
Overige attributen 
 Datum Omschrijving 
Caerten   

 

1539-09-17 Caert van het Sint Joris Gilde dorp, die in 1939 in ons 
bezit kwam via de Broederschap van Onser Liever 
Vrouwe. Deze caert is in bruikleen gegeven aan het 
Regionaal Historisch Centrum in Eindhoven en is 
opgeslagen onder inventarisnummer A0574. 

 

1643-05-16? Copie van de caert van 1539-09-17 vervaardigd door de 
toenmalige gemeentesecretaris Goosens. Deze caert is 
door het gilde in de loop der eeuwen gehanteerd en 
overgenomen in de kasboeken van de jaren twintig van de 
twintigste eeuw. Ook deze caert is in bruikleen gegeven 
aan het Regionaal Historisch Centrum in Eindhoven en is 
opgeslagen onder inventarisnummer A0574. 

Herinneringsschilden   

 

1800-12-15 Erkentenis 
Ter eere van de Gilde Broeders van St Joris in Straaten de 
welke uit eige beweeging opgetrokken hebben op den 15 
dec. 1800 zijnde geweest, den 50 ste jaarige trouwdag van 
L:J:B: Baron Sweerts de Landas En Sara Van Barneveld 
Heere en Vrouwe van Oirschot, Bijsterveld, Vlijmen en 
Engelen. In de tekst is het gekroonde familiewapen, 
gedragen door twee faunen, van Sweerts de Landas 
gegraveerd. 
Afm. 179x155 mm. 
Bijzonderheden: 
Baron Sweerts de Landas legde samen met zijn zoon in 
1772 de eerste steen voor de bouw van kasteel Bijsterveld. 
In 1807 organiseerde hij een feest voor alle 80-jarigen 
van Oirschot in de Zwaan. Twee jaar later overleed hij. 

 1843-09-23 Erkentenis 
Verveerd door F.E.H.P. Baron Sweerts de Landas 
Beschermheer der Gilde St. Sebastiaan te Oirschot en 
deszelfs Echtgenoote F.A.R.W. Baronesse Sloet van 
Haagendorp aan de Gilde van St. Joris te Straten die uit 
eigen beweging is opgetrokken en de Gilde van St. 
Bastiaan begeleid bij het schieten der Ham op den 23 
Sept. 1843. 
Bijzonderheden: 
Schild is helaas tussen 1950 en 1975 verloren gegaan. 

 

1894-05-28 Erkentenis 
Ter eere van de Gildebroeders van St. Joris te Straten, die 
uit eigen beweging opgetrokken zijn op den 28 mei 1894 
om den Heer Ferrier Heer van Oirschot en Best te 
verwelkomen. Linksboven een gedeelte van het 
familiewapen met drie hoefijzers en het onderschrift 
delicetia didat en rechtsboven het andere gedeelte te weten 
drie boompjes. 
Afm. 150x130 mm. 
Bijzonderheden: 
John Turing von Ferrier werd op 1821-09-13 geboren en 
op 1877-10-30 door de koning van Würtemberg in de 
adelstand verheven. Hij was kamerheer van deze koning 
en verbleef in die hoedanigheid meestal aan diens hof in 
Stuttgart. Hij kocht Bijsterveld in 1882 voor 15.000 
gulden. Hij stierf op Bijsterveld op bijna 81-jarige leeftijd 
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op 1902-08-13. 

 

1903-06-02 Ter herinnering 
aan de Gilde van St. Joris te Straten  
aangeboden door Mevr. Douairière Turing van Ferrier. 
Kasteelbijsterveld; Oirschot; 1903-06-02. Midden boven 
het familiewapen met het onderschrift delicetia didat 
Afm. 164x126 mm. 
Bijzonderheden: 
Mevrouw Douairière Turing von Ferrier (Anna Weiss) 
was de tweede vrouw en weduwe van John Turing von 
Ferrier, die in 1894 een schild schonk. Kasteel Bijsterveld 
werd in 1903 verkocht aan de Paters Montfortanen. 

Sikkels en piek   

 

1845 Hoofdmanspiek 
Geschenk van J. van der Schoot 1845. 

 

1978-10-30 Hoofdmanssikkel met bijbehorende schakelketting. 
Sint Joris Gilde, Oirschot Straten. 
Schild met parelrand, opgelegde letters en gedreven Sint 
Joris in het midden. 
Afm. 158x212 mm. 
Bijzonderheden: 
In 1978 aangeschaft uit de opbrengst van het vrije 
gildefeest van 1976.  In 1990 schonk de toenmalige 
hoofdman Harrie van Oirschot de sikkel alsnog aan het 
gilde. Hij was hoofdman van 1965-11-29 tot 1990-11-29. 
Ad Smits nam de functie als hoofdman van hem over. 
Vervaardigd door Jan Andriessen, Helmond. 

 

1982-10-02 Hoofdmansdekenschild 
Gilde St. Joris Oirschot (Straten) 
Deken 
Schild met naar binnen gebogen rand met gegraveerde 
letters en Sint Joris. 
Afm. 108x200 mm. 
Bijzonderheden: 
Aangeboden door beschermheer Drs. M.G.A. Gloudemans 
ter gelegenheid van zijn 50e verjaardag. Op de 
achterzijde zijn de hoofdmansdekens vermeld. 
Vervaardigd door Jan Andriessen, Helmond. 

 

1985-05-21 Hoofdmansdekenschild 
Gilde St. Joris Oirschot (Straten) 
Deken 
Schild met gegraveerde sierrand, gegraveerde letters en 
opgelegd Sint Joriskruis en Sint Joris. 
Afm. 120x200 mm. 
Bijzonderheden: 
Op de achterzijde gegraveerd: Aangeboden t.g.v.; 25 jaar 
dierenarts; drs. M.G.A. Gloudemans; 1960 21 mei 1985; 
beschermheer. Tevens de namen van de hoofdmansdekens. 
Vervaardigd door Jan Andriessen, Helmond. 
De schenking had een dubbele reden. Onze beschermheer 
was al in 1984 25 jaar dierenarts en op 21 mei 1985 25 
jaar getrouwd. 
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2009-06-08 Knechtschild 
Gilde St. Joris Oirschot 
Knecht 
Schild met gegraveerde letters en opgelegd Sint Joriskruis 
en Sint Joris. 
Afm. 118x207 mm. 
Biizonderheden: 
Geschonken door beschermheer Drs. M.G.A. Gloudemans 
ter gelegenheid van 50 jaardierenarts. 
Vervaardigd door Jan Andriessen, Helmond. 

Gildevaandels   

 

? Ongedateerd medaillon van een vaandel 

 

1844 Gildevaandel 
Ingelijst en opgehangen in Verzorgingscentrum Sint Joris 
Oirschot 

 

1889 Standaardvaandel 
Vaandel van kersrode zijde met ingelegd medaillon. 
Gemaakt door B.V. Kleyn en geschonken door J.C. van 
Rede, vermoedelijk ter gelegenheid van het 350-jarig 
bestaansfeest. 

 

1914 Gildevaandel 
Werd in 1950 door de Zusters van het Kostbaar Bloed uit 
Aarle-Rixtel gerepareerd voor een bedrag van NLG 46,--. 
In vitrine opgehangen in Verzorgingscentrum Sint Joris 
Oirschot. 

 

1950 Standaardvaandel. 
Momenteel nog in gebruik. 

 

1969 Gildevaandel 
Bijzonderheden: 
Het vaandel is ontworpen en vervaardigd door de Zusters 
van het Kostbaar Bloed uit Aarle-Rixtel en verwierf door 
haar moderne vormgeving in die tijd veel waardering. Dit 
vaandel werd na de ingebruikname van haar vervanger in 
1988 geconserveerd door de Tiendschuur in Tilburg en 
opgeslagen in Verzorgingscentrum Sint Joris. 
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1988 Gildevaandel 
Bijzonderheden: 
Ontworpen door George van Voorenberghe uit Oirschot 
en vervaardigd door mevrouw Roelofs uit Geldrop. 

 

2011-05-29 Gildevaandel 
Bijzonderheden: 
Ontworpen door George van Voorenberghe uit Oirschot 
en vervaardigd door mevrouw Willigers uit Liessel. 
Ingezegend door Mgr. Hurkmans tijdens een plechtige 
Eucharistieviering op 29 mei 2011. Op deze dag werd er 
door het gilde een vrij gildefeest georganiseerd. 

Kleding   

 

<1953 Vlechtwerksjerp.  
Aan de beide uiteinden is de sjerp bijeen genaaid met een 
gouden band van 2,5 cm in een soort knoop met 18 cm 
lange franje. 
Afm. 265x65 cm 

 

<1953 Donkerrode middelsjerp met rozet en rondom afgezet met 
goudgalon. Deze sjerp werd door de hoofdman gedragen. 
De dekens droegen een schoudersjerp in dezelfde kleur. 

 

1953 Schoudersjerp, middelsjerp en mouwsjerp in rood en geel. 
Middelsjerp werd door de hoofdman gedragen en is 
rondom aan de onderkant voorzien van franje. Mouwsjerp 
en middelsjerp zijn voorzien van een gele rozet met rode 
knoop. De schoudersjerp, die door de dekens werd 
gedragen is aan beide einden voorzien van franje. Deze 
sjerpen werden van 1953 tot 1973 gedragen. 

 

1962 Alpinopet met opschrift. In 1962 werden  in drie termijnen 
39 van deze petten aangeschaft tegen een prijs van NLG 
9,-- per stuk, waarvan de gildebroeders NLG 6,-- 
betaalden en het gilde de rest. 

 

1973 Gildekostuum 
In 1973 werd het gilde gekostumeerd. De mannen kregen 
een kostuum met zwarte hoed en een witte 
struisvogelveer, een bordeaurood getailleerd tuniek 
gedeeltelijk met goudgalon afgezet en met okergele 
mouwen met donkergroen manchet, een witte kraag met 
kant, een donkergroene kniebroek, en witte sokken. 
Tussen de kniesluiting van de broek wordt een gele rozet 
met groene knoop gedragen en op de zwarte schoenen een 
goudgele gesp met bordeaurode strik. Om het middel 
wordt een okergele linksafhangende sjerp geknoopt. De 
dames kregen uiteindelijk ook een zwarte hoed met witte 
veer, een lange jurk tot op de schoenen met een okergeel 
bovenstuk met opgezette geplooide kraag, een 
bordeaurood lijf afgezet met goudgalon aan de bovenkant 
en een okergele strook aan de onderkant uitlopend in een 
punt aan de voorkant en geknoopt aan de achterkant. Het 
geheel wordt gecompleteerd met een donkergroene rok en 
okergele mouwen met een donkergroen manchet, afgezet 
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met goudgalon. Later kregen de dames nog witte 
handschoenen, een bordeaurode cape, afgezet met 
goudgalon, en een elegant bijpassend tasje in okergeel met 
een donkergroene ronde bodem. 

 

1973 Sjabrak 
Bijzonderheden: 
Bij de kostumering in 1973 schonk onze beschermheer een 
sjabrak of paardendekkleed voor het standaardpaard. Het 
werd een paardendekkleed met een verwijzing naar de 
eeuwenoude geschiedenis van het gilde en de relatie met 
de heren van Oirschot en de bewoners van Bijsterveld. Op 
de flanken van het paard werd een wapenschild 
aangebracht en aan de hals kwam een embleem over het 
gilde. Het devies ‘delicetia didat’ (genot, blijdschap 
verrijkt) van de familie Turing von Ferrier is gebruikt als 
opschrift boven het wapen. 

 

1973 In kwartier 1 is de familie de Merode met vier rode palen 
op gouden veld, omzoomd met een blauwe schulprand ± 
1600 afgebeeld.  
In kwartier 2 zien we de familie Turing von Ferrier op een 
zilveren veld met 2 en 1 zwart hoefijzer.  
in kwartier 3 herkennen we het familiewapen van 
Lodewijk Jan Baptist Sweerts de Landas op een zilveren 
veld met vijf punten van rood en in kwartier vier zijn 
vrouw Sara van Barneveld met een verkort kruis van goud 
op een rood veld, daaroverheen een hartschild van blauw, 
waarop 3 vijfpuntige sterren van goud. 
De vier kwartieren zijn van elkaar gescheiden door een 
onderbroken smal gouden kruis. 
Afm. 370x310 mm. 

 

1973 Het Sint Jorisembleem is rond. In het midden een zilveren 
Sint Joriskruis op een rood veld. Midden op het kruis 
staan een hellebaard en een kruisboog door elkaar 
gekruist. Daarboven drie zwarte pijlen. Als randschrift is 
vermeld ‘Gilde St. Joris Straten’. De geborduurde 
emblemen werden vervaardigd door de zusters 
Kamelitessen uit Oirschot. 
Afm. Diameter 180 mm. 

Overige attributen   

 

1870 Gipsen reliëf van Sint Joris en de draak. 
Bijzonderheden: 
Dit reliëf is door de zouaaf Petrus Franciscus Mercx bij 
zijn thuiskomst aan het gilde geschonken. Het is 
vermoedelijk afkomstig uit Frankrijk. Het hing tot de 
vijftiger jaren in ons gildehuis en werd enkele jaren na de 
restauratie in 1960 in een nis boven de ingang van het 
Sint Antoniuskapelletje geplaatst. Bij de restauratie in 
1993 werd het reliëf op kosten van het gilde grondig 
gerestaureerd en kwam aan de binnenkant boven de 
ingang van het kapelletje te hangen. 

 

 Muziektrom 
Afm. Diameter 340 mm. En 142 mm. Hoog 
Bijzonderheden: 
Koperen muziektrom voorzien van natuurvel en leren 
riem. 
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1941 Schilderij van Sint Antoniuskapel op houten paneel. 
Afm. 540x470 mm. 
Bijzonderheden: 
Tijdens teerdag 2008 geschonken door oud-Hoofdman 
van het gilde Sancta Barbara, C. v. d. Sanden. Het 
schilderij heeft vroeger in kapsalon de Beer in de 
Gasthuisstraat gehangen.  

 

1977 Tinnen bierpullen 
Afm. Diameter boven 80 mm., diameter incl. rand onder 
111 mm., hoogte 110mm. 
Bijzonderheden: 
In 1977 schonk onze beschermheer drs. M.G.A. 
Gloudemans in eerste instantie 26 tinnen bierpullen met 
een glazen bodem. De bedoeling hiervan was dat ze bij 
samenkomsten van het gilde in het gildehuis gebruikt 
zouden worden. Aan de ene kant van de pul staat Sint 
Joris met de draak gegraveerd en aan de andere kant de 
naam van de gildebroeder die het langst lid was. Na hun 
overlijden komt de naam van de eerstvolgende 
gildebroeder op de pul te staan. In 1978 schonk onze 
beschermheer nog een pul voor de koning. Wegens 
moeilijkheden bij het graveren van de pullen konden ze 
pas op 1978-10-30 in gebruik genomen worden. Ze 
werden boven het buffet in het gildehuis opgehangen en 
later na verbouwingen in ons gildelokaal op 
Vondervoorthof. Om praktische redenen zijn ze helaas 
maar weinig gebruikt. 

 


