoderne steden, als vertegenwoordigers van de stad en 
verdedigers van stedelijke ideologie.190 

 
                                                
185 J. Janssen, De Deugd van Broederschap, p. 36. 
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Deel II  

Van Beeldenstorm (1566) tot Akte van 

Afstand (1599) 
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Hoofdstuk 2  
Het handhaven van de traditie 

2.1 De Beeldenstorm en zijn gevolgen 

Over een eventuele betrokkenheid bij de Beeldenstorm van de schuttersgilden in Gent, 

Antwerpen en Brussel geven de bronnen jammer genoeg weinig informatie prijs. Aangezien 

de schutters doorgaans verantwoordelijk waren voor de beveiliging van de stad bij oproer en 

brand, mag er evenwel vanuit gegaan worden dat zij dienden op te treden. Dat blijkt duidelijk 

in Antwerpen. Wanneer in de zomer van 1566 de hagenpreken van de calvinisten uit de hand 

dreigden te lopen, deed het stadsbestuur een beroep op landvoogdes Margaretha van Parma en 

vroeg men haar een ‘hooft van meerdere auctoriteyt’ 191naar de stad te zenden. In zijn 

hoedanigheid van burggraaf van Antwerpen was dit Willem van Oranje, die alles in het werk 

zette om de openbare orde te herstellen. Naar aanleiding van de wenselijke houding ten 

opzichte van de preken, zette Oranje een consultatieronde op, waarbij onder meer leden van 

de Brede Raad, de rederijkerskamers, de broederschappen, kooplieden en de zes gewapende 
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gilden geraadpleegd werden.192 Hieruit blijkt een grote waardering van het sociale kapitaal dat 

deze verenigingen vertegenwoordigden en een bereidheid om rekening te houden met hun 

mening. Zo bleek er een consensus te zijn over de noodzaak van het samenroepen van de 

Staten-Generaal, maar werd eveneens rekening gehouden met de functie van Antwerpen als 

handelsmetropool. De kooplui en de ambachtlieden konden namelijk moeilijk goedkeuren dat 

de hagenpreken met geweld neergeslagen werden, daar zij regelmatig in aanraking kwamen 

met buitenlandse handelaars die niet altijd katholiek waren.193 

In Brussel kwam het niet tot een oproer in de zomer van 1566. Toen het nieuws van de 

Beeldenstorm te Antwerpen de Brusselse magistraat bereikte op 21 augustus, gaf hij de 

opdracht om religieuze gebouwen als kerken en kloosters te bewaken.194 Elke gilde van de 

stad diende hiervoor elke nacht tien leden af te vaardigen. Uiteindelijk dienden de gilden tot 

het einde van september en zorgden ze er mee voor dat de toestand niet escaleerde in de 

hoofdstad. Dat zag ook de stedelijke overheid in. Als dank voor bewezen diensten kreeg elke 

gilde één gouden reaal (de Spaanse munteenheid) op 19 juni 1567.195 

Die waardering voor het sociale kapitaal van de Brusselse schuttersgilden door de stad en 

van de Antwerpse gewapende gilden door Willem van Oranje staat in contrast met de houding 

van de Gentse stadsmagistraat tijdens de zomer van 1566. Er bestonden immers grote twijfels 

over de houding van de drie schuttersgilden (de Sint-Joris, Sint-Sebastiaan en Sint-

Antoniusgilde) bij eventuele onlusten in Gent. Een groot deel van de schutters waren immers 

ook ambachtsmeesters, en net in dat milieu was het aantal gereformeerden vrij talrijk.196 In 

niet mis te verstane bewoordingen verklaarde de toenmalige onderbaljuw Pieter van Overbeke 

dat ooc den meerendeel van dien zijn lieden van neerynghen, zodat wel te bemoeden was dat 

de voorseide guldebroeders de selve antwoorde souden ghegheven hebben, die ghedaen 

hadden de gezworene ende notabele van der voorseide neeringhe.197 Om die redenen werd 

voor en tijdens de Beeldenstorm volgens hem geen beroep gedaan op de diensten van de 

schuttersgilden. Nochtans maakt Marcus van Vaernewijck, zelf gildebroeder van de Sint-

Jorisgilde, in zijn relaas van de oproer in de Nederlanden tussen 1566 en 1568 melding van 
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een opmerkelijke daad van moed en zelfopoffering van een van de leden van de Sint-

Sebastiaansgilde. In verband met de verwoestingen die in 1566 in de Sint-Jacobskerk, waar 

het altaar van de Jonge Gilde van Sint-Sebastiaan zich bevond, beschrijft hij hoe een 

kunstwerk van de vernieling gered werd: Buten wast een doode ghestrec ende eenen inghel 

ende daer ontrent. Dit dede af ende drouch wech (eer de foele ghebeurde) den cnape van 

Sente Sebastiaen, ende was verre tconstichste sticxkin van schilderien dat in de gheheele 

keercke was.198 

Ook de Gentse schuttersgilden droegen echter  de gevolgen van de godsdiensttroebelen. 

Bij een besluit van de schepenen van 12 januari 1567 werd de Jonge Gilde van Sint-Joris met 

de Oude Gilde versmolten. De redenen die in het document aangehaald worden beslaan 

vooral het dalende ledenaantal en daarmee verbonden financiële problemen.  

…zo datter nyet en waeren boven de dertich persoonen int voors. gulde machtich ofte 

gestaet om te dienene tgulde ende deze stede eere tedoen… zodat zij hadden moeten blyven 

dienende twee drije ofte vier jaren achtereen, twelcke meest allen schamele ghesellen zijn die 

up huerlieden neeringhe aerbeyt en winninghe leven moesten. En dat hen lieden de zelve 

dienst zo lastig viel dat zijt niet langhere ghedaen en consten regard nemende up den langhen 

voorledenen ende jeghenwoordighen schamele benauden tyt. Ende gheduerende welcken tyt 

dat lettel ofte nyemandt int voorn. gulde commende en was noch ghescepen en werdt te 

commene midts dat zulcke incompsten meest ghebueren in goeden vulhandigen tyde…199 

 Opvallend is de verwijzing naar de ‘schamele lieden’ die lid waren van de Jonge Gilde, 

vermoedelijk ambachtslieden die hard moesten werken om te overleven en zich daardoor niet 

meer ten volle aan hun schuttersverplichtingen konden wijden. Dit is des te meer opvallend, 

aangezien een studie van Ine Coessens uit 2012 het exclusieve en vooraanstaande karakter 

van de oude Sint-Jorisgilde en haar bestuur aan het einde van de vijftiende en het begin van de 

zestiende eeuw aantoont.200 Daarnaast wordt expliciet naar de ‘schamele benauden tyt’, de 

sombere omstandigheden waarmee de gilde in het verleden en het heden geconfronteerd werd. 

Het is dan ook duidelijk dat de ondergang van de Jonge Gilde niet vreemd was aan de 

religieuze en politieke omstandigheden van het Wonderjaar 1566. 

 
                                                
198 M. Van Vaernewijck, Van die Beroerlicke tijden in die Nederlanden en voornamelijk in Ghendt 1566-1568  
(Gent: Annoot-Braeckman, 1872), p. 150 – 151. 
199 S.A.G., 155/3. Gedeeltelijk gepubliceerd in F. De Potter, Gent, van den oudsten tijd tot heden,, II, p. 219 – 
221. 
200 I. Coessens, "De Sint-Jorisgilde te Gent: positie van de schuttersgilde en haar bestuur binnen de stedelijke 
samenleving (1550-1620)" (Universiteit Gent, 2012), p. 92. 
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Uiteindelijk wordt de Jonge Gilde met algemene toestemming volledig opgenomen in de 

Oude, die ook alle bezittingen en lasten overnam: assopnerende ende te nieuten doende den 

name vande voorn. jonghe gulde ende overbringhende die van voorn. ouden ende grooten 

gulde alle huerlieden goedinghe, baten ende proeffyten, den zelven jonghen gulden 

competerende, den zelven vanden ouden ende grooten gulde hemlieden zouden willen 

ontfanghen..201 Tot slot wordt ook gemeld dat de jonge lieden geen doodschuld meer dienden 

te betalen en dat de inkomsten en uitgaven van de jonge gilde werden in een capitle apart 

ghestelt ende jaerlicx in ontfanghe brocht werden inde rekeninghe vanden voors. ouden 

gulde.202 

De Jonge Gilde van Sint-Sebastiaan te Gent onderging hetzelfde lot. Om de genootschap 

nieuw leven in te blazen, werd in 1568 de Jonge Gilde opgeslorpt door de Oude Gilde. Het 

document vertoont dezelfde structuur en bewoordingen als datgene dat de samensmelting van 

de Oude en de Jonge Gilde van Sint-Joris bezegelde. Ook daar waren er niet meer dan dertig 

schutters die nog in staat waren om deel uit te maken van het twaalfkoppige bestuur, 

waardoor de leden van de eed zich genoodzaakt zagen meerdere jaren in functie te blijven. 

Bovendien wordt ook melding gemaakt dat de jonge schutters arm waren en van handenarbeid 

leefden.203 Verder waren ze niet in de mogelijkheid om deel te nemen aan schietingen uut 

causen dat zij niet ghestoffeert en waren van jonghers, scutters ofte die den boghe 

hanteerden204 Als men de respectievelijke documenten moet geloven, werden beide jonge 

gilden dus geconfronteerd met dezelfde problemen en was ook de oplossing gelijklopend. 

Door het terug opnemen van de jonge schutters lijkt het alsof de Oude Gilden van Sint-Joris 

en Sint-Sebastiaan er zich van bewust waren dat ze het lidmaatschap voor jongeren zo 

aantrekkelijk mogelijk dienden te maken. De jonge schutters moesten geen doodschuld meer 

te betalen, wat vaak een zeer grote financiële last was, waren vrij van dienst en een groot 

aantal verplichtingen verbonden met het deel uitmaken van de eed van de jonge gilde vielen 

weg. 

 
                                                
201 S.A.G. 155/3. 
202 Ibidem. 
203 …nu wast zo datter niet en waren boven den dertich persoonen int voorn. gulde, machtich ofte ghestaet omme 
te dienden tgulde en deser stede ere te cavelene ofte bewaerne, zo dat zij hadden moeten blijven dienende twee, 
drie ofte vier jaeren achter een. twelcke meest alle schamele ghesellen zijn, die op huerl. neeringhe, aerbeyt ende 
winninghe leven moesten, ende dat heml. den zelven dienst zo zwaer ende lastich valt, dat zijt niet langhere 
ghedaen en consten, regard nemende up den langhen voorleden en jeghenwordeghen schamelen benauden tijt…
 S.A.G., 1551, ook gepubliceerd in F. De Potter, Gent, van den oudsten tijd tot heden, IV, p. 401 – 402. 
204 S.A.G., 1551 
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Terwijl de Gentse voet- en handboogschutters in toenemende mate in financiële problemen 

kwamen aan het eind van de jaren zestig, blijkt uit de documenten dat het de busschieters voor 

de wind ging. Net als de andere Gentse schuttersgilden hadden zij het voorrecht verworven 

om achterstallige doodschulden te verhalen op de erfgenamen van de overleden schutter. Bij 

ordonnantie van Filips II in 1562 werd bevestigd dat: confirmerende de voorseyde briefven 

van confirmatie hen by wylen onsen voorseyden heere ende vaeder (Karel V in 1515) 

verleent, hen te consenteren ende accorderen dat zy supplianten ende huere naercommers, 

inden naeme van den voorseyden Gulde, sullen moghen doen innen ende ontfanghen, by reële 

ende prompte executie, alle de dootschulden diemen de selve Gulde van St Anthonis schuldich 

ende tachter wesen.205 Of de gilden werkelijk veel voordeel uit dat privilege haalden, is echter 

de vraag. Heel wat mensen waren immers voortvluchtig door de roerige politieke 

omstandigheden en indien de gildebroeder veroordeeld was, werden al zijn goederen in beslag 

genomen door de staat en was het voor de gilden onmogelijk om hun doodschuld nog te 

innen.206 

Hoewel eerder werd vermeld dat de Gentse stadsmagistraat terughoudend was om een 

beroep te doen op de drie schuttersgilden van de stad, blijkt uit een ordonnantie van de 

schepenen van de Keure van 30 oktober 1566 dat dit voor de Sint-Antoniusgilde mogelijk wel 

het geval geweest is.  

…wanneer bij Heere ende Wet hemlieden ghelast es gheweest (zoo binnen desen jaere 

om den troublen tydt alsnu regnerende ten diverschen stonden ghebeurt es) te 

committeren tot zekere ghetal van huerlieder guldebroeders, om de wake tzy by daeghe 

ofte nachte te houdene, ende hemlieden ghereedt te houdene tallen stonden ter 

conservatie vande ghemeene ruste ende welvaert deser voornoemde Stede...207 

 De zin tussen de haakjes verwijst expliciet naar de op dat moment heersende troebele 

tijden en geeft aan dat tijdens deze periode regelmatig een beroep is gedaan op de kolveniers. 

De ordonnantie in kwestie werd verleend na een geschil dat gerezen was rond de wacht die de 

schuttersgilden, maar ook de ambachten van de stad dienden te houden. Wanneer een 

gildebroeder ook opgeroepen werd via het ambacht waarvan hij lid was, zorgde dit voor 

 
                                                
205 Gepubliceerd in F. Vander Haeghen, Jaerboeken van het souvereine gilde der kolveniers, busschieters en 
kanonniers,, v. 3, p. 34 – 35. 
206 J. Moulin-Coppens, De geschiedenis van het oude Sint-Jorisgilde te Gent,, p. 160. 
207 F. Vander Haeghen, Jaerboeken van het souvereine gilde der kolveniers, busschieters en kanonniers, v. 3, p. 
36. 
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problemen. Om die reden bepaalden de schepenen dat de leden van de Sint-Antoniusgilde 

verplicht waren te dienen bij hun schuttersgilde en gheexcuseert zullen zijn van inde 

voornoemde huerlieder Neerynghe te waecken ofte elders ten voornoemde tijde te 

comparerene.208 

In 1569 ontvingen de Gentse schepenen een smeekschrift van Jan van Keerevoorde, die het 

jaar voordien bestuurslid van de Sint-Antoniusgilde was geweest. Ondanks het feit dat alle 

gildebroeders vrijgesteld waren te dienen in een andere gilde, werd hij in 1566 eveneens 

verkozen tot proviseerder in de eed van de Sint-Sebastiaansgilde, terwijl hij volgens het 

document nog steeds ‘volgher’ was in de gilde van de busschieters. Naar aanleiding van dat 

feit richtte hij zich tot de stad, die hem gelijk gaf  

maintenerende tGulde van Ste Antheunis in huer oude observantien, wyzen den suppliant 

onghehouden zynde te dienene int Ghulde van Sinte Sebastiaen, nemaer den selven 

danof eximerinde, ordonnerende die vanden voorseyden Gulde van Sinte Sebastiaen een 

ander in zyn plaetse om te dienene te kiesene.209  

De kolveniers werden dus in hun voorrechten bevestigd, terwijl de Sint-Sebastiaansgilde 

op zoek diende te gaan naar een nieuw bestuurslid. Dit verraadt misschien een zekere 

voorkeur van het Gentse stadsbestuur voor de Sint-Antoniusgilde, die als enige van de drie 

gilden van de stad nog enigszins militaire betekenis had. Bovenal toont het nogmaals een 

duidelijke waardering van het sociale kapitaal van de schuttersgilde. 

De stellingen van Josée Moulin-Coppens over de bronnensituatie tijdens de laatste 

decennia van de zestiende eeuw blijken duidelijk voor het begin van de jaren zeventig, 

waarvoor amper vermelding van de Gentse schuttersgilden terug te vinden valt. Uit de notities 

van Jacques Ghijs uit 1733 blijkt alvast dat de Sint-Jorisgilde niet naar de papegaai schoot 

tijdens de periode, en alles wijst erop dat dit ook voor de andere gilden het geval moet 

geweest zijn. Wel wordt melding gemaakt van het feit dat de schepenen in 1571 hun toevlucht 

 
                                                
208 Ibid., p. 37 – 38. 
209 …als Proviserere ghedient hadde tGulde van Ste Antheunis, ghenaempt de busschieters deser Stede, ende 
noch jeghenwoordich dienende was als volgher, ende hoewel de suppliant, ghelyck alle andere zyne 
medeguldebroeders, midts den voorseyden dienst, onghehouden ende exempt zyn te dienene in andere Guldens 
deser voorseyde Stede, zoo by ordonnantiën ende ghewysden wel blycken soude eyst noodt, desen nyet 
jeghenstaende, bevandt de suppliant dat int verkiesen vanden Eedt vanden grooten Gulde van Sinte Sebastiaen 
onlancx gheleden, de suppliant ghestelt was als Proviserere int voorseyde Gulde, contrarie allessins de 
privilegiën ende oude possessie vanden ghedenomineerden Gulde van Ste Antheunis… 
Ibid. v. 3, p. 38. 
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namen tot het gildehof van Sint-Joris om te vergaderen en hun andere activiteiten op een 

normale manier uit te oefenen. In juli van dat jaar woedde er immers een pestepidemie in 

Gent. Toen ook de zoon van de conciërge van het schepencollege aan de ziekte bezweek, 

werd verhuisd naar het gildehof tot het gevaar geweken was.210 

Voor Antwerpen wordt een heel ander beeld zichtbaar. In 1552 waren de Antwerpse 

gewapende gilden immers hervormd door Keizer Karel, met aan de basis de verplichte 

gildedienst. Alle op dat moment actieve schutters kregen hun ontslag en zouden voortaan 

aangeduid worden door te stad om als schutter of kolvenier te dienen.211 Op die manier waren 

de gilden doorgaans verzekerd van een actief ledenbestand waarop ze konden terugvallen en 

hadden de overheden controle over wie lid kon worden van de schuttersgilden. Opmerkelijk is 

dat de ordonnantie een stijging van het aantal toegelaten leden inhield, waardoor de 

Scheldestad voortaan 460 schutters rijk was.212 Dit is te meer opmerkelijk, gezien de 

toenemende problemen van bijvoorbeeld de Gentse schuttersgilden om leden aan te trekken.  

De hervorming van de Antwerpse schuttersgilden hing samen met de invoering van het 

stelsel van de keurlijcke mannen, een aantal manschappen die door de stad aan het keizerlijke 

weermacht dienden geleverd te worden. Het document werd onder meer opgenomen in het 

privilegieboek van de Jonge Handboog, dat in 1575 werd opgetekend door de deken van de 

rederijkerskamer Hans Verrast. Het is een opmerkelijk document, want volgens 

stadsarchivaris Floris Prims betreft het mogelijk het enige privilegieboek van de jonge 

handboogschutters. Het omvat voor de periode tussen 1478 en 1571.213  Opmerkelijk is vooral 

het moment waarop het werd opgetekend. Waarom net in 1575? Een van de mogelijkheden is 

dat het wijst op een zelfstandiger worden van de Jonge Handboog, los van de Oude 

Handboog. Een andere oorzaak kan gezien worden in de historische politieke en religieuze 

omstandigheden, die de gilde ertoe noopten zijn voorrechten veilig te stellen. 

 
                                                
210 F. De Potter, Gent, van den oudsten tijd tot heden, v. II, p. 210. 
211 Stadsarchief Antwerpen(S.A.A.), Gilden en Ambachten, 4611/1. 
212 Item zal de augmentatie van de vs gilden gebeuren in deze manieren, te weten, daar geweest zijn in: 
den Ouden Voetboog  60 pers. zullen nu zijn  80 
den Jongen Voetboog  40 pers. zullen nu zijn  60 
den Ouden Handboog  40 pers. zullen nu zijn  60 
den Jongen Handboog  40 pers. zullen nu zijn  60 
de Kolveniers zijnde  100 pers.zullen blijven  100 
de Hellebardiers  80 pers. zullen nu zijn  100 
makende alzoo de zes gilden  samen   460 gildebroeders (S.A.A., 4611/1:) 
213 F. Prims, "Het Privilegieboek van den Jongen Handboog," Antwerpiensia: losse bijdragen tot de Antwerpsche 
geschiedenis IV, no. 5 (1929), p. 38. 
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2.2 Tijdens de Calvinistische Republieken (1577 – 1585) 

Na de onverwachtse dood van landvoogd Requesens, die in 1573 de hertog van Alva 

had opgevolgd nadat die enkele militaire nederlagen had geleden, ontstond een 

machtsvacuüm in de Nederlanden. Aangezien hij geen opvolger had aangewezen, werden de 

Staten-Generaal bijeengeroepen. Onder invloed van een onder de bevolking levende afkeer 

van de Spaanse soldaten en het hardhandige optreden van Alva, werd van het gebrek aan 

politieke continuïteit gebruikt gemaakt om de Pacificatie van Gent te onderhandelen en te 

bekrachtigen. De door Filips II aangestelde landvoogd Don Juan en de Noordelijke provincies 

onder aanvoering van Willem van Oranje sloten een overeenkomst die tijdelijk de spanningen 

diende weg te nemen. De Pacificatie werd ondertekend op 8 november 1576 op het Gentse 

stadhuis door de tot dan koningstrouwe gewesten Vlaanderen, Brabant en Henegouwen 

enerzijds en de opstandige gewesten Holland en Zeeland anderzijds. De opmerkelijkste 

bepaling van het verdrag hield het vertrek in van de troepen die Filips II naar de Nederlanden 

had gestuurd.214 Toen Don Juan weigerde de bepalingen van de Pacificatie van Gent na te 

leven, werden in een aantal Vlaamse en Brabantse steden zogenaamde Comités van 

Achtienmannen opgericht, die aandrongen op een vernieuwing van de Spaansgezinde 

stadsbesturen en een betere stadsverdediging, om zo de Spaanse troepen af te kunnen 

houden.215 De Calvinistische Republieken waren geboren. 

2.2.1  De Antwerpse Gilden en de Spaanse Furie (1576) 

Ongetwijfeld een mobiliserende factor voor de Pacificatie van Gent waren de 

gebeurtenissen enkele dagen eerder te Antwerpen. Omdat door het Spaanse staatsbankroet in 

1575 de betaling van hun soldij al geruime tijd uitbleef, sloegen Spaanse soldaten aan het 

muiten op 4 november 1576. De stad Antwerpen werd geplunderd en in brand gestoken. 

Onder meer het stadhuis brandde af, wat ook gevolgen had voor de zes gewapende gilden. 

Hun lokalen lagen immers op de Grote markt of in de Gildekamerstraat, aan de achterzijde 

 
                                                
214 A.-L. Van Bruaene, "Een religieuze republiek en citadel," in Gent, Stad van Alle Tijden, ed. M. Boone en G. 
Deneckere (Brussel: Mercatorfonds, 2010), p. 103. 
215 Ibid., p. 103. 
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van het stadhuis. Een verzoek aan de schepenen door de kolveniersgilde in 1580 biedt een 

inzicht in de gebeurtenissen: Geven te kennen den hoofdman, koning, dekens, oudermans ende 

gemeene gildebroeders der kloveniersgilde hoe dat zij, supplianten, in het saccagement dezer stad 

anno 1576 tot hun groot ongerief, schade en verdriet hebben door den brand verloren hun huizing en 

kamer de Halff Mane, liggende nog altijd in haar ruïne, tot groot deformiteit dezer stad…216 Ook in 

de bronnen aangaande het conflict tussen de Oude en de Jonge Voetboog in 1589 over het 

gebruik van de benaming Sint-Jorisgilde, maken beide partijen meermaals melding van het 

afbranden van de panden van beide gilden. Zo wordt verwezen naar het pand van Spanje van 

de Oude Voetboog: huysinge der verweerderen wesende den pandt opde groote merct genaempt 

Spaengien […] totten dacht toe vande Spaensche furie anno XVc sessentseventich doen de selve 

huysingen teenemael afbrande.217 

De Spaanse Furie en haar desastreuze gevolgen kunnen een invloed gehad hebben op de 

houding van de afzonderlijke schutters tijdens de Antwerpse Calvinistische Republiek. 

Bovendien is het niet onmogelijk dat veel leden zijn omgekomen tijdens de plundering van de 

stad, terwijl anderen mogelijk gevlucht zijn. In november 1580 wordt melding gemaakt van 

de wederopbouw van de gildekamer van de Oude Handboog, wat volgens het rekwest aan de 

schepenen een grote kost met zich meebracht. Om die reden verzoeken ze dat twee personen 

zouden vrijgesteld worden van de diensten en wacht die aan de gilde verplicht waren: …dat 

zij twee persoonen van hun gildebroeders zullen mogen vrijen van de diensten en wachten de 

gilde aangaande. De twee personen in kwestie betaalden de gilde ruimschoots voor hun 

vrijstelling, waardoor nieuwe financiële middelen ter beschikking kwamen.218  

De heropbouw van de verschillende panden van de zes gewapende gilden zou wegens een 

gebrek aan fondsen meerdere decennia in beslag nemen en pas in het begin van de 

zeventiende eeuw voltooid worden. Zo bleef De Keersse, het domein van voetboogschutters, 

in puin liggen tot 1615.219 Dat wijst op een acuut gebrek aan financiële middelen bij de 

schuttersgilden. 

 
                                                
216 S.A.A., Gilden en Ambachten, 4661, Kolveniers. 
217 S.A.A., Gilden en Ambachten, 4626, Oude Voetboog.: Privilegiën, ordonnantiën, rekwesten, processtukken. 
218 Geven te kennen de dekens, oudermans en gemeene gezellen van de gilde van den Ouden Handboog, hoe dat 
zij, supplianten, dagelijks groote merkelijke sommen van penningen moeten verschieten tot het opbouwen van 
hun nieuwe huizing achter het Stadhuis gestaan, genaamd Valkenborch, waardoor de jaarkosten aan de 
gemeene gezellen zeer hoog zullen komen te loopen, hetwelk zij, de supplianten, gaarne zouden verhoeden. 
Bidden daarom hen bij apostille te gunnen dat zij twee personen van hun gildebroeders zullen mogen vrijen van 
de diensten en wachten deze gilde aangaande… S.A.A., Gilden en Ambachten, 4638, Oude Handboog. 
219 M. De Schrijver, "De " cameren" van de Antwerpse schuttersgilden.", p. 12. 
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2.2.2  De Gentse schutters onder Calvinistisch bewind (1577 – 1584) 

De Gentse Calvinistische Republiek kan gerust beschouwd worden als het meest 

radicale hoofdstuk van de Nederlandse Opstand. Een belangrijke factor binnen het Gentse 

Calvinistische bewind waren de vernederingen van de Carolijnse Concessie van 1540, die nog 

niet helemaal verteerd waren. In 1577 werd de opschudding aangegrepen voor het herstel van 

de privileges van voor 1540, hetgeen goedgekeurd werd door de Staten-Generaal. Kort daarna 

werd met medeweten van Willem van Oranje een militaire coup gepleegd door François van 

de Kethulle, heer van Ryhove en werd een Comité van XVIII opgericht met aan het hoofd de 

gegoede burger Jan van Hembyze.220 De interne tegenstellingen tussen de meer gematigde 

van de Kethulle en de radicale republikeinse en fundamentalistisch calvinistische visie van 

Hembyze speelden een belangrijke rol in het verloop van de Gentse Republiek, die zeven jaar 

standhield. Het bestuur was afwisselend in handen van Hembyze, Ryhove en tot slot weer 

Hembyze, die een dictatuur vestigde in oktober 1583. Die laatste werd onthoofd wegens 

hoogverraad in 1584. Al zeer snel kwam er een nauwe samenwerking tussen de Magistraat en 

het calvinistische consistorie, wat al zeer snel acties tegen clerici en religieuze instellingen 

met zich meebracht. De katholieke eredienst werd reeds verboden in 1579, terwijl dit in 

Antwerpen en Brussel pas vanaf 1580 – 1581 het geval was.221  

Voor de drie Gentse schuttersgilden was de Gentse Republiek een catastrofale periode. Een 

studie van de uitgaven van de Gentse stadsmagistraat tijdens de periode van Bart vander 

Schelden bieden een eerste indicatie. Tot 1578 blijft het toegekende bedrag, dat vooral in het 

kader van papegaaischieten moet gezien worden, stabiel met een totale kost van ongeveer 15 

Vlaamse groot. Het grootste deel, 10 ponden, ging naar de Sint-Jorisgilde, terwijl de Sint-

Sebastiaans- en Sint-Antoniusgilde respectievelijk 3 ponden en 30 schellingen en 20 

schellingen kregen.222 Dat de Sint-Jorisgilde de grootste hap uit het budget kreeg, hoeft niet te 

verbazen, gezien de formele link tussen de voetboogschutters en de stadsmagistraat. Het lage 

bedrag dat de kolveniers toebedeeld kregen, doet dan wel weer de wenkbrauwen fronsen. Zij 

waren immers de enige van de drie Gentse gewapende gilden die nog enigszins militaire 

 
                                                
220 A.-L. Van Bruaene, "Een religieuze republiek en citadel.", p. 103. 
221 ———, "Culture politique et capital social pendant la République calviniste à Gand," in Des villes en révolte. 
Les ‘Républiques urbaines’ aux Pays-Bas et en France pendant la deuxième moitié du XVIe siècle, ed. M. Weis 
(Turnhout: Brepols, 2010), p. 35. 
222 B. Vander Schelden, "De Gentse stadsmagistraat tijdens de calvinistische Republiek (1577-1584)" 
(Universiteit Gent, 2010), p. 40. 
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betekenis had en in het voorbije decennium nog enkele belangrijke voorrechten had 

verworven. Een mogelijke verklaring ligt in de herleving van de Gentse Burgerwacht in de 

stadsverdediging van de Gentse Republiek. Oorspronkelijk opgericht op voorspraak van 

Margaretha van Parma tijdens de zomer van 1566 (het Wonderjaar), leidde de burgerwacht 

volgens André Despretz tussen het einde van de Beeldenstorm en het jaar 1577 een zieltogend 

bestaan. Onder de Gentse Republiek werden echter alle volwassen mannen opgeroepen, waar 

dit in 1566 slecht een aantal mannen ‘van eeren’ betrof. Van een algemene mobilisatie tijdens 

de Calvinistische Republiek was geen sprake, maar er kon een beroep gedaan worden op een 

korps van bij benadering 3000 mannen, die in 1577 een ‘eed van haat’ aan Spanje aflegden.223 

Dit toont reeds de radicaliteit van de Gentse Calvinistische Republiek. 

Het onderzoek van Vander Schelden toont een verdubbeling van de schenkingen aan de 

Sint-Antonius- en Sint-Sebastiaansgilde in 1579, terwijl ze het jaar nadien helemaal niets 

kregen. De schenking aan de Sint-Jorisgilde blijft heel die tijd stabiel. Vanaf 1582 vermindert 

de som die geschonken werd aan de handboogschutters van de Sint-Sebastiaansgilde met één 

pond en vanaf 1583 verhoogde die ten voordele van de Sint-Jorisgilde met vier pond. In 1585 

verdwenen de presentwijnen geschonken aan de Gilde van Sint-Anthonis en de Gilde van 

Sint-Sebastiaan ten slotte compleet.224 Een verklaring voor die opmerkelijke fluctuaties geeft 

Vander Schelden niet, en ook in het kader van deze masterproef kon hier geen antwoord op 

gevonden worden.  

Mogelijk is de stijging gerelateerd aan de uitbreiding van de burgerwacht in 1579, op 

uitdrukkelijk aandringen van Jan van Hembyze. Als reden hiervoor werd gewezen naar het 

gebrekkig optrekken van de wacht, veel dienstplichtigen bedronken zich en de kwaliteit van 

de meegebrachte wapens liet vaak te wensen over. Daarnaast was er een verhoogde 

bedreiging voor de stad.225 Dat zou meteen ook de al even plotse daling van de schenkingen 

het jaar nadien kunnen verklaren. Na de uitzetting van Jan van Hembyze uit het stadsbestuur 

ten gevolge van een machtsstrijd met de oranjegezinde Ryhove in het najaar van 1579 werden 

de hervormingen van Hembyze vervolgens weer teruggedraaid.226 

 
                                                
223 A. Despretz, "Stadsversterkingen en burgerwacht tijdens de instauratiejaren der Gentse Calvinistische 
Republiek (1577-1579)," Handelingen van de Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent 
XX(1966), p. 14 – 15. 
224 B. Vander Schelden, "De Gentse stadsmagistraat tijdens de calvinistische Republiek (1577-1584).", p. 40. 
225 A. Despretz, "Stadsversterkingen en burgerwacht tijdens de instauratiejaren der Gentse Calvinistische 
Republiek (1577-1579).", p. 17. 
226 Ibid., p. 18. 
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Uit de kwantitatieve analyse van de Gentse stadsrekeningen blijkt dat de formele band 

tussen het stadsbestuur en de Sint-Jorisgilde althans op financieel gebied intact bleef. 

Nochtans kreeg de gilde te maken met aanzienlijke problemen tijdens de Gentse Republiek. 

Toen Jan van Hembyze in 1578 eerste schepen werd van de stad, ging hij radicaal in tegen de 

door Willem van Oranje vooropgestelde tolerantiepolitiek ten opzichte van rooms-

katholieken. In zijn hoedanigheid van eerste schepen werd Hembyze bovendien heuverdeken 

van de Sint-Jorisgilde. De gevolgen laten zich raden. Ondanks het feit dat met edelen als 

Willem van Oranje, de graven van Egmond en Hoorn en Marnix van Sint-Aldegonde, enkele 

van de voornaamste aanstichters van de Nederlandse Opstand in de Sint-Jorisgilde waren 

ingeschreven, lag het in de lijn der verwachtingen dat de radicale visie van Jan Van Hembyze 

moeilijk te rijmen viel met de reputatie van de schuttersgilde.227 Die stond immers voor trouw 

aan de vorst en religieuze verplichtingen aan de rooms-katholieke religie en de patroonheilige, 

wat zo in het reglement van de gilde vervat was. In een document met betrekking tot de 

heroprichting van de Sint-Jorisgilde in 1728, opgetekend door Jacques Ghijs uit 1733, wordt 

uitdrukkelijk verwezen naar de ‘tijde van suppressie en van oorloghe’.228 In het contract, dat 

de renovatie van het gildehof behandelt, en de bijhorende notities wordt melding gemaakt van 

het feit dat de kapel van de gilde tijdens de ambtstermijn van Hembyze als heuverdeken werd 

witgekalkt en heringericht werd als calvinistische gebedstempel.229 

Dat het de Sint-Jorisgilde niet voor de wind ging tijdens de Gentse Republiek, wordt te 

meer duidelijk aan de hand van een rekening van 17 september 1579, die gepubliceerd werd 

door Frans De Potter in zijn Jaarboeken van de Sint-Jorisgilde.230 Daarin wordt onder meer 

melding gemaakt van de verkoop van een groot aantal gouden en zilveren juwelen, prijzen die 

gewonnen waren bij landjuwelen en schutterswedstrijden, kazuivels, kandelaars en andere 

objecten die de gilde toebehoorden. Ook komt de problematiek van de inning der 

doodschulden opnieuw terug in de rekening: ‘diversche dootsculden…. inhant den verelaerst 

danof wesende, ghetrocken uuten boucke, hanghende an diversche persoonen’.231 Het bleek 

 
                                                
227 F. De Potter, Jaarboeken der Sint-Jorisgilde van Gent,, p. 168. 
228 Als de capelle nu veerdigh synde, begost men de selve te orneren om den goddelijken dienst te doen, daer viel 
een dispuut vooren, te weten ofte de capelle moest erweydt of ghereconciliert worden ten oorsaecke van den 
ongoddelijcken dienst die daer in gepleght was ten tijde van de supressie en van oorloghe…  
(J. Ghijs, "De Notitien, annotaten, priviligien, fundatien ende eeden van het gulden van Ste. Jooris…….", f° 193 
r°) 
229 Ibid., f°192 v° en 193 r° en S.A.G.., 155/7 
230 F. De Potter, Jaarboeken der Sint-Jorisgilde van Gent, p. 169 – 171. Zie bijlage 1 achteraan deze scriptie. 
231 Ibid., p. 170. Zie bijlage 1. 
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dus nog steeds moeilijk om doodschulden, aangezien het niet onwaarschijnlijk was dat veel 

leden en hun familieleden de stad ontvlucht waren voor de fundamentalistische politiek van 

Jan van Hembyze. 

De plotse stijging van de schenkingen ten voordele van de Sint-Jorisgilde in 1583 die door 

Vander Schelden werd vastgesteld, maar zonder verklaring bleef, betreft dan weer de gift van 

presentwijn die al sinds de veertiende eeuw gebruikelijk was. Om de vergaderingen 

aantrekkelijker te maken, had de eed van de Sint-Jorisgilde verzocht om de gebruikelijke som 

van twee schellingen te verdubbelen. In de beslissing van de schepenen wordt vermeld dat 

duer de veranderynghe ende benautheyt van den jeghenwoordeghen tydt ende duerle van alle 

zaken, hemlieden verarmden ende absenteerden, daerby tscuttershof zeer declinerende ende 

vergaende was.232 Dat is een duidelijke verwijzing naar de contemporaine omstandigheden, 

waardoor de vergaderingen van de schuttersgilde niet meer zo druk bijgewoond werden. Het 

verzoek van de voetboogschutters werd ingewilligd, maar opvallend aan de ordonnantie is dat 

er opschortende voorwaarden aan verbonden zijn. Aangezien de vergaderingen van de 

schuttersgilde plaatsvonden op zondag, was het voor de schepen van de Calvinistische 

Republiek uit den boze dat de wijn gedronken werd voor 4 uur in de namiddag, aangezien dan 

de ‘predicatie ende Godtsdienst’ gedaan waren. Indien deze voorwaarden overtreden werden, 

verloor de gilde haar toelage voor wijn en kwam het hen daarenboven op een boete te staan.233 

Het verzoekschrift van de Sint-Jorisgilde is ook een duidelijke poging van het gildebestuur 

om het lidmaatschap aantrekkelijk te houden, ditmaal in de vorm van wijn. Ze richtten zich 

hiervoor bovendien nadrukkelijk naar hun bondgenoten van weleer, de Gentse schepenen. 

Over het bestaan van de andere schuttersgilden tijdens de periode is weinig informatie 

beschikbaar, maar het is zeker dat ze er bij de inname van de stad Gent door landvoogd 

Alexander Farnese in september 1584 slechter aan toe waren dan ten tijde van de Pacificatie 

van Gent. Zo kan het geen toeval zijn dat de Sint-Antoniusgilde, ondanks de aangroei van het 

aantal kolveniers, zich in 1589 verplicht zag zijn gildehof te koop te stellen.234 De financiële 

onvoorzienigheid die de andere schuttersgilden kenmerkte, was niet vreemd aan de kolveniers 

en ongetwijfeld hebben de omstandigheden onder de Calvinistische Republiek hier enkel toe 

 
                                                
232 Ibid., p. 172.  
233 …wel verstaende dat den selven wijn niet ghedronken zal worden dan naer den vier hueren naer noene, de 
predicatie ende Godtsdienst ghedaen zijnde, up peyne ghepriveert te worden van den zelven presentwijn, ende 
boete daertoe staende.(ibid., p. 172.) 
234 Gepubliceerd in F. Vander Haeghen, Jaerboeken van het souvereine gilde der kolveniers, busschieters en 
kanonniers, v. III, p. 39 – 41. 
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bijgedragen. Uiteindelijk werd het erf gekocht door de deken van de gilde, waardoor de 

kolveniers tijdelijk van de financiële ondergang gered waren.  

Ondanks de verdubbeling van het bedrag te besteden aan wijn voor de Sint-Jorisgilde, is 

het evenwel duidelijk dat het Gentse calvinistische stadsbestuur de schuttersgilden niet 

gunstig gezind was. Dit is te meer opvallend, aangezien heel wat onderzoekers reeds wezen 

op de prominente rol van de ambachten in de Calvinistische Republieken tussen 1577 en 

1585. Zo schrijft Wim Blockmans zelfs dat het de ambachten waren die als 

verantwoordelijken moeten aangewezen worden voor de stadsrepublieken en wijst hij naar de 

hoge graad van industrialisering en commercialisering in Vlaanderen en Brabant als gunstige 

voedingsbodem voor dergelijke radicale calvinistische initiatieven.235 Dit was zeker het geval 

in Gent, waar de leiders van de Calvinistische Republiek een draagvlak creëerden door de in 

1540 verloren privileges te herstellen en in te spelen op de nog steeds bestaande frustraties.236 

Dan is het des te opmerkelijker dat het calvinistische bestuur geen waardering liet blijken 

voor andere associaties als de schuttersgilden. Het valt niet exact te achterhalen of alle 

activiteiten van de schuttersgilden teniet gingen tijdens de Gentse Republiek, maar vast staat 

dat er amper sporen van zijn overgeleverd in de bronnen. Vast staat dat vanaf de Pacificatie 

van Gent de reeds tanende militaire rol van de Gentse schuttersgilden definitief was 

uitgespeeld ten voordele van de burgerwacht. De Gentse calvinistische leiders wisten het rijke 

sociale kapitaal van de schuttersgilden duidelijk niet te waarderen. 

2.2.3 De rol van de Antwerpse schutters in de Calvinistische 
Republiek en hun ‘zuivering’ na de val van de stad (1577 -1585) 

In vergelijking met Gent, dat naar het voorbeeld van Johannes Calvijn zelf beschouwd 

werd als een soort Genève van Vlaanderen, waren de Calvinistische Republieken in 

Antwerpen en Brussel veel minder radicaal. Ondanks de aanstelling van comités van 

Achtienmannen in 1577 vertoonden beide steden nog een overwegend katholiek gelaat, en pas 

vanaf midden 1578 kan voor Antwerpen gesproken worden van een echte doorbraak, 

 
                                                
235 W. P. Blockmans, "De vorming van een politieke unie (veertiende-zestiende eeuw)." in Geschiedenis van de 
Nederlanden, ed. J.C.H. Blom en E. Lamberts (Baarn: HB Uitgevers, 2005), p. 113 – 114. 
236 A.-L. Van Bruaene, "A Breakdown of Civic Community? Civic Traditions, Voluntary Associations and the 
Ghent Calvinist Regime (1577-84)," in Sociability and its Discontents. Civil Society, Social Capital, and their 
Alternatives in Late Medieval and Early Modern Europe, ed. N. Eckstein en N. Terpstra (Turnhout: Brepols, 
2009) 
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voornamelijk ten gevolge van de polariserende politieke omstandigheden. Op voorstel van 

Oranje werden tussen augustus en oktober 1578 zelfs religievredes afgekondigd in 

Antwerpen, Mechelen en Brussel, waardoor de calvinisten van kerkgebouwen ter beschikking 

gesteld kregen van de overheid uit. In Antwerpen ondergingen de religievredes nog een aantal 

aanpassingen, zoals onder meer de toevoeging van de lutheranen en de uitbreiding voor 

calvinisten. In die zin kunnen ze volgens Guido Marnef gezien worden als een weerspiegeling 

van de snel veranderende machtverhoudingen in de stad, en die evolueerden nu eenmaal ten 

voordele van de calvinisten. Vanaf de afkondiging van de religievredes zou het calvinisme 

immers een merkwaardig snelle groei kennen in Antwerpen en Brussel.237 Vanaf dan was de 

radicalisering echter ingezet en werden zowel in Antwerpen als in Brussel clerici verbannen 

uit de stad. Dit geleidelijke proces culmineerde uiteindelijk in het regelrechte verbod op de 

openbare uitoefening van de rooms-katholieke godsdienst. In Brussel werd dit uitgesproken in 

mei 1581, Antwerpen volgde twee maanden later. 

Zoals reeds eerder vermeld werden de zes gewapende gilden zwaar getroffen door de 

plunderingen van Spaanse soldaten in november 1576, waardoor de meesten onder hen zonder 

gildelokaal kwamen te zitten. De eersten die zich aan de heropbouw waagden waren de 

Kolveniers, wiens hof, de ‘Halve Maan’ genaamd, zich op de markt bevond en samen met de 

naburige erven was afgebrand. Het reeds vermelde smeekschrift aan de schepenen, waarin 

melding gemaakt wordt dat het hof in 1576 vernield werd door de brand, geeft aan dat de 

kolveniersgilde al in 1580 voorbereidingen troffen alvorens met de bouw te beginnen. Zo 

waren ze van plan om ‘den selven afgebranden pand nu terstond wederom op te bouwen tot 

sieraad der stad en tot gerief van de gilde, om daar haar kamer naar oude gewoonte te 

houden…’.238 Om die reden wilden ze kalkbranden op de het domein, ‘gelijk meer andere 

afgebrande personen in dezelfde buurt reeds gedaan hebben’239, vermoedelijk om te gebruiken 

bij het metselen. Dat werd hen verhinderd door een tegendraadse buur, vandaar dat de 

kolveniers zich tot het stadsbestuur wendden. Ze kregen een gunstig antwoord op 23 januari 

1580 en onmiddellijk werd met de bouw van start gegaan.240 Een analyse van de rekeningen 

 
                                                
237 G. Marnef, "Brabants calvinisme in opmars. De weg naar de calvinistische republieken te Antwerpen, Brussel 
en Mechelen, 1577-1580," Bijdragen tot de Geschiedenis 70, no. 1-2 (1987), p. 10. 
238  
239  
240 S.A.A., Gilden en Ambachten, 4661, Kolveniers, Kolveniers: Ordonnantiën, rekwesten, naamlijsten, 
rekeningen. 
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van de gilde door Floris Prims toonde bovendien aan dat de kolveniers reeds in 1579 de kalk 

aankochten dankzij financiële giften van onder meer de abt van Sint-Bernardus. Bovendien 

hadden ze  nog altijd zware renten te betalen op het afgebrande pand, wat de these van 

toenemende financiële moeilijkheden bevestigt.241 Reeds in de zomer van 1580 werd 

vergaderd in het gerenoveerde pand en in het voorjaar van 1581 vond de definitieve verhuis 

plaats. 

Dat de kolveniers de eersten waren om hun intrek te nemen in een gerenoveerd gildehof, 

hoeft niet te verbazen. In 1580 was hun aantal gestegen van 100 naar 140 leden, wat al een 

indicatie is van het belang dat het Antwerpse stadsbestuur aan de schutters hechtte. Bovendien 

deden ze zelfs dienst als politiemacht tijdens de calvinistisch bewind De rekeningen van de 

gilde bieden wel meer indicaties van de goeie relaties met het stadsbestuur:  

Op den 22 Augusti (1581) als Kamerijk was ontzet en ons bevolen was solemneelijk te 

vieren, gegeven 16 pektonnen 

Op den 29 Novembris als de fame was gegaan van het huwelijk van de hertog van 

Alanson en ons bevolen was solemneelijk te vieren, gegeven aan 24 pektonnen…242 

Dit zijn nadrukkelijke vermeldingen naar historische gebeurtenissen uit het jaar 1581, die 

blijkbaar met de nodige luister en vuurwerk (‘pektonnen’) werden gevierd. Na een beleg van 

bijna een jaar door Alexander Farnese, hertog van Parma, werd de stad Kamerijk ontzet door 

Frans van Anjou, die in datzelfde jaar was aangesteld door de Staten-Generaal als soeverein 

vorst der Nederlanden. Op die manier hoopten de opstandelingen dat Frankrijk, de eeuwige 

vijand van Spanje, zich in de Opstand zou mengen. Met behulp van een Frans leger verdreef 

Anjou de Spaanse troepen uit de stad. Het feit dat dit door het Antwerpse stadsbestuur werd 

opgedragen dit wapenfeit te vieren en dat de gilde hier gevolg aan gaf, wijst duidelijk op een 

gunstige houding ten opzichte van de Opstand en de Calvinistische Republiek van de 

kolveniers uit. Anjou droeg al sinds zijn geboorte de titel van Hertog van Alençon, naar welke 

titel in het tweede bronfragment werd verwezen.  

 
                                                                                                                                                   
... en alhoewel zij, supplianten, van meening zijn, met de hulp Gods, den zelven afgebranden pand nu terstond 
wederom om te bouwen tot sieraad der stad, en tot gerief van de gilde, om daar haar kamer naar oude gewoonte 
te houden, en daar hun nu, om hun goede meening te volbrengen, van noode zal wezen op denzelfden pand kalk 
te branden, gelijk meer andere afgebrande personen in dezelfde buurt reeds gedaan hebben, niettegenstaande 
een Jacques Opden Hoff, wonende naast de Halffmane hen dit wil beletten, welk belet zou komen tot groote 
schade en retardatie van de supplianten, zoo bidden zij… 
241  S.A.A., 4661. 
242 Felixarchief, 4660; Kolveniers, Register der privilegien, ordonnantien, rekwesten, vonnissen, enz. 
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In 1582 was heel Antwerpen op bevel van de calvinisten gemilitariseerd en het 

stadsbestuur stelde lijsten op met alle weerbare mannen die in staat waren de wapens op te 

nemen. Alle schuttersgilden dienden hun ledenlijsten in te leveren met alle vrijgestelden van 

de wacht. In het geval van de kolveniersgilde bevatte deze ook de namen van de mannen die 

werkzaam waren in de bouw van de nieuwe kamer van de gilde, waardoor ze niet in de 

mogelijkheid waren te dienen.243  

In hun poging de stad te beveiligen, toonden de calvinistische bestuurders een 

opmerkelijke waardering van het sociale kapitaal van de gewapende gilden. Zo overlegde de 

stad met Frans van Anjou over de verlening en bevestiging van de privileges van de Gilde van 

Sint-Sebastiaan of de Oude Handboog. Het document van 22 juni 1582, ondertekend als 

hertog van Alençon, herbevestigde de privileges van 1401, 1405, 1475 en 1533, die 

oorspronkelijk verleend waren door respectievelijk Filips van Nevers, zijn broer Anton van 

Bourgondië, Maximiliaan van Oostenrijk en Maria van Bourgondië.244 Zo toonden de 

gekozen soeverein en het calvinistische stadsbestuur een opmerkelijke eensgezindheid ten 

opzichte van de schuttersgilden. Het valt niet uit te sluiten dat ook de andere gewapende 

gilden van de stad dergelijke voorrechten kregen. Zo wordt bij de kolveniersgilde melding 

gemaakt van het feit dat de van wacht zijnde kolveniers wijn te drinken kregen bij de 

aankomst van de hertog van Alençon op het Kiel in februari 1582.245 Dat is eveneens een 

verwijzing naar het feit dat de kolveniers effectief de wacht optrokken en dus actief waren in 

de stadsverdediging tijdens de Antwerpse Republiek. 

Verdere aanwijzingen voor de situatie van de zes gewapende gilden tussen 1577 en 1585 

werden gevonden in bronnenmateriaal dat ontstond na de herovering van de Scheldestad op 

17 augustus 1585. In zijn studie over de getalsterkte van protestanten en katholieken in 

Antwerpen aan het einde van de Calvinistische Republiek uit 1952 maakte historicus en 

archivaris Réné Boumans reeds melding van een aantal ‘precieuze documenten die ontstonden 

na de herovering van de stad door landvoogd Alexander Farnese, hertog van Parma.246 

 
                                                
243 Guldebroeders die bij consent van de heeren van den magistraat gevrijd zijn naar luidt in zekere akte, welke 
guldebroeders decontribueerd hebben en opgebracht hebbe, zekere penningen tot het bouwen van de huizing der 
gilde… (S.A.A., Gilden en Ambachten, 4638, Oude Handboog, Oude Handboog: Ordonnantiën, rekwesten, 
rekeningen, enz.) 
244 S.A.A., 4638. 
245 F. Prims, "De Kolveniers in de Halve Maan," Antwerpiensia: losse bijdragen tot de Antwerpsche 
geschiedenis IX, no. 42 (1935), p. 338. 
246R. Boumans, "De getalsterkte van Katholieken en Protestanten te Antwerpen in 1585," Revue belge de 
philologie et d'histoire (1952), p. 744.  
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Hiermee verwijst hij naar een acht bladzijden tellende ledenlijst van de suppoosten van de zes 

gezworen gilden die werd opgesteld op 23 september 1585.247 De lijsten waren bovendien 

voorzien van notities met betrekking tot het geloof van de schutters. Nu de stad terug onder 

het gezag van de Spaanse koning viel, moest immers gedacht worden aan de heroprichting 

eigen Antwerpse strijdkrachten. Die bestonden traditioneel uit twee geledingen. In de eerste 

plaats was er de burgerwacht, waarvoor in principe alle volwassen Antwerpse mannen konden 

opgeroepen worden in geval van nood. Daarnaast was er ook een soort elitekorps dat bestond 

uit bij coöptatie aangeduide leden van de zes gewapende gilden. De twee weken eerder door 

Farnese aangestelde katholieke magistraat moest kunnen rekenen op een betrouwbaar militair 

apparaat. Om die reden werd een grootschalig onderzoek gevoerd naar de geloofsovertuiging 

van de rekruten van zowel de burgerwacht als de schuttersgilden.248 

In het kort kwam het erop neer dat alle stedelijke instanties, van het stadsbestuur tot de 

gezworen gilden, gezuiverd dienden te worden van niet-katholieke elementen. Dat was echter 

een onmogelijke opgave. Volgens de berekeningen van Boumans waren de 292 katholieke 

gildebroeders in de minderheid ten opzichte van hun protestantse collega’s, die in aantal bijna 

dubbel zo groot waren met 543 gildebroeders.249 Het was dus noodzakelijk om een beroep te 

doen op lutheraanse samenwerking, zoals dat eerder al in maart 1566 het geval was geweest. 

Als men alle protestanten had uitgesloten, zou er slechts sprake geweest zijn van een halve 

burgerwacht en was de omvang van de gewapende gilden gedeeld door drie.250  Op 26 

september werden alle gilden opgeheven en de dag nadien werden de nieuwe schutters 

ingezworen.251 

Het numerieke overwicht van protestanten in de ledenlijsten van de gezworen gilden was 

een gevolg van het rekruteringssysteem. Sinds de hervorming onder Keizer Karel in 1552 

werden nieuwe leden via coöptatie aangeduid, wat inhield dat ze werden uitverkoren door het 

stadsbestuur. Dat verklaart de situatie zoals die naar voor komt uit de ledenlijsten in 1585. Het 

zou immers maar vreemd geweest zijn als acht jaar calvinistisch bestuur geen overwegend 

protestantse gezworen gilden met zich mee had gebracht. Dit verklaart ook waarom 

 
                                                
247S.A.A., Gilden en Ambachten, 4617., Gilden – Leden. 
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Antwerpen, anders dan Gent, zo’n grote aandacht had voor het sociale kapitaal van haar 

gewapende gilden. De nieuwe schutters werden bovendien bijna zonder uitzondering, zoals 

Boumans aanhaalt, gekozen uit de bezittende klasse. Dat voorzag de schuttersgilden in 

financiële middelen, terwijl het stadsbestuur door haar patronage goodwill probeerde te 

creëren onder de belangrijke stedelijke middengroepen. 

2.2.4 Trouw aan kerk, vorst en gilde 

Door de religieuze verscheidenheid was de eed van de Antwerpse gilden, die traditioneel 

gezworen werd aan de katholieke kerk en de patroonheilige, verworden tot een holle zinsnede. 

Vandaar dat na de Val van Antwerpen een opmerkelijke vernieuwing plaatsvond. In de 

hernieuwing van de eed van de Jonge Voetboog op 15 september 1585 kan immers gelezen 

worden: 

Hier zweer ik dat ik ben in de gemeenschap der heilige katholieke, apostolieke, 

Roomsche kerk geloovende, als gezworen schutter dezer gilde van Sint Jeuris die men 

noemt den Jongen Voetboog, waar ik toe gheordineerd ben, de voorgeschreven religie 

en Kerk en hare rechten te helpen houden en beschermen, mijn genadigen heer den 

hertog van Brabant en zijn recht en heerlijkheid te helpen houden en beschermen, de 

stad Antwerpen te helpen hoeden en wachten, en haar echt te helpen houden en 

beschermen, en in geval van dat ik iets hoorde dat de voorgeschreven religie, prins 

van den lande als hertog van Brabant of deze stad van Antwerpen of ook de gilde 

contrarieerde, dat ik dat goedstijds zal laten weten, mijnen hoofdman, koning en 

dekens. Voorts zoo zweer ik, dat ik onderdanig wezen zal, den burgemeesteren en 

schepenen, mijn hoofdman, dekens en ouders en zal onderhouden alle privilegiën en 

usantien die de gilde nu heeft en namaals verkrijgen mocht, en voort te doen al hetgeen 

dat een goede getrouwe gildebroeder deze gilde behoordt en schuldig is te doen. Zoo 

wil mij God helpen en al zijn heiligen, en den edelen ridder Sint-Joris.252 

Er zijn een aantal aspecten interessant aan deze eed, die ook door de Oude Voetboog 

gezworen werd. De jonge schutters waren voor hun bestuur, reglement en eed immers nog 

steeds afhankelijk van hun moedergilde. In de eerste plaats is bovenstaande eed uitdrukkelijk 
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gedateerd in het jaar 1585. Een duidelijke datering ontbreekt vaak bij dergelijke documenten, 

wat het analyseren bemoeilijkt. Daarnaast springt ook de verwijzing naar de rooms-katholieke 

kerk meteen in het oog. Het is moeilijk te achterhalen of dit een nieuwe toevoeging aan de 

schuttersgelofte was. Het was immers gebruikelijk om trouw te zweren aan God, vorst en de 

patroonheilige van de gilde. De eed van de schuttersgilden was daarenboven doorgaans een 

document waar in de loop der jaren weinig aan veranderde en kwam grotendeels overeen bij 

de verschillende gilden. Er zijn tal van voorbeelden uit de vijftiende en zestiende eeuw die het 

vermoeden versterken dat de schutters al eerder zo expliciet hun eed zwoeren. Zo beloofden 

de Gentse handboogschutters van Sint-Sebastiaan in de vijftiende eeuw de catholijcke 

Roomsche religie te onderhouden ende vooren te staan en zwoeren alle schuttersgilden trouw 

aan de vorst.253 Ook bij de Gentse Sint-Antoniusgilde is er in de voor dezelfde sprake van 

dezelfde formule. De Brusselse schutters begonnen hun eed in de zeventiende eeuw dan weer 

met: Ick ghelove, sekere ende zweire dat ik ben van de Catholijcke Apostolijcke Roomsche 

Religie ende dat ick in de selver sal blijven.254  

 Toch verwijst de eed van de Antwerpse jonge voetboog niet louter naar de rooms-

katholieke religie, maar wordt uitdrukkelijk verwezen naar de gemeenschap van de heilige, 

katholieke , apostolische Roomse kerk. Dat is een wel heel nadrukkelijke verwijzing naar de 

kerk van Rome die door de protestanten zo veracht werd. Gezien de historische context van 

de zuivering van de zes gezworen gilden in 1585, wordt het duidelijk dat de verwijzing niet 

onschuldig is, maar vermoedelijk deel uitmaakt van de strategie om de gilden te vrijwaren van 

andersdenkenden. Bovendien spraken de Antwerpse voetboogschutters de intentie uit niet te 

tolereren dat iemand de voorscreven secten ende ketterijen zou aanhangen.255 Een andere 

formule die bij niet bij de in deze scriptie bestudeerde Gentse schuttersgilden werd 

aangetroffen, is het tweede vetgedrukte gedeelde van het fragment. Indien de gildebroeders 

provocatieve zaken hoorden over de gilde, de stad en hun religie, dienden ze dat te melden 

aan het gildebestuur of aan de schutterskoning. Bij de Brusselse schuttersgilden werd dit in de 

zeventiende eeuw.  

…ende vernamt ick binnen der voor ghenoemde Stadt van Brussel, oft daer buyten, bij 

dage ooft bij nachte, eenigh Rumoer, beroerte oft onlede, daer by onse voorz. 
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Catholijcke, Apostelijcke Roomsche Religie, onse voorsz. ghenaedighen Heere, sijn 

landen oft oock die voor-ghenoemde Stadt van Brussel eenighen hinder, letsel oft 

achterdeel moghen krijghen…256 

De gelijkenissen met de Antwerpse eed zijn treffend. Het lijkt dus alsof de 

godsdienstperikelen in het hertogdom Brabant een verandering van de eed in Brussel en 

Antwerpen met zich hadden meegebracht. Dat zou er op kunnen wijzen dat de nieuwe eed hen 

van bovenaf was opgelegd. Het is echter niet onmogelijk dat de gilden er zelf voor kozen om 

hun katholieke karakter terug te benadrukken. Dat bleek wanneer in het Brusselse stadsarchief 

een aantal reglementen uit de zeventiende eeuw werden aangetroffen van de Sint-

Sebastiaansgilde te Willebroek. Die viel onder de jurisdictie van Brussel en ontving dus haar 

caerte of reglement van de Brusselse Sint-Sebastiaansgilde. Die leverde dan een soort 

sjabloon af die gebaseerd was op haar eigen reglement, zoals bijvoorbeeld de Gentse 

hoofdgilden dat ook deden voor de gilden binnen hun gebied. Volgens het Willebroekse 

reglement moesten de gildebroeders niet enkel de catholicque, apostolicque roomsche religie 

volgen, maar tevens van wettigh bedde zijn.257 Overspel was dus uit den boze en traditionele 

katholieke waarden als het gezin werden hoog in het vaandel gedragen. 

Dat zou hen in ieder geval in de gratie van de landvoogd en de nieuwe stadsbesturen 

houden en hield het lidmaatschap in principe exclusief voor katholieken, net als dit voor 

andere bestuursinstellingen. In zekere zin grepen de Antwerpse en Brusselse schutters echter 

ook terug naar de waarden die hen in het verleden zou succesvol hadden gemaakt en 

probeerden ze de traditie zo te bewaren. 

2.2.5 De Brusselse schuttersgilden en het verlies van privileges 

In Brussel was de stuwende kracht achter de vroege  opstandige beweging vanaf 1577 

het Comité der Achtienmannen. Guido Marnef toonde in zijn studie over het protestantisme te 

Brussel tijdens de Calvinistische Republiek reeds succesvol aan dat het overgrote deel van dat 

comité uit katholieken bestond. In 1579 werd het comité echter opgeheven en vervangen door 
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een Oorlogsraad die wel gedomineerd werd door calvinisten.258 Op dezelfde wijze kreeg de 

calvinistische strekking pas vanaf eind 1579 – 1580 de bovenhand in de magistraatscolleges 

in Antwerpen en Brussel. Massale machtsovername van stedelijke besturen ging dus veel 

geleidelijker dan in Gent, en bereikte in 1580 pas een eerste voltooiing. Stadsverdediging en 

plaatselijke veiligheid bleken prioriteiten en de magistraat steunde volop lokale comités. Na 

de hoogste bestuursniveau’s werden ook de lagere echelons als de ambachten en de gilden 

gezuiverd. In 1579 – 1580 werden heel wat bestuursleden op kant geschoven.259 

Anders dan in Antwerpen, waar de katholieke leden geleidelijk aan door het stelsel van 

coöptatie vervangen werden door calvinisten, koos het Brusselse stadsbestuur voor de harde 

aanpak van de schuttersgilden. Dat deden ze door te raken aan één van de voornaamste 

privileges van de Brusselse gilden, namelijk de wacht bij het stadhuis. De ordonnantie van 19 

augustus 1580 biedt een beter inzicht in de drijfveren van de Brusselse machtshebbers.260 De 

stad bleek met een beveiligingsprobleem te kampen, in het document verwoord als crancke 

ordre. Dit was voornamelijk veroorzaakt door het feit dat vele wijken niet genoeg personen 

op de been konden brengen om de wacht te houden. Het ging zelfs zover dat de voirseide 

lieutenant collonels, capiteynen ende andere hooffden van wapenen jae oock veele geheele 

wycken wygeren hunnen dienst te continueren, ten zy dat promptelyck worden versien op de 

peryckelen.261 

De oplossing van het probleem ging volledig in tegen de verworven privileges van de 

Brusselse schutters en gaf blijk van weinig respect voor de rijke traditie en het sociale kapitaal 

van de gilden. Vier kollonellen en andere gedeputeerden die daarvoor zouden aangesteld 

worden, zouden voortaan in totaal elk 30 personen uitverkiezen. Van dat totaal van 120 

mannen zouden er in de toekomst 20 ’s nachts de wacht houden bij het stadhuis, terwijl dit 

overdag slechts de helft was. De reden was simpel: er waren te weinig gekwalificeerde 

personen en voortaan zou iedereen moeten dienen: 
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worden te werck gestelt de nutste, bequaemste ende best gequalificeerde sonder 

aengesien wat qualiteyt die souden mogen wesen noch oock oft die syn dekens, 

guldebroders ofte van andere gepriviligieerde qualiteyt die sy, segghen in allen 

gevallen dat geen plaetse en behoiren te hebben in sulcke sware stuck van oorloghe als 

nu ter tydt voor oogen is, emmers geenssints sulcx dat sulcken rechten, privilegien ofte 

prerogativen souden mogen gekert worden tot achderdeel oft schaede deser stadt, ende 

veel min dat dese stadt ende goede ingesetenen der selver daer door souden mogen 

gebracht wordne in eenigh peryckel.. 

Bij de selectie werd dus niet gekeken naar rang of stand en de bestuursleden van de 

schuttersgilden zouden geen voorkeursbehandeling meer genieten.  Op 29 maart dat jaar 

hadden de schutters al een soortgelijke ordonnantie kunnen afwenden door aan te voeren dat 

ze door de dienen in de verdediging van de wijken, ze hun specifieke dienst niet meer konden 

uitvoeren. Daarnaast stelden ze dat de beveiliging van de wijken eveneens te wensen overliet 

doordat veel burgers de stad hadden verlaten en de in de stad residerende buitenlanders geen 

dienst deden. Bovendien onttrokken veel burgers zich aan de wachtdienst door hem af te 

kopen met een bepaalde som of door zich in te schrijven bij het Staatse garnizoenleger dat 

mee garant stond voor de politiek van de nieuwe machtshebbers.262Hoewel de opschorting 

van de schuttersgilden voorlopig vermeden was, werd ze uiteindelijk toch een feit met de 

ordonnantie van 19 augustus.  

wel verstaende dat het gene des voorgescreven is en sal maer plaetse hebben by 

provisie ende ter tydt toe dat op het stuck van de wacht naerder sal syn versien ende dat 

men hier by niet en is eenighsints minderende, veranderende oft vercortende de rechten 

ofte privilegien van de voorseide vy gulden, maer dat men hun dien aengaende ende 

andersints in al houdt hun geheel onvermindert ongheprjudicieert ende men hun hier af 

sal verleenen acte263 

Het betrof een voorlopige lening, bij provisie, maar zonder inbreuk hun privileges te 

verbreken of in te trekken. Toch is het duidelijk dat de hoofdzakelijk calvinistische 

Oorlograad en stadsmagistraat het niet op de schuttersgilden begrepen hadden en hun 

katholieke signatuur bij voorbaat verdacht vonden. Hoewel de radicalisering in de Brusselse 

calvinistische republiek pas later op gang kwam, doet de behandeling van de schutters eerder 
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denken aan de Gentse casus dan aan de waardering door de Antwerpse schepenen. Alphonse 

Wauters vermeldt dat de privileges van de Brusselse schuttersgilden hersteld werden na de 

overgave van de stad aan de troepen van Alexander Farnese. De voorwaarde van de 

hernieuwing van de schuttersgilden was dan wel dat ze geen ketters onder hun kringen 

mochten toelaten.264 

Het voorgaande indachtig moeten de hernieuwde eden van de Antwerpse en Brusselse 

gilden in 1585 als een strategie van exclusie en inclusie. In de eerste plaats was het 

ongetwijfeld de bedoeling om voorbeeldige en onverdachte lieden te verwelkomen in de 

gilde. Daarnaast was het ook een symbool naar de landvoogd toe hij terug op de schutters kon 

rekenen. Door vast te houden en de morele waarden die aan de basis stonden van het 

gildebestaan extra te benadrukken, plaatsten de schutters in de Brabantse steden zich stevig in 

de sporen van hun voorgangers uit een meer roemrijk verleden. 

2.2.6 Wrevel tussen de Jonge en Oude Voetboog te Antwerpen 

Gezien de sterke nadruk op de rooms-katholieke religie na de val van Antwerpen, is het 

niet verwonderlijk dat de gilde van de Oude Voetboog zich vanaf 1585 in toenemende mate 

Sint-Jorisgilde ging noemen. Dat leidde in 1589 tot een conflict met de jonge voetboog, die 

claimde dat die naam haar als sinds haar ontstaan rechtmatig toekwam. De jonge 

voetboogschutters waren van mening dat de Oude Boog geen Sint-Jorisgilde was en om die 

reden de patroonheilige niet mocht vereren en afbeelden. De strijd rond de katholieke 

patroonheilige wijst op het belang dat religie ook na de Val van Antwerpen binnen de gilden 

leefde. Op 1 juli velden de schepenen een vonnis dat het compromis voorstelde: 

Also seker geschil was geresen tusschen die vanden ouden ende jongen voetboghe 

aangaende het vueren vanden Ridder Sint Joris die die vanden ouden voetboghe 

onlancx hadden doen stellen op hunne tortisen ende dat mynen heeren Borgemeesteren 

ende Schepenen sekere gedeputeerde hadden geordonneert omme tselve geschil 

tusschen hun int minnelyck te beslichten, die welcke dyen volgende Mette voors. Gilden 

hadden gebesoingneert, Soo ist dat myne heeren voors. gehoort hebbende trapport 

vande selve gecommiteerden hebben geordonneert ende ordonneren mits desen dat die 

vanden ouden voetboghe selen moghen vueren op hunne tortisen den Ridder Sint 
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Joris metter lancen, ende dat die van den jongen voetboghe selen vueren den Selven 

Ridder sint Joris metten sweerde, welcken volgende de voors. gulden gehouden selen 

syn hun te reguleren ende onderlinge alle goede vrintschap te onderhouden. Actum 

prima July anno XVc negenentachentich. Ondert. A Dyck265 

 

Het geschil was aanvankelijk gerezen toen de schutters van de Oude Voetboog toortsen 

hadden laten vervaardigen om mee te dragen tijdens processies en andere optochten. De 

nieuwe exemplaren waren versierd met de beeltenis  van Sint Joris te peerde metter lancen 

eenen draeck daeroppe.266 Daarom diende de Jonge Voetboog klacht in bij de schepenen, die 

‘gedeputeerden’ aanstelden om de argumenten van beide partijen te horen en de zaak in der 

minne te regelen. Die voorkeur voor een onderhandelde oplossing blijkt ook uit het gevelde 

vonnis. Zowel de Jonge als de Oude Voetboog hadden het recht om Sint-Joris als 

patroonheilige te vereren, al was het met een kleine nuance. Wanneer de Oude Voetboog 

enkele weken na het vonnis meeliep in een processie met hun nieuwe toortsen, deden de jonge 

schutters hun beklag bij de magistraat en begonnen beide partijen bewijzen en getuigen te 

verzamelen. Die bronnen rond het conflict bieden een inzicht in de argumentatie van beide 

gilden en de grote waarde die aan de benaming ‘Sint-Jorisgilde’ gehecht werd. Zo verwees het 

bestuur van de Oude Voetboog in zijn verdediging nadrukkelijk naar het roemrijke verleden 

van de gilde: 

…hoe dat huerlieder voors. gulde ware de oudste ende notabelste van allen de gulden, 

ende daer vooren altyts ghouden ende vernaempt geweest, gelyck wy werdden alnoch, 

hebbende alomme in ommegangen ende dyergelycke notabele vergaderingen dierste 

ende eminenste plaetse, gelyck daer af eensdeels bleke by sekere privilegiën, ende 

nyettein oock eeneniegelycken ware kennelyck. Item dat die vander voors. gulden in 

voorleden tyden (doen de Hertogen van Brabant nyet en hadden soo groote 

heerschappyen) waren de grootwillige archiers vande selve hertoghen ende voor sulx 

hun conuiserende als sy vuyter stadt waren reysende oft weder incommende ende 

doende verscheyden andere diensten (daaraff dat sy noch opden dach van heden waren 
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hebbende ende in henne blasoenen allomme vuerende den naem vande goetwillighe) 

hebbende ter causen van dien diversche schoon privilegiën van diversche hertogen ende 

princen vanden lande verworven, gelyck van alle tselve nyet alleen en bleke byde 

historiën van vermaerde historiescryvers ende namentluycken byder discriptie deser 

Nederlanden by messr Ludovico Guicharduy ghemaect…267 

Dit bronfragment biedt een aardig inzicht in het bestaan van de schuttersgilde en bevestigt 

grotendeels het beeld dat reeds in de literatuurstudie geschetst werd. De Antwerpse Oude 

Boog verwijst naar haar status als de oudste schuttersgilde van de stad en voegt er aan toe dat 

ze daarom verzekerd waren van de meest vooraanstaande en kostbare plaatsen tijdens 

processies, ommegangen en andere belangrijke evenementen (‘notabele vergaderingen’). 

Daarnaast wordt prominent verwezen naar de privilegiën die de gilde van verschillende 

vorsten en hertogen hadden verkregen. Ondanks acht jaar calvinistisch bewind, ontleenden de 

schuttersgilden nog steeds een groot deel van hun fierheid aan de patronage van vorsten in het 

verleden. Toen de hertog van Brabant nog niet zo machtig was als op het moment van 

schrijven, waren de voetboogschutters immers zijn ‘archiers’ geweest en begeleiden ze hem 

bij bezoeken aan de stad.  

Tot slot is er een opmerkelijke verwijzing naar de Italiaanse koopman en contemporaine 

geschiedschrijver Ludovico Guiccardini, die de Oude Voetboog vernoemd zou hebben in zijn 

beschrijving der Nederlanden.268 Zowel in de eerste editie uit 1567 als in de volgende drukken 

is er inderdaad sprake van de Ouden Voetboog van Antwerpen. Wat ze er niet bij vermelden, 

is dat dit echter gebeurt onder de noemer ‘broederschappen der wapenen’ en ook de Jonge 

voetboog en beide handbooggilden aan bod komen. Giuccardini maakt bovendien melding 

van de gewoonte om grote banketten en maaltijden te houden om de overwinnaar van de 

schietwedstrijd, en dus nieuwbakken koning van de gilde, te vieren. Volgens de auteur 

gebeurde dit meerendeels ten coste van de selve Gulde, die van oudts seker incomende goeden 

ende renten heeft.269 

Ter hun verdediging meldden de bestuursleden dat de Oude Voetboog altijd een 

merckelycke autoriteyt ende preeminentie over den Jongen Voetboghe had gehad en dat de 
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jonge gilde uit de oude ontstaan was omdat het aantal schutters dat wou toetreden destijds zo 

groot was. Bovendien hadden de jonge schutters volgens de privileges van de Oude Boog 

gheen dinck te begrypen vandat den boghe toebehoorde en mochten geen nieuwe leden door 

de jonge gilde aanvaard worden zonder de goedkeuring van de oude gilde.270 Concluderend 

vroegen de oude schutters aan de magistraat om een vonnis uit te spreken dat zij de 

waarachtige ende oude gulde vanden Ridder Sint Joris diemen heet ende over alle tyden 

geheeten hadde Sint Jorisgulde vanden ouden voetboghe oft cruysboge waren en ze het recht 

hadden om Sint-Joris als patroon te vereren en af te beelden.271 

De tegenargumentatie van de Jonge Voetboog vertrok dan weer uit de eenvoudige 

vaststelling dat volgens hen in elke Brabantse stad alleen de jonge voetboogschutters als 

patroon hadden. Dit was bijvoorbeeld in Leuven en Brussel het geval, waar de Oude Boog de 

Onze-Lieve-Vrouw als patrones had.272 Als de Oude Boog de titel van Sint-Jorisgilde zou 

opeisen te Antwerpen, dan was dit tot prejuditie ende achterdeele van alle jonge 

voetbooggilden in het Hertogdom Brabant. De Jonge Voetbooggilde hanteerde een 

gelijkaardige strategie  als de Oude en had blijkbaar naarstig gezocht naar privileges en 

ordonnantiën uit het verleden waar in zij Sint-Jorisgilde genoemd werd en de Oude Boog niet. 

Zo verwijzen ze ook naar een ordonnantie van Karel V in 1551: 

Ende dat dopponenten werden en behoorden bekent te worddene voor die van sint Joris 

gulde en egeenssins de ghedechde waren sy opponenten overgevende seker copie van 

vidimus van seker octorye onderteekent byden not. walewyns in date sesthien novemb. 

anno CVc eenenvyftich, daer by den keyser Carel hooger memorien onder andere op 

twee distincte plaetesen baptiseerde de gedaechde die van der ouder gulde ende 

dopponenten die van sint Joris gulde, ende die van den ouden hantboge noempde hij 

doude gulde van Sinte Sebastiaen ende die vanden jongen hantboge de jonge gulde van 

sint Sebastiaen, inder vuegen dat hiet vuyte luce meridiana clarius bleke dater binnen 

deser stadt maer een sint Joris gulde en ware, dwelck was de gulde der opponenten 

want indien datter twee gulden waren van sint Joris byde keyserlycke Mat (majesteit) 

bekendt geweest soude ontwyffelyck oock wel vuytgedruct ende geexpresseert hebben 

die vander oude gulde van sint Joris ende die vande jonge gulde van Sint Joris, ghelyck 
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hy by tvoorscreven octroy expressissimis verbis die vander ouder gulde van sinte 

Sebastiaen ende die vander jonge gulde van sinte Sebastiaen hadde ghenoempt273 

De strategie was duidelijk: indien de gilde van de Oude Voetboog (‘de gehaechden’ in de 

bronfragmenten) in het verleden niet als Sint-Jorisgilde was aangesproken in belanghebbende 

documenten, hadden ze niet het recht om die titel te claimen. Zo wordt ook verwezen naar de 

akte aangaande de verandering der schuttershoven. Daar werden de jonge schutters Sint-

Jorisgilde genoemd en werden de oude schutters aangeduid als de Oude Voetboog. Men voelt 

meteen aan dat er iets niet klopt aan deze redenering, en dat waren ook de schepenen in 1589 

van mening. De de leden van de Jonge Voetboog waren immers niet geheel oprecht geweest. 

Er wordt verwezen naar ordonnantie aangaande de volgorde bij processies en de verandering 

der schuttershoven. Dat document was de hoeksteen van de strategie van de jonge gilde. 

…de verweerderen over daenleggeren altyts gehadt de verscheyden preeminentien 

breeder hier voren geexpresseert ende van welcke preeminentie oock bleke by deyghen 

privilegie, daer aff daenleggeren hun beroemden, aldaer geordonneert stonde wat ordre 

de gulde inde processie ende ander ommegangen soude houden, sonder yet targueren 

dat daenleggeren byde selve ordonnantie mitsgaders een ander schepenen bescheedt 

aengaende de veranderinge van de schuttershoven oock seyde te blycken, dat aldaer de 

verweerderen gulde alleen soude ghenoempt syn de groote gulde deser stadt ende der 

aenleggeren gulde sint Joris gulde, welcke voors. twee stucken sylieden seyden hun 

principaelste fundamenten te syn ende ierst opden derdden deser maent Augusti 

becommen te hebben want naerdien sy bekenden sulcx ierst opden voors. derde 

Augusti becommen te hebben ende daeraff maecten hun principaelste fundament.274  

De ordonnantie waarrond het hele betoog  van de jonge voetboogschutters was 

opgebouwd, was hun dus pas te elfder ure ter oren gekomen. Dat betekent dat de Jonge 

voetboog maandenlang ‘sonder fundament’ zijn gelijk had volgehouden ten opzichte van de 

Oude Voetboog. Men kan zich bovendien afvragen waarom de jonge schutters hun eigen 

reputatie op het spel zetten door dergelijke risico’s te nemen. Ook de verweerders van de 

Oude Voetboog waren ogenschijnlijk verbaasd door de roekeloze strategie van de jonge gilde 

in dese dangereuse conjuncture des tyts.275 Het conflict zette immers de onderlinge relaties 
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tussen beide gilden, die nog altijd formeel sterk met elkaar verbonden waren, op het spel. 

Tevens had het gelijkaardige problemen kunnen veroorzaken tussen de Oude en de Jonge 

Handboog te Antwerpen of in andere steden. Zo maakt een verzoek om inlichtingen van de 

schutters van de Oude Voetboog te Brussel aan de hun Mechelse collega’s duidelijk dat er al 

sinds 1581 moeilijkheden waren met de Jonge Boog. Die had vele innovaties ingevoerd die in 

contrarie alle gewoonten tot noch toe by hen geploghen ende geuseert waren.276  

Naar de motieven van de Jonge Voetboog is het echter raden. Vermoedelijk wou zijn 

ontsnappen aan haar afhankelijkheid van de Oude Boog. Dat is te meer opmerkelijk, 

aangezien de Gentse jonge gilden amper 20 jaar eerder werden opgeslorpt door de 

moedergilde. Vermoedelijk was het risico op reputatieschade wel berekend. Dit zou in het niet 

verdwijnen tegenover het voorrecht zich als enige Sint-Jorisgilde te mogen noemen. Helaas 

voor de jonge schutters werd het vonnis van 1 juni bevestigd door de magistraat op 17 

augustus. De Oude Boog mocht zijn toortsen behouden.277  

Ondanks de verwijzing naar de moeilijke economische conjunctuur (zie ook de Gentse 

Sint-Antoniusgilde, die zich in hetzelfde jaar verplicht zag zijn gildehof te verkopen aan haar 

eigen deken) is het conflict misschien wel kenmerkend voor een periode van relatieve rust die 

volgt na enkele bewogen jaren. De Antwerpse Jonge voetbooggilde wou van die gelegenheid 

gebruik maken om zich te laten erkennen als zelfstandige Sint-Jorisgilde en zo de 

afhankelijkheidsbanden van de Oude Voetboog los te laten. Door de verwoesting van 

belangrijk archiefmateriaal tijdens de Spaanse Furie maakte hun opzet mogelijk zelfs meer 

kans. In zekere zin valt er een parallel te trekken met het privilegieboek van de Jonge 

Handboog in 1575. In beide gevallen betrof het een Jonge Gilde die zelfstandiger wou zijnvan 

en hiervoor teruggreep naar documenten en verwezenlijkingen uit het verleden. De Oude 

Handboog liet privileges optekenen om ze te bewaren voor het nageslacht, terwijl de Jonge 

Voetboog ze gebruikte om een zaak te winnen en zich zo van prestige te verzekeren. 

 
                                                
276 E. Van Autenboer, "Een schutterskonflikt te Antwerpen in 1589: De Jonge Voetboog contra de Oude 
Voetboog.", p. 91. 
277 Ibid., p. 71. 
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2.3 Besluit 

In dit deel werd vooral gefocust op de periode van de calvinistische republieken, 

waardoor het laatste decennium van de zestiende eeuw enigszins onderbelicht is gebleven. 

Dat ligt in de eerste plaats aan het beschikbare bronnenmateriaal. Zoals aangehaald in de 

inleiding is de bronnensituatie voor de tweede helft van de zestiende eeuw problematisch en 

zijn heel wat bronnen verloren gegaan. In tweede instantie werd ervoor gekozen vooral 

aandacht te schenken aan de periode 1577 – 1585. Het leek immers interessant om de manier 

waarop het sociale kapitaal schuttersgilden gewaardeerd, miskend of gemanipuleerd werd te 

achterhalen. 

Meteen konden regionale verschillen waargenomen worden. Terwijl de calvinistische 

republieken in Brussel en Gent het sociale kapitaal van de schuttersgilden links lieten liggen 

en de schutters zelfs totaal buitenspel zetten, ligt de Antwerpse casus anders. De Scheldestad, 

als belangrijke havenstad een kruispunt van verschillende opvattingen en ideeën, benoemde 

sinds 1552 de leden van haar gilden via coöptatie. Op die manier kon het calvinistische 

stadsbestuur geleidelijk katholieke schutters vervangen door protestants gezinde kandidaten. 

Dit had als resultaat dat de schuttersgilden geen onbelangrijke rol speelden in de militaire 

verdediging en de ordehandhaving van de stad. In Brussel werden de gilden voorlopig 

ontbonden, terwijl alles er op wijst dat ook de Gentse gilden geen te beste verstandhouding 

met de leiders van de Gentse Republiek hadden. 

Na de Val van Antwerpen vond in de Scheldestad een zuivering van de schuttersgilden 

plaats. Hoewel die niet algeheel was, werden onbetrouwbare en ongelovige elementen 

uitgebannen. Een sterke nadruk op religie was een van de aspecten van de heropbouw van het 

sociale kapitaal van de schuttersgilden. Enerzijds was dit een symbool naar de autoriteiten toe 

dat de schutters nog steeds betrouwbare bondgenoten waren. Het valt bovendien niet uit te 

sluiten dat de expliciete vermelding van de rooms-katholieke religie er op aandringen van de 

centrale overheid kwam. Anderzijds was die nadruk op religie niet nieuw. Religieuze 

verplichtingen hadden al sinds het ontstaan een prominente rol binnen schuttersgilden. 

Gewoontegetrouw werd immers trouw gezworen aan God, de vorst en de patroonheilige. 

Door na 1585 opnieuw nadrukkelijk het religieuze aspect te beklemtonen, trachtten de 

schutters hun traditie (en dus ook hun sociale kapitaal) in stand te houden en te versterken. 
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Deel III 

Vanaf de Akte van Afstand (1598)
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Hoofdstuk 3  
Herstel onder de Aartshertogen 

Op 6 mei 1598 ondertekende de Spaanse koning Filips II de Akte van Afstand. Op die 

manier droeg hij de soevereiniteit over de Nederlanden over aan zijn dochter Isabella en haar 

neef en toekomstige man Albrecht, aartshertog van Oostenrijk en al sinds 1596 landvoogd in 

de Nederlanden. Zoals gestipuleerd in de Akte, dienden de aartshertogen het katholicisme 

trouw te blijven en hun beleid op Spanje af te stemmen.278 Door de creatie van een autonome 

Habsburgse staat, hoopte Filips II gunstige omstandigheden te creëren voor een algemene 

pacificatie van de Nederlanden. De meest verregaande geheime voorwaarde van de akte was 

echter dat als het echtpaar kinderloos zou blijven, de gebieden zouden terugkeren onder de 

Spaanse kroon.279 Albrecht en Isabella deden al het mogelijke om als soevereinen aanvaard te 

worden en om van de Zuidelijke Nederlanden een staat met een eigen identiteit te maken. Ze 

creëerden een politieke cultuur die terug meer gestoeld was op overleg en op samenwerking 

van het vorstelijk gezag met de elites. Hun populariteit in bredere kringen van de bevolking 

wijst erop dat ze hier grotendeels in slaagden. 280  

Bij hun aankomst in de Nederlanden werden de nieuwe vorsten nochtans 

geconfronteerd met een land dat uitgeput was door aanhoudend oorlogsgeweld, bestuurlijke 

wanorde, een zware ineenstorting van de economische activiteit en een massale emigratie, 

voornamelijk naar de Noordelijke Nederlanden. Er werd meteen van start gegaan met een 

systematische restauratiepolitiek, waarbij gezocht werd naar een nieuw machtsevenwicht en 

de traditionele elites verzoend werden met het nieuwe regime. Andere dan zuiver politieke 

middelen werden hiervoor aangewend: steun aan de katholieke kerk en de contrareformatie, 

allerhande vormen van patronage en goed uitgekiende imagebuilding moesten het staatsgezag 

en de relatie met de politiek mondige onderdanen herstellen. Vanaf het begin van hun 

regering hebben de aartshertogen een waar charmeoffensief opgezet. Ze deden er alles aan om 

 
                                                
278 L. Duerloo, "Pietas Albertina. Dynastieke vroomheid en herbouw van het vorstelijk gezag," Bijdragen en 
Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden 112(1997), p. 1. 
279 R. Vermeir et al., Een inleiding tot de geschiedenis van de Vroegmoderne Tijd,  p. 54. 
280 Ibid. p. 54. 
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hun populariteit bij hun onderdanen te vergroten. Zowel hun Blijde Intreden als de latere 

bezoeken aan de steden in Vlaanderen en Brabant gingen dan ook gepaard met veel 

machtsvertoon en spektakel.281  

3.1 Restauratiepolitiek 

De regeringsjaren van de aartshertogen waren, zeker in vergelijking met de vorige 

decennia, een relatief voorspoedige tijd. De voornaamste oorzaak hiervoor was het voorlopig 

staken van de strijd met de Noordelijke provincies, feitelijk vanaf 1607 en officieel 

bekrachtigd in het Twaalfjarige Bestand in 1609.282 Dat bood Albrecht en Isabella de kans om 

een staat met een eigen politieke identiteit uit te bouwen. De contrareformatie en de 

katholieke heropleving stonden in de Zuidelijke Nederlanden in nauwe relatie tot de politieke 

context van die tijd. Kerk en staat werkten nauw samen. Het katholicisme werd beschouwd 

als een unificerende factor in de maatschappij.283 Een confessionele, contrareformatorische 

identiteit werd ontwikkeld voor de Habsburgse Nederlanden, met als doel de tegenstellingen 

op religieus en politiek gebied met de Republiek en de eigen landsheerlijke autoriteit te 

versterken. In navolging van de persoonlijke devotie van de aartshertogen werden rooms-

katholieke geloofspunten gepropageerd als nooit tevoren. Zowel de drukpers, het onderwijs 

als de kunsten werden ingeschakeld.284 Dit bracht de Antwerpse historicus Luc Duerloo ertoe 

het aartshertogelijke beleid te omschrijven als niets minder dan een ‘multimediaal offensief’. 

De aartshertogelijke vroomheid was volgens hem, hoewel ongetwijfeld oprecht, politiek 

geïnspireerd.285  

 
                                                
281 L. De Frenne, "Verzoening en Herstel van het Vorstelijk Gezag. De Aartshertogen Albrecht en Isabella en de 
stad Gent (1598 - 1621)," Handelingen van de Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent 
60(2006) p. 247. 
282 R. Vermeir et al., Een inleiding tot de geschiedenis van de Vroegmoderne Tijd,  p. 55. 
283 L. De Frenne, "Verzoening en Herstel..", p. 251. 
284 R. Vermeir et al., Een inleiding tot de geschiedenis van de Vroegmoderne Tijd,  p. 54. 
285 L. Duerloo, "Archducal Piety and Habsburg Power," in Albert & Isabella 1598 - 1621. Essays., ed. L. 
Duerloo en W. Thomas (Turnhout: Brepols, 1998), p. 268. 
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De steun van de aartshertogen aan de katholieke Kerk was een uitgelezen voorbeeld van de 

vermenging van oprechte godsdienstijver met politiek eigenbelang. Achter de barokke 

overdaad aan devotionele handelingen ging een zorgvuldig afgewogen systeem schuil. De 

aartshertogen legden in alle roomse godsdienstoefeningen eigen klemtonen, keer op keer van 

aard om de dynastieke en landsheerlijke aspecten van een bepaalde devotie te onderstrepen.286 

3.2 Patronage: de Habsburgse Theaterstaat 

Recente studies hebben uitgewezen dat de vroegmoderne plechtigheden en andere 

burgerlijke festivals die bijgewoond werden door leden van het hof nog steeds een 

uitgelezen gelegenheid waren voor de stedelingen om hun wensen en bezorgdheden te 

uiten. Ook de artistieke representaties waren vaak het resultaat van doorgedreven 

onderhandelingen. Volgens Van Bruaene bleven communicatie en onderhandeling 

inherent aan het publieke ritueel tijdens de vroegmoderne tijd.287 Zij merkt wel op dat de 

meer gegoede stedelijke groepen – patriciërs en welgestelde ambachtslieden – zich vanaf 

de vijftiende, zestiende eeuw duidelijker van de bredere bevolking gingen onderscheiden 

dan voorheen. Vrijwillige stedelijke corporaties neigden naar een meer exclusief 

lidmaatschap en trokken zich ten dele terug uit de publieke sfeer. Opmerkelijk is dat dit 

patronage door het hof nog wenselijker maakte voor beide partijen.288 

Het centrale argument van Van Bruaene is dat sommige Habsburgse heersers zich nog 

meer dan hun voorgangers bewust waren van de noodzaak zich in de publieke sfeer te 

vertonen. De Habsburgse variant van de theaterstaat bracht hovelingen en burgers samen in 

een publieke, theatrale dialoog in verband met dynastieke, territoriale en lokale identiteiten. 

Hoewel duidelijk een vorm van ingewikkelde dynastieke propaganda, beantwoordde de 

dialoog ook aan behoeften van de stedelijke elites, die evenveel te winnen hadden uit deze 
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287 A.-L. Van Bruaene, "The Habsburg Theatre State.", p. 133. 
288 Ibid., p. 135. 
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dialoog als hun vorsten. Vaak werd hij zelfs door hen geïnitieerd.289 De aartshertogen hadden 

lessen getrokken uit de Bourgondische periode en zagen in dat het zinloos was de stedelijke 

wereld trachten te controleren. Onderhandeling, aanpassing en compromis waren de 

sleutelwoorden. Het was dus zinvoller voor het hof om bepaalde stedelijke corporaties te 

patroniseren en te sponsoren.290 Dit uitte zich in bijzondere aandacht voor de 

rederijkerskamers en de schuttersgilden. 

De gevoeligheid voor het politieke potentieel van de rederijkerskamers was dan wel 

relatief nieuw, de belangstelling voor de schuttersgilden dit niet. Reeds van bij het begin 

hadden de Bourgondische vorsten een sterke interesse getoond in de meer sociaal exclusieve 

schuttersgilden, stedelijke corporaties met een elitair lidmaatschap en militaire ethos. De 

Bourgondische hertogen verleenden privileges aan de schutters, aanvankelijk omdat ze nog 

opgeroepen konden worden voor militaire dienst. Maar het belangrijkste motief was om zo 

toegang te krijgen tot de rituele netwerken van de stedelijke elites. De Bourgondische vorsten 

werden ereleden van tal van schuttersgilden en namen regelmatig in persoon deel aan grote 

interregionale schuttersfeesten en –wedstrijden.291  

 
                                                
289 Ibid., p. 135 – 136. 
290 Ibid., p. 140 – 141. 
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3.3 De schuttersgilden onder aartshertogelijke vleugels 

Wat de politiek ten aanzien van de schuttersgilden in Gent, Antwerpen en Brussel 

betreft, is de Gentse context veruit de best gedocumenteerde. Hier zal dan ook de grootste 

aandacht aan besteed worden. De Gentse casus is bovendien interessant aangezien de 

aartshertogen felle voorstanders waren van de oprichting van een vierde schuttersgilde, de 

Sint-Michielsgilde van de schermers. Bovendien kozen de Gentse gilden voluit voor de weg 

van de samenwerking met het Comité der Vier Hoofdgilden en kenden ze een ongeziene 

heropleving, met als resultaat de herneming van het papegaaischieten en de herbevestiging 

van verschillende privileges.  

De verhoudingen tussen de Brusselse gilden zullen dan weer bestudeerd worden aan de 

hand van iconografisch materiaal naar aanleiding van de Ommegang van 1615, die een van de 

grootste festiviteiten van het Twaalfjarig Bestand was en volledig in het teken van de 

aartshertogin Isabella stond. Aan de hand van de schilderijen van onder meer Denijs van 

Alsloot kunnen de onderlinge verhoudingen van de Brusselse schuttersgilden gereconstrueerd 

worden. 

3.3.1 De Gentse gilden gered van de ondergang 

Hoewel geen adequate bronnen voor de jaren 90 van de zestiende eeuw weerhouden 

werden voor deze masterproef, blijkt uit een aantal documenten van het begin van de 

zeventiende eeuw dat de Gentse schutters nog steeds met dezelfde problemen als voorheen 

kampten. In 1605 richtte de Sint-Antoniusgilde zich tot de schepenen van de Keure met het 

verzoek het gildehof te kopen van de gilde. Over de reden van dit verzoekschrift bestaat geen 

twijfel. De schutters van Sint-Antonius vermelden uitdrukkelijk naar de hoge lasten die 

verbonden waren met de aflossing van de aankoop van het gildehof als oorzaak voor een 

dalend lidmaatschap: 

ons te kennen ghevende, dat veele lieden van quaeliteyte ende met eeren, ter oorsaecke 

van de voorseyde lasten ende renten, metgaders de reparatien ter dier causen 
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daeghelicx geschiedende, hemlieden int selve Gulde lieten te begheven, ende metter 

busse int voorseyde Hof te exerceren, waardeure tselve Gulde apparent was teenegaere 

tondergaene ende onderblyven 292 

De laatste zin van dit fragment verwijst in onbedekte termen naar de vrees van het bestuur 

van de Sint-Antoniusgilde voor het einde van de gilde. Uiteindelijk stemmen de schepenen in 

met het verzoek en kopen ze het hof aan dezelfde voorwaarden terug als deken Gillis van der 

Venne het in 1589 in naam van de gilde had gekocht. Met hun spreidden de Gentse kolveniers 

een oprechte bekommernis om hun eigen sociale tentoon. Ze waren zich terdege bewust dat 

hun lidmaatschap niet aantrekkelijk meer was door de hoge kosten en lasten die eraan 

verbonden waren. Ook het sturen van een verzoek aan de schepenen of de vorst is een 

strategie die als een rode draad door de geschiedenis van de gilden in de hier besproken 

periode loopt. Als historische bondgenoten hadden de schutters al lang hun militaire waarde 

verloren, maar blijkbaar zagen ze toch nog steeds het nut van de verenigingen in. Dat een deel 

van hen ook effectief lid was, zoals Ine Coessens in 2012 aantoonde, zal hier uiteraard niet 

vreemd aan geweest. 

Het waren niet enkel de kolveniers die moeite hadden om het hoofd boven water te houden 

aan het begin van de zeventiende eeuw. In 1605 diende men vast te stellen dat het aantal leden 

voortdurend daalde en steeds meer personen met aanzien (en dus een hoge doodschuld) en 

prestige de gilden verlieten.  

dat de dry gulden deser stede […] zyn daghelicx diminuerende ende declinerende deur 

dien diversche notabele poorters ende andere ghegoede deser stede zwaricheyt 

maecken van hemlieden daerinne te stellen 

De Gentse schepenen zagen de toestand met lede ogen aan en besloten het verzoek van de 

Sin-Jorisgilde gunstig te beantwoorden en iets aan de precaire toestand van de gilden te doen: 

soo eyst dat schepenen van der keure begheerende te mainteneren de voorseyde drye guldens, 

als dienende voor een ciraet ende eere, metgaders tot defensie vande selve stede in tyden van 

noode.293Opvallend is dat niet de militaire betekenis van de gilden als belangrijkste 

eigenschap wordt genoemd, maar dat de schutters dienst deden als sieraad van de stad en haar 
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stedelijke eer uitdroegen. Om die reden vaardigden de schepenen een bevelschrift uit dat alle 

stadsambtenaren, schepenen, proviseerders, pensionarissen, ontvangers, schatbewaarders, 

bedienden, controleurs, geheimschrijvers en alle anderen die in stadsdienst waren en 

bekwaam waren om de wapens te dragen, zich dienden in te schrijven in één der drie gilden.. 

Dat zou uiteraard weer inkomsten genereren voor de schuttersgilden.294 

En alsof dat nog niet genoeg was, richtten de schepenen zich tot de aartshertogen. Bij 

ordonnantie van 9 januari van 1606 bekrachtigden de Staten van Vlaanderen de beslissing van 

de Gentse schepenen. Tevens verleenden de aartshertogen diezelfde dag de toelating om het 

ordeteken van de Orde van het Gulden Vlies te dragen aan de Sint-Jorisgilde. Waarom geen 

andere schuttersgilde, zou dan een vraag kunnen zijn. De Sint-Jorisgilde was de oudste van de 

stad en had steeds leden van de Bourgondische of Habsburgse dynastie gehad. Met hun 

bekrachtiging van de beslissing van de schepen van de Keure verleenden ze het nodige gezag 

aan het bevelschrift, voor het geval er betwisting zou optreden. Opvallend is dat bij de 

bekrachtiging van de aartshertogen de militaire motieven helemaal verwenen. Zo bevestigen 

ze de beslissing, afin que par ce moyen lesdictes Confreries puissent estre entretenue et 

poorveues de gens de qualite et dhonneur a la decoration de ladicte ville.295 

De beslissing van de aartshertogen gaf een welkom duwtje in de rug voor de 

schuttersgilden, die een relatieve bloeiperiode tegemoet gingen. Zo antwoordden de 

schepenen van de Keure op een verzoekschrift van de drie gilden met:  

…dese Dry Gulden wederomme te restitueren ende brynghen in huerlieden eersten ouden 

goeden staet , ende een yeghelick meer ende meer te verwecken omme daerinne te commen ende 

haerliden respectieve eerlicke exercitien te exerceren, hebben, by provisie ende tot wederroup, ut pure 

jonste ende liberaelheyt, elc vande voorseyde dry aude groote Gulden, inde plaetse van tgone zy uute 

burse ende tresorye deser Stede ghewoone zyn te ptroffyteren, tot hulpe vanden incoop van haerlieden 

wekelicke zondagsprysen 296 

Het is duidelijk dat de schutters zich met dit verzoek tot de schepenen hebben gericht 

met de bedoeling haar wekelijkse zondagprijs aan te kopen. De schutters wilden hun 

 
                                                
294 F. Vander Haeghen, Jaerboeken van het souvereine gilde der kolveniers, busschieters en kanonniers, v. I, p. 
V. 
295 A.R.A., Geheime Raad, 1289/50.  
296 F. Vander Haeghen, Jaerboeken van het souvereine gilde der kolveniers, busschieters en kanonniers,v. III, p. 
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samenkomsten dus aantrekkelijker maken met mooiere prijzen. Opmerkelijk aan het 

bronfragment hierboven is het feit dat de schepenen de verhoging op de toelage toekennen uit 

pure jonste ende liberaelheyt. Hiermee is duidelijk dat ze de drie schuttersgilden een gunst 

verlenen en hen dus positief gezind zijn, maar tegelijk betekent liberaelheyt volgens de 

taaldatabank van het Instituut van Nederlandse lexicologie eerder ‘zuinigheid’ betekent. Het 

is dus duidelijk dat het Gentse stadsbestuur de schuttersgilden graag een gunst deed, maar die 

uitgave binnen te perken diende te houden. De verwijzing naar de zondagprijzen biedt 

overigens een indicatie dat het gemeenschapsleven binnen de gilde weer openbloeide. Het lag 

dus in de lijn der verwachtingen dat er weer op regelmatige basis naar de papegaai zou 

geschoten worden.  

Volgens de notities van Jacques Ghijs, bestuurslid van de Sint-Jorisgilde in de 

achttiende eeuw, ging het koningschieten niet door tussen 1564 en 1609.297 Niet toevallig is 

het jaar 1609 ook dat waarin het Twaalfjarig Bestand van start ging. Het kan haast niet anders 

of er was een connectie tussen het hervatten van de schietingen en de relatieve stabiliteit die 

mee gecreëerd was door Albrecht en Isabella. Uit dat laatste jaar stamt een ordonnantie van de 

schepenen. Ook de Sint-Antoniusgilde had besloten naar de gaai te schieten, waarvoor ze een 

toelegh van zes ponden grooten tsiaers kregen van het stadsbestuur.  De argumenten bieden 

een inzicht in het belang dat aan de koningstitel werd gehecht. Aangezien die doorgaans een 

grote financiële last met zich meebracht, verzoeken de kolveniers de vrijstelling van 

allerhande taksen en lasten: ende bet voorts omme de selve schutters te beter te 

encouraigieren, datmen den conync, met al zyn menaige soude consenteren vrydom van alle 

sLAndts impost ende impositien, mitsgaders van alle assyesen ende andere lasten deser Stede, 

voor den termyn van thien jaeren.298 

In 1611 herbevestigen Albrecht en Isabella het privilegie van de vrije jacht van de Sint-

Antoniusgilde. In de tekst van de ordonnantie spreken de aartshertogen in lovende 

bewoordingen over de busschieters, die volgens hen van allen ouden ende immemorialen tyden is 

gheweest een seer schoon, groot ende notabel Gheselschap, vande ghene exercerende ende 

beminnende de conste van engiens ende instrumenten van oorloghe, bussen, serpentynen ende 

coleuvren, respectivelick ter eeren ende bewarenesse van onser stede van Ghendt, mitsgaeders tot 

 
                                                
297 J. Ghijs, "De Notitien, annotaten, priviligien, fundatien ende eeden van het gulden van Ste. Jooris…….", f. 32 
v° tot f. 55 v°. 
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dienste en assistentie soo vande justitie, als van ons ende vanden lande van Vlaenderen.299 Zo kan 

men zelfs lezen dat de andere gilden bij twisten of geschillen hun toevlucht namen tot de Sint-

Antoniusgilde en dat ze met eenzelfde onpartijdigheid, bekwaamheid en gegronde kennis als 

in het omgaan met vuurwapens, het volle recht lieten wedervieren. Tot slot worden ook de 

individuele leden geprezen: 

Dat zij allen zyn treffelicke persoonen ende van goede ghestaethede , alle an ons 

mitsgaders an heere ende wet eedt ghedaen hebbende elck in ’t particulier, die om 

gheen goedt ter werelt haerlieder eedt en souden willen te buuten gaen, veelemin 

yemandt hinderen in lyfve ofte goede, ofte oock andersins overtreden ende 

contravenieren de placcaten ende onse ordonnantiën.300 

In 1614 kaartten de besturen van de Sint-Joris- en Sint-Antoniusgilde in het belang van hun 

financiën de problematiek van schutters die lid waren van meer dan één gilde aan. Mensen die 

in verschillende gilden dienst deden, moesten in slechts één ervan dienst doen, maar waren 

wel verplicht waren om in elke gilde waarvan ze lid waren doodschuld te betalen. Dit besluit 

werd goedgekeurd door de heren schepenen van de Keure.301 Dit toont opnieuw een sterke 

waardering voor de schuttersgilden. Op deze manier stonden de schepenen toe dat de 

schuttersgilden een breed netwerk opbouwen, zonder dat alle leden noodzakelijk dienden. 

Bovendien bood het feit dat een persoon bij elke gilde waarbij hij aangesloten was, 

doodschuld diende te betalen een financiële meevaller. 

Uit het voorgaande blijkt duidelijk dat de aartshertogen duidelijk een impuls hebben 

gegeven aan het bestaan van de schuttersgilde. Na enkele decennia met financiële problemen 

waarbij grote schutterswedstrijden en banketten uitbleven, profiteerde de schutters volop van 

de economische en politieke stabiliteit om te proberen op zijn minst een deel van hun verloren 

glorie terug te winnen. Des te opmerkelijker zijn twee initiatieven die tijdens het Twaalfjarig 

Bestand in Gent ontstonden.  
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3.3.2 De Sint-Michielsgilde 

In de eerste plaats ontstond onder het beleid van de aartshertogen de schermersgilde van 

Sint-Michiel. De oprichtingsakte, verleend door de Albrecht en Isabella, uit 1613 biedt een 

interessant inzicht in de inrichting van de gilde. In de eerste plaats bevonden zich onder de 

leden van de schermersgilde honderd keurlijke mannen, naar analogie met Brussel en 

Antwerpen. Zij waren vrijgesteld van de Burgerlijke wacht. Door de burgerwacht vrij te 

stellen in ruil voor een goedbetaalde afkoopsom, hoopten de schermers de toetreding voor 

leden aantrekkelijker te maken. De Sint-Michielsgilde was de eerste die dit voorstel 

formuleerde, reeds bij haar oprichting. Dat blijkt uit onderstaand fragment.  

Alvooren, dat onder de supporsten van den selven Gilde hondert Keurlijcke mannen vrij 

sullen wezen van de Borgerlycke wacht. Ende merckelyck soo wanneer binnen de 

voorseyde Stede (daer af Godt den Heere die wille verhoeden) soude eenig ongerief 

geschieden van brandt, sal het derde deel van de voornoemde Mannen daer omtrent 

wesen omme ordre te geven of te onvangen.302  

 

In ruil voor de vrijstelling voor een elitegroep van 100 mannen, was de gilde bereid met 

uitrusting en wapens in het stadhuis of elders te waken indien de magistraat dat vroeg. Om die 

burgertaken te kunnen verrichten diende men thuis over wapens en uitrusting te beschikken, 

wat van de Sint-Michielsgilde vermoedelijk een elitair gezelschap maakte. 

Alle leden dienden Gentse poorters zijn tussen 21 en 60 jaar en katholiek: behoudens dat 

daer toe niet en sulle mogen gekozen worden dan Poorters ofte bewoonders der stadt van Ghendt, van 

de oude van een-entwintigh jaeren tot tsestigh jaeren inclus wesende Catholycke persoonen.303 Dat 

was een normale voorwaarde sinds de Val van Antwerpen in 1585 en dient gezien te worden 

in een tijdsvak van volle contrareformatie waarbij elke opflakkering van het protestantisme in 

de kiem diende gesmoord te worden. De maatregel is bovendien tekenend voor de 

restauratiepolitiek van de aartshertogen. Ook valt een expliciete verwijzing naar de Rooms 

katholieke kerk op te merken in het reglement, en was een van de randvoorwaarden dat de 

schutters elkaar onderlinge bijstand zouden. Ook bij de jongste schuttersgilde die in deze 
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masterproef wordt behandeld wordt dus teruggegrepen naar de traditionele waarden die aan 

de basis lagen van de eerste schuttersgilden: sociale, religieuze en militaire verplichtingen. 

Over dat laatste kan dan wel gedebatteerd worden, aangezien op het moment van ontstaan 

de schuttersgilden op militair vlak helemaal niets meer betekenden. In de literatuurstudie 

wordt echter melding gemaakt van de mening van Beatrix Bailleuil. Zij stelt dat geen Gentse 

schuttersgilde zo actief is geweest in de hulpverlening binnen Gent als de Sint-Michielsgilde. 

Dat blijkt alvast duidelijk uit het reglement van 1613 inzake de 100 keurlijke mannen. 

Het opmerkelijkste initiatief van de Sint-Michielsgilde in de periode van het Twaalfjarig 

Bestand was de belangrijke impuls die de schermers gaven bij de oprichting van een Comité 

der Vier Hoofdgilden in 1617. Gingen de verbintenis aan om 2x per jaar samen te komen, de 

zondag na Bijloke-Pasen en de zondag na het patroonfeest van Sint Baafs. Bedoeling was om 

de uitspraak te doen over alles wat goed en nuttig zou zijn in het algemene belang van de vier 

hoofdgilden. Er werd meteen besloten een verzoekschrift in te zenden naar de schepenen, ten 

einde dat diegenen die van het stadsbestuur afhingen, net als de Hoofdmannen, Kapiteins, 

Luitenanten, oversten en beëdigden van de Neringen verplicht zouden zijn zich in één van de 

vier gilden te laten inschrijven. Op 26 mei 1618 werd dit verzoek ten dele ingewilligd, zodat 

alle kapiteins, vaandrigs en luitenanten van de Burgerwacht en Hoofdmannen van de 

Neringen verplicht werden zich te laten opnemen in een van de schuttersgilden.304 

Aangezien de vier hoofdgilden nog niet lang genoeg bestonden om zinvolle oordelen te 

vellen voor de periode die in deze masterproef behandeld wordt, zal er verder geen aandacht 

aan besteed worden. Toch is het opmerkelijk dat de Gentse Hoofdgilden in een periode van 

relatieve welstand en een terug aangroeiend ledenbestand plot kozen voor onderlinge 

samenwerking. Het is een duidelijke stellingname van de Gentse schutters, die daarmee lijken 

aan te wijzen dat de onderlinge samenwerking essentieel was om het gildewezen en het 

prestige en sociaal kapitaal dat eraan verbonden was aantrekkelijk te houden voor nieuwe 

leden. 

Voor de Antwerpse gilden beschikken we enkel over een aantal vage documenten met 

betrekking tot de inrichting van de wacht in de stad. Toch mag ervan uit gegaan worden dat 

ook de gezworen gilden in de Scheldestad het heilzaam effect van een periode zonder oorlog 
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en de patronage van de aartshertogen genoten. Wat de Brusselse gilden betreft, wordt 

verwezen naar de studie van de iconografie die hierna volgt. 
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3.4 Publieke gelegenheden als culminatie van het 

Twaalfjarig Bestand 

3.4.1 De  Brusselse Ommegang van 1615 

Op 15 mei 1615 werd aartshertogin Isabella uitgenodigd door de Brusselse Grote 

Kruisbooggilde om haar vaardigheden met de boog te demonstreren op hun jaarlijkse 

schieting van de papegaai. Dit was een zelfbewuste verwijzing naar eerdere gelegenheden, 

wanneer haar voorvaderen, waaronder Karel V, aan het gaaischieten hadden deelgenomen.305 

De grote kruisboogschuttersgilde, die sterk elitair samengesteld was, had al meer dan een 

eeuw de gewoonte de Hertog van Brabant uit te nodigen om deel te nemen aan haar jaarlijkse 

schieting. Misschien was de infante wel een natuurtalent, of misschien was er wat bedrog in 

het spel van lokale onderdanen die hun vorstin maar wat graag zagen winnen, maar in ieder 

geval schoot Isabella de papegaai al neer bij haar eerste poging. Ze werd benoemd tot 

koningin van de schuttersgilde en het bestuur besloot dat de wedstrijd nooit meer zou 

plaatsvinden zolang ‘hun’ koningin’ in leven was. De triomf van de aartshertogin in de 

schutterswedstrijd leidde tot een reeks festiviteiten, culminerend in de jaarlijkse Ommegang, 

die twee weken later op 31 mei plaatsvond. Besloten werd de processie in het teken te stellen 

van de overwinning van Isabella en de Ommegang met meer pracht en praal dan gewoonlijk 

te vieren. De grote gilde nodigde Isabella, haar echtgenoot en leden van het Hof uit om de 

processie te bekijken vanuit hun lokalen in het Broodhuys. 306 

De Ommegang was de processie van de Onze-Lieve-Vrouw van de Zavelkerk. Hij was 

gesticht door de Grote Kruisboogschuttersgilde en trok uit op de zondag na Pinksteren. Het 

was zowel een religieuze als een burgerlijke plechtigheid. Zo leverde de stad Brussel een 

aanzienlijke bijdrage om de kosten van de kerkfabriek te kunnen dekken. De oproer in de 

Nederlanden was natuurlijk rampzalig voor wat betreft het houden van feesten, en de 
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processie heeft blijkbaar pas zijn volle luister herwonnen met de feestelijkheden van 1615.307 

Het is niet mogelijk om het exacte verloop van de ommegang te reconstrueren aan de hand 

van ooggetuigenverslagen, maar hij kan wel bestudeerd worden aan de hand van een reeks 

schilderijen die besteld werden door Isabella. Ze bestelde twee sets schilderijen bij de 

Brusselse hofschilder Denijs Van Alsloot: de andere kwam in het Paleis in Brussel te hangen, 

de andere werd opgestuurd naar de Spaanse koning. Dit suggereert volgens kunsthistorica 

Margit Thøfner reeds hoe de schilderijen moeten benaderd worden, namelijk als het 

herschapen van de ommegang voor courtly consumption.308 Van de acht schilderijen die Van 

Alsloot afleverde, waarvan er zes aan de Ommegang gewijd waren, blijven er slechts vijf over 

die als origineel worden aanvaard. Kopieën werden later besteld door de stad Brussel en de 

kerk op de Zavel die de Ommegang traditioneel ontving. Een triptiek van de hand van Otto 

Venius werd door het hof bovendien aangeboden aan de schuttersgilde, maar wordt hier niet 

besproken aangezien het niet gaat om een weergave van de Ommegang..309 

De overblijvende schilderijen zijn genummerd. Het eerste (fig. 1)310 is een wijds panorama 

van de Brusselse ambachten die de Grote Markt opwandelen. Iedere delegatie wordt 

voorafgegaan door haar ‘knaep’, herkenbaar aan zijn halsketting. Hij wordt geflankeerd door 

twee ‘keersedraegers’ met het wapen van het ambacht. Denijs van Alsloot was zelf lid van de 

Brusselse Sint-Lucasgilde en moet dit deel van de processie dus goed gekend hebben. Dat 

belet hem echter niet om zichzelf enkele artistieke vrijheden te permitteren. Zo bevindt zich 

op de achtergrond een hele blok gebouwen uit de Heuvelstraat, afgebeeld alsof ze zich op de 

Grote Markt bevonden. Op die manier smeedde Van Alsloot als het ware een nieuwe civic 

space door twee delen van de eigenlijke route van de ommegang te condenseren tot één 

geheel. Hij lijkt het stedelijke decor echter wel als een intrinsiek element van de Ommegang 

beschouwd te hebben. Anders zou hij de huizen niet zo exact afgebeeld hebben, ook al 

veranderde hij hun locatie. Een opvallend element aan de achtergrond is dat hij zowel 

gildehuizen als private huizen bevat. Dit dient als een handige samenvatting van de rol van 

Van Alsloot als een ambachtslid. Als pater familias hoorde hij thuis in de huiskamer, maar als 

ambachtman had hij een stem in burgerlijke zaken.311 
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Een tweede aanpassing van Van Alsloot is de afbeelding van de ambachten terwijl ze over 

de grote markt wandelen als een soort ‘slang’. De weergave van de stoet in een dergelijke 

slingerbeweging is een procédé dat later in volksprenten veel navolging gekend heeft. De 

optocht vertrekt links boven en slingert zich in vier bochten over het plein.312 Dit was meer 

dan waarschijnlijk niet hoe de processie werd uitgevoerd, maar laat de inclusie van meer 

figuren toe. Toch was het noodzakelijk om het aantal personen te reduceren, anders zouden er 

alleen al voor het afbeelden van de negen naties van de stad Brussel meer dan vier 

schilderijen nodig geweest zijn. In werkelijkheid stapten 4665 ambachtslieden mee in de 

Ommegang, tegenover 880 op doek. Hij verklaart dit onder het schilderij en vermeldt bij elke 

ambacht in wat onzeker Frans hun naam en het aantal herkende meesters. Naast de 

overduidelijke technische redenen, is er echter ook nog een politieke dimensie verbonden aan 

de keuzes van Van Alsloot. Vier monumentale schilderijen die de ambachten van de stad 

Brussel afbeelden als decoratie voor een vorstelijk paleis is immers een nogal twijfelachtige 

keuze. Daarnaast kan het schilderij ook beschouwd worden als een vrij letterlijke herleiding 

van het politieke belang van de ordinaire, maar politiek zelfbewuste ambachtslieden.313 

Een en ander wordt duidelijk wanneer de vergelijking gemaakt wordt met het tweede 

paneel (fig. 2). Na de eerder strak afgebeelde groep van de ambachten volgen de meer 

levendige militaire gilden. Ze paraderen in omgekeerde volgorde van anciënniteit: de 

schermers, de haakbusschieters, de voetboogschutters en als laatste de Jonge gilde van de 

kruisboogschutters. Zij zijn niet gereduceerd in aantal en de elitaire schutters krijgen dus 

evenveel ruimte en nadruk als de Negen Naties. Het kan haast niet anders of dit is gelieerd 

met de patroon en de uiteindelijke bestemming van het schilderij. Traditioneel waren er al 

sinds de Bourgondische periode (cfr. supra) sterke banden tussen het huis van Habsburg en de 

schuttersgilden. Van Alsoot maakt dit expliciet door een nauwkeurige afbeelding van de 

banieren die ze dragen: met uitzondering van één zijn deze allen een variant van het 

Bourgondische kruis. Bovendien bevolken de schuttersgilden de belangrijkste stedelijke 

ruimte: de Grote Markt. Bovenaan is de Noordzijde van de Grote Markt afgebeeld zoals deze 

eruit moet gezien hebben voor het bombardement van 1695. In het midden ligt het Broodhuis, 

dat gedeeltelijk dienstdeed als hertogelijk gerechtshof, maar eveneens de zetel was van drie 

van de zes schuttersgilden van de stad. De gilden worden afgebeeld terwijl ze het hart van de 
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stad bezetten, zowel in persoon als met hun lokalen. Zij, en niet de ambachten, vormen de 

echte kern van de stedelijke gemeenschap.314 Dat lijkt de boodschap die Van Alsloot en het 

Hof wilden uitdragen met de reeks schilderijen.  

De grote Kruisboogschuttersgilde stapte niet mee in de processie aangezien ze niet wilden 

uitrukken zonder hun koningin. Het hof en de aartshertogen volgden de optocht wel vanuit de 

lokalen van het gilde, dus dat betekent dat de personen die Van Alsloot afbeeldt in de ramen 

van het Broodhuis allen leden van de hofhouding zijn. Op die manier wordt het huis 

getransformeerd naar een soort ‘Maison de la Reine’ en wordt de Grote Markt een koninklijk 

plein. Andere gebouwen in de achtergrond benadrukken echter dat het plein een stedelijk 

plein is. Het tweede gebouw rechts van het Broodhuis draagt bijvoorbeeld het wapenschild 

van de Sint-Lucasgilde, de gilde van de schilders. Rechts daarvan zijn de gebouwen van de 

kleermakersgilde, tot driemaal toe gemarkeerd met een schaar. Van Alsloot brengt dus drie 

delen van de stad in het spel: de schuttersgilden, de hertogelijke regering en, in mindere mate, 

de ambachtsgilden.315 

Benadrukt dient te worden dat de schilderijen voor Isabella als koningin van de grote 

kruisboogschuttersgilde waren. Het was bijgevolg vrij evident dit specifieke stedelijke district 

te privilegiëren. Maar Van Alsloot was daarnaast ook zelf lid van de Sint-Lucasgilde. Dat is 

waarschijnlijk waarom, ondanks hun politieke ladingen, deze twee schilderijen innemende 

portretten zijn van twee belangrijke componenten binnen de stedelijke representatie van de 

stad Brussel. Dat Isabella ze in het kasteel zou ophangen, kan geïnterpreteerd worden als een 

teken van respect ten opzichte van de stad. Panelen 3 en 4 ontbreken, maar vermoedelijk 

beeldde het derde paneel de vroegere heersers van het Hertogdom Brabant af. Op die manier 

werd de band tussen heersers en overheersten opnieuw bevestigd, zoals in de plechtige 

intochten. Heel waarschijnlijk is daarenboven ook dat het stadshuis nog ergens als 

achtergrond gebruikt zal hebben, gezien de zorg  en de precisie waarmee de andere gebouwen 

op de Grote Markt zijn afgebeeld.316 

Op het vijfde schilderij (fig. 3) van de reeks zijn de praalwagens te zien. Ze worden 

afgebeeld in een onherkenbare, maar ontegensprekelijke stedelijke achtergrond. Die 

achtergrond is minder politiek geladen als in de vorige twee voorbeelden, maar Van Alsloot 

houdt het belang van de stedelijke ruimte vol. Voor hem was die absoluut intrinsiek aan de 
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processie. De praalwagens beelden verschillende thema’s uit, allen stedelijke felicitaties aan 

de zegevierende Isabella. Verschillende wagens werden reeds eerder gebruikt, onder meer bij 

de Ommegang van 1549 en de Brusselse rouwstoet voor keizer Karel. Men zou zich de vraag 

kunnen stellen of dat hergebruik geen bewuste keuze was, om op die manier de dynastieke 

continuïteit te benadrukken. De wagen van de Brusselse Jezuïeten had bovendien een 

opmerkelijke betekenis. Het thema dat behandeld werd was dat van een legende uit de 

Oudheid over de Libiër Sappho die vogels had afgericht om hem als een godheid te bezingen. 

Een jonge man verkleed in ‘papegaai’ zit opgesloten in een kooi en wordt verondersteld de 

overwinning van Isabella te bezingen. Rond hem staan vier vogelmannen met de banier van 

de Jezuïeten.317  

De verwijzing naar de uitverkiezing van de infante als koningin of ‘sirinne’ van de 

schuttersgilde na het afschieten van de hoofdvogel is vrij duidelijk, maar de praalwagen is 

evengoed een bijtende satire. De aartshertogen streefden al sinds hun aanstelling tevergeefs 

naar de oprichting van een Koninkrijk in de Zuidelijke Nederlanden, met henzelf als 

soevereinen, zoals gestipuleerd stond in de Akte van Afstand. Een niet vervulde kinderwens 

bleek echter een spelbreker. Nu was Isabella wel koningin geworden, zij het slechts van een 

schuttersgilde. De Jezuïeten bevestigden dat haar titel van burgerlijke en niet van hoofse 

origine was. Op die manier dienden de schutterscompetitie en de Ommegang van 1615 een 

traditionele ceremoniële taak. Het hof werd als het ware verbonden aan de stad.318 Na de 

wagen van Sappho waren er nog twee wagens aan Isabella gewijd: de tweede in rij beeldt de 

aartshertogin af, gezeten onder een portiek, omringd door haar hofdames. Gezeten op een zuil 

blaast de Faam op haar trompet. Isabella is vrij letterlijk aanwezig onder haar onderdanen als 

een ondergeschikt deel van het grotere geheel van de processie. De voorlaatste in rij is getiteld 

‘Heroina Isabella’ en verbeeldt de deugden van de infante aan de hand van de allegorische 

figuren van de zachtmoedigheid, de rechtvaardigheid en de wijsheid.319  

Het zesde en laatste doek (fig. 4) toont het einde van de processie. In de rechterbovenhoek 

is de zetelende magistratuur van Brussel te zien. De magistraten zijn nauwelijks zichtbaar, 

aangezien ze afgebeeld worden terwijl ze de hoek naar een kleinere straat omslaan. De 

schepenen zijn ondergedompeld in Van Alsloots voorstelling van de Ommegang en zowel de 

ambachten als de schuttersgilden worden door hem belangrijker geacht. In de schilderijen lijkt 
 
                                                
317 S. Van Sprang, "De ambachten in stoet over de grote markt.", p. 206. 
318 M. Thøfner, A common art, 240. 
319 Ibid., p. 242 – 243. 
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Brussel te bestaan uit verschillende lichamen van burgers, niet uit hun vertegenwoordigers. 

Misschien was het wel de bedoeling van Van Alsloot de aartshertogen het idee te geven dat ze 

regeerden met een populair mandaat. Na de magistraten volgde de clerus, aan wie het 

merendeel van het zesde schilderij is gewijd. Zij sluiten het formele deel van de processie en 

na hen volgen nog enkele personen die in de processie meegaan als een uiting van 

persoonlijke devotie. De rijen broeders, clerici en gelovigen maken duidelijk dat Brussel, en 

bij uitbreiding de Zuidelijke Nederlanden, een katholieke staat zijn. Dat was immers een 

integraal deel van het Brusselse zelfbeeld nadat het zich had overgegeven aan Farnese. Van 

Alsloot benadrukt die katholieke vroomheid nog explicieter, om op die manier aan de 

aartshertogen duidelijk te maken dat hun devotie door brede lagen van de bevolking gedeeld 

werd en hen ervan te verzekeren dat Brussel inderdaad een stedelijke (en religieuze) 

gemeenschap was.320 

Sabine Van Sprang stelt dat de Ommegang van 1615 zowel de belangen van het hof als die 

van de stad diende. Dat blijkt volgens haar uit het feit dat de aartshertogen niet alleen controle 

hebben uitgeoefend op de inhoud van de processie, maar daarnaast de gelegenheid ook 

hebben aangegrepen om, pal in het hart van de stedelijke gemeenschap, die elementen te 

bevorderen die het meest conform waren met het aartshertogelijke ideaal van de samenleving. 

Dit leidt tot een beter begrip van het motief van de aartshertogen om het evenement te laten 

vereeuwigen in zes monumentale taferelen van de hand van Denijs Van Alsloot. Nog meer 

dan van een hommage van de Brusselse bevolking aan hun ‘koningin’, getuigen de 

afbeeldingen van een sociale en religieuze eenheid van de stad, in scène gezet en uitgedrukt 

volgens de wensen van de aartshertogen.321 

Naast de Ommegang werden ook de andere festiviteiten rond de overwinning van de 

infante Isabella afgebeeld. Beide werken zijn toegeschreven aan het atelier van de Brusselse 

schilder Antoon Sallaert, die eveneens kopieën maakte van de zonet beschreven schilderijen 

van Van Alsloot. Kort na de dood van Isabella in 1633 werden de schilderijen namelijk 

overgebracht naar Spanje en bij deze gelegenheid kreeg Sallaert waarschijnlijk de opdracht de 

kopieën te maken die lange tijd in het Broodhuis werden bewaard. De doeken die hij 

 
                                                
320 Ibid., p. 244. 
321 S. Van Sprang, Denijs van Alsloot (vers 1568 ? -1625/26), peintre paysagiste au service de la cour des 
archiducs Albert et Isabelle, ed. Pictura Nova, vol. XV, Studies in 16th and 17th Century Flemish Painting and 
Drawing (Turnhout: Brepols, 2012) 25. 
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kopieerde stellen de optocht der ambachten en schuttersgilden voor.322 Het eerste werk (fig. 5) 

dat hier besproken wordt, beeldt de eigenlijke schieting van de papegaai uit en is 

waarschijnlijk gemaakt naar het model van twee verdwenen doeken van Van Alsloot. Het 

schilderij stelt de verschillende fasen van het schuttersfeest voor. Het samenbrengen van de 

verschillende fasen van een gebeuren is zeer traditioneel en kwam al veelvuldig voor in de 

vijftiende-eeuwse kunst. Naast het gaaischieten links, wordt een hele menigte rijk geklede 

lieden terwijl ze defileren. De grote kruisbooggilde had de gewoonte haar schuttersfeest te 

organiseren aan de Zavelkerk, die afgebeeld is op de achtergrond. De gaai werd dan aan de 

torenspits van de kerk bevestigd. Sallaert brengt de verschillende fasen van het gebeuren 

samen, want de optocht die plaatsvindt, is vermoedelijk de plechtige processie die op 

pinkstermaandag uittrok.323 

Bij haar overwinning had de aartshertogin een gift voor het aanzienlijke bedrag van 25.000 

gulden ontvangen van het Brusselse stadsbestuur. De infante besliste dat de rente die het 

bedrag opbracht, integraal bestemd zou worden voor het vormen van een eeuwigdurende 

schenking. Daarvan zou jaarlijks 200 gulden aan zes jonge dochters van arme ouders worden 

gegeven. Als tegenprestatie moesten ze twee jaar na elkaar deelnemen aan een processie op 

Pinkstermaandag. Het eerste jaar werden de meisjes geselecteerd, het tweede werden ze 

uitverkoren.324  

Op Isabella Schiet de Gaai Af (fig. 5) is links de aartshertogelijke estrade te zien, opgesteld 

tegen het koor van de Zavelkerk. De infante houdt een kruisboog in haar hand, terwijl 

Albrecht neerzit, vermoedelijk omwille van de jichtpijnen die hem het staan moeilijk 

maakten. Dat was vermoedelijk ook één van de redenen waarom niet hij, maar Isabella, 

deelnam aan de wedstrijd. Na de kerkelijke dienst, die aan elk schuttersfeest voorafging, zette 

de stoet zich in beweging. Dat gebeurt op het schilderij in de rechts oplopende straat. In de 

plechtige optocht gingen rijkelijk uitgedoste heren voorop, wat eens te meer wijst op het 

prestige van de schuttersgilde. Daarna volgen vier koetsen. In de eerste zit de aartshertogin, in 

de volgende haar gevolg. In de stoet lopen verder de luitenants, hellebardiers en gildeleden 

met de vogel, die als een soort trofee wordt meegedragen. De stoet wordt in de 

 
                                                
322 W. Van Nespen, "A. Sallaert. De Ommegang van Brussel in 1615." p. 21. 
323 M. Casteels, "Aartshertogin Isabella schiet de gaai af bij het feest van het groot boogschuttersgild voor O.-L.-
Vrouw-ten-Zavel (Brussel)," Openbaar Kunstbezit in Vlaanderen, no. 2 (1971) p. 2a. 
324 S. Van Sprang, "Albrecht en Isabella wonen de processie bij van de 'Maagden van de Zavel' in Brussel," in 
Albert en Isabella 1598-1621. Catalogus, ed. L. Duerloo en W. Thomas (Turnhout: Brepols, 1998) p. 141 – 142. 
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linkerbenedenhoek van het schilderij ontbonden. Het geheel staat waarschijnlijk afgebeeld 

binnen een getrouw stadsgezicht uit die tijd. Achteraan zijn de ringmuren van de stad en 

wellicht een vestingstoren van Brussel zichtbaar. Uit het schilderij valt eveneens af te leiden 

dat de Zavel destijds een gegoede en aristocratische wijk was. Dat op te maken uit de 

gebouwen, maar ook aan de hand van de kledij van de toeschouwers die toekijken op straat en 

vanuit hun ramen.325 

Het laatste schilderij dat in verband met de triomf van de aartshertogin van 1615 wordt 

besproken, is de tegenhanger van Isabella Schiet de Gaai Af. Op dit doek (fig. 6) wordt de 

religieuze processie van de ‘Maagden van de Zavel’ afgebeeld, vermoedelijk bij haar 

instelling in 1616. De maagden die klaar zijn voor het huwelijk of voor intrede in het klooster 

dragen opgestoken haren, zij die het jaar nadien opnieuw moeten opstappen hebben hangende 

haren. Verder bestaat de processie uit musici, het beeld van de Onze-Lieve-Vrouw, 

vertegenwoordigers van parochiale broederschappen en de aartshertogen met hun gevolg. 

Sommige elementen, zoals de musici die voor het beeld uitstappen, de 

hoogwaardigheidsbekleders en de beelden op de achtergrond, zijn ontleend aan de Processie 

van de Kloosterorden en de Seculiere Geestelijken van Van Alsloot.326 

3.4.2 De Schieting van de Gentse Sint-Jorisgilde (1618) 

In de zomer van 1618 bezochten de aartshertogen de stad Gent. Net als tijdens het 

grandioze schuttersfeest aan de Zavelkerk te Brussel schoot Isabella opnieuw mee naar de 

gaai. Als getuigenis van de gaaischieting is een schilderij (fig. 6) bewaard gebleven. De 

schilder van het werk is tot nu toe anoniem gebleven. Op basis van stilistische 

overeenkomsten schrijft Josée Moulin-Coppens het werk toe aan Lucas Hoorenbault. Zij 

meent dat zijn hand terug te vinden is in de weergave van kant, borduur- en edelsmeedwerk. 

Een ander niet onbelangrijk argument is het feit dat de schilder lid was van de Sint-

Jorisgilde.327 Belangrijk te vermelden is dat dit werk niet werd besteld door het hof, maar 

werd vervaardigd op vraag van de schuttersgilde zelf. 

 
                                                
325 M. Casteels, "Aartshertogin Isabella schiet de gaai af bij het feest van het groot boogschuttersgild voor O.-L.-
Vrouw-ten-Zavel (Brussel)." 
326 S. Van Sprang, "Albrecht en Isabella wonen de processie bij van de 'Maagden van de Zavel' in Brussel.", p. 
141. 
327 J. Moulin-Coppens, De geschiedenis van het oude Sint-Jorisgilde te Gent, 174. 
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Anders dan het eerder plechtstatige doek dat naar aanleiding van de Brusselse schieting 

gemaakt werd, toont het Gentse schilderij de gezellige drukte die gepaard ging met een 

vorstelijk bezoek. Te midden van de in het zwart geklede schutters schiet Isabella naar de 

papegaai. Tegen de huizenrij rechts staat een podium, waarop Albrecht heeft plaatsgenomen 

om toe te kijken. Terwijl traditioneel de nadruk wordt gelegd op hoe de aartshertogen door 

hun deelname aan schuttersfeesten en het begunstigen van gilden de sympathie van het volk 

trachten te winnen, toont dit doek een andere realiteit. Het schilderij beeldt vooral het verschil 

tussen Hof en stad uit. De schieting heeft namelijk plaats op de Kouter, op de achtergrond is 

het hof van de Sint-Sebastiaansgilde duidelijk te zien met de ommuurde hovingen. Ook het 

Gentse publiek toont zich niet onbetuigd: het zit op de muren, loopt rond, kijkt door de 

vensters, badineert en keuvelt. Rechts en links lopen enkele voorname burgers van de stad. 

Maar toch kunnen de onderdanen hun aartshertogen niet benaderen. Hoewel het schuttersfeest 

en de aanwezigheid van de aartshertogen aanleiding moet gegeven hebben tot vreugde bij alle 

Gentenaren, zullen Albrecht en Isabella weinig contact gehad hebben met de stedelijke 

bevolking.328 

Bij de interpretatie van het schilderij is het essentieel rekening te houden met de 

opdrachtgever. Anders dan bij de eerdere schilderijen die besproken werden, is dat dit keer 

niet het hof, maar de gilde zelf. Dat kan de weergave van de koningsschieting beïnvloed 

hebben. Vermoedelijk wilde de Sint-Jorisgilde exclusiviteit uitstralen, en dat is vooral 

duidelijk door het feit dat de stedelijke bevolking heel wat moeite moet doen om de schieting 

te kunnen zien. In die zin is het schilderij dus een representatie van de sociale verschillen die 

ten tijde van de aartshertogen bestonden, maar evengoed van het prestige van de 

schuttersgilden en de mate waarin zij sociaal exclusief waren.329  

Door de deelname aan de koningsschieting hebben Albrecht en Isabella vooral de banden 

met de leidende klasse in Gent willen aanhalen en de privileges van de elites willen 

benadrukken. Hoewel Isabella dit keer niet won, eerden de aartshertogen de schutters met 

geschenken, een financiële bijdrage en werden ze zelfs lid van de gilde. Dat lidmaatschap van 

de aarsthertogen zal de Sint-Jorisgilde ongetwijfeld veel prestige verleend hebben.330 Hier 

dient evenwel benadrukt te worden dat de aartshertogen waarschijnlijk ook de andere Gentse 

 
                                                
328 L. De Frenne, "Verzoening en Herstel.." p. 258 – 259. 
329 J. Verberckmoes, "Isabella op de schieting van de Gentse Sint-Jorisgilde," in Albert en Isabella 1598-1621. 
Catalogus., ed. L. Duerloo en W. Thomas (Turnhout: Brepols, 1998) p. 208 – 209. 
330 L. De Frenne, "Verzoening en Herstel.."p. 260. 
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gilden hebben bezocht, al namen ze daar niet deel aan een schietwedstrijd. In het jaar 1618 

wordt melding gemaakt van een verzoek van de Hoofdgilden tot de aartshertogen ten einde 

eenden dach van kermesse te bekomen omme by de vier gulden in wapene te gaen.Als datum 

werd de eerste zondag na St. Jan gekozen.331 

 
                                                
331 F. Vander Haeghen, Jaerboeken van het souvereine gilde der kolveniers, busschieters en kanonniers, p. 31. 
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Hoofdstuk 4  
Conclusie 

Centraal in deze masterproef stond de vraag naar het sociaal kapitaal van de 

schuttersgilden tijdens de tweede helft van de zestiende en de eerste helft van de zeventiende 

eeuw. Dat onderwerp en die periode zijn tot nog toe eerder onontgonnen terrein voor historici. 

Dat ligt voor een groot deel aan de bronnensituatie. Heel veel interessant bronnenmateriaal is 

onherroepelijk verloren gegaan tijdens de periode. Met deze scriptie wordt echter de hoop 

uitgesproken dat een meer diepgaande studie van de schuttersgilden tijdens de jaren van de 

Nederlandse Opstand mogelijk is. In zekere zin is deze masterproef dan ook een verkennend 

onderzoek voor de schutters in het Hertogdom Brabant en Vlaanderen voor die periode. 

Alvorens verregaande conclusies te formuleren, is het nuttig om de oorspronkelijke 

onderzoeksvragen van deze scriptie te herhalen. Enerzijds werd naar de gilden zelf gekeken 

en op welke manier zij hun sociaal kapitaal hanteerden om hun lidmaatschap zou 

aantrekkelijk mogelijk te maken voor nieuwe leden. Anderzijds werd onderzocht in welke 

mate de stedelijke en centrale overheden een beroep deden op het sociale kapitaal van de 

schuttersgilden en in hoeverre ze de schuttersgilden waardeerden. Om tot een antwoord te 

komen op deze vragen werd gekozen voor een comparatieve aanpak tussen drie Zuid-

Nederlandse steden en een periodisering die bijna zes decennia overspande. 

Reeds aan de wijze waarop de stedelijke overheden de schuttersgilden benaderden ten 

tijd van de Beeldenstorm, werd de waardering van sociaal kapitaal sterk afhankelijk is van 

contemporaine politieke en historische omstandigheden. In de Brabantse steden Antwerpen en 

Brussel werden de schuttersgilden betrokken bij de manier waarop de oproer diende benaderd 

te worden. In Antwerpen werden de zes gewapende gilden geraadpleegd tijdens een brede 

consultatieronde, terwijl de Brusselse gilden een groot aandeel hadden in het uitblijven van 

een Beeldenstorm in de stad. Dat het stadsbestuur hun geleverde diensten ten zeerste 
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waardeerde, blijkt duidelijk uit de som geld die zij het jaar nadien als geschenk kregen. Te 

Gent nam de stadsmagistraat dan weer een terughoudender houding aan ten opzichte van de 

schutters. Hij verkoos liever geen beroep op hen te doen omdat hij twijfelde aan hun houding 

twijfelachtig vond. 

Bij aanvang van de Calvinistische Republieken (1577 – 1585) waren de rollen dan weer 

omgekeerd. In het radicale Gent hadden de schuttersgilden, en met name de Sint-Jorisgilde, 

zwaar te lijden onder het bewind van eerste schepen Jan van Hembyze. Toen die tot overmaat 

van ramp ook nog eens van ambtshalve uit heuverdeken van de gilde werd, werd de 

gildekapel omgevormd tot calvinistische tempel en zag de Sint-Jorisgilde zich in 1579 

verplicht een groot deel van haar bezittingen te verkopen. In Brussel en Antwerpen lag de 

situatie iets anders. Daar was de radicalisering pas opgetreden vanaf 1578 – 1579. Te 

Antwerpen werden de zes gewapende gilden door de verplichte gildedienst en het systeem 

van coöptatie door het stadsbestuur geleidelijk aan vernieuw. Katholieke gildebroeders 

moesten plaatsmaken voor protestantse kandidaten. In Brussel toonde het stadsbestuur, en dan 

met name de Oorlogsraad, niet het minste respect voor de privilegiën van de gewapende 

gilden van de stad. Van oudsher was het immers hun bevoegdheid om de wacht te houden aan 

het stadhuis, maar bij een beslissing van augustus 1580 werd hen dat recht ontnomen en 

werden de gilden zelfs tijdelijk opgeschort. 

Daaruit valt al een eerste tendens te ontwaren: het vasthouden aan tradities en 

privilegieën uit het vaak glorieuze verleden van de schuttersgilde. Dat blijkt heel duidelijk uit 

het conflict tussen de Oude en de Jonge Voetboog te Antwerpen, waar beide partijen aan de 

hand van in het verleden verworven privileges en documenten probeerden aan te tonen dat 

alleen zij een rechtmatige claim konden plaatsen op de benaming Sint-Jorisgilde. Dat 

vasthouden aan de traditie begon zich te manifesteren vanaf de val van Antwerpen in 1585 en 

in datzelfde kader moet ook het benadrukken van de rooms-katholieke, apostolische strekking 

van de schuttersgilden gezien worden. Post-1585 probeerden de schuttersgilden hun sociaal 

kapitaal te vrijwaren door vast te houden aan de waarden die aan de basis van hun ontstaan 

stonden: religieus eerbetoon, een bevoorrechte relatie met de vorst, onderlinge bijstand en 

militaire discipline. Voor de tweede helft kan over dat laatste fundament gedebatteerd 

worden, maar zeker is dat de schuttersgilden nog steeds actief waren in ordehandhaving en de 

politionele en militaire aspecten kwamen vaak genoeg terug in hun eed en hun reglementen. 
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Daarom betrof het niet noodzakelijk een historische realiteit, maar het zegt ook iets over de 

representatie van de schutters. 

De cesuur van deze thesis ligt rond de eeuwwisseling, namelijk in 1598 met de Akte van 

Afstand waarin Filips II de Nederlandse gebieden overlaat aan zijn dochter Isabella en haar 

man Albrecht. Om zich te laten aanvaarden als nieuwe soevereinen, hanteerden de 

aartshertogen een uitgekiende strategie die terugging op hun voorgangers, de Bourgondische 

hertogen. Albrecht en Isabella wisten het spanningsveld tussen religieus eerbetoon en het 

vasthouden aan de traditie perfect te exploiteren. Net als Filips de Goede voor hen, verleenden 

ze nieuwe ordonnantiën en bevestigden ze oude, lieten ze zich inschrijven in schuttersgilden 

en woonden ze publieke plechtigheden in persoon bij. Dit geheel van praktijken is men de 

Habsburg Theatre State gaan noemen. Dankzij hun strategie van patronage kenden de 

schuttersgilden een heropbloei in de zeventiende eeuw, en met name tijdens het Twaalfjarig 

Bestand. Twee symbolische hoogtepunten zijn de Ommegang van 1615 te Brussel en de 

schieting van de Gentse Sint-Jorisgilde in 1618. Dat waren festiviteiten die al sinds het begin 

van de Nederlandse Opstand niet meer mogelijk waren geweest. 

Tot slot is een kleine nuance wel op zijn plaats. Hoezeer de schuttersgilden ook 

probeerden hun sociaal kapitaal te vrijwaren en het hoofd overeind te houden, ultiem waren ze 

toch altijd afhankelijk van de goodwill van hun bondgenoten van weleer, de stedelijke 

overheid en de vorst. Van hen waren ze afhankelijk voor subsidies, privileges en prestige. Een 

hoogwaardigheidsbekleder was niet alleen welkom vanwege de doodschuld, er was ook veel 

eer aan verbonden. Hoewel de schuttersgilden dus gaandeweg hun militaire rol waren kwijt 

geraakt, uiteindelijk waren de waarden die aan de basis lagen van hun bestaan nog steeds van 

doorslaggevende waarde voor hun identiteit en sociaal kapitaal in de zestiende en zeventiende 

eeuw. 

Hopelijk heeft deze masterscriptie het nut van studies naar de schuttersgilden voor de 

periode van de Nederlandse Opstand bewezen. Waar dit onderzoek eerder verkennend was, 

zijn de mogelijkheden voor de studie van de schuttersgilden in de zestiende en zeventiende 

eeuw legio. Zo zou een confrontatie van de ‘precieuze’ documenten uit 1585 waarvan 

Boumans spreekt met andere stedelijke bronnen tot een beter inzicht kunnen leiden in het 

belang van calvinisten binnen de schuttersgilden en het stadsbestuur te Antwerpen. Een ander 

interessante invalshoek is het confronteren van de privileges aangaande de schuttersgilden van 

Filips de Goede (of een andere Bourgondische vorst) met die van Albrecht en Isabella. Tot 
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slot verdient een interregionale of interdisciplinaire aanpak aanbeveling. De schuttersgilden 

moeten immers niet allemaal gezien worden als aparte entiteiten, maar delen net heel wat 

gebruiken en gewoonten, wat ze vatbaar maakt voor een kritische historische analyse. 
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Gebruikte Afbeeldingen 
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Fig. 1: Denijs Van Alsoot. De Ambachten in Stoet over de Grote Markt. 1616, olieverf 

op doek, Prado museum Madrid. 

 

 
 
Fig. 2: Denijs Van Alsloot. Stoet van de gilden. Linker- en rechtergedeelte. 1616, olieverf op 
doek, Victoria and Albert Museum Londen. 
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Rechts: 
 

 
 
 
 
Fig. 3: Denijs Van Alsloot. De Zegepraal van Isabella. 1616, olieverf op doek, Victoria and Albert 
Museum Londen. 
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Fig. 4: Denijs Van Alsloot. De Processie van de Kloosterorden en de Seculiere Geestelijkheid. 
1616, olieverf op doek, Prado Madrid. 

 

 
 
 
Fig. 5: Toegeschreven aan het atelier van Antoon Sallaert. Aartshertogin Isabella Schiet de Gaai 
af bij het Feest van het Groot Boogschuttersgild voor Onze-Lieve-Vrouwekerk-ten-Zavel 
(Brussel). 17e eeuw, olieverf op doek, Staatsdomein Gaasbeek. 
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Fig. 6: Toegeschreven aan het atelier van Antoon Sallaert. Albrecht en Isabella Wonen de 
Processie bij van de ‘Maagden van de Zavel’ in Brussel. 1615, Olieverf op doek, 
Koninklijke Musea voor Schone Kunsten. 
 

 
 
Fig. 7: Anoniem. Aartshertogin Isabella op de schieting van de Sint-Jorisgilde te Gent in 
1618. ca. 1618, Olieverf op doek, Stadsmuseum Gent. 
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1. Bronnen 

 
Onuitgegeven bronnen 

 
ANDERLECHT , RIJKSARCHIEF BRUSSEL 
 
Schuttersgilden. Deel van bestand ambachten en naties 

 
Serment de Saint-Georges ou Petit Serment des Arbalétriers 
 
 1017  Ordonnances, règlements, privilèges, décrets et senctences 
 1020 – 1021 Requêtes diverses 
 1022  Mise aux enchères de la franchise du guet 
   Rôles de procédures 
 
Serment de Saint-Michel, dit ‘des Escrimeurs’ 
 
 1023  Ordonnances du magistrat et résolutions des doyens du serment 
 1024 – 1025 Ordonnances, règlements, privilèges et sentences 
 1026  Requêtes diverses 
 
 
ANTWERPEN, STADSARCHIEF (FELIXARCHIEF ) 
 
Archieven van de gewapende gilden of de gezworen gilden 

  
Stukken de gewapende gilden in ’t algemeen betreffende 
 

GA #4611 Gilden: Eed, ordonnantiën, rekwesten, privilegiën, octrooien, 
processtukken, enz. 1386 – 1639 

GA #4612 Gilden: Eed, ordonnantiën, rekwesten, privilegiën, octrooien, 
processtukken, enz. 1640 - 1787  

 
Gilde van den ouden voetboog 
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 GA #4624 Ouden Voetboog. Privilegieboek. 
 GA #4629 Vonnissen, ordonnantiën, rekwesten . 
 
Jonge voetbooggilde 
 
 GA #4633 Jonge Voetboog 
 GA #4636 Jonge Voetboog. Memorieboekje. 
 GA #4637 Jonge Voetboog. Processen. 
 
Gilde van den ouden handboog: Gilde van Sinte Sebastiaan 
 
 GA #4638 Oude Handboog: Ordonnantiën, rekwesten, rekeningen, enz. 
 
Jonge Handbooggilde. De edele gilde van Sinte Sebastiaan 
 

GA #4643 Jonge Handboog: Privilegiën, rekwesten, vrijbrieven, rekeningen, 
vonnissen. 

 
Schermersgilde of Hellebardiersgilde 
 

GA #4657 Schermers: Privilegiën, ordonnantiën, naamlijsten der gildebroeders, 
inventarissen, rekeningen, processtukken. 

 
Kolveniersgilde of Gilde van Sint Christoffel 
 

GA #4660 Register der privilegiën, ordonnantiën, rekwesten, vonnissen enz. 
GA #4661 Kolveniers: ordonnantiën, rekwesten, naamlijsten, rekeningen 

 
 
BRUSSEL, ALGEMEEN RIJKSARCHIEF  
 
Geheime Raad onder het Spaans Bewind. Dozen. 

 
1289 / 3  Antwerpen 
1289 / 25  Brussel 
1289 / 50  Gent 

 
 
 
 
BRUSSEL, STADSARCHIEF  
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Historisch archief 

 
Les serments ou gildes étaient au nombre de cinq. 
 

718 Serments, XVIIe s.-XVIIIe siècle. 
719 Serments, XVIIe s.-XVIIIe siècle. 
1492 Het boeck der Gulde van den edelen ridder ende martelaer Sint 

Jooris, binnen de konincklijke Stadt Brussele 
 

Quartiers et Garde Bourgeoise 
 

372 Documents généraux concernant les quartiers et la garde bourgeoise, 
1600-1755 

1494 Ordonnantie op de wachte voor die van den vijff gulden deser Stadt 
– 7 oktober 1588 

Privé-archief 
 
Serment royal Saint-Sébastien des Archers de Bruxelles, 1468-2005. Don Remco 
Sleiderink (2012) 
  
 852  Boeck vander ordinantien vander bruederscap des gloriosen sant ende  

  martelare Sinte Sebastiaens. 
 853  Livre d’or du Serment de Saint-Sébastien des Archers de Bruxelles. 
  
 
GENT, STADSARCHIEF  
 

155  Sint-Jorisgilde 

 1551  Sint-Sebastiaansgilde 

 155²  Sint-Antoniusgilde 

 155³  Sint-Michielsgilde 

 1554  De Vier Hoofdgilden 
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