
   
 

 
 
 

 
VERSLAG SYMPOSIUM 



   
 
Verslag van het Symposium “Gildewezen in Nederland: Verleden – Heden -Toekomst” 
Gehouden:  Zaterdag 10 juni 2017 in het Nationaal Militair Museum te Soest 
Organisatie: Groot Gaesbeeker Gilde of Sint Aechten Schuttersgilde van Soest 
Deelnemers: Vertegenwoordigers van de Noordbrabantse Federatie van Schuttersgilden, Federatie 

OLS uit Limburg en de Gelderse Schuttersfederatie, Sint Hubertus, gilden uit Brabant 
en Gelderland, Groot Gaesbeeker Gilde Soest, organisatie Landjuweel Oud-Dijk, 
Federatie Folkloristische Groepen in Nederland, raadsleden in Soest, 

 loco-burgemeester Soest, M. Adriani, belangstellenden 
Sprekers Prof. Dr. Gerard Rooijakkers, historicus en kenner van onze volkscultuur 
 Generaal b.d. Peter van Uhm, oud-Commandant der Strijdkrachten 
Dagvoorzitter Kees Wantenaar, ouderman (voorzitter) van het Groot Gaesbeeker Gilde 
 
 
Het symposium werd georganiseerd in het kader van het Landjuweel 2017 dat in Soest wordt 
georganiseerd. Het Soester gilde wil met de organisatie een bijdrage leveren aan de discussie over de 
toekomstige positie van de gilden en schutterijen in de plaatselijke gemeenschap die op veel plaatsen 
wordt gevoerd. 
 
Opening 
Ouderman Kees Wantenaar van het Groot Gaesbeeker Gilde heet de aanwezigen van harte welkom 
in het bijzonder de vertegenwoordigers van de Federaties uit Brabant, Limburg en Gelderland en de 
loco-burgemeester van Soest. Hij constateert dat met hun aanwezigheid de discussie over de 
toekomst van het gildewezen breed gevoerd kan worden. Hij blikt tevens vooruit naar het in 2017 in 
Soest te organiseren Landjuweel, dan na 1987 voor de 2e maal in Soest plaats vindt met een 
uitgebreid activiteitenprogramma. Hij hoopt dat straks ook dit Landjuweel weer vele positieve 
herinneringen oproept zoals dat nog steeds over 1987 wordt ervaren. 
 
De loco-burgemeester van Soest, Marcel Adriani, heet de aanwezigen namens het gemeentebestuur 
van harte welkom in het NMM, een unieke en inspirerende omgeving. In zijn openingswoord 
benadrukt hij uit eigen ervaring dat het gilde een drijvende kracht is in de Soester samenleving. Veel 
gildeleden zijn ook actief binnen andere verenigingen en organisaties in Soest. Daarnaast heeft het 
gilde ook een verbindende kracht in Soest. Ze weet veel mensen en organisaties samen te brengen 
met name tijdens de jaarlijkse gildefeesten. Hij vindt dit wel bijzonder omdat de toegang tot het gilde 
nogal wat beperkingen heeft zoals geboren Soester, katholiek en er ook nog wonend. 
Hij geeft aan benieuwd te zijn naar de inleidingen van beide sprekers en wenst de aanwezigen een 
inspirerende middag toe. 
 
Inleiding Gerard Rooijakkers 
Gerard begint met vast te stellen dat geluk een schaars goed is, dat je niet kunt najagen, dat je 
overkomt. Geluk is alledaags, onopvallend en daardoor moeilijk te waarderen. Je beseft pas dat je 
gelukkig was wanneer je het kwijt bent. Het lijkt vanzelfsprekend, maar de praktijk is toch anders. 
Niets is welbeschouwd gewoon en vanzelfsprekend, en zeker ook niet gratuit. Geluk is mensenwerk. 
Kijkend naar de happiness-index zie je termen als veiligheid, levensverwachting, mate van corruptie. 
Bij het gildewezen herkent hij wel een aantal sleutels/elementen die je leiden naar geluk en hij 
gebruikt hiervoor “het Klavertje Vier. 

- Ergens bij horen: relatie en interactie met mensen om je heen 
- Het gevoel hebben een bijdrage te kunnen leveren aan de wereld (bijvoorbeeld als vrijwilliger) 
- Een verhaal van je leven maken; de zingeving van het leven, iets bereikt willen hebben 
- Het alledaagse willen overstijgen; openstellen voor verwondering, voor vriendschap en liefde. 



   
 
Dat brengt Gerard Rooijakkers tot het benoemen van de kernwaarden van het gildewezen: 

1. Broederschap met een vaak al religieuze achtergrond/oorsprong (zichtbaar in de verering van de 
patroonheilige maar ook in de historie “vanhet in praktijk brengen van de werken van 
barmhartigheid zoals het verzorgen van de zieken, het begraven van overledenen. In de huidige 
tijd meer gericht op verbroedering, verzoening, samenzijn, vermaak (met gebruik van wapens). 
De vrouw heeft hierbij een bijzondere positie gekregen in de loop van de eeuwen. Bij de 
oprichting bestonden de gilden uit gildebroeders en gildezusters maar met de invoering van de 
wapens als vermaak is de positie van de gildezusters veranderd. 

2. Traditie: hechten in de tijd; altijd aan verandering onderhevig, daarbij spelen met vorm en 
inhoud. Daarmee verworden tot een belangrijk cultureel erfgoed. 

3. Localisme: verbonden met plaats/regio. Dit alles met de nodige rivaliteit, identiteit. Daarmee 
tevens ook grote verschillen tussen de gilden, maar wel met een basis van bescherming van 
“outer en heerd”. 

4. Katholicisme: wellicht nooit zo bewust door de eeuwen heen zichtbaar geweest, maar wel de 
basis voor de heropleving in de jaren ’30 waarbij de RK Kerk veel waarden/symbolieken inbrengt 
in de samenleving en dus ook in de gilden en de relatie en uitstraling een nieuwe invloed krijgt. 

5. Burgerschap; de maatschappelijke participatie, de gilden zijn van betekenis in de samenleving 
(het publieke domein) met name op het sociaal gebied, met een overheid die vooral daarbij een 
economisch belang nastreeft. 

6. Uitdragen van de doelstellingen. Het demonstratief tonen, daarmee vertrouwend op de eigen 
kracht en dat doen midden in de gemeenschap en niet ergens achteraf. Voorbeeld hiervan is de 
bijdrage aan en de verzorging van de jaarlijkse Dodenherdenking. 

Gerard Rooijakkers ziet een waardevolle toekomst van de gilden wanneer ze zich maar aanpassen 
aan hetgeen er in de omgeving gebeurt. 

Inleiding Peter van Uhm 
Peter van Uhm richtte zich tot de aanwezigen met de stelling dat de gilden hun achteruitkijkspiegel 
meer zouden moeten gebruiken. Zonder kennis en ervaring van het verleden is het moeilijk een 
toekomst uit te stippelen. Peter ging terug naar zijn eigen jeugd, de tijd van de 2e Wereldoorlog en de 
tijd waarin zijn ouders een bakkerij hadden en hijzelf moest meewerken. Daar leerde hij respect te 
hebben met klanten, een periode waarin normen en waarden met de paplepel werden ingegeven. 
Vanuit die ervaring gaat hij de stelling aan dat jongeren te bereiken en te motiveren zijn. Maar dat 
moet je wel op een eigentijdse manier doen, via social media, door naar scholen te gaan, probeer in 
de kopjes van de jongeren te kijken om te zien hoe je ze moet aanspreken, hun taal te spreken. Je 
ziet al mooie voorbeelden hoe de jeugd zich betrokken voelt bij de gemeenschap, als vrijwilliger zich 
inzet bij een bejaardentehuis, samen met ouderen een groentetuin onderhoudt. 
De jeugd van nu is anders als de jeugd van toen. Hij vindt dat de gilden hun normen, waarden, hun 
rol actief moeten uitdragen, de jeugd moet vormen, en dit niet moet wegstoppen, waarmee hij 
aansluit op de woorden van Gerard Rooijakkers. De gilden hebben daarin een verantwoordelijkheid 
in een tijd dat de onzekerheid steeds verder toeneemt.  
Dit is ook een tijd dat je moet vechten om te overleven. Hij geeft op basis van de literatuur drie 
groepen aan die zouden kunnen overleven: 

- The very special people (zoals personen die microsoft ontwikkelen) 
- The very specialised people (zoals hersenchirurgen) 
- The adaptables; degenen die bereid zijn te veranderen. 

Het is de uitdaging voor de gildeleden om tot die groep te horen. Dan moeten ze zich wel aansluiten 
bij de tijdsgeest. Daarvoor moet je wel inzicht hebben in je omgeving en de ontwikkeling begrijpen, 
cultureel, lokaal. Zelfkennis staat hierbij centraal met als basisvraag “wat is jouw morele kompas”. 



   
 
Dat vraagt om vertrouwen. Vertrouwen van beide kanten en zeker ook van de gemeenschap 
waarvoor je jezelf als gilde inzet. Hij geeft daarbij aan dat de mensheid leert van de geschiedenis, van 
hetgeen wel en hetgeen niet is gelukt en waarom wel en waarom niet. 
De kracht van de gilden zit volgens de heer van Uhm ook in de vriendschap en de kameraadschap, 
het blindelings vertrouwen in elkaar hebben. En door een terughoudende en terugtredende overheid 
ontstaat er veel ruimte. Je moet wel je keus maken welke rol je wil vervullen. Je moet je nek 
uitsteken maar wel respectvol. Daarbij zal je wat van jezelf moeten inleveren om anderen te kunnen 
helpen. 
 
Als advies geeft hij de gilden mee ervaringen uit te wisselen, zowel de positieve maar vooral ook de 
negatieve. Ervaringen met anderen delen is onderdeel van het risicomanagement dat van de 
bestuurders wordt gevraagd. Hij roept gilden op hun verantwoordelijkheid in te nemen vanuit hun 
morele kompas, zodat zij de samenleving en vooral de lokale gemeenschap dienen en daardoor ook 
wordt bijgedragen aan de eigen doelen. 
 
Discussie 
Na afloop van beide lezing was er nog kort gelegenheid voor discussie. Verschillende onderwerpen 
kwamen nog ter sprake. 
Terugtredende overheid 
Ondanks de terugtredende overheid bespeuren ook de gilden een grote toename van de 
bureaucratie, moeilijke processen bij het verkrijgen van vergunningen. Grote kans dat organisaties 
daardoor afhaken en in hun activiteiten worden beperkt en daardoor in het nemen van initiatieven 
worden belemmerd. Daarnaast is risicomanagement steeds vaker onderdeel van de organisatie van 
evenementen. Regels en verantwoording zijn daarbij kernbegrippen. Daar hebben de gilden ook mee 
te maken. Maak het bespreekbaar is het advies vanuit de deelnemers. 
Interne organisatie 
Gevraagd wordt naar de relatie tussen interne organisatie en aanpassen aan de omgeving. 
Aanbevolen wordt eerst te zorgen dat je de interne organisatie op orde hebt. Met de leden goed 
afspreekt welke bewegingen worden gemaakt (rust, leiderschap, verantwoordelijkheden en vooral 
ook trouw). Daarmee vergaar je de kracht om aanpassingen ook door te voeren. Nogmaals wordt 
benadrukt dat je vooral voor de buitenwacht zichtbaar moet zijn, een eigen identiteit moet hebben 
en niet zo maar een clubje zijn. Geadviseerd wordt vanuit de kernwaarden te zoeken naar je 
maatschappelijke plaats in het publieke domein. Daarbij komt ook de vraag wat de emancipatie voor 
de gilden betekent. De positie van de vrouw in het gilde, de gildezuster zal ook wijzigen. Als 
voorbeeld wordt genoemd de ontwikkelingen binnen het leger waar vrouwen eerst apart waren 
georganiseerd maar zijn gegroeid naar een gelijkwaardige positie in de krijgsmacht. Door allerlei 
omstandigheden is de omvang van het aantal vrouwen in het leger nog wel beperkt tot 10% van de 
krijgsmacht. Peter van Uhm gaf aan dat je er niet voor moet kiezen om een beperkt aantal vrouwen 
te laten aansluiten, zodat ze als een eenling worden beschouwd. Bovendien biedt het feit dat 
vrouwen lid zijn van het gilde een goede mogelijkheid om beter contact te leggen met de gehele 
gemeenschap. Vrouwen hebben vaak ook hun eigen netwerken en drempels om er contact mee te 
krijgen. 
Noodzaak tot delen van ervaringen 
Er wordt aangesloten op de wens om op basis van de kernwaarden en kameraadschap na te denken 
over de toekomst. Daarbij zal ieder zijn of haar eigen ervaringen opdoen. Oproep om ervaringen te 
delen, zowel positieve als negatieve. Dit alles zou je kunnen duiden als wat is het lerend vermogen 
van de gilde, c.q. gilden. 
  



   
 
Dienstbaarheid 
Wat betreft dienstbaarheid kun je niet alles in regels vastleggen. Moet ook spontaan opwellen en 
ook uit discussies komen waar er geen grenzen zijn (“out of the box” denken). Slechts dan ontstaat er 
vernieuwing en diepgang in de functie die je wil bekleden. 
Hoe nu verder 
Er zijn veel handreikingen gedaan tijdens de lezingen over hoe de discussie aan te gaan. Toch blijft de 
vraag, hoe je dit in praktijk brengt. Peter van Uhm geeft aan dat je zo’n discussie breed moet inzetten 
en ook in je omgeving van andere organisaties (zangkoren, voetbalverenigingen, 
muziekverenigingen) contact moet leggen en bij hen aftasten welke verbindingen te leggen zijn, 
welke rol ze van jou als gilde verwachten. Dan krijg je ook een beter beeld van jezelf, hoe je zelf 
ervaren wordt. Het beeld van anderen kan nog wel eens afwijken van hetgeen jezelf denkt dat je 
bent, welke uitstraling je hebt. Dat betekent ook je kwetsbaar opstellen, je niet afschermen, niet 
alleen maar plannen op papier zetten, maar ook gewoon doen en dan merken of het wel of niet 
aanslaat. 
 
Afsluiting 
De discussie wordt afgesloten met een stelling van Peter van Uhm:  
Een professional is iedere dag is bezig om zichzelf en zijn team te verbeteren. Op de dag dat je 
daarmee ophoudt ben je ook ophouden om goed te zijn. 
Een mooie uitdaging voor vandaag, morgen en overmorgen. 
Ouderman Kees Wantenaar dankt de sprekers voor hun bijdrage en de aanwezigen voor hun 
aandacht en inbreng en wenst ieder succes met het invullen van zijn/haar toekomst als gilde en 
schutterij.  
 
 
 
 
 
Voor nadere informatie en toelichting: 
Groot Gaesbeeker Gilde of Sint Aechten Schuttersgilde van Soesst 
Secretariaat: Meidoornweg 12, 3768 CN SOEST 
Secretariaat@gildesoest.nl 
www.gildesoest.nl 

mailto:Secretariaat@gildesoest.nl
http://www.gildesoest.nl/


   
 
Diverse krantenberichten rondom het symposium 
 

 
 

Amersfoortse Courant / Algemeen Dagblad 3 juni 2017 
  



   
 

 
SOEST NU 31 MEI 2017 



   
 

 
Soester Courant 31 mei 2017 

  



   
 

 
Gooi en Eemlander 10 juni 2017 



   
 

 
Soester Courant 14 juni 2017 

 


