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WOORDJE VAN DE VOORZITTER

Geachte gildeleden,

Het is mij een genoegen U aan te kondigen dat ons tijdschrift voortaan driemaal

per jaar zal verschijnen.

We zijn er onze redactieraad bijzonder dankbaar voor dat zij die inspanning willen

leveren.

Wij willen ons tijdschrift zo interessant mogelijk maken.

Daarom vragen wij uiteraard ook uw medewerking. Laat niet na zoveel mogelijk

nieuws uit uw regio, verbond of schuttersgilde mede te delen.

Ook de Federatie zal o.a. haar best doen met artikels van algemeen belang.

Er komt een nieuwe vaste rubriek "mededelingen".

Hierin zal men het reilen en zeilen van onze Federatie kunnen vernemen. Eveneens zullen

eventuele wijzigingen in het bestuur worden medegedeeld, alsook belangrijke beslissingen.

Op deze manier blijft iedereen goed op de hoogte.

Een ander punt dat ik ook even wil aanhalen, is de werking van onze regio's.

Sinds enkele tijd zijn we gestart met regiobesturen in de provincies.

In Limburg, West-Vlaanderen en Antwerpen/Brabant zijn ze geïnstalleerd en succesvol gestart.

U zal er zeker nog meer over vernemen.

Onze Federatie groeit nog verder. Ook Oost-Vlaanderen komt dit jaar aan de beurt. De eerste

contacten zijn gelegd en afspraken worden gemaakt.

Wij zijn ook gestart met het aanbieden van een verzekering. Dit was nodig gezien de vraag van

heel wat leden. Verneem hier alles over op onze website.

En, de Federatie is ook van plan om de bestuursleden van alle regio's en gilden uit te nodigen

om eens kennis te maken met mekaar. Dit zou kunnen gebeuren in het najaar of eventueel vroeg

in het nieuwe jaar.

Maar naast ons dagelijks werk vieren we ook feest. Dit jaar gaat, zoals jullie weten, onze

Gildedag door in leper.

De regio "Schild en Vriend" uit West-Vlaanderen heeft hier al hard aan gewerkt.

Wees gerust, dit wordt een dag, helemaal anders dan gewoonlijk.

Maar zeker weten: zij die afwezig zijn, zullen iets fantastisch missen.

Met beste dank aan alle gildeleden die zich opnieuw verbonden hebben om er dit jaar terug een

schitterend jaar van te maken.

Paul Stoop



WOORDJE VAN DE REDACTIERAAD

Beste vrienden, gildebroeders en gildezusters,

De redactie wenst U allen, met Uw ganse familie, een goed en gezond jaar 2007 toe.

Deze wensen komen met dit tijdschrift iets op een later tijdstip dan men

gewoon is, maar beter laat dan nooit.

Zoals reeds aangekondigd in ons vorige nummer, zal dit tijdschrift vanaf

nu driemaal per jaar bezorgd worden.

De lente en de zomer staan voor de deur. Deze periode is voor ons,

gildebroeders en -zusters, de moeite waard, want onze activiteiten in

iedere gilde starten weer. We komen wederom naar buiten, niet alleen om

de wedstrijd van het schieten te beoefenen, maar zeker om ons te tonen en

de aloude gebruiken in de prachtige uniformen naar de bevolking te

brengen. Denk maar aan de vele optochten bij de schietwedstrijden, met hun

vaandels, vlaggen, bordjesdragers, keizers, koningen en koninginnen, marketentsters,

bielemannen en de ganse groep schutters en schutsters.

De inhoud van dit tijdschrift kwam wederom tot stand, dankzij de medewerking van

velen onder U.

De redactieraad hoopt deze samenwerking in stand te houden en we hopen deze zelfs

te vergroten. Zo komen we immers veel te weten over de vele gilden, aangesloten of

nog aan te sluiten bij onze Federatie.

Wij hadden beloofd U in te lichten over de nieuwe structuur en samenstelling van

de Federatie. Dat zullen we zeker doen, waarschijnlijk in de tweede uitgave van dit

jaar. De benamingen van de regio's zijn gekend, maar de oorsprong van deze namen

en hun beschrijvingen zijn nog niet helemaal opgezocht, vandaar ons uitstel.

Toch kunnen we U alle gebeurtenissen in de verschillende regio's en gilden melden.

Zoals u in de rubriek "Info uit de Bonden" kunt zien, zijn wederom vele

gildeactiviteiten in onze streken waar te nemen. Het culturele aspect naast het

sportieve zal zeker niet ontbreken, ondanks de vele wetten die het ons soms zeer

moeilijk maken.

Toch zullen we het hoofd hoog houden, de borst vooruit en we zullen zeker onze

schouders niet laten zakken door al die onaangename beslissingen der wethouders.

Laat dat onze leuze zijn voor het jaar 2007.

Dat iedereen veel plezier en genoegen mag oogsten in dit nieuwe jaar, bij gelijk

welke gilde (boogschutters, buksschutters of karabijnschutters) U ook aangesloten

moge zijn.

Het moge iedereen goed gaan voor Outer, Heerd en Vaderland, zoals dat reeds vele

jaren was en nog steeds is. Dit wenst U de redactie voor de toekomst.

De redactie
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OPGEGROEID ONDER DE STAANDE WIP

De 13-jarige Pieter Rousseau schoot zich in Staden Belgisch kampioen 2006 bij de scholieren. Pieter is

lid van de schuttersgilde Willem Teil. Vorig jaar

werd hij eveneens koning van West-Vlaanderen op

de staande wip. In 2006 schoot hij zich ook

Belgisch kampioen indoor bij de benjamins en won

hij de 26ste titel van de stad Oostende.

De passie voor het boogschieten is Pieter Rousseau

met de paplepel ingegeven. Toen Pieter 4 jaar was,

raakte hij al in de ban van het boogschieten.

Eigenlijk is hij tussen de bogen opgegroeid. Maar

het is met het boogschieten als met vele andere

sporten: velen beginnen er aan, maar weinigen

houden vol. Pieter had wel de gedrevenheid om

door te zetten.

Hoewel boogschieten wellicht één van de oudste sporten is, krijgt ze in onze samenleving betrekkelijk

weinig aandacht. Voor een jongen is de stap naar boogschieten

dan ook niet evident.

Pieter zette zijn zinnen op het boogschieten en heeft daar nog

geen ogenblik spijt van gehad, ondanks vele plagerijen op

school om toch een andere sport zoals voetbal te beoefenen.

Hij heeft ooit eens geprobeerd basketbal te spelen onder invloed

van vrienden, doch die sport heeft hij niet lang beoefend. In

school geeft hij altijd zijn spreekbeurten over het onderwerp

boogschieten. Hij heeft niet de indruk dat zijn klasgenoten dit

echt eigenaardig vinden. Als hij de basisprincipes uitlegt en

vervolgens demonstreert hoe een schutter te werk gaat, vinden

de meesten het zelfs leuk.

Veel geld is er uiteraard niet te verdienen met boogschieten, wel

staan er al enkele mooie pronkstukken in zijn trofeeënkast.

De Belgische titel die Pieter onlangs behaalde, is een unicum.

Hij werd geselecteerd om deel te nemen met de vijf beste schutters uit de verschillende Belgische

sectoren, aangevuld met de vijf beste uit het Jeugdkampioenschap. Hij vermoedt dat hij Belgisch

kampioen werd dankzij zijn regelmaat, met daarbij een tikkeltje geluk, dat soms moet afgedwongen

worden.

Pieter beseft dat hij niet ieder jaar de beste kan zijn, maar toch wil hij beter en beter worden.

Bij het feest van zijn plechtige communie vroeg hij enkel geld, om alzo een goede boog te kunnen

kopen. Nu bezit hij een boog die beter is dan die van zijn vader. Elke volwassen schutter, dus opgelet

voor de toekomst, want hij is bereid iedereen te kloppen bij de wedstrijden.

Wij twijfelen er niet aan dat deze jonge knaap een zeer goede gildebroeder zal worden, indien hij dat al

met is.

Herman Rousseau



VERZEKERING VOOR LEDEN VAN DE FEDERATIE

Sinds l januari 2007 biedt de Federatie van Vlaamse Historische Schuttersgilden een

verzekering aan haar leden aan, dit alles in het kader van de wet op vrijwilligers.

DEZE POLIS BIJ DVV OMVAT:

Tot de verzekerde activiteiten behoren:

• Optochten, schietoefeningen en schietwedstrijden, eveneens activiteiten indien zij worden

georganiseerd door de aangesloten verenigingen in het kader van hun normale werking.

• Zijn eveneens verzekerd, indien zij worden georganiseerd door de aangesloten

verenigingen, in het kader van de verzekerde activiteit:

• Vergaderingen, trainingen, wedstrijden, repetities, schoonmaak en onderhoud

van gebouwen.

• Gemeenschappelijke verplaatsingen en verblijf ter plaatse.

• Tijdelijke activiteiten zoals eetfeest, bal of tentoonstelling ter ondersteuning van

de verzekerde activiteit.

• Zijn niet verzekerd: een handelsbeurs, braderie of Vlaamse kermis.

• Voor andere tijdelijke activiteiten dient vooraf de maatschappij geraadpleegd te worden.

l. Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid.

De leden onderling zijn derden.

Verzekerd is de schade aan derden veroorzaakt:

- Naar aanleiding van de uitoefening van de in de bijzondere voorwaarden

omschreven activiteiten ingericht door de aangesloten verenigingen.

- Op de weg van en naar de plaats waar de activiteiten plaatsvinden. Dit begrip

wordt geïnterpreteerd naar analogie met het begrip arbeidsweg in de

arbeidsongevallenwet.

- Door de gebouwen, installaties en goederen die gebruikt worden in het kader

van de activiteiten.

Deze verzekering geldt ook in het buitenland.

2. Verzekering lichamelijke ongevallen.

Een lichamelijk ongeval is een plotse gebeurtenis die een lichamelijk letsel

veroorzaakt of het overlijden tot gevolg heeft, en waarvan de oorzaak of één van de

oorzaken uitwendig is aan het organisme van de verzekerde.

De verzekering dekt de ongevallen overkomen aan de verzekerden tijdens de

activiteiten ingericht door de vereniging en op de weg van en naar de plaats waar de

activiteiten plaatsvinden.

Deze begrippen worden geïnterpreteerd volgens de Belgische rechtspraak inzake

arbeidsongevallen.

Onder ongeval verstaat men ook: spierscheuringen, verrekkingen en verstuikingen te

wijten aan een plotse krachtinspanning.



3. Waarborgen rechtsbijstand.

Verzekerd is het verweer van de verzekerde, het verhaal op en het onvermogen van de

aansprakelijke personen en de strafrechterlijke borgstelling.

Vrije keuze van advocaat of expert. Kosten en erelonen worden terugbetaald.

Het staat iedere gilde vrij bij de aangeboden verzekering aan te sluiten. Indien U aansluit en er

moet ingegrepen worden, dan zijn de aangifteformulieren op te vragen op de website van onze

Federatie onder HYPERLINK "http://www.vlaamseschuttersgilden.be"

www.vlaamseschuttersgilden .be

Procedure voor aanmelden.

Via e-mail:

een bericht naar vlaamseschutters@skynet.be met de vermelding van de naam en plaats van de

vereniging, contactadres en het aantal leden dat men wenst te verzekeren.

Schriftelijk:
Een brief met vermelding van de naam en plaats van de vereniging, contactadres en het aantal

leden dat men wenst te verzekeren, naar:

FEDERATIE van VLAAMSE HISTORISCHE S GRUTTERS GILDEN
Breeërsteenweg 394

3640 Kinrooi

Telefonisch aanmelden kan ook (089/70 29 50), maar dit dient altijd schriftelijk of per e-mail

bevestigd te worden.

Procedure voor het opzeggen van een polis.

Via de website is een standaardbrief beschikbaar, die ingevuld kan worden en die aangetekend

aan de maatschappij verstuurd dient te worden. Dit minimaal 3 maanden voor de vervaldag van

de bestaande polis.

Procedure voor aangifte.

Via de website van de Federatie, www.vlaamseschuttersgilden.be, het aangifteformulier

downloaden. Opvragen via het secretariaat kan ook. Er zijn twee formulieren beschikbaar, een

voor aangifte van persoonlijk ongeval, waarbij men beroep wenst te doen op de

ongevallenverzekering, en een voor aangifte in geval van aansprakelijkheid.

Dit formulier ingevuld sturen naar het secretariaat van de Federatie:

FEDERATIE van VLAAMSE HISTORISCHE SCHUTTERS GILDEN
Breeërsteenweg 394

3640 Kinrooi.



SCHUTTERSGILDEN ZIJN GEEN SPORTVERENIGINGEN

Beste Gildeleden,

Sinds 13 maart 2001 is onze Federatie erkend als organisatie voor volkscultuur.

Heel wat verbonden zijn om die reden aangesloten bij onze Federatie, gaande van in de verste

hoek van West-Vlaanderen, over gans Vlaanderen door, tot in de verste hoek van Limburg.

Velen hebben begrepen dat we heel wat meer te bieden hebben dan het schieten.

Het schieten is een deel van onze gildeactiviteiten, maar niet alles.
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Alles samen hebben we, eigen aan iedere streek, volksdans, vendelen, trommelen, drumbands

enz... We hebben optochten met een enorme verscheidenheid aan kledij. We hebben keizers,

koningen en koninginnen, bielemannen, marketentsters, commandanten, kapiteins, notabelen

enz...

Wij houden wedstrijden voor de mooiste koningsparen, de

beste dmmbands, de mooiste kledij, het marcheren in de

optochten, het schieten enz.. .

Wij bezitten een enorme schat aan koningszilver, oude

gildebreuken, vaandels, gildeboeken waarvan sommigen

meer dan 200 jaar oud zijn, en nog veel meer oude

kunstvoorwerpen

Sommigen onderhouden nog oude altaren in de kerk waar

de gildeschat wordt bewaard.



Anderen bezitten nog eigendommen van oudsher.

Nog anderen onderhouden kapelletjes die daar sinds mensenheugenis staan.

Heel wat historische en gekende gebouwen zijn destijds door de gilden gebouwd en

gefinancierd.

Ook gekende schilderijen werden door de gilden aan de musea geschonken. Ik denk aan "De

Nachtwacht" van Rembrandt.

Wij onderhouden oeroude tradities. Deze zijn eigen aan elke streek.

Verder doen de gilden individueel of tijdens de mis op de gildedag aan sociale ondersteuning.

Gildeleden helpen mekaar en zijn solidair met mekaar. Zij

maken geen onderscheid tussen sociale klasse en

nationaliteit. Zij werkten al veel vroeger samen, zelfs lang

voor de datum van de éénmaking van Europa. In wezen zijn

zij de eerste echte Europeanen.

De schietwedstrijden en koningsschietingen gaan door met

het wapen dat eveneens eigen is aan elke streek.

Wij hebben buksen aan de Maas, geweren in Midden-

Limburg en in Antwerpen, kruisbogen in sommige gilden in

West-Vlaanderen en Antwerpen, bogen in Limburg, Brabant en Oost- en West-Vlaanderen.

De oudste wapens zijn de gewone bogen. Zij werden al gebruikt vóór de Middeleeuwen.

De buksen zijn eigen aan het verbond Maas en Kempen en de Maasvallei.

Het zijn historische wapens die specifiek tot het patrimonium

van deze schuttersgilden behoren.

De geweren in Midden-Limburg worden vooral gebruikt bij

het klepschieten.

De kruisbogen zijn dan weer historische wapens en dateren

ook al van vóór de Middeleeuwen.

De gilden van leper en omgeving hebben destijds

meegevochten in de "Slag der Guldensporen" in 1302. Zij

deden dit met gewone handbogen en met kruisbogen.

Zo heeft elke gilde zijn historische feiten.

Uiteindelijk kunnen we nog dikke boeken vullen met al deze

gegevens over de schuttersgilden.



Zoals jullie merken, gebeurt er heel wat meer in de gildewereld dan alléén maar schieten en dan

gedaan!

Om al deze redenen en nog veel meer werden we erkend door het Ministerie van Cultuur als

organisatie voor volkscultuur.

Trouwens, het grootste verbond, met name het Oud Limburgs Schutters verbond, noemt haar

jaarlijks treffen het grootste culturele gebeuren in Limburg. Wie dit al heeft meegemaakt, zal dit

zeker beamen.

Nochtans trekken bepaalde mensen dit nog steeds in twijfel en vinden zij dat wij

sportverenigingen zijn, omdat we schieten en sommigen lid zijn van organisaties die wedstrijden

inrichten.

Wij schieten inderdaad, noem het sport of hoe je ook wil, maar dit schieten gebeurt binnen de

activiteiten van de gilden.

Kijk maar eens na hoe lang uw schuttersgilde al bestaat en vanaf wanneer er reeds sporen waren

in oude documenten.

Kunt ge onze historische schuttersgilden met al wat ze bezitten aan geschiedenis, tradities,

voorwerpen enz... enz... nu sportclubs gaan noemen? Een historische schuttersgilde is geen

sportclub, zo logisch en zo simpel is dat.

Stel jullie even voor dat ook de dansfederaties, de muziekfederaties en de toneelfederaties

vinden dat we bij hen horen, enkel en alléén omdat we ook dansen, muziek maken en

wagenspelen opvoeren.

We zijn dus geen dansclub, muziekfederatie oftoneelvereniging.

^.^^JÈ-^E -; Êk=?ic
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De werkelijkheid is dat al deze organisaties hun bron van inspiratie bij de historische

schuttersgilden hebben gevonden. Wij zijn immers de oudste gekende verenigingen in onze

gemeenten.

Wij hebben jaren gevochten omdat we steeds tussen twee stoelen vielen wanneer we subsidies

vroegen. Bij sport werden we verwezen naar cultuur en bij cultuur was het steevast dat wij naar

sport moesten. Nu we erkend zijn als culturele organisatie willen we ook als volwaardige

zelfstandige Federatie kunnen werken aan onze opdracht.

Trouwens, als lid van onze Federatie is er geen mens die iemand zal tegenhouden om aan

wedstrijden deel te nemen.

Hoog tijd dat alle schuttersgilden, althans zij die zich nog niet kapot hebben geschoten, naar huis

komen.

Dat zij die menen toch een sportclub te moeten zijn, het woord gilde verwijderen van hun

vaandel. Dat ze de naam wijzigen in "sportvereniging". Dit zou pas eerlijk en correct zijn.

Vergeet dan niet dat ge hiermede in één trek de ganse geschiedenis van uw historische

vereniging verdringt.

Durft ge dat?

Nogmaals, beste gildeleden, wij kunnen nog heel wat meer hierover vertellen.

Wij schrijven dit allemaal, omdat we bezorgd zijn om de toekomst van onze verenigingen. Heel

wat gilden zijn verdwenen en zullen nog verdwijnen, omdat de "gildegeest" niet meer aanwezig

IS.

Egoïsme, eigenbelang en centen hebben voorrang op de solidariteit en hulpvaardigheid met als

resultaat dat men zijn gilde gewoon kapot maakt.

Hoeveel zijn er zo al niet verdwenen en nog?

Wij vragen jullie alléén uw gezond verstand te gebruiken, logisch te denken en vooral, uw

schuttersgilde de plaats te geven waar ze thuishoort.

Van harte welkom bij de Federatie van Vlaamse Historische Schuttersgilden.

Paul Stoop



CURSUS WAPENMEESTER FEDERATIE VLAAMSE
HISTORISCHE SCHUTTERSGILDEN

Op 16 februari 2007 werden te Genk in de lokalen van Sint-Antoniusgilde Congo-Bockrijck de laureaten

van bovengenoemde cursus bekroond.

Een van de items uit het doel van de

"Federatie van Vlaamse Historische

Schuttersgilden" is het geven van vorming.

Het afgelopen jaar heeft de Federatie voor

de derde maal deze cursus voor

wapenmeesters ingericht.

De steeds strenger wordende

reglementeringen rond de wapenwet deden

bij de schuttersgilden die een vuurwapen

-buks of karabijn - hanteren, de behoefte

ontstaan naar meer inzicht in de materie van

de wapenwetgeving. De Federatie wenste in

te spelen op deze behoefte en zo enkele van

onze schutters op vrijwillige basis op te

leiden, die daarna met kennis van zaken in

hun gilde kunnen meewerken aan de nodige

aanpassingen van de wetgeving en de

veiligheid die deze wetten beogen.
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Dankzij de medewerking en ervaring van de provinciale politie werd voor de derde maal een lessenreeks

van 37 uren opgezet. Buiten de materie van de wapenwet, werd in deze cyclus ook ruimte voorzien voor

wapenleer, reglementeringen, veiligheid en EHBO. Dankzij de schuttersgilde St.-Antonius Congo-

Bockrijck en het PLOT (Centrum van de Provincie Limburg voor Opleiding en Training) werd de nodige

accommodatie gevonden om de 35 cursisten te huisvesten.

De resultaten mogen dan ook gezien worden. Het klasgemiddelde van alle testen bedroeg 81%, wat als

zeer hoog mag aanzien worden.

De geslaagden mochten dan ook hun getuigschrift en het begeerde speldje van wapenmeester afhalen.

Het speldje is een realisatie van zilversmid Jan Van Buul.

Dit getuigschrift heeft een beperkte geldigheidsduur van 5 jaren. Het is de bedoeling om elke 5 jaar aan

de wapenmeesters de mogelijkheid te bieden tot bijscholing, om zo steeds op de hoogte te blijven van de

geldende wapenwetgeving. Eenmaal de nieuwe wapenwet volledig rond is, zal ook aan de twee vorige

reeksen cursisten de kans gegeven worden om zich de wijzigingen in de materie eigen te maken.

De Federatie wenst alle laureaten van harte proficiat!

Ook wenst de Federatie haar dankbaarheid te uiten aan allen die de cursussen hielpen realiseren.

Stan Krolicki
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EUROPEES SCHUTTERSTREFFEN 2006

Op 25, 26 en 27 augustus 2006 vond in Heeswijk-Dinther, gemeente Bemheze, in de omgeving van het

historische kasteel Heeswijk het 15de Europees Schutterstreffen plaats. Tussen tien- en vijftienduizend

gildebroeders en

-zusters namen deel

aan dit groots

spektakel.

In feite begonnen de

festiviteiten reeds op

woensdag met de

opening van de

tentoonstelling 'Het

schuttersgild in een

modem jasje' in het

koetshuis van het

kasteel. De

tentoonstelling was

opgebouwd rond vier

thema's:

verwantschap,

broederschap, eer en

prestige, alsook

traditie.

Op vrijdagmorgen bezochten circa 1000 leerlingen uit scholen uit de

omgeving het feestterrein en mochten de generale repetitie van de

vlaggenparade aanschouwen en was er voor hen ook een schieting

voorzien.

Onder een stralende hemel vond donderdagnamiddag in het prachtig

versierd natuurtheater 'De Kersouwe' de investituurmis plaats,

voorgegaan door de bisschop van Breda en de abt van de abdij van

Beme. Tijdens deze mis werden 23 gildebroeders tot ridder of officier in

de Orde van de Heilige Sebastiaan geslagen. Tijdens de

openmgsceremonie nadien werd het 15de EST door Graaf 't Kint de

Roodenbeke officieel voor geopend verklaard. Na enkele toespraken

werden de vlaggen van de deelnemende landen gehesen en de

respectievelijke volksliederen gespeeld. Verder waren er optredens van

tamboers, vendeliers en bazuinblazers.

Zaterdagmorgen vonden er talrijke Brabantse wedstrijden plaats zoals

trommelen, vendelen, bazuinblazen, schietingen met geweer, handboog

ofkmisboog. Maar het belangrijkste evenement waar iedereen naar

uitkeek, was het Europees koningsvogelschieten. Met 390 streden ze om

de houten vogel van de 15 meter hoge schietbomen naar beneden te

halen. Na enkele uren en vele kogels waren de 15 finalisten gekend. Die

gingen strijden voor de hoogste eer: Europees koning 2007. Na 115

schoten viel het verdict toen de Pool Tadeusz Zyla het laatste stukje hout

van de vogel eraf schoot en koning van het EGS werd.
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's Avonds volgde een

indrukwekkende en druk

bijgewoonde kroningsmis in

het natuurtheater, waarna de

huldiging van de nieuwe

koning plaats vond in de

grote feesttent, gevolgd door

het grote en spetterende

Europees verbroederingsfeest.

Op zondagmiddag startte de

kilometerslange

bontgekleurde stoet waarin

ongeveer 500 gilden

opstapten door een deel van

de bebouwde kom van

Heeswijk-Dinther.

Bijna viel de optocht letterlijk
in het water toen een hevige wind- en regenbui overtrok. Deelnemers en toeschouwers werden

getrakteerd op een heuse hoosbui. Door de weiden die ondertussen tot een echt moeras waren

omgetoverd, waadden de deelnemers tot hun enkels over de zompige bodem, richting startplaats van de

optocht. Gelukkig klaarde de hemel uit en bleef het droog, soms zelfs even zonnig, maar de natte

schoenen en kleren kwamen niet ten goede aan het enthousiasme van de deelnemers toen die defileerden

voorbij de niet-overdekte eretribune, opgesteld in een even natte weide. De sfeer nadien in de

verschillende feesttenten loog er echter niet om. Menig gildebroeder genoot van een of meerdere

welverdiende biertjes. Vele anderen trachtten ondertussen hun auto van de modderige parking te rijden,

sommigen met behulp van hulpvaardige tractors die zorgden voor de takeldienst, om huiswaarts te keren.

Maar ook dat was geen sinecure: talloze autobussen zorgden voor kilometers file en het geduld werd dan

ook nog even op de proef gesteld eer men Heeswijk kon verlaten.

Niettegenstaande het weer niet meezat, was het toch weer een enige gebeurtenis om mee te maken en

kijken wij al uit naar het volgende
Europees Schutterstreffen, deze keer

dicht bij huis.
Vrijdag 28 augustus 2009 zullen de
vlaggen van de deelnemende landen

wederom gehesen worden bij de

opening. Zaterdag 29 augustus zal er

wederom gestreden worden met de

buks voor de titel "Koning van het

Europees Schutterstreffen". De

kroningsmis zal doorgaan in de kerk te

Molenbeersel. Zondag 30 augustus zal

ook aldaar het culturele hoogtepunt van

dit gildetreffen worden. De prachtige

kledij van de deelnemers zal wederom

bekeken kunnen worden in de prachtige

stoet door het centmm van

Molenbeersel. Tot in 2009, tot in Kinrooi (Molenbeersel).

Fran9ois Van Noten
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TOESPRAAK VAN DE AFSCHEIDNEMENDE PRESIDENT VAN DE EGS
JUAN GRAAF t'KINT DE ROODENBEKE

OPENING VAN HET 15DE EGS EN
AMBTSOVERDRACHT VAN DE NIEUWE
PRESIDENT CHARLES LOUIS PRINS DE
MERODE

Verehrte Gaste,

Liebe Schützenfreunden,

Zum 15. Europaschützenfest heiBe ich Sie alle hier in

Bemheeze von Herzen willkommen.

Es ist für mich ein denkwürdiger Tag.

Seit meinen Amtsantritt im Jahre 1993 stehe ich hier

zum sechsten mal vor Ihnen urn zu Beginn eines

Europaschützenfestes zu Ihnen zu sprechen.

Es wird heute das letzte Mal sein.

Sechs groBe Feste habe ich als Prasident der EGS mit

Ihnen gemeinsam feiem dürfen. Wir haben diese Feste

genossen. Auch ich habe diese Feste genossen, weil sie

ein immer gröBere Schar von Schutzenschwestem und

Schutzenbrüder aus ganz Europa zusammen geführt

haben.

Samen met deze 15de Europese Schuttersfeesten in

Bemheeze, neem ik afscheid van mijn ambt als

President van de EGS. Een weinig weemoedig, maar

ook, zoals steeds in het verleden, met een vooruitziende

blik naar de toekomst toe. Er is immers een tijd van

komen, maar ook een tijd van gaan.

Maar, met een vastberaden blik naar de toekomst toe, kan ik wel zeggen: het was een zeer mooie tijd met

U allen.

Thans is de tijd aangebroken om plaats te maken voor mijn opvolger. Nadat de Algemene Vergadering

reeds in Chojnice (Polen) mijn opvolger bij algemene stemming heeft verkozen en zeker nadat deze

namiddag tijdens het Generaal Kapittel van de Orde van mij zo feestelijk afscheid werd genomen, blijft

er nog enkel de overdracht van het ambt te officialiseren.

Vorherjedoch möchte ich Ihnen allen noch von ganzem Herzen danken.

Danken für die guten Jahre der Zusammenarbeit, für die Freundschaft und das mir entgegen gebrachte

Vertrauen.

Danken, für die vielen frohen Stunden, die wir gemeinsam verbringen dürften. Mir gehen in diesen

Tagen viele Situationen durch den Kopf, bei denen wir in der groBen Gemeinschaft der Schützen unsere

gemeinsame Erlebnisse batten.

Situationen, die auch groBe Höhepunkte im Leben einer Gemeinschaft und auch im Amt eines

Prasidenten gebracht haben.

Hiertoe behoren de grote Europese Schuttersfeesten, in Medebach, Haaksbergen, Krakow, Garrel,

Vöcklabruck en natuurlijk ook Bemheeze.

Daartoe behoren ook de grote ontmoetingen met zoveel mensen en met veel staatslieden.
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Daartoe behoort eveneens - en niet in het minst - de onvergetelijke Romereis met de persoonlijke

ontmoeting en audiëntie bij de paus in 2001.

Des grands moments inoubliables dans Ie cours de la vie de l'EGS et des grands moments aussi pour

moi, moments que je n'oublierai pas de sitöt.

Je n'oublierai pas non plus les marques de sympathie et d'amitié de la part des membres des gildes de tir

historiques.

For all this things, please accept my thanks.

Mein Dank gilt aber auch unserem Herrgott, der mich dies alles bei relativ guter Gesundheit erleben lieB.

Gleichzeitig hoffe ich, auch nach meiner Zeit als Prasident der EGS noch viele dieser schonen Ereignisse

mit Ihnen gemeinsam erleben zu können.

Nun bleibt mir noch eins:

Zunachst darf ich Ihnen hier allen zu Beginn dieses Festes den von der Plenaryersammlung einstimmig

gewahlten Prasident der EGS Charles Louis Prins de Merode vorzustellen und Ihm mit der Amtskette

auch das Amt des Prasidenten zu übergeben.

Mijn waarde President,

Aanvaard deze ambtsketen, als bewijs van de door ons allen aan U toevertrouwde opdracht en wees

overtuigd van de steun en genegenheid vanwege ons allen.

Good luck and thank you!
Kasteel in Heeswijk

Juan Graaft' Kint de Roodenbeeke

Ooidonkdreef 11 9800 Bachte-Maria-Leeme
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WELKOMSTWOORD VAN DE NIEUWE PRESIDENT
VAN DE EGS

Geachte genodigden, beste schuttersvrienden,

Ik ben erg getroffen door het vertrouwen dat U

mij betuigt bij het voorzitten van de EGS. De

EGS is inderdaad een zeer belangrijke Europese

dagorganisatie die als doel heeft alle gilden en

schutterijen te verenigen. Ze werd gesticht in

1955 door enkele dappere mannen die besloten

waren een duurzaam en harmonisch Europa te

bouwen door nadruk te leggen op de waarden

van ons verleden, die de fierheid van ons

continent uitmaken.

En acceptant cette charge, je voudrais remercier

mes prédécesseurs et leurs collaborateurs.

Lorsqu'on voit, ici a Bemheeze, les milliers de

personnes et les centaines de ghildes venues des

quatre coins de l'Europe pour designer Ie

nouveau roi européen, on se rend compte de

l'immensité du travail accompli.

Was für ein schönes Zeichen für eine gelungene

Arbeit! Welch ein Erfolg flir alle, die seit 1955
daran mitgearbeitet haben! Ich bin sehr stolz und glücklich und fiihle mich geehrt, den Vorsitz der EGS

in Anwesenheit des Erzherzogs von Osterreich Dr. von Habsburg annehmen zu dürfen. Sie, Kaiserliche

und Königliche Hoheit, werden von den historischen Werten getragen und von Ihrem groBen Glauben

geleitet. Sie sind ein beredtes Beispiel dafür, wie man, trotz zahlreicher Schwierigkeiten im Leben, sein

Vertrauen in die Zukunft behalt und selbst zum Begründer eines groBen und wahren Europaischen

Projekts wird, welches Sie mit Menschen guten Willens in Frieden aufbauen.

Ook aan graaf t'Kint de Roodenbeke zou ik graag een woord van dank richten. Hij heeft mij als

kandidaat opvolger voorgesteld nadat hij 13 jaar lang zo competent de EGS geleid heeft. Toen graaf

t'Kint de Roodenbeke in december 1993 gekozen werd, betoonde hij, dat hij met zijn hele kracht zijn

plicht als voorzitter zou vemillen en een actieve president wou zijn. En als men vandaag terugkijkt op

die jaren, dan bestaat er geen twijfel, dat hij zijn belofte verguld heeft. Hij heeft belangrijke impulsen

gegeven, die zeker nog in de toekomst vele vruchten zullen dragen.

But he oversaw one problem. To succeed such a president is a very difficult task. Pope John Paul II said

after his nomination: « Do not be afraid! » and I must confess, Thanks to the Lord, I am not afraid

because I know that I will be assisted by a fantastic team and that we will work, together, hand in hand.

Your help will be very precious because the future is a field that needs to be cared every day.



Ich bin sicher, dass wir gemeinsam dazu berufen sind, unsere Uberzeugungen unseren Zeitgenossen

noch starker zu vermitteln. Dazu sind die zahlreichen Feste in Europa da. Hier können wir uns

einheitlich mit Fahnen, Musik und Stolz zeigen. Solche Gelegenheiten sind immer gute Beispiele fiir ein

gesundes Europa, auf dem man eine starke Zukunft aufbauen kann.

Wir alle werden von unserem Glauben geleitet und getragen, bestrebend unseren Verband zu vergröBem

und die Aktivitaten zu verstarken. Unsere christlichen Werte und Traditionen werden wir keinesfalls

verglühen lassen, sondem in Gemeinschaft leben. Wir arbeiten am Aufbau eines multikulturellen

Europas mit - seiner historischen Vergangenheit bewusst, einer soliden Zukunft sicher.

Graag engageer ik mij met u «voor Outer Haard en Troon», trouw, dienstbaarheid en broederschap, für

Glaube, Sitte und Heimat.

Prins Charles Louis de Merode

Schloss Merode

D 52379 Langerwehe-Merode
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24 september 2006
5de GILDEDAG TE MAASEIK

Voor de vijfde maal reeds ging de jaarlijkse

Gildedag door, met ditmaal als gaststad

Maaseik, de geboortestad van de gebroeders Van

Eyck, aan de rand van de Maas en op een

steenworp van Nederland.

's Morgens had het weer het wel een beetje laten

afweten, want het was niet al te warm en de

lucht was bezaaid met grijze wolken. Dat

weerhield een heel aantal gilden uit het Vlaamse land echter niet om deel te nemen aan deze

vijfde Gildedag. Vanaf 9 uur konden ze terecht in het Cultureel

Centrum voor een drankje, waarna ze afzakten naar het centrum

van Maaseik voor de eucharistieviering.

Door restauratiewerken aan de Sint-Catharinakerk moest de

viering noodgedwongen doorgaan in het Parochiaal Centrum.

Jammer genoeg was dat niet berekend op het aantal aanwezigen,

zodat er wel wat mensen moesten rechtstaan. Waarschijnlijk zijn

er toen ook al enkelen geweest die de plaatselijke specialiteiten

zijn gaan proeven, maar we kunnen hen geen ongelijk geven: de

bedoeling van de Gildedag is toch ook om eens een andere streek

te ontdekken.

Na de mis stelden de deelnemers zich op rond de Sint-

Catharinakerk voor de optocht. Rond 11.30 uur vertrok de stoet, nog steeds onder een grijze

hemel, maar op slechts enkele

dmppeltjes regen na bleef het droog.

De zon kwam af en toe zelfs eens

piepen.

De optocht kwam aan op de Markt

van Maaseik, waar de verschillende

gilden geschouwd werden door de

genodigden en zich daarna opstelden

rond het podium voor de officiële

opening van de 5de Gildedag. Na de

toespraken was het tijd om de

inwendige mens te gaan versterken.

De vaandeldragers lieten hun vaandels op de pui van het

stadhuis vastmaken. Al die kleurrijke vlaggen gaven het

geheel een heel apart uitzicht. De koningen moesten

terug naar de parochiezaal om hun gildebreuk tentoon te

laten stellen.
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Ook hadden enkele gilden daar een stukje ruimte gekregen om enkele andere zaken in verband

met hun vereniging, zoals gildenboeken, foto's, bekers,... uit te stallen.

Dient er gezegd te worden dat hier een grote

respons op kwam?

Enkele West-Vlaamse gilden kondigden via

een presentatie reeds aan dat ze tijdens de

Gildedag in 2007 te leper een grote

tentoonstelling met porseleinen kunstborden

zouden houden. Meer info volgt binnenkort.

Na het eten was het dan stilaan tijd

geworden om met de optredens te beginnen.

De gilde van Haacht mocht de namiddag met

enkele mooie volksdansen openen, waarna

het de beurt was aan de kleine en grotere

majoretten van Kinrooi.

Aan de andere zijde van het marktplein waren inmiddels ook de demonstraties handboogschieten

op liggende wip en karabijnschieten op blokjes begonnen. Eerst kwam het publiek wat

aarzelend, maar later meer en meer, naar het plein afgezakt om te kijken en eventueel te

supporteren of om zelf eens de boog of de karabijn ter hand te nemen. Al wie een pluim kon

schieten of wie op 3 beurten 2 blokjes kon schieten, kreeg een drankbon om deze in één van de

cafés op de Markt te consumeren.

Het derde optreden van de namiddag was van de vendeliers van het Pajottenland, die het talrijk

opgekomen publiek wisten te bekoren met hun vlaggenspel. Tijdens de optredens deelde de

Maaseikse groep De Knapkoekers de plaatselijke specialiteit, knapkoeken, uit aan alle

gildeleden. Vervolgens was het de beurt aan de Sint-Sebastiaansgilde van Schaffen die eveneens

een aantal volksdansen tentoon spreidde.

Hiermee kwam

meteen ook een

einde aan de

optredens van de

aanwezige gilden

en werd het tijd

voor het

gastoptreden.

Daarvoor zorgden

opnieuw De

Knapkoekers, die

met hun drumband

en hun

merkwaardige

verschijning de rij
optredens afsloten.
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Wat later werd de dag dan ook beëindigd met enkele toespraken, waarna de deelnemende gilden

nog een tinnen herinneringsschotel meekregen en de gilden die een optreden hadden verzorgd,

kregen ook nog een zilveren herdenkingsplaket.

Toen was het echt wel gedaan en de koningen en vaandeldragers konden hun koningszilver en

vaandel weer gaan ophalen. De meesten zijn toen weer huiswaarts gekeerd, hoewel er

waarschijnlijk wel enkelen waren die nog van de plaatselijke specialiteiten zijn gaan proeven. Ze

hadden overschot van gelijk. Op de volgende Gildedag!

De 6de gildedag staat ook reeds vast en gaat door op 30 september 2007 te leper. Het programma

zal eveneens erg speciaal worden. Wij hopen u daar dan ook massaal te mogen begroeten.

Davy Ickx
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KONINKLIJKE HANDBOOGGILDE
SINT-SEBASTIAAN-DE LIEVE EEKLO 600 JAREN JONG

Een schets van de geschiedenis zoals ze kon gereconstrueerd worden.

Aan het eind van de 14de eeuw maakten schutters zich los uit de gemeentemilities en verenigden

zich in christelijke broederschappen.

Die gilden hadden een eigen: Oorkonde, Kostuums, Kapel, Gildekruis, Wimpels, Sierkanonnen,

Schietstand, en zij waren vrijgesteld van belastingen.

(De huidige St.-Sebastiaansgilde van Eeklo heeft dat min of meer in .*•'»'*.

stand gehouden, behalve een kapel en de vrijstelling van belastingen, ; ^ »if

vooral dat laatste is natuurlijk bijzonder jammer!!)
''.!»

1406
In de Middeleeuwen bestonden in Eeklo twee schuttersgilden. De

oudste, Sint-Joris genaamd, de vereniging met het meeste aanzien,

was gevestigd op de Markt en beoefende het schieten met de stalen

voetboog of kruisboog op haar achterliggend oefenterrein in de

Patersstraat.

De Sint-Jorisgilde van de kruisboogschutters bestond alleszins al van

1403.

De andere schuttersgilde, Sint-Sebastiaan, had haar lokaal op de hoek

van de Collegestraat en de Vlamingstraat met erachter haar

oefenterrein dat zich uitstrekte tot de Zuidmoerstraat, het huidige

Schuttershof dus!

Daar stonden de wippen, want de Sint-Sebastiaangilde beoefende het schieten met de handboog.

De Sint-Sebastiaangilde verschijnt 3 jaar later in de stadsrekening (dus 1406) - een klein

rekensommetje naar 2006 is dus 600 jaar.

Niets zegt dat de vereniging niet ouder kan zijn, doch in de Eeklose stadsarchieven vindt men

niets terug. We vermoeden dat de St.-Jorisgilde

veel belangrijker was dan de St.-

Sebastiaangilde. Maar die laatste heeft een

goede patroonheilige als engelbewaarder. De

St.-Sebastiaangilde van Eeklo is nog

springlevend.

Men neemt aan dat de handbooggilde werd

opgericht als militie die tegen de Engelsen in

Sluis moest gaan strijden.
In 1404 flakkerde de Frans-Engelse oorlog

opnieuw op. De Fransen probeerden Calais, dat

in Engelse handen was, opnieuw te veroveren.

De Engelsen op hun beurt probeerden Sluis in

te nemen om van daaruit verder landinwaarts te

trekken.

SlNT~SEE^bT^N
DE UE^E~
~ ,EEK!0
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De stad Eeklo moest in Sluis gewapende troepen leveren en in mei zond het Eeklose

stadsbestuur de genaamde Simon Slechtinck naar Brugge om vijf dozijn "handboogs ghescot"
munitie aan te kopen.

De schuttersgilden waren gesloten verenigingen, wat wil zeggen dat je maar lid kon worden op

voordracht door andere leden. Het lidmaatschap was aan strikte regels gebonden, o.m. qua goed

zedelijk gedrag en kerkelijkheid. Bij het overlijden moest er een doodsschuld worden betaald
aan de gilde en dan werd het stoffelijk overschot door de medebroeders van de gilde ten grave

gedragen.

Wie tijdens de jaarlijkse koningsschieting de hoofdvogel of papagaai afschoot, werd tot koning
van de gilde uitgeroepen. De koning behield gedurende l jaar zijn waardigheid en maakte
ambtshalve deel uit van het bestuur. En... hij werd na de koningsschieting door de Wet van

Eeklo op wijn vergast.

Uit de stadsrekening leren we:

De koning van de kruisboog en zijn gezellen kregen gewoonlijk 12 kannen, terwijl de koning
van de handboog en zijn vrienden zich tevreden moesten stellen met 4 kannen.

Enkele waargebeurde feiten:

•In 1431 kwamen de hoofdman en de koning van de gilde bij de Wet een subsidie vragen
voor deelname aan een wedstrijd in Bornem. Het stadsbestuur was heel mild.

• In 1451 kregen de handboogschutters een nieuwe wimpel van de Wet.

Naast de jaarlijkse koningsschieting organiseerden de Vlaamse schuttersgilden nog regelmatig
toernooien waarop de zustermaatschappijen werden uitgenodigd.

Van de Sint-Sebastiaangilde vinden we in de stadsrekeningen verplaatsingen naar: Gent 1428 -
Bornem 1431 - Brugge 1449 - Diksmuide 1461 - Hulst 1462 en 1474 - Gistel 1457, 1471 en
1495 - Leffinge 1485 en 1486 - Oudenaarde 1497.

Naar het grote toernooi van leper werd een niet nader omschreven delegatie van de gilde

gestuurd. De schutters bleven 28 dagen van huis weg. Alhoewel de Eeklose schutters reeds vanaf

de 15de eeuw op stap gingen om aan allerhande toernooien deel te nemen, vinden we pas in

1478 een 1ste vermelding in de stadsrekening van het bezoek van een vreemde schuttersgilde
aan Eeklo.

• Op 24 juli 1478: de handbooggilde van Sluis
• Op 20 september 1478: de handbooggilde van Gent

Daarna volgden nog geregeld ontvangsten van zustermaatschappijen:

• 25 juni 1482: Damme
• 16 oktober 1482: Assenede

• 11 juli 1483:Kaprijke

In de maanden juni en juli 1486 heerste er een grote drukte te Eeklo. Uit geheel Vlaanderen
kwamen handbooggilden afgezakt om aan een groot toernooi deel te nemen. De spits werd op 8

juni afgebeten door Kaprijke: een grote groep schutters van de Sint-Sebastiaangilde, vergezeld
van baljuw, schout en schepenen, maakte haar entree in Eeklo. Zij nodigden de Eeklose Wet uit

op een etentje; deze bracht zes kannen wijn mee om er de stemming in te brengen. In de loop

van dit toernooi mochten de Eeklose schepenen de benen onder de tafel steken. Op 18 juni 1486
traden keizer, koning, deken en gezworenen "Mette ghessellen vanden handboghe van der stede

van Brussele" als gastheer op en elf dagen later was het de beurt aan de keizer, koning, deken,

bezorgers en schutters van de Gentse Sint-Sebastiaangilde.
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Op 2, 3 en 4 juli bereikten de festiviteiten een hoogtepunt. Op 2 juli werden de handbooggilden

van Aardenburg en Damme getrakteerd op twee kannen wijn en op 3 juli werden de leperse

handboogschutters met hun besturen vergast op 6 kannen. Op 4 juli 1486 hielden "coninc,

hooftman, dekene ende gildeleden met omtrent 300 man te paerde ende te voet, ghesellen

vanden gulde vanden handbogh van Brugge" een groots eetmaal, waarop ook de Wet van Eeklo

was uitgenodigd.

Aan het Eekloos toernooi dat enkele weken duurde, namen dus minstens dertien schuttersgilden

deel.

We maken nu een vlucht naar de 19de, 20ste en 21ste eeuw en vergeten de gebeurtenissen van de

16de tot de 18de, een periode van veel oorlogen en bezettingen die gepaard ging met plunderingen

en branden.

Vreemde bezetters schaften de boogschuttersgilden af, maar bij wijze van verzet kwamen ze

telkens weer tot leven.

Rond het jaar 1800 waren onze

gaaischutters verstrooid, een kleine 60

jaar bleef onze gilde dood; doch de oude

liefhebbers leefden voort, de Franse

overheersing weerhield ze, maar tijdens

de Hollandse regering namen ze de

vlucht. Net als eertijds kwamen de

liefhebbers op het schuttershof bijeen.

Aan de toestand vonden ze niets

veranderd, niets tenzij dat de peers nu op

een pachthof in plaats van op een

gildegrond was geplant. De pachter,

Bernard Baudts, behoorde tot een oude

schuttersfamilie van onze stad, en door

hem waren de verstrooide leden van het ontbonden lichaam op het schuttershof bijeen

verzameld. Aan een en ander kwam een einde door de revolutie van 1830.

i

In 1858 schoot de gilde weer in leven. De zoon van Bernard Baudts, Louis Baudts, riep de

handboogschutters op. Op zondag 7 maart 1858, 4 uur in de namiddag, waren zij allen in het

stadhuis vergaderd. Louis Baudts, Hippoliet Spittael en Felix van Hoorebeke werden

aangewezen om het reglement op te stellen. Veertien dagen erna werd het reglement aanvaard en

het bestuur gekozen. De handbooggilde was heropgericht.

Op voorstel van August Steyaert, toenmalig hoofdman, werden de woordjes 'DE LIEVE' aan de

Sint-Sebastiaan gekoppeld. Niet omdat de schutters van Eeklo lieve jongens waren. Het

Kanaaltje DE LIEVE werd gedempt en daarom en misschien uit nostalgie en eerbied erbij

gevoegd. In augustus 1863 werd de gilde door Koning Leopold I met de titel "Koninklijke"

vereerd. Dus vanaf dan voluit:

KONINKLIJKE HANDBOOGMAATSCHAPPIJ
SINT-SEBASTIAAN-DE LIEVE EEKLO.
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Ter gelegenheid van zijn bezoek aan de Eeklose industrie in 1864 kreeg onze schuttersvereniging

eveneens de gelegenheid om kroonprins Leopold, de latere koning Leopold II, te ontmoeten. Dat

bezoek heeft bij vele verenigingen koninklijke aspiraties gewekt. Die wilden allen wel een lid

van de koninklijke familie op hun erelijst.

Op vrijdag 10 februari 1865 reisden de Eeklose heren Van Hoorebeke, Van Waesberghe en Van

Hoecke, respectievelijk voorzitter, ondervoorzitter en sire van onze gilde naar Brussel.

Daar zou senator t'Kint de Roodenbeeke hen op het paleis voorstellen aan prins Filips, graaf van

Vlaanderen, vader van de latere koning Albert. Na de kennismaking dankte voorzitter. Van

Hoorebeke de prins namens de leden voor de eer die de vereniging te beurt viel en ook voor het

feit dat Zijne Koninklijke Hoogheid de titel van ere voorzitter wilde aanvaarden. Het reglement

werd aan de prins ter ondertekening aangeboden en de gastheer tekende met Philip, Graef van

Vlaenderen.

Bij deze gelegenheid schonk de prins een prachtige standaard aan de schutters van

Sint-Sebastiaan-De Lieve.

In april 1867 stuurde de Koninklijke Handboogmaatschappij gelukwensen aan haar ere voorzitter

ter gelegenheid van zijn huwelijk.

De gilde heeft veel ups en downs gekend. Ik mag gerust stellen dat wij nu één van de betere en

gezonde schuttersverenigingen zijn van Vlaanderen met eerbied voor het verleden en

toekomstgericht.

Wij beschikken nu ongeveer over een 70 schutters met bondskaart, waarvan een 50-tal

regelmatig een pijltje lossen. Om onze kas te

spijzen krijgen wij ook steun van een 70-tal

sympathisanten die bovendien regelmatig komen

supporteren.

Ter gelegenheid van ons 600-jarig bestaan stonden

volgende evenementen op de kalender:

Maandag l mei de jaarlijkse, traditionele

koningsschieting waar de uittredende sire, Patrick

Vertenten, opnieuw de oppergaai neerhaalde.

(Misschien vieren we in 2007 een keizer?)

Donderdag 16 juli was een hoogtepunt, toen we met een praalwagen en in oude uniformen naar

het stadhuis van Eeklo stapten. Aan het stadhuis werd aan het beeldje van Lotje een

middeleeuws schutterskostuumpje geschonken.

Op maandag 16 oktober, weversmesdag, werd een grote beschrijfschieting ingericht met steun

van de provincie Oost-Vlaanderen.

Op zondag 22 oktober werden onze hoofdman en onze ere-voorzitter tot ridder geslagen in de

Herbakkersgilde.

Het sluiten van ons 600-jarig bestaan werd gevierd op zondag 14 januari 2007 met een receptie

en een diner in Salons Mimosa te Eeklo.

Marnix Degrande
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HANDBOOGGILDE ST.-SEBASTIAAN BREDENE

Gesticht in 1630 tot 1786
Herstichtin 1922 tot 1948
Hersticht op 5 januari 1997
Zetel: Bosduivenstraat 37

8450 Bredene

DE HISTORIEK
In lang vervlogen tijden werden krijgsgilden opgericht.

Oorspronkelijk om 'manu militari' de vrijheid en zelfstandigheid van onze steden en dorpen te

verdedigen. Maar na verloop van tijd en als gevolg van een gewijzigde militaire en politieke situatie,

kreeg de sociale functie de bovenhand.

De gilden evolueerden naar ontspanningsverenigmgen die

de eer van de stad of gemeente op een meer sportieve

wijze hoog hielden.

De geschiedenis van de krijgsgilden is dus onlosmakelijk
met die van onze steden, gemeenten of dorpen verweven.

Het aandeel van de krijgs- of wapengilden is zeer

ingewikkeld en toch prachtig georganiseerd en valt tot op

heden ten dage niet te onderschatten.

Wanneer de Oostenrijkse en Franse revolutie er in slaagde

het corporatisme op te doeken, dan konden ze het

voortbestaan van de wapengilden niet beletten.

Tot op heden zijn enorm veel gilden erin geslaagd hun

onschatbaar bezit veilig te stellen en voor het nageslacht te

bewaren.

Ondermeer was het zo dat veel krijgs- en wapengilden de

handboog hanteerden en dan weer anderen de kruisboog of

de hellebaarden of de schermstok of het zwaard.

In de ver vervlogen Middeleeuwen was het hoofddoel van

de handboogschutters zich verdienstelijk te maken bij

krijgsverrichtingen en militaire expedities.

De handboog en kmisboog waren de aanvalswapens bij

uitstek zonder dewelke belangrijke wapenfeiten een gans

ander verloop zouden hebben gekend.

De schutters stonden niet alleen ten dienste van de stad,

gemeente of dorp, maar namen ook dienst in een grafelijk

leger.

Vooral de veertiende eeuw is gekenmerkt door talrijke

gewapende conflicten en expedities, waarin niet zelden de

handboogschutters in het gelid traden.

Pijl en boog zijn ongetwijfeld onder de oudste aanvals- en

verdedigingswapens te rangschikken. De handboog is in

de loop der tijden tot een gevaarlijk oorlogswapen

geëvolueerd.
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In de vijftiende eeuw verdrongen het buskruit en de vuurwapens definitief de handbogen zodat de rol

zich beperkte tot gezelschapsspelen onder de gildebroeders.

De Middeleeuwse handboog was meestal vervaardigd uit onafgewerkt olmenhout, breed, sterk en op

korte en lange afstand te gebruiken.

Er waren twee soorten, de lange of long-bow en de korte boog.

De long-bow was een technische verbetering van de kleine boog. De pees van de long-bow kon

gespannen worden tot aan het oor van de schutter, die van de korte boog tot aan de borst.

De long-bow had ook een groter penetratievermogen: de pijl kon door een maliënkolder dringen, door

het zadel van een paard of zelfs door eikenhout. De pijl was doeltreffend tot op ongeveer 200 meter.

Toen overtrof de long-bow de kruisboog in snelheid, maar niet in kracht.

Per minuut konden twaalf pijlen worden afgeschoten

tegen slechts twee door de kmisboogschutters.

De handboog was goedkoper, maar moest aangepast zijn

aan de gestalte en lichaamskracht van de schutter. Was de

boog te licht, dan brak hij gemakkelijk en een te zware

boog kon niet gespannen worden door een zwakke

schutter. De boogschutter was daarbij uitgemst met een

lederen pijlkoker, een lans of een zwaard. De boog werd

gebmikt voor het afstandsgevecht, het andere wapen voor

lijf aan lijf gevechten. In bepaalde steden was het

verboden om bogen te gebruiken die niet in hun stad of

gemeente waren vervaardigd.

Sommige pijlen waren gemaakt met een gekromde punt,

die moeilijk uit de wonden kon worden verwijderd. Het

uniform was een maliënkolder, waaraan de mazen

genaaid werden op een lederen rok. Daarop kwam dan het

twee of driekleurige uniform (chaperon) of stoffen kap.

Soms gebruikte men een ijzeren helm. Daarbij was men

ook

voorzien

van een

klein schild versierd met het stadswapen.

In tegenstelling tot de kmisboog werd de handboog door

de kerk als oorlogswapen nooit veroordeeld. De

boogschutters hadden het voorrecht om voorop te stappen

in het stads- of gemeenteleger, zowel bij het ten strijde

trekken als bij temgkeer. De boogschutters waren vooral

de speciale korpsen en werden altijd aanzien als de elite

en werden ingedeeld in dizaines.

Uit de gilden werden de hoofdmannen genomen om de

schutters aan te voeren tijdens expedities. De schutters

vormden een mobiele groep. Zij waren het die de strijd

openden en vormden als het ware een artillerie van het

leger.

Hun doel was verwarring brengen in het vijandelijke

kamp en de weg openen voor de eigen stoottroepen.

Gerard Plaetmck
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Van schutten naar schieten en meer.

Volkscultuur

Limburg telt bijna 90 schuttersgilden, met ongeveer 4000 actieve leden en nog eens zoveel passieve.

Wekelijks komen zij samen in de vele schutterslokalen, niet alleen om te schieten, maar vooral om te
'uchteren'.

Aan de Maaskant wordt er met speciale buksen van meer dan 15 kg geschoten. In Midden- en West-

Limburg vindt men meer karabijnschutters, en zelfs enkele gilden die nog met de handboog schieten. In

de eigen gilde houden zij jaarlijks het koningsschieten, maar daarbuiten zijn er allerhande regionale,

nationale en zelfs Europese tornooien (onder meer het jaarlijks Oud Limburgs Schuttersfeest). De

bijeenkomsten gaan door van april tot september en beginnen gewoonlijk met een defilé voor de jury.

Die kiest het mooiste uniform of kostuum, mooiste koning en koningin, de beste bordjesdrager, de beste

dmmband, de beste vaandeldrager, enzovoort. Na de optocht vindt de eigenlijke schietwedstrijd (treffen)

plaats. Men schiet in teams van zes personen. Vroeger waren dat enkel mannen, maar sinds enkele jaren

mogen de vrouwen ook meeschieten. De buksschutters mikken 18 keer op "bölkes", houten blokjes van

1,5 cm x 1,5 cm x 1,5 cm die opgehangen zijn in een hark op 16 meter hoogte.

Nochtans is schieten niet meer het belangrijkste in een schutterij. Het samenzijn, de gezelligheid en een

goed alibi om niet thuis te moeten zitten zijn zeker zo belangrijk. Schuttersgilden zijn gezins-

verenigingen, met leden uit alle lagen van de bevolking. Het niet-elitaire karakter blijkt onder meer uit

de traditionele maaltijd van de schutters: roggebrood met hoofdkaas, "zwart brood met hitskies".

Traditie
De schuttersgilden dragen een lange traditie mee. Zij zijn ontstaan in de 16de en 17de eeuw, om hun dorp

te beschutten. Het waren de eerste politiekorpsen onder het motto: "voor outer, heerd en troon".

Napoleon heeft de lokale heren en ook de schuttersgilden afgeschaft. Sommige gilden aan de Maaskant

hebben nog sluimerend voortgeleefd in de 19de eeuw, maar gedurende de twee wereldoorlogen van de

20ste eeuw was wapendracht en schieten helemaal verboden. Toch zijn vele schuttersgilden uit een lange

slaap ontwaakt rond 1950. Het werden bloeiende verenigingen met een nieuw doel: het instandhouden

van de christelijke schuttersfolklore.

HISTORIEK

Koninklijke schutterij St.-Martinus Dilsen Houtissen

"Die lynge Schutten van Dilsen"

Opgericht : " Die lyne......" : 1596 (?)

" St.Martmus" : 1618.
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Om de historiek van de schutterij van Dilsen op schrift te zetten, moeten wij om te beginnen een heel

eind teruggrijpen in de geschiedenis van ons dorp.

In een schenkingsakte van het jaar 1062 verschijnt de eerste keer de naam van ons dorp, toen

THILESNA geschreven. In dat jaar schonk graaf Lambert van Leuven al zijn bezittingen te Dilsen aan

zijn kleindochter Adela, gehuwd met de markgraaf Otto van Thuringen. Bij hun dood ging deze

eigendom, een lap grond van 120 ha groot, gelegen tussen de Frietselbeek, de Heirbaan, Tymbroek en de

Maas, over naar de bezittingen van het kapittel van St.-Seryaas te Maastricht.

Toen op het einde van de 10de eeuw het graafschap Loon tot stand kwam en de graaf van Loon Amold IV

van Loon medezeggenschap kreeg over dit gebied, verzette het kapittel zich tegen deze gang van zaken

en zowel het kapittel als de graaf van Loon richtten, elk voor zich een schepenbank op en deden alsof de

ene voor de andere niet bestond. Dit verwekte tussen de twee gemeenschappen erge wrevel die in het

verdere verloop van onze geschiedenis erge consequenties tot gevolg had. Dit feit is de oorzaak van de

tweespalt in Dilsen die zich illustreerde in het bestaan van twee schutterijen en twee muziek-

maatschappijen.

Volgens kerkelijke bronnen van uit die tijd bestond in Dilsen reeds lang voor 1596 een St.-Martinus-

broederschap uit wiens schoot in 1596 een schutterij werd geboren, met de naam die IUNGE SCHUTEN

v.DYLSEN, zoals men dat heden nog kan lezen op de halsband van de oudste koningsvogel.

De schutterij moet echter geen lang bestaan hebben gekend, vermits pastoor Kempemick (1600-1633) in

1618 een nieuwe schutterij oprichtte en de oude vogel van 1596 spoorloos was.
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Vogel van 1596 + koningsplaat (speld 1652)

Vogel in het Museum voor Kunst en Geschiedenis te Brussel
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Uit wat nu volgt, blijkt dat tussen 1596 en 1618 te Dilsen een schuttersgilde heeft bestaan met als

patroonheilige Sint-Sebastiaan. In het Koninklijk Museum voor Kunst en Geschiedenis te Bmssel, bemst

in de afdeling folklore een schutterskrans uit Dilsen met platte vogel en vier breuken op een ovalen

floeren kraag met goud gestikte boorden die rond de hals werd gedragen. Onder aan de krans hangt een

zilveren, platte, gedreven, gekroonde vogel, met opengespreide vleugels die met zijn pootjes een zilveren

stokje omknelt waaraan een zilveren plaket hengelt met de gravure van een kerktoren met een grote spits

en twee kleine torentjes.

Van Overbeck was waarschijnlijk de stichter van de heropgerichte schutterij in 1608, nadat deze in 1596

was stilgevallen. Tussen de vier breuken die op de foto van de kraag te zien zijn, is de eerste linksboven

deze van pastoor Machuré uit 1745. De tweede plaat onder deze van pastoor Machuré dateert van 1789

en werd geschonken door P. Cootjans. De derde rechts boven is van 1792, geschonken door Gerardus

Moors en de vierde is van 1810 en is van Jacobus Cootjans. De beschrijving van deze krans (kraag)is

als volgt: te vinden in het gedenkboek De Gulden Spoor te Antwerpen, nr.73 - 1933 pagina 42, van

Frans Claes in het Museum:

- Dilsen, Gilde de St.-Sebastien: Baton de Roi surmonté d'un papegai d'argent

- Dilsen, Gilde de St.-Martm: Collier en argent: 4 plaques repoussées et un papegai, montés sur

velours. Inscriptions 1608 a 1810 (Memorial P. 109)

Van conservator Verbesselt vernamen we indertijd dat Frans Claes, antiquair, de bewuste krans te Dilsen

heeft gekocht rond 1900. Daarna was hij in het bezit van pastoor Goffin te Jesseren, die hem zou

gekocht hebben op een openbare veiling te Antwerpen en die hem in 1963 heeft verkocht aan het

Museum van Kunst en Geschiedenis te Brussel, (een brief destijds door ons gericht aan pastoor Goffm

om meer informatie, bleef onbeantwoord).

Te Dilsen verdween nog meer op onverklaarbare wijze, allicht dus door het toedoen van iemand van

Dilsen. Het vermoeden is dus dat kerkelijke oversten ook niet altijd op het rechte pad zaten en zo de

kleine man klein hielden.

Wat nu met al die Dilser vogels?
De oudste zou zijn van 1596. Hij bevindt zich nu nog aan de koningsketting van Houtissen (nr. l).

In 1590 brandde de kerk af en bleef een zilveren vogel als enig voorwerp gespaard van de brand. Dat

kan deze van 1596 niet geweest zijn (nr. 2). In 1608 krijgen wij dan de vogel waarvan sprake is in de

verzameling van Fr. Claes die zich te Antwerpen of omstreken zou bevinden (nr. 3).

In 1618 werd weeral een nieuwe vogel gemaakt in opdracht van pastoor Kempemich. Deze blijft echter

nog steeds ondergedoken. Dat is tenslotte vogel nr. 4.

Hierover dan de volgende geschiedenis:

Pastoor Kempemich gaf opdracht, dat zeker tot ongenoegen van vele schutten, het geld dat bestemd was

voor de aankoop van 7 aem bier (als een aem te Dilsen eveneens 150 liter bedroeg, was dat maar liefst

1.050 liter bier) te gebruiken voor het maken van een zilveren vogel. Fredericus Malders, de bekende

goudsmid van Maaseik, vervaardigde hem voor 36 gulden. Wellicht had de brave zielenherder wroeging

over het ontnomen bier, want in 1619 schonk hij een aem bier aan de schutten als beloning voor

bewezen diensten. Hendrik Thewis, herbergier, kreeg hiervoor 4 gulden en 15 stuivers. Alles ging goed

tot de twist de gilde verdeelde in 1738. Houtissen scheurde zich af en vormde een nieuwe gilde. Volgens

pastoor Machure, die zich in 1745 koning schoot, waren die van Houtissen de deugnieten. De nieuwe

schutterij van Houtissen diende zelf geen nieuwe vogel te laten maken, want wonderlijk genoeg kwam

de vroeger verdwenen vogel in 1742 weer voor de dag en ging postvatten aan de koningskettmg te

Houtissen. De vervangingsvogel van pastoor Kempemich bleef trouw aan de eerste schutterij en bestaat

nog steeds, al is deze schutterij ontbonden, (dit zilver hangt nu op het kabinet van de burgemeester van

Dilsen). De vogel vertoont tekenen van zware strijd: de borst is gebarsten en hij zit vol deuken en

krassen. De vroegere uitstapjes zijn wel zeer mmoerig geweest.

Pierre Mathijssen

Keizer schutterij St.-Martinus Dilsen Houtissen

Bondsvoorzitter Schuttersbond "De Maasvallei"

Wordt vervolgd
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KONINKLIJKE SINT-JANSGILDE THIEWINKEL
125 JAAR JONG

Op 11 augustus 2006 werd er feest

gevierd, ditmaal bij de St.-Jansgilde

te Thiewinkel Lummen. Het 125-

jarig bestaan werd op een bijzondere

manier gevierd, door enkele leden en

sympathisanten van deze

schuttersgilde.

Hierna de volledige uiteenzetting en

teksten van het feestelijk gebeuren.

Toespraak van de voorzitter.

"Geachte genodigden, beste gildebroeders en -zusters,

We zijn bijzonder blij u hier te mogen begroeten want we vieren

vandaag het 125-jarig bestaan van de Sint-Jansgilde.

Een vereniging die 125 jaar bestaat, is natuurlijk geen record, maar

we zijn toch heel in het bijzonder fier vandaag. Een vereniging staat

of valt met de getrouwheid van hun leden, maar vooral met de inzet

van de verschillende bestuursleden door de jaren heen.

Vandaar ook dat wij niet alleen de leden en de huidige bestuursleden

hebben uitgenodigd, maar ook diegenen die vroeger deel uitmaakten

van onze bestuursploeg.

Uit respect voor de inspanningen die het bestuur het ganse seizoen

levert, meende ik dat vandaag onze bestuursleden deze viering niet

zelf moesten verzorgen, maar enkel eryan moesten mee gemeten.

Daarom dat wij deze viering reeds elders hebben ingezet en dat u

even op onze aanwezigheid moest wachten.

De leden van de Sint-Rochusgilde van Genebos waren dadelijk

bereid om vandaag hier in Thiewinkel als gastarbeiders aan de

slag te gaan, waarvoor onze welgemeende dank en steeds tot

wederdienst bereid.

Dames en heren, ik ga het hierbij laten, ik hoop dat u samen met

ons bestuur en onze leden zult genieten van een aangename

avond.

Voor de uitleg over het ontstaan en de geschiedenis van onze

gilde, geef ik graag het woord aan onze secretaris Roger Nijs".

De secretaris wilde zijn toespraak beginnen, maar werd

onderbroken door een spreker van de bevriende gilde St.-Rochus

Genebos, omdat het eigen bestuur die dag moest gemeten en niet

werken. Er volgde daarop een toespraak, met tussentijdse

toneelvoorstellingen over het ontstaan in 1881.
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Spreker:

1881. De tijd was niet te vergelijken met nu. Zo leert het oude geschiedenisboek van de Sint-Jansgilde

dat ge in die tijd voor een knepke twee borrels kon krijgen. Dat ge u met een halve frank zo zat kont

drinken dat de mensen er schaan van klapten. Maar 't was ook de tijd dat de mensen als enig

vervoermiddel hun twee benen hadden. Zo geraakte de meeste gedurende hun hele leven niet verder dan

Hasselt of Diest. De kinderen moesten op hun klompen in Lummendorp naar school en naar de kerk.

Boter en eieren werden op de rug naar de markt gesjouwd. Zo vertelde men een anekdote van de boer

van Thiewinkel die te voet naar de markt in Hasselt trok om zijn eieren aan de man te brengen en toen

hij daar aankwam hoorde hij zeggen dat op de markt in Beringen een paar centiemen meer werd betaald

voor een ei. Hij keerde dapper temg en toog te voet naar Beringen markt.

Het grootste gemis in Thiewinkel was echter het feit dat men geen kermis had. De oorzaak hiervan was

dat er geen gilde bestond. De mannen van Thiewinkel moesten dus naburige gehuchten bezoeken om

enig vertier te beleven.

Zo kwamen in 1881 de genaamde Felix Vanharen en zijn knecht temg van Rekhoven kermis waar het

koningschieten al enkele uren achter de mg was. Kun u het zich voorstellen, dames en heren ?

Feel en Louis komen achter de zaal binnen en hebben duidelijk een stuk in hun voeten.

Feel : Potverdoeme Louis, zoudt ge geloven dat ik zat ben ?

Louis : Ik geloof het ook Feel, ma gij drinkt ook altijd borrels. Drinkt een goeie bock gelijk ik, dat voelt

ge zo rap niet.

Feel: Ma, we hebben ons toch ferm geamuseerd op Rekhoven kermis.

Louis : Ja jong, hoe zou dat toch komen dat we dat in Thiewinkel niet hebben, zo een kermis.

Feel : Omdat wij in Thiewinkel geen gul hebben eh jong. Ma dat kan zo niet blijven duren. Als we

potverdoeme binnenkort geen gul hebben in Thiewinkel, dan ga ik op een ander wonen.

Louis : Jomma Feel, gij spreekt er ook niemand over aan.

Feel : Awel, dat moet veranderen... en dat zal veranderen... ne mens zou dat toch moe worden om altijd

zo ver van huis te gaan om u een beetje te amuseren.

Feel en Louis af richting podium.

Spreker : De week die volgde maakte Feel zijn beklag bij de plaatselijke notabelen: Frans Quintens,

Antoon Daniëls, Felix Ilsbrouckx en Sander Dullers. Deze heren waren niet onmiddellijk akkoord met

Feels voorstel. Ze hadden er wel al eens zelf aan gedacht maar wisten dat er meer kwam bij kijken. En

daar zagen ze duidelijk tegen op.

Een viertal bestuursleden zitten rond de tafel. Het doek gaat open.

33



Toon : Feel jong, een gul oprichten in

Thiewinkel? Weet gij wel wat dat ge zegt?

Feel : Ja, Toon, voor wat niet. Ze hemmen

toch bijkans overal een gul.

Voor wat hier niet?

Sander : Jomma, al dat werk dat daar bij

komt kijken. Ge moet een boom zoeken en

afdoen, ge moet die rechtzetten, daar moet ne

vogel opkomen...

Feel : Dat is nogal iet. In de bossen van Loye zal toch wel een rechte boom te vinden zijn zeker. En

Toon heeft een mits voor die te herslepen. De vogel zal ik wel maken. Dat is allemaal maar een kwestie

van te willen.

Sander : En bij wat gaat gij op die vogel schieten ? Bij een katapul misschien ?

Feel: In Rekhoven krijgen ze altijd een geweer van de baron van Loye. Als wij dat gaan vragen krijgen

we dat immers ook.

Toon : Jomma, daar moeten ook reglementen gemaakt worden en zo. Kunde gij dat ?

Feel : Ja jong, dat kan ik. Allez wie gaat er naar de heer van Loye voor een boom en een geweer ?

Toon en Sander : Dat durf ik niet zulle.

Feel: Ja, ik hoor het al. Als ik een gul wil in Thiewinkel, zal ik alles zelf moeten doen denk ik.

Sander : Dat kan goed zijn. Maar gij mocht dan ook den eerste voorzitter zijn.

Toon : Allez het is goed. We stichten vandaag een gul. Wat naam gaan we daar aan geven, den heilige

Feel misschien ?

Feel : Nee jong, St- Jan den Doper zou ik zeggen. De St.-Jansgilde van Thiewinkel, klinkt dat niet goed?

Sander : Louis jong, gij hebt nog niks gezegd. Hoe komt dat ?

Louis : Awel jong, ik was stillekens in mijn eigen een onze vader aan het bidden, dat Feel zijn voorstel

toch maar zou aangenomen worden, want anders is ter de volgende weken niks ne meer bij tem aan te

vangen.

Feel: In het vervolg gaan we allemaal een onze vader bidden voor dat we beginnen te vergaderen.
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Louis : Dat zal het beste zijn. Maar ik denk juist aan iets. We zouden ook een vlag moeten hebben, niet ?

Feel : Potverdoeme Louis, dat zijn zwaar kosten zulle. Wacht daar nog maar een paar jaar bij. (Feel staat

op). Allez mannen, lijk het gezegd is. Komen we volgende week temg bijeen.

Louis, Sander en Toon : Ja, dat is goed Feel. Tot in de week.

Doek

Spreker : En zo geschiedde, dames en heren. Felix Vanharen werkte de volgende week hard aan zijn

reglement. Enkele artikels hieruit waren :

De vloeker zal verwezen worden tot een boete van 50 centiemen ;

Degene die bedronken is als wij naar de schietboom gaan zal zijn geweer in de

gildekamer laten en mag niet meeschieten ;

Op boete van 50 centiemen is het niet toegelaten de schietboom te verlaten vooraleer

de vogel afgeschoten is ;

De koning zal elke gildebroeder twee eieren, twee koeken en een glas bier schenken.

Voorts is hij voor één jaar van bijdrage ontslagen ;

Een keizer is voor drie achtereenvolgende jaren vrij van kosten.

Feel schreef zelfs een reglement waarin werd bepaald hoe de vergaderingen van het bestuur zouden

beginnen.

Een vaderons ter ere van de H.

Joannes, patroon van onze gilde ;

Een vaderons voor de vloekers en

godslasteraars ;

Een vaderons voor de weldoeners van

de gilde ;
- Een vaderons opdat er geen twist of

tweedracht zou ontstaan ;

Een vaderons voor de eerste

gildebroeder die zal komen te sterven ;

Een vaderons voor het laatst gestorven

lid;
- Een vaderons opdat er bij het schieten

geen ongelukken zouden gebeuren ;

Een vaderons opdat God de vruchten

der aarde zou zegenen en bewaren ;

- Vijfvaderonzen voor al de afgestcn-ven

broeders.

Hoe lang die vergaderingen in die tijd duurden hebben we in de boeken niet kunnen achterhalen.

En Feel trok ook, zij het met een klein hartje, naar het kasteel van Loye.
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Doek open. Er wordt geklopt.

Baron : Binnen !

De knecht komt binnen.

Knecht: Mijnheer de baron, er staat een zekere Felix Vanharen van Thiewinkel aan de deur. Hij vraagt

om u efkens te spreken.

Baron (nogal lastig en met een zwaar Frans accent) Allez, wat zal die nu weer tekort hebben. Laat hem

maar binnenkomen.

Feel komt met de klak in zijn hand binnen.

Baron : Ah mijn goede vriend Felix, hoe gaat 't er mee ?

Feel : G.. G.. .Goed mijnheer de baron, 't Is schoon weer buiten éh. D.. .d.. .dan gaat het altijd goed.

Baron : En zeg mij, waarom gij kom naar het kasteel ?

Feel: Wel, mijnheer de baron. Wij hebben in de week in Thiewinkel een gul opgericht. En wij zouden

gaarne hebben dat gij daaraan erevoorzitter zoudt worden.

Baron : Ja maar Felix. 't Is weeral een gilde. Hoeveel zijn er al in Lummen ?

Feel : Wij moeten ook een gilde hebben in Thiewinkel.

Baron : Maar vraag toch in Rekhoven om aan te sluit bij hun gilde. Zij gaan dat zeker niet weiger.

Feel: Jomma, mijnheer, en dan moeten wij altijd te voet naar Rekhoven en met een stuk in onze kraag

tevoet temgkomen. Dat is veel te gevaarlijk. len van dees verdrinkt es iemand die in de Laambeek

gesukkeld is.

Baron : Wat is dat, stuk in kraag ? Ikke niet verstaan dat.

Feel : Ja mijnheer, dat wil zeggen als we wat veel gedronken hebben.

Baron : 't Is gij hebt zoveel dorst dan ?

Feel : Dat niet, maar ge weet hoe dat gaat éh.

Baron : 't Is ik niet weet maar... wat wilt ge eigenlijk vragen ?

Feel : Wij zouden graag een boom kappen in uwe bos, zo een rechte den voor een schuttersgaar van te

maken.

Baron : 't Is ik zal zeg tegen de boswachter dat hij ene schone zoekt.

Feel : En dan zouden we ook graag een geweer hebben voor te schieten.

Baron : Ja maar, de geweer zijn al voor Rekhoven. Die schiet daarmee. Ik heb niet meer geweer. Als gij

zorgt dat ge niet gelijk moet schiet, ge kunt dat komen haal. De kogels krijg ge ook. Maar geweer moet

^e terugbrengen. Maar zeg eens heb gii al reglement en heb gii al gedacht aan een heilige patroon.

Feel: Een reglement hebben wij al gemaakt en onze patroonheilige is St- Jan de Doper.

Baron : Allez vooruit, en wanneer gaat ge dan schieten de koning ?

Feel : De zondag na St.-Jan. En St.-Jan valt de 24ste juni. Dus altijd de laatste zondag van juni,

mijnheer.

Baron : 't Accord ! Gij komt de geweer maar haal en gij spreek af met de boswachter voor de haal van

de boom. Goed ?

Feel: Ja mijnheer de baron, bedankt mijnheer de baron.

RogerNijs
Wordt vervolgd.
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SCHUTTERSGILDE SINT-SEBASTIAAN SCHALBROEK LUMMEN
350 JAAR JONG

De St.-Sebastiaangilde werd opgericht in 1656.

Het eerste geschreven stuk over de schuttersgilde

werd teruggevonden uit het jaar 1720, namelijk

op 26 mei 1720.

Deze tekst luidde:

Di^ ^[A^^oroeA.exs ^/ax

(y(;.S^b6LS-(;l6l^lSyAl^ (\\^[€X Oppön.eV\^€^

^^tn^LS AlX f^é^r^S ^^L^y^)

sonA^r €^^\^ d^ Ki'^s-^ pr^KA^ic.i^ Cds>oo

ln^ sehyA ^/L-^; ^.^i 6l^il^f^r (wvt\€.

r^L^iyZ^ ördjöW)^c\€^ \JO^ G^ii^

c^vLc. ^s^or^is €.yvic. G.o^V^rs c.o^orK

^ ^ö^x^ doe vö^rsck^/é^l ^A(L€> 0^\^(L\ö€\€. pOX'^ CdS ^(A SG.hlg'^ ^ ^lll^l ^<^^l,

fcu^^ \/cu^ \^€\^€. d^s-e. sa^cZ^ \^a.s ^spro^^i, ö^rs^lxs (^/L-{;) c.tós^r^ul^, soö

\/&rS(/AGZm ^Lm a^^fy^r i^ 6ill^ ^sc/^i^^ c/os-b^i i^s^ax-^iy.K -(;^ i^ör^^i

(^'c^öwic^wx^.

'€XSDi^ ^lAd.ebrocA.c.rs vax S-fc. S^b6LS-(;ia.^i ^^/L^^L^I -(;^^i^s ^ftx ^^^-r-fcs.

r€f€^€rey\. Inm (y-e.propö^c^r^ \JOJ^ ^ex [c.^c.r^ WS>^€^-€^L€. c.ö^orK r^Lh-fc.

é?^ULGU^ ^WuêX d.\€> \JÖJ^OJ^\^ df^ 3^1

Ö^Q\O€X 17^0. Di^ ^ul^bro^^rs v/ax

S-fc.S^ba.s-fci'a^i öppö/im^^/i -fc^^i 5ax

^ic^x^s. A^l^ysrs ^rs^c^tc^ r^

Gö^-f-orK In^^i ^ié^^i?L^ \/0öra^-fc^i.

Tussen de gildebroeders van de

St.-Sebastiaangilde en Jan Geerts was er mzie

ontstaan. Jan Geerts ging niet akkoord met de

ordonnanties gegeven door de koning,

gezworenen en gildebroeders. Hij ging er tegen in proces, maar staakte dit. Hij moest wel voor de

proceskosten opdraaien. Waarover het precies ging, is niet achterhaald, mogelijk ging het over een boete

of om strafbier. Ook toevallig of niet dateert de oudste zilveren plaat uit 1720. Maar op de zilveren vogel

werd het jaartal 1656 ingegraveerd wat aangenomen wordt als het startjaar.
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Over de actualiteiten van onze gilde in de 18de en 19de eeuw is er omzeggens niets bekend, enkel het

erfgoed van zilveren vogel en breuken geven een beeld. Zo zijn er breuken met jaartallen 1720 E.H. P.F.

Ceyssens kapelaan, 1751 een onbekende koning (door beschadiging aan het bovenstuk is de naam van de

koning verdwenen), 1752 PeeterNijs, 1755 Joannes Cloes, 1756 Henricus Ingelen, 1761 Joes Melders,

1770 Henricus Engelen, 1771 Joannes Van Ubbel en 1930 een gedenkplaat van het Eeuwfeest België.

Andere getuigen van het 350- jarig bestaan zijn de

oude vlaggen. De eerste vlag uit de 17de eeuw werd

voor een deel gespaard van de vlammen in 1933. Het

gedeelte dat bij wonder gespaard bleef, de afbeelding

van Sint-Sebastiaan, werd opgenomen in de nieuwe

vlag, een volledige gele vlag met zwarte leeuw.

Door het verlies van deze vlag in de Tweede

t ?
Wereldoorlog werd in 1952 een derde vlag aangekocht. In

1988 werd de tweede vlag echter teruggevonden in Stevoort en

aan onze gilde temgbezorgd.

In 1991 werd andermaal een nieuwe vlag aangeschaft, bijna

een kopie van de vorige, doch de kleuren zijn enigszins anders.

Voor zover bekend werd Jozef Polders omstreeks 1920 de eerste koning met een wapen (buks) met

zelfgemaakte kogels. In 1951 werd voor het eerst met een karabijn geschoten, dit op een metalen klep,

waardoor de naam klepschieten ontstond.

Toespraak op de feestelijkheden door Stefan ]V[echelmans.

"Wij vieren feest! Onze gilde bestaat immers 350 jaar. Voor zover we kunnen nagaan via inscripties op

de zilveren vogel die deel uitmaakt van onze breuk of koningsgewaad alsook via de vermelding op de

diverse gildevlaggen, werd onze gilde opgericht in 1656. In die periode was de gilde een soort van privé-

militie en civiele beschemiing avant la lettre, die instond voor de bewaking van de goederen tegen

roversbenden en dergelijke en die tevens hulp diende te bieden aan de lokale bevolking in geval van

bijvoorbeeld brand of natuurrampen.

350 jaar later is de gilde in hoofdzaak een sportieve vereniging die zich toelegt op het karabijnschieten

6 mm, een typisch Limburgse vorm van schutterij activiteit. Verder verhult de gilde echter ook een

belangrijke rol als motor van het sociaal-culturele leven in ons gehucht Schalbroek, wat overigens ook

het geval is voor de andere gilden in Lummen en omstreken.

350 jaar - voorwaar een lange periode, die helaas niet helemaal meer te reconstrueren valt, zij het dat er

toch een poging ondernomen is om minstens een aantal historische elementen samen te brengen in een

boek. We komen daar straks op temg.

Heb echter geen vrees: we gaan hier niet de hele geschiedenis van onze gilde uit de doeken doen. Als we

alleen maar even inzoomen op de periode na de 2de Wereldoorlog, dan kunnen volgende data naar voren

geschoven worden:

- In 1955 werd de gilde omgevormd tot vereniging zonder winstoogmerk (vzw).
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- In 1956 werd grond aangekocht en het oorspronkelijk gildezaaltje werd gebouwd dat nog altijd de kern

vormt van het lokaal waarin we ons nu bevinden.

- Nadien werd de zaal dan uitgebreid, een laatste maal via de aanbouw van prefab panelen.

- Ook de schietstanden zelf kenden een voortdurende evolutie. De laatste grote wijziging op dat vlak

dateert van 1994-1995 toen we - zoals zovele schuttersgilden - verplicht werden volledige nieuwe

schietstanden met kogelvangers op te

trekken teneinde ons in orde te stellen

met de milieuwetgeving.

Als belangrijkste activiteiten van onze

gilde kunnen - behoudens uiteraard de

inrichting van schietwedstrijden -

volgende organisaties vernoemd worden:

- Vooreerst is er het jaarlijks mosselfeest

in februari, met een 700-tal deelnemers,

en waarbij meer dan 500 kg mosselen

verorberd worden.

- Dan is er ook de jaarlijkse kermis

tijdens het pinksterweekend waarbij

traditioneel op zaterdag een wielerkoers

voor nieuwelingen wordt georganiseerd, BjT ,'NR^ ' < ''1

dit jaar trouwens reeds voor de 15de

maal. Hiermee is Schalbroek nog een van de weinige resterende wielerkoersen in Lummen.

- Ten derde is er het jaarlijks ledenfeest in november met meer dan 100 deelnemers.

- Verder hield of houdt onze gilde zich bezig met diverse activiteiten, tot het gehucht Schalbroek, het

vertegenwoordigen tijdens gemeentelijke initiatieven zoals kwissen, de uitbating van de petanquepleinen

achter de zaal, het organiseren van kaart- en kienwedstrijden, en zovele losse initiatieven meer.

- Tot slot zijn we er ook fier op dat we de organisatie van belangrijke schietwedstrijden zoals de

keizerschietingen Verbond Lummen in 1991 en 2005 alsook de provinciale schietingen in 1994 en 2004

steeds tot een goed einde hebben gebracht.

Op het sportieve vlak heeft onze gilde doorheen de jaren een mooi palmares bij mekaar geschoten, zowel

in groep als op individueel vlak. Het hoogtepunt van onze sportieve prestaties situeert zich toch wel in

de jaren 80 en beginjaren 90. In 1984, 1985 en 1990 werden we Provinciaal Kampioen over de 3

wedstrijden en in 1984, 1990 en 1994 over de 4 wedstrijden. De wisselbeker Provinciaal Juweel wonnen

we in 1982, 1989 en 1994. Kampioen van het Verbond Lummen werden we zevenmaal, met name in

1978, 1979, 1982, 1983,1985, 1986 en 1988. Op individueel vlak behaalden onze schutters en schutsters

volgende titels: viermaal keizer van Lummen in 1954, 1986, 1996 en 2000 en eenmaal keizerin in 2005.

Daarnaast ook de titels van Provinciaal Koning in 1990 en 2006, Provinciaal Kampioen in 1994,

Provinciaal Kampioen der jongeren in 1979, 1980, 1981 en 1982, vier jaar na mekaar, door telkens een

andere jonge schutter. Tenslotte dienen nog vermeld te worden de titel van Keizer Lummen-Beringen in

1980, 1981,1984 en 1985, Keizerin Lummen-Beringen in 1987 en de Nationale Koningstitel in 2000.

Deze opsomming is zeker niet volledig, maar geeft toch een beeld van ons palmares".

Stefan Mechelmans
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NIEUWS UIT DE VERBONDEN

mplrwiuouio(N<<iiKiiiBroBtiaiuaai&not Belgisch Overlegorgaan

Op zondag 7 oktober 2007 zal het Belgisch Overlegorgaan het Nationaal

Koningsschieten laten doorgaan te Kaulille, verbond Maas en Kempen.

IVtaasvallei

Zondag 6 mei 2007: beker van de Maasvallei

Zondag 20 mei 2007: lste Bondsfeest (Koningsbosch)

Zondag 3 juni 2007: 2de Bondsfeest (Leut)
Zondag 17 juni 2007: 3de Bondsfeest (Maasmechelen II)

Zondag l juli 2007: OLS in Nederland (Nederweert)
Zondag 12 augustus 2007: 4de Bondsfeest (Kinrooi)

Zondag 19 augustus 2007: Beker Creemers (Maasmechelen II)

Zondag 16 september 2007: LDS (Stokkem-Dilsen)

.^SCHÜ?>,

'^s
^N1^

]V[aas en Kempen

Zondag 20 mei 2007: lste Bondsfeest (Louwel)

Zondag 3 juni 2007: 2de Bondsfeest (Beek)
Zondag 17 juni 2007: 3de Bondsfeest (Raam)
Zondag l juli 2007: OLS in Nederland (Nederweert)
Zondag 15 juli 2007: 4de Bondsfeest (Grootbeersel)
Zondag 5 augustus 2007: Bondskoningsschieten (Raam)

Zondag 16 september 2007: LDS (Stokkem)

Kinder-OLS

De Nederlandse schutterij uit Nederweert organiseert dit jaar naast het gewone Oud Limburg

Schuttersfeest (l juli) ook een kinder-OLS voor leerlingen uit 17 basisscholen. Er is slechts één

gemeld uit onze provincie, namelijk de Helibel uit St.-Huibrechts-Lille.

Dit gebeuren heeft plaats op 22 juni in Nederweert. ledere deelnemer wordt begeleid door de schutterij

uit zijn dorp of wijk. Er wordt geschoten met een windbuks onder leiding van een wapenmeester. Tevens

zijn er ook prijzen bij het schieten: een bronzen wisseltrofee, genaamd het UMMEKE.

Bericht uit HBVL.
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Provinciaal Hoofdverbond Klepschutters

^ci-a'ii V^

l^^t~J

Maandag l mei 2007: lste Bondswedstrijd bij

St.-Jacobus Rekhoven Lummen (Kampioen)

Donderdag 17 mei 2007: 2de Bondswedstrijd bij
St.-Amandus Spouwen (Koning & Koningm)

Maandag 28 mei 2007: 3de Bondswedstrijd bij
H. Sacrament Geneiken Lummen (Senioren)

Woensdag 15 augustus 2007: 4de Bondswedstrijd bij
St.-Franciscus Hulst Tessenderlo (Kampioene)

Klepschuttersgilden Verbond Genk
Zondag l april 2007 bij St. - Jozef Oud-Winterslag:

pte Verbondswedstrijd

Zondag 15 april 2007 bij St.-Antonius Congo-Bockrijck:

2de Verbondswedstrijd

Zondag 29 april 2007 bij St.-Hubertus Hemmen:

3de Verbondswedstrijd

Zondag 13 mei 2007 bij St.-Renardus Camerlo:

4de Verbondswedstrijd

Zondag 20 mei 2007 bij De Eendracht Gelieren:
5de Verbondswedstrijd

Zondag 17 juni 2007 bij St.-Barbara Winterslag: 6de Verbondswedstrijd

Zondag l juli 2007 bij St.-Renardus Camerlo: 7deVerbondswedstrijd

3-4-5 augustus 2007 bij St.-Antonius Congo-Bockrijck: 80-jarig bestaan

Zondag 30 september 2007: Vlaamse Gildedag van F VHS
Zondag 7 oktober 2007: Nat. Koningsschieten bij St.-Joris Kaulille

Verbond Lummen Klepschutters
Zondag 6 mei 2007 bij St.-Willebrordus Meldert: lste Verbondswedstrijd

Zondag 20 mei 2007 bij St.-Hubertus Goeslaar: 2de Verbondswedstrijd

Zondag 3 juni 2007 bij O.L.V. Kapel v/d Beukenboom: 3de Verbondswedstrijd

Zondag 24 juni 2007 bij St.-Tmdo Linkhout: 4de Verbondswedstrijd

Zondag l juli 2007 bij St.-Lambertus Laren: 5de Verbondswedstrijd

Zondag 5 augustus 2007 bij E.L.S. Gestel: 6de Verbondswedstrijd

Zondag 26 augustus 20Q7 bij St.-Jacobus Eversel: 7de Verbondswedstrijd



Zondag 10
Zondag 17
Zondag 19

Verbond Beringen KIepschutters

Zondag l april 2007: lste Bondswedstrijd bij St.-Lambertus Laren

Zondag 9 april 2007: 2de Bondswedstrijd bij E.L.S. Gestel

Maandag 15 april 2007: 3de Bondswedstrijd bij St.-Willebr. Meldert

Zondag 22 april 2007: 4de Bondswedstrijd bij St.-Joris Vorst

Zondag 29 april 2007: 5de Bondswedstrijd bij St.-Ludov. Paalstraat

Zondag 13 mei 2007: 6de Bondswedstrijd bij St.-Antonius Geenhout

Zondag 27 mei 2007: 7de Bondswedstrijd bij St.-Joris Brelaar

juni 2007: 8 ^Bondswedstrijd bij St.-Denijs Beringen
juni 2007: 9de Bondswedstrijd bij St.-Franciscus Hulst

augustus 2007: l Ode Bondswedstrijd bij St.-Tmdo Linkhout

Zondag

Zondag

Zondag

Zondag

Zondag

Zondag

Zondag

Zondag

Zondag

Zondag

Zondag

Zondag

Verbond Zand- & Leemstreek Klepschutters

Zondag l april 2007: lste Verbondswedstrijd bij
St.-Joris Munsterbilzen

Zondag 8 april 2007: 2de Verbondswedstrijd bij
St.-Gertmdis Beverst

Zondag 15 april 2007: 3de Verbondswedstrijd bij
St.-Kristoffel Munsterbilzen

Zondag 22 april 2007: 4de Verbondswedstrijd bij
St.-Rochus Geiïik

Zondag 29 april 2007: 5de Verbondswedstrijd bij St.-Jozef Spurk
6 mei 2007: 6de Verbondswedstrijd bij St.-Joris Waltwilder

13 mei 2007: 7de Verbondswedstrijd bij St.-Amandus Spouwen

20 mei 2007: 8ste Verbondswedstrijd bij O.L.V.Pr Eigenbilzen

3 juni 2007: 9de Verbondswedstrijd bij St.-Lutgardus Martenslinde

10 juni 2007: 10de Verbondswedstrijd bij St.-Niklaas Eigenbilzen
17 juni 2007: llde Verbondswedstrijd bij St.-Dominicus Termien

l juli 2007: 12de Verbondswedstrijd bij St.-Rochus Zutendaal

12 augustus 2007: 13de Verbondswedstrijd bij St.-JozefST Spurk

19 augustus 2007: 14de Verbondswedstrijd bij O.L.V. Zutendaal

13 augustus 2007: 15deVerbondswedstrijd bij St.-Blasius Rijkhoven

8 juli 2007: lste wedstrijd juweel bij St.-Martinus Munsterbilzen

5 augustus 2007: 2de wedstrijd juweel bij St.-Blasius Rijkhoven

Hoofdschuttersgilde van Brabant vzw
Zondag l april 2007: zomerschieting te Meensel

Zondag 15 april 2007: zomerschieting te Meensel

Zaterdag 12 mei 2007: lste ronde Brab. kampioenschap te Meensel

Zondag 13 mei 2007: zomerschieting te Halen

Zaterdag 19 mei 2007: 2de ronde Brab. kampioenschap te Meensel

Zaterdag 9 juni 2007: 3de ronde Brab. kampioenschap te Heme

Zondag 17 juni 2007: zomerschieting te Meensel

Zaterdag 23 en zondag 24 juni 2007: 4de ronde Brab. kampioenschap en Brabants gildefeest

te St.-Pieters-Kapelle

Zondag l juli 2007: zomerschietmg te Meensel

Zondag 8 juli 2007: zomerschieting te Meensel
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Inhoudstabel:
Blz. 3 - Woordje van de voorzitter

Blz. 4 - Woordje van de redactieraad

Blz. 5 - Opgegroeid onder de staande wip
Blz. 6 - Verzekering voor leden van de Federatie

Blz. 8 - Schuttersgilden zijn geen sportverenigingen
Blz. 12 - Cursus wapenmeesters FVHS

Blz. 14 - Europees Schutterstreffen 2006
Blz. 16 - Afscheidsrede Juan Graaft'Kint de Roodenbeke
Blz. 18 - Openingswoord van de nieuwe President van de EGS
Blz. 20 - 5de Gildedag te Maaseik
Blz. 23 - Koninklijke Handbooggilde St.-Sebastiaan-De Lieve Eeklo 600 jaar
Blz. 27 - Handbooggilde St.-Sebastiaan Bredene
Blz. 29 - Van schutten naar schieten en meer Volkscultuur

Blz. 32 - Koninklijke Sint-Jansgilde Thiewinkel 125 jaar
Blz. 37 - Schuttersgilde St.-Sebastiaan Schalbroek 350 jaar
Blz. 40 - Nieuws uit de verbonden

Medewerkers: Paul Stoop, Louis Drees, Herman Rousseau, Peter Ressen, Stan Krolicki, Frangois

Van Noten, Juan Graaf t' Kint de Roodenbeke, Prins Charles-Louis de Merode, Davy Ickx, Mamix

Degrande, Gerard Plaetinck, Pierre Mathijssen, Roger Nijs, Stefan Mechelmans, Davy
Versleegers, Pater Karel De Wilde, Femand Vanrobaeys.

Tijdschrift verschijnt driemaal jaarlijks
Abonnementsprijzen voor 2007

Binnenland: €6
Buitenland: € 10

Te betalen aan bank: K B C Nr. 735 - 0011 152 - 82
met vermelding van: "abonnement tijdschrift van vzw Federatie Vlaamse Historische
Schuttersgilden".

Abonnement dient vooraf betaald en kan elk moment ingaan met voortzetting, mits een opzeg van

drie maanden voor verstrijken van huidig abonnement.

6? p

Geef ons een seintje.................................. . ...wij houden van uw teksten om ze te publiceren.



Gildedag
Maaseik

Ontvangst op stadhuis

Eucharistieviering

%
Optocht

Genodigden

Tentoonstelling
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Optreden Afsluiten door burgemeester


