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WOORDJE VAN DE VOORZITTER

Beste vrienden,

Op dit ogenblik draaien de motoren van de Federatie op volle

toeren. Vooral de voorbereiding van de 8 gildedag te Gent

vraagt onze aandacht.

Er wordt druk over en weer gereisd naar Gent, wat voor onze

mensen uit Limburg toch een hele verplaatsing is.

Daarbij nadert het Europees Schutterstreffen in Kinrooi met

rasse schreden. Voorwaar wordt dit een zeer drukke periode.
Vergeten we ook niet, begin oktober, de Nationale

Koningsschieting in Lommel.

Ook hier is enorm aan gewerkt.

We weten het. Eenmaal eind augustus begint de molen te draaien
en valt pas stil half oktober.

Dit mag ons evenwel niet weerhouden om met zoveel mogelijk

gilden naar zoveel mogelijk activiteiten te komen.

We zouden het zeer spijtig vinden, moest de ene activiteit
concurrent zijn van de andere.

Per slot van rekening zijn het toch de leden van onze Federatie die zowat overal de touwtjes in handen

hebben en de kar voorttrekken.

Dat de gildedag doorgaat in Gent is geen toeval.

Oost-Vlaanderen is nog niet aanwezig in onze Federatie.
Dit is een uitgelezen gelegenheid om deze gilden hiervoor uit te nodigen.

Een paar gilden hebben zich reeds ingeschreven.

Intussen werden al vergaderingen gehouden in Sint-Denijs-Westrem en in Eeklo.

Zeer veel volk was er niet aanwezig, maar de kwaliteit was er wel,in die mate dat regio Oost-Vlaanderen
waarschijnlijk start in oktober.
Er zijn trouwens al liefhebbers die zich hierdoor hebben gemeld.

Daarom ook langs deze weg nogmaals een oproep om massaal aanwezig te zijn in Gent.
Help ons deze regio te overtuigen en ondersteun de mensen die de moed hebben om hiermede te starten.
Het programma loont de moeite en het doel heiligt de middelen.

Onze oprechte dank.

Paul Stoop



WOORDJE VAN DE REDACTIE

Beste lezers, gildeleden en sympathisanten,

Om dit boekje te realiseren, waren er plotseling veel moeilijkheden

met onze uitmsting. We kunnen toch stellen dat het zeker
(misschien iets later) bij u terechtkomt.

De redactie verontschuldigt zich hiervoor.

Er wordt niet stilgezeten in onze Federatie, zo kunt u lezen in het

woordje van de voorzitter.
Vermeldenswaard is zeker dat velen dagelijks bezig zijn. Denk maar

aan de talrijke geplogenheden die in een vereniging aan bod komen.

Zo zijn er mensen doende om een degelijke en mooie dvd te maken
zowel voor de jeugd (scholen) alsook voor de leden. Er zijn

gildebroeders dagelijks begaan met de uitbreiding, want nog steeds

niet alle schuttersgilden of schutterijverenigingen in Vlaanderen zijn

aangesloten. Ook dit tijdschrift heeft vele medeschutters aan het

werken gezet, dit allemaal om de Federatie van Vlaamse

Schuttersgilden in een presenteerbaar daglicht te brengen.

We willen u nu al even meenemen naar onze volgende locatie van de gildedag in 2009.

Op onze voorpagina ziet u de afbeelding van het wapenschild en het logo van de stad Gent, gevolgd door

een foto van het Gravensteen.

Het huidige Gentse stadswapen is van een zeldzame betekenisrijkdom. Het symboliseert de Maagd en de

Leeuw van Gent. De leeuw is wellicht ontleend aan het wapen van de Vlaamse graven, de kleuren zijn die

van de Gentse burggraven. De schildhouders zijn de Maagd en de Leeuw van Gent. Het benadrukt de

nauwe verbondenheid tussen Gent en de Vlaamse graven. De banier tussen de Maagd en de Leeuw

verwijst naar de functie van Gent als hoofdstad van het graafschap Vlaanderen. De tuin, een houten

omheining met hek symboliseert het stadsgebied. De wapenspreuk "trouw en liefde" vergezelt het

Gentse stadswapen sinds de 16de eeuw.

Het logo van Gent is de kern van de huisstijl van de stad.
Het bestaat uit de woorden "Stad Gent" en een illustratie van de drie Gentse torens: de Sint-

Baafskathedraal, het belfort en de Sint-Niklaaskerk. De twee golvende lijnen verwijzen naar de Leie en de

Schelde. Gent is immers ontstaan aan de samenvloeiing van deze twee rivieren.

Het logo alsook het stadswapen zijn wettig gedeponeerd, bijgevolg is het verboden deze te gebruiken

zonder toestemming van het stadsbestuur. Onze Federatie heeft toestemming verkregen om deze in ons
tijdschrift en in ons gildeboek te mogen gebruiken. Deze toestemming werd verleend door het

schepencollege en ons verstuurd op 24 juni 2009.

De redactie



VERTELLINGEN RONDOM DE HANDBOOG deel V

Waar wij in onze vorige bijdrage vertoefden in de verre Oudheid, gaan wij nu even verwijlen in de
periode der Middeleeuwen. Deze strekken zich uit vanaf het begin van de vijfde tot het einde van de

vijftiende eeuw na Christus. Ook hier is "een kleine greep uit die grote historische mand" natuurlijk

wederom het vaste gegeven.

Zowel de Merovingische vorsten (de eerste Frankische dynastie) als de Karolingers (deze volgden in 75 l

de Merovingers op), gebruikten gaarne de boog wanneer zij op jacht trokken. Maar om te vechten

gebruikten zij zelden de bogen. Zo is geweten dat Karel Martel (676-741), in zijn strijd tegen de

Saracenen (lees: Muzelmannen of Arabieren) die hij in 732 in Poitiers verpletterde, zijn soldaten nog liet

vechten met zware lansen en zwaarden die niet zo licht hanteerbaar waren. Het is maar in de
verordeningen van keizer Karel de Grote (742-814) dat het verplicht was dat iedere soldaat uitgemst werd

met een lans, een schild en een boog met twee koorden en tevens met twaalf pijlen.

Het waren de Noormannen of de Vikings, die de bogen echt tot een, als het ware, dagdagelijks wapen
"vulgariseerden" en dit vooral tijdens hun verovertochten tussen de 9de en de l lde eeuw (na Christus).

Het eerste grote militaire optreden van deze mannen deed zich voor bij de bestorming van de

vestigingstoren aan de ingang van de grote bmg van Parijs: dit gebeurde in 885-886. De avond voor de

definitieve aanval schoten de Noormannen, boven een rond de grote stadspoort, zoveel stenen en pijlen af
dat de Parijzenaars dachten dat er een zwermbijen over hen heen kwam. De Parijse soldaten trachtten zich

tot het uiterste te verdedigen, maar konden tegen de overmacht van de Noormannen en hun oorlogstuig

niet op. Deze slag is natuurlijk in alle geschiedenisboeken uitvoerig beschreven, maar mooi daarbij is dat

er bijna altijd verwezen wordt naar de grote moed waarmee de Parijse inwoners en soldaten zich

verdedigden en hoe zij, vlak voor zij na de inslag van de dodelijke pijl ter aarde vielen, hun ogen nog

richtten naar de toren "alsof zij hem vergiffenis vroegen, omdat zij hem niet meer konden verdedigen".

De grote aanvoerder van de Noormannen was toen Siegfried en hij zou zijn mannen het volgende hebben

toegesproken: "Dappere mannen, omsingelt dit bolwerk en verdedigt u met uw boog en pijlen. Dat
iedereen ook stenen aanbrengt en dat iedereen voldoende pijlen afschiet!" De belegerden verweerden zich

dapper, schoten ook honderden en honderden pijlen af, maar konden niet beletten dat een van hun

dappere aanvoerders, namelijk bisschop Gozlin, zelf een uitmuntend boogschutter, gedood werd. Zij

waren even uit het lood geslagen, maar herpakten zich toen zij zagen dat een neef van de bisschop,

namelijk pastoor Ebles van Saint-Germain, zijn boog spande en met één pijl de stuurman trof van een
boot die nieuwe Noormannen aanvoerde in zijn richting en tevens in de richting van de stadspoort die ook

hij mee verdedigde. Doch stilaan kregen de Noormannen de bovenhand en werd Parijs geplunderd. Het is

maar nadat de Noormannen "de hele provincie van Parijs, als het ware even mochten lenen" om ze totaal

te plunderen en dit ook deden, dat zij de onmiddellijke buurten van Parijs met mst lieten.



Een slag waarin de boogschutters ook van zeer groot belang waren, is zeker de slag van Hastmgs in 1066.

Vanuit Normandië staken de Noormannen de zee over: zij wilden kost wat kost Engeland veroveren.

Willem de Veroveraar was hun aanvoerder en lukte er in Harold II in Hastings te verslaan en dit mede

door de grote inzet van zijn boogschutters. De Engelse boogschutters gebruikten daar bogen van 1,50
meter lang. Zij zouden tevens hoezen op zich hebben gedragen om de bogen in te steken, alsook vrij grote

kokers voor de pijlen,( helaas heb ik geen afbeelding van deze zaken kunnen vinden; ik beveel me dan

ook ten zeerste aan bij hen die er toch een of ander van zouden hebben en ik zal de onkosten gaarne

vergoeden). De boogschutters van Willem de Veroveraar lieten een massa pijlen op de Engelsen

neerkomen; deze trachtten zich te beschutten achter hun omheiningen of gewoon achter hun schilden.

Doch de aanvallende boogschutters, de Noormannen, waren handig en geslepen genoeg om dicht bij de

verstekelingen te geraken, schoten in het wilde weg honderden pijlen af, trachtten zelfs zoveel mogelijk
tegenstanders "in de ogen te schieten" - waarin zij wonderlijk slaagden! - en dit was mede de oorzaak van

de nederlaag der Engelsen. Hun aanvoerder, Harold II, werd door een pijl gedood en toen ook zijn twee

broers dodelijk getroffen werden, lieten de resterende Engelsen alles in de steek en trachtten zo goed

mogelijk weg te geraken. Velen onder hen waren er zeer erg aan toe en konden de winnende

achtervolgers niet ontkomen; praktisch allen

werden door de Noormannen tot het uiterste toe

getergd en nadien gewoon afgeslacht. De

Noormannen hebben daar zoveel mogelijk bogen

en de daarbij horende tassen, pijlen en hun

kokers, trachten te verzamelen om mee naar (het
toenmalige) Frankrijk te nemen.

Een andere bekende veldslag is die rondom het

Normandische Beaumont in 1125. Het Engelse

leger had op hun schepen een groot aantal
paarden meegebracht die bereden werden door

boogschutters. Zij stormden vooruit en wisten zo

voortreffelijk te chargeren en te schieten, dat ze

de vijandelijke cavalerie van Beaumont, in een

minimum van tijd, tot een tiende herleidden.
Dit was in feite de eerste veldslag waarin

overduidelijk werd bewezen tot wat zelfs

boogschutters te paard in staat waren. Toen de

Engelsen een tweede aanval waagden om de

overblijvende Noormannen te verslaan, dropen
deze laatsten tot de laatste man onverwijld af!

In 1138 wilde Lodewijk VII de stad Poitiers
bestraffen omwille van een paar excessen die er hadden plaatsgehad. Op eigen kosten had hij een groep

samengesteld van ruiters, boogschutters soldaten uit de 8ste eeuw en kruisboogschutters; hij wilde de
stad kortom totaal vernietigen. Schouder aan schouder liet hij een boogschutter, een kruisboogschutter

enz. naast elkaar marcheren, maar uiteindelijk liep dit niet zo goed af. Een kruisboogschutter had o.a.

meer plaats nodig om zijn boog te spannen en stoorde daardoor dikwijls de gewone boogschutters naast

hem. Zij namen het natuurlijk niet, regelmatig een stoot of een duw te krijgen, juist op het moment dat ze

de pijl wilden wegschieten. Een handboogschutter kon tot twaalf pijlen per minuut afschieten; dat kon een
kruisboogschutter natuurlijk niet bewerkstelligen. Kruisboogschutters hadden meer tijd nodig om hun

boog te spannen, zodat zij na een poos; daadwerkelijk moesten "achterblijven" waardoor de

vooropgezette militaire formatie uit elkaar kwam te vallen. Zowel de Engelsen, de Franken als de

Merovingérs ondervonden vanzelfsprekend dat de kruisboog een meer geducht moordend wapen was, al

was hij niet zo gemakkelijk te hanteren als een gewone handboog. De kmisboog woog veel zwaarder en

was daardoor dikwijls al een last op zich voor de schutter en hij was bovendien veel duurder in aanmaak

of in aankoop.
6
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Omwille van zijn praktisch altijd moordend treffen, werd in 1139 het gebruik van de kruisboog door het

Concilie van Lateranen verboden "tenzij men oorlog voerde tegen de ongelovigen" - lees: tegen de

Turken of de Saracenen. Ondanks het pauselijk verbod, werden door Richard Leeuwenhart en de Franse
koning Phillippe August de eerste compagnieën kruisboogschutters opgericht. Paus Lmocentius III

herhaalde dit verbod, maar de boogschutters legden het verbod naast zich neer en zagen er niet tegen op

om in meerdere oorlogen of veldslagen de kruisboog met evenveel liefde tegen hun christelijke broeders

te gebruiken. Helemaal niet omwille van pauselijk verbod, maar wel omwille van de storende negatieve

uitwerkingen van de kruisboog, bleven de Engelsen vasthouden aan hun handbogen. Zij wisten maar al te

goed hoe gemakkelijk een gewone boog kon ingezet worden tegen de aanvallers uit het bergachtige

Schotland of tegen de Galliërs. Natuurlijk zagen de Engelsen wel de gevolgen van het inzetten van de

kruisbogen in het leger en daarom is het niet te verwonderen dat zij er toe overgingen, dit ook omwille

van het feit dat hun eigen soldaten er niet goed weg mee wisten, om vreemde kruisboogschutters in hun
rangen te nemen. Zo lees ik, in het tijdschrift Cronycken, dat vanaf 1369 Vlaamse en Brabantse

kruisboogschutters de meerderheid vormden in het

Engelse leger op het vasteland, maar ook in andere
huurlingenlegers, tot zelfs in Italië toe! Het is wel

zo dat de Engelsen zelf, sinds het regeren van

Eduard I vanaf 1272, veel meer gebruik maakten

van de lange handbogen, zelfs de schutters te
paard gebruikten de lange bogen uiteindelijk meer

dan de korte.

Zij die bogen vervaardigen, stonden meestal goed

aangeschreven: zij moesten zelfs geen militaire
plichten vervullen omdat zij, juist door hun stiel,

er voor zorgden dat de echte soldaten goed konden

vechten met degelijke wapens. Deze wapenmakers
konden vele zaken zelf bepalen: zij mochten de

houtsoort kiezen, evenals het soort hoorn en de

pluimpjes. Rond 1100 woonden de meeste
bogenmakers in Parijs rondom de "Porte Saint-

Lazare" en men gebruikte daar voor de bogen

meestal het hout van de taxusboom of van grote

heesterstmiken en voor de pijlen nam men
hoofdzakelijk essenhout. ledere liefhebber mocht

toen nog bogen maken: zo weten wij o.a. uit een

oorkonde van paus Johannes XXII dat in 1319 de

pastoor van Montségur, die tevens ook dienst deed

in het leger, een zeer bekwame bogenmaker was.
Meestal was de maker zelf ook schutter en deze

twee hoedanigheden liepen wel eens door elkaar.

Zo weten we o. a. dat een zekere Li Flegiers in

1202 van de koning zes pond kreeg voor het vervaardigen van pijlen en tevens 18 zilveren penningen
voor zijn dienst als handboogschutter in het koninklijke leger.

Lange tijd was er een onderscheid in waardering tussen de Franse en de Engelse schutters. De Franse

schutter stond niet zo hoog in aanzien: hij werd meestal aangeworven vanuit het gewone volk en uit een
categorie die "nog wel wat wilde bij verdienen "of "die eens een avontuurtje wilde beleven" of "die een

opgelegde gevangenisstraf op deze manier wilde uitboeten". De Engelse schutter werd hoger geacht: in

Engeland waren de wetten trouwens heel anders. Daar moest, op het einde van de twaalfde eeuw, iemand
die nogal wat landerijen of vee bezat, ipso facto een boog en enkele pijlen bezitten.



En op 26 januari 1335 vaardigde koning Eduard III uit dat "een welgesteld iemand" zeker een dolk, een

boog met voldoende pijlen en ook een mes moest bezitten; zijn onderdanen moesten zich enkel een boog

weten aan te schaffen. Het is misschien niet zo mooi om zeggen, maar dat de Engelsen tegenwoordig nog
veel van wapens houden, heeft hier wellicht zijn oorsprong gekend! Sommige historici beweren dat de

Engelse boog in de 14de eeuw, een boog van vijf voet lang maar zeer licht in gewicht, zeker in verband
met zijn doeltreffendheid mag vergeleken worden met de latere geperfectioneerde musketten van de

moderne tijd. Het is dezelfde koning Eduard III die in 1337 het schieten met de handboog als het ware tot

een volkssport verhief. En in verband hiermede is het zeker van groot belang even op het volgende te

wijzen: is het niet rondom deze tijd, zo tussen 1320 en 1360, dat wij ook in onze toenmalige Vlaamse

streken heel veel schutterijen zien ontstaan? De verbindingen tussen Engeland en het toenmalige
Frankrijk waren zeer frequent, maar de invloed van het Franse rijk strekte zich ook reeds uit tot in onze

streken. Wanneer wij bovendien weten dat wij, op kerkelijk gebied, toen nog zeer afhankelijk waren van
Franse bisschoppen - o.a. van Reims - en van abdijen - o.a. van Saint-Amand les Eaux- is het niet

moeilijk om in te zien dat "het ontstaan van onze schutterijen" een grote voedingsbodem vond binnen de

kerkelijke broederschappen, confréries, parochies en diens meer. Zelfs zien wij dat er, binnen dezelfde

jaren, reeds mooie wedstrijden en tornooien plaatsvonden: kijk o.a. maar naar Gent, Diest, Leuven,

Aardenburg, Doornik, Ath, Antwerpen enz.
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Het zou de moeite lonen, denk
ik, hier een uitgebreider studie

rond te maken. Ik zou dit wel

gaarne doen, maar de tijd

ontbreekt mij daartoe.
Bovendien: ik heb aangaande

dit alles natuurlijk heel wat
gegevens; zoals ik er voor
bovenstaand artikel enkele

gevonden heb in de leerrijke

uitgave de "Cronycken" van

de Antwerpse Schuttersgilde

Den Crans en dit van de hand

van schrijver en historicus

Willy Baeke. Doch ik weet
maar al te best dat ik "niet alle

gegevens" in mijn bezit heb en

dat er nog veel meer

wetenschappelijke werken

moeten zijn waarvan ik op

heden het bestaan nog niet

ken. Daarom nog maar eens

mijn oproep: wie kan mij

daarbij helpen? Wie bezit er
boeken of studies over het

ontstaan van de verschillende bogen en pijlen? Wie wil die even aan ons uitlenen? Of over de gilden en

de schutterijen in het algemeen? Alle gegevens over het ontstaan van alle gilden zijn altijd welkom en

daarom reeds hartelijk dank bij voorbaat!

Maar... u kan de hele redactie van dit tijdschrift gelukkig maken door zelf eens een studie of een artikeltje

over dit onderwerp te schrijven en te bezorgen. Ook al onze lezers en schutters- ofgildevrienden zullen

dit van harte weten te waarderen. Ook daarvoor een welgemeende dank bij voorbaat.

Pater Karel



WIJZIGING VZW-WET

Door de wet van 6 mei 2009, verschenen in het Belgisch Staatsblad van 19 mei, werden enkele

administratieve vereenvoudigingen voor vzw's aangebracht.

l) Voorheen was elke vzw verplicht een kopie van het ledenregister neer te leggen op de griffie van de

rechtbank van koophandel. Door genoemde wet is deze
verplichting afgeschaft. Zoals in het verleden blijft het nog steeds

verplicht dat op de zetel van de vereniging door de raad van

bestuur een ledenregister wordt bijgehouden, vermeldend de naam,

voornaam en woonplaats van de leden. In dit register moeten ook
alle beslissingen van toetreding, uittreding of uitsluiting door

toedoen van de raad van bestuur worden ingeschreven binnen 8

dagen na kennisgeving van de beslissing.

Deze wet legt wel een bijkomende verplichting op aan de vzw's:

op mondeling of schriftelijk verzoek van de overheden,

administraties en diensten moet de vereniging toegang verlenen tot
het ledenregister en/of afschriften of uittreksels ervan verstrekken.

2) Elke wijziging in de raad van bestuur, het dagelijks bestuur, de personen gemachtigd om de vereniging

te vertegenwoordigen en de commissarissen moest en moet nog steeds verplicht worden neergelegd en

gepubliceerd. Indien het een rechtspersoon betreft, moest voorheen naast de naam, rechtsvorm en adres
ook het btw-nummer vermeld worden. Dit is gewijzigd en voortaan moet het ondememingsnummer

vermeld worden. Uiteindelijk slechts een kleine wijziging, want het ondememingsnummer is hetzelfde als

het btw-nummer, maar een O ervoor.

3) Ook inzake de oproeping tot de algemene

vergadering is er een wijziging. De wet bepaalde dat

de oproepingsbrief diende vergezeld te worden van de

agenda. In de nieuwe wet is er niet langer sprake van

oproepingsbrief, maar wel van oproeping. Dit betekent

dat er naast de gewone brief, ook andere

communicatiemiddelen kunnen aangewend worden,

zoals bv. e-mail- Zelfs mondelinge oproeping is

mogelijk, maar wel af te raden, omdat het bewijs van

oproeping moeilijk te leveren is.

Francais Van Noten



SINT-TRUDO OPITTER VIERT FEEST

Ter gelegenheid van het 400-jarig bestaan van schutterij Sint-Tmdo Opitter was de eerste activiteit het

koningsvogelschieten op paasmaandag. Deze dag werd gestart met het afhalen van uittredend koningspaar
Lambert Thielens en Nanda Renette. Deze stonden de schutterij op te wachten aan het cultureel centrum

"Itterdal" te Opitter. Na traktatie op een hapje en een drankje in de cafetaria vervoegde het koningspaar

de rangen en marcheerde de schutterij in optocht terug naar het schutterslokaal en schietterrein.

Bij aankomst vond de eedaflegging plaats
van liefst vijf nieuwe leden en dit onder

belangstelling van schutters alsook leden

van het stadsbestuur van Bree. Kandidaat-

leden legden er de eed afzonder kepie

met de hand aan het vaandel en de sabel

op de schouder, dit in aanwezigheid van

vaandrig, commandant en koningspaar.
De laatste stap van de eedaflegging was

de overhandiging van de kepie aan de

nieuwe leden, ditmaal door de schepen

van cultuur. Deze handeling symboliseert
de officiële aanvaarding als lid van de

schutterij.

Vervolgens werd de koning ontlast van het koningszilver, dat het jaartal 1609 vermeldt op zowel de

koningsvogel als een zilveren schild, dat nog steeds gedragen wordt door de koning bij elke optocht in

uniform. Het 400-jarig bestaan is gebaseerd op voornoemde j aarvermelding.

Na dit gebeuren werd naar aloude traditie geschoten op een houten vogel. Na twee uren strijd en ongeveer
honderd schoten was het verdict gevallen en werd Eddy

Bleyen gekroond tot nieuwe koning.

Op 19 april trokken onze schutters naar zustervereniging

Sint-Catharma Beek (Bree) voor het uitschieten van de

schaal van Groot-Bree, dit is een wedstrijd voor drietallen.

Eerst werd geschoten op blokjes van 1,5 cm3 en later op
blokjes van l cm3. Uiteindelijk legden de schutters van

Sint-Tmdo Opitter het laken, maar ondanks dit verlies

bleef de stemming optimaal.

De schutters van Sint-Trudo Opitter hopen op een gezellig

en succesvol schuttersseizoen en kijken uit naar de
officiële huldiging in het najaar door het stadsbestuur van

Bree.

Auteur: Wendy Maes.

Tekstcorrectie en aanvulling: Jacky Verheyen
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Gert

Het Provinciaal Hoofdverbond der Karabijnschuttersgilden Limburg richt ieder jaar 4 wedstrijden in

voor al de Limburgse Schuttersgilden.

Na 3 schietingen is de strijd nog ongemeend spannend, 12 ploegen strijden nog voor de titel van
"Provinciaal kampioen". De ploegen zijn mooi verdeeld onder de deelnemende verbonden. Twee

gilden zijn zelfs nog vertegenwoordigd door 2 ploegen, nl. St.-Amandus Spouwen en St.-Joris
Munsterbilzen.

Ieder jaar wordt er op een willekeurige wedstrijddag geschoten voor een wisseltrofee "het Juweel".

De wisselbeker wordt gegeven aan de winnaar van de ploegenwedstrijd van die dag.

De beker is aangekocht bij de start van bovenvemoemd verbond. Dat is nu 55 jaar geleden en nog
geen enkele gilde heeft het gepresteerd om 3 jaar achter elkaar deze prijs te winnen waardoor deze

mooie beker voor altijd in hun bezit blijft.

Naast de ongemeen spannende strijd tussen deze ploegen wordt er voor de individuele schutter of

schutster iedere wedstrijddag ook een competitie ingericht.

De foto's spreken voor zich, de winnaars glunderen met hun overwinning.

<SNltmaaI ^t ÏQiniï^

Lisette Claes, Provinciaal kampioen

St.-Jacobus Eversel

St- Jan Thiewinkel, winnaar van het Juweel
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Verschillende prijswinnaars samen, waaronder vooral 3 van links, Provinciaal keizer

Torn Luyten, naast hem Provinciaal koningin José Cops, de volgende is Provinciaal koningin

Sandra Castro en helemaal rechts, Provinciaal koning Bart Broux .

Ook onze senioren laten zich van hun beste kant zien en het zijn zeker niet de jongste onder de

senioren die met de hoofdprijs gingen lopen.

<@iltit?aal

Links ziet u Gabrielle Schreven, veelvuldig winnares van het verbond

Beringen en Lummen, vandaag als primus " Provinciaal senior dames

Emiel. Vanroy staat trots naast haar als "Provinciaal senior heren".

Ontbreekt nog de Provinciaal kampioen, maar die zal pas gekend zijn op de laatste wedstrijd op

15 augustus a.s. bij St.-Anna Mellaer in Lummen.

Je kan de rangschikking, foto's en andere wetenswaardigheden bekijken op onze website,

www.pvksslimburs.be. Verdere links: www.verbondlummen.be , www.genkerverbond.be

Mark Demulder
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OPENING 't SJÖTTEHEUKSKE ST.-HUBERTUS MANESTRAAT

Vijf jaar geleden kreeg schutterij St.-Hubertus Manestraat

kogelvangers, omdat hun schietveld gelegen was in een natuurgebied.

Een tijdelijke maatregel, want er moest binnen het gemeentelijk

ruimtelijk structuurplan gezocht worden naar een nieuwe locatie in
recreatiegebied. Dit gebied is gevonden op de Bredenreinstraat nabij

het kerkhof van Molenbeersel. Op deze locatie zijn nu de drie

Molenbeerselse schutterijen verenigd, zijnde St.-Hubertus Manestraat,

St. Martinus Grootbeersel en St. Lambertus Molenbeersel.

Na vele maanden van hard werken heeft St. Hubertus Manestraat, op
het stuk grond dat de drie

schutterijen in erfpacht

hebben, een eigen
clublokaal neergezet.

Maar een schutterslokaal zonder naam is eigenlijk ook maar

niets.

Zo werd aan de leden gevraagd om een toepasselijke naam

voor het lokaal te zoeken.
Op paasmaandag tijdens het jaarlijkse koningschieten

stemden de leden voor een nieuwe naam van het clublokaal.

Met een verschil van amper twee stemmen kreeg de naam 't Sjötteheukske de voorkeur.

f

Zaterdag 16 mei 2009 was de officiële opening
van 't Sjötteheukske.

Na het maken van de groepsfoto en een kleine

optocht was het tijd voor de gebruikelijke
toespraken.

Burgemeester Hubert Brouns van de schuttersgemeente Kinrooi, die acht schutterijen telt, mocht het lint

doorknippen waarna de proost van de schutterij, priester Rudy Buytaert, de kantine (in)zegende.
Na het officiële gedeelte konden de vele aanwezigen de kantine bezichtigen en genieten van een hapje en

een drankje. Het was een gezellig samenzijn dat tot in de vroege uurtjes uitliep.

Hopelijk kunnen we met onze vereniging nog vele gezellige schuttersuren doorbrengen in 't
Sjötteheukske.

Iedereen die onze gezellige kantine wil bezoeken, kan terecht op de Bredenreinstraat 10

3640 Molenbeersel - Kinrooi.

Luc Baens

Schutterij Sint-Hubertus Manestraat
Foto:Theo Leenders
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PETER JAME, KONING DER KONINGEN

Sinds de heroprichting van schutterij Sint-Dionysius Opoeteren in 1953 is het een traditie om jaarlijks

"een koningsden" te plaatsen voor de nieuwe koning van de schutterij, waarbij leden en naaste buren

meehelpen bij het aanbrengen van allerhande

versieringen aan en bij de woonst van de nieuwe

koning. Na het plaatsen van de den, is het evenzo
traditie dat de koning de leden van de schutterij

alsook buren, vrienden en kennissen trakteert op
drank en/of hapjes. Dit jaar was het Peter Jame

die de koningstitel opeiste en zich liet vergezellen

door koningin Jacqueline Stieners.

Enkele weken later behaalde Peter Jame opnieuw

een titel, namelijk deze van bondskoning. Dit is

een wedstrijd onder alle regerende koningen van

de aangesloten schutterijen van schuttersbond

Maas en Kempen.

Enkele dagen later stuurde Leon Moors, secretaris

van de schutterij te Opoeteren, volgende mail naar
de aangesloten schutterijen:

"Beste schuttersvrienden,

Naar aanleiding van het feit dat onze koning

afgelopen zondag bondskoning werd hebben we

gisterenavond nog een tw eede den naast onze

koningsden geplant en nog eens goed gefeest. Het

begint de koning een aardig duitje te kosten,

maar aangezien heel wat nieuwsgierige
bezoekers even halt houden en tegelijkertijd in

de bloemenzaak een bloemetje kopen, ziet het
er naar uit dat zijn beide titels hem geen

windeieren leggen. Bij deze legt hij natuurlijk

zelf heel wat druk op zijn schouders voor het

komende Europees Schutterstreffen. Hij

behoort misschien niet tot de favorieten maar

is zeker kandidaat.

De secretaris,

Leon Moors
ir
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De secretaris zat duidelijk niet verlegen om een grap,

want de bij demail gevoegde foto met twee
koningsdennen bleek uiteindelijk een getrukeerde foto

te zijn (dezelfde den in spiegelbeeld en op de originele
foto bij geplakt!). Wel is het waar dat dit jaar een grote
en dikke koningsden uit de grond is gerezen naast de

woning van de nieuwe koning. Bovendien klopten
enkele enthousiaste leden bijkomend vijf kilogram

nagels in de den om de koning te beletten de den om te

zagen alvorens het verstrijken van zijn ambtsperiode.

Het is niet duidelijk of Peter Jame de oprit naast de
woning nog kan benutten in geval hij ook de titel

behaalt van Europees schutterskoning.

Auteurs: Leon Moors en Jacky Verheyen

Foto's: Magriet Willems
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KONINGSSCHIETEN TE HOOGSTRATEN
JACQUES ROOS SCHIET TWEEDE MAAL KONING

Hoogstraten, 01 juni. Geflankeerd door een blakende zon verzamelen de Hoogstraatse gildeleden zich in

het gildehuis. Zij vervoegen er de verschillende genodigden, vertegenwoordigers van zustergilden en
overkoepelende verenigingen zoals de Federatie van Vlaamse Historische Schuttersgilden en de Hoge

Gildenraad der Kempen. Na een welkomstdrankje begeeft het gezelschap zich in stoet doorheen de stad

Hoogstraten.

Voorafgegaan door het befaamde vendelkorps de Gelmelzwaaiers, stopt de stoet voor de pui van het

stadhuis alwaar de heer burgemeester en heren schepenen worden afgehaald, een oude traditie. In hun

gezelschap marcheert de lange stoet naar het schietterrein waar de twintig meter hoge schutsboom enkele

dagen eerder werd opgesteld.
Eens ter plaatse worden de aanwezigen door de hoofdman, Jef Servaes, gebrieft. De konings schieting te

Hoogstraten heeft plaats om de zes jaar en is gebonden aan vrij oude reglementering die haar wortels

terugvindt in de vroege middeleeuwen. Enige markante punten zijn doordat de gevestigde koning drie

voorkeurschoten krijgt, er geschoten wordt in volgorde van toetreding in het gilde en dat dit volgnummer

op de schoen geschreven wordt. Verder kan het koningschap alleen geschoten worden door mannelijke
gildebroeders die minstens vijf jaar eerder hun eed aflegden.

De schieting wordt daarop geopend door de heer burgemeester die het rijke gildeleven in het land van

Hoogstraten trots benadrukt. Na zijn ereschot volgen nog de ereschoten van de heren schepenen, de

voorzitter van de Federatie, Paul Stoop, en de opperhoofdman van de Hoge Gildenraad der Kempen,
Theo Arts. Na deze officiële opening kregen alle genodigden de kans op een initieel schot. Hierdoor
wordt de koningsbeurs rijkelijk gevuld. Slechts één genodigde schutter, de koning van het Sint-Jorisgilde

van Meerle, weet de gegeerde j eneverkallen te raken. Een gelukkig schot brengt hem twee flessen jonge

Bokma op.

Eens een vijftigtal genodigden hun schot gewaagd bedden, kan de belangrijke schieting beginnen. De

koning is binnen het gilde een sleutelfiguur. Het belang van zijn functie is immens groot. Vandaar ook de

nodige spanning die zulk een schieting met zich meebrengt.

Meteen laat de ontslagnemende koning, Jacques Roos, zijn intenties duidelijk zien. In zijn

voorkeurschoten mist hij tot driemaal toe op een haar na de

mooi getooide koningsvogel. Dit heeft tot gevolg dat alle

schutters dienen aan te treden voor de eerste schietronde.

Onder gespannen blikken worden alle schoten door de

aanwezigen gekeurd en gewogen. Sommigen schieten er

meters naast, anderen missen slechts op een haar na wat met de

nodige oooh's en aaah's gepaard gaat. Marc Bleys weet als

eerste de koningsvogel van de staak te wippen. Een voltreffer

doet de vogel naar beneden duikelen en dat onder luid gejuich

van de toeschouwers.

Gildebroeders en gildezusters worden pas echt euforisch na

ook een gelukkige voltreffer van Jacques Roos, de

ontslagnemende koning. Meteen is het spanningsjuk van de

gildeschouders gelicht. Met verbetenheid strijden de overige

schutters nog voor de troostprijs.
Na de eerste ronde hebben slechts twee schutters de

koningsvogel afgeschoten. In een kort onderhoud met de
hoofdman laat Marc Bleys weten dat hij geen ambitie heeft
voor de koningstitel. Hij ontvangt de bierprijs en kroont zich

daarmee tot 'bierkoning' van het gilde.
MarcBleys Bierkoning
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Daarop wordt Jacques Roos officieel tot koning gelauwerd. Onder luid applaus wordt hem de

koningsmantel en de zilveren koningsbreuk temg omgehangen. Nadat het vendelcorps hem vereerde met
de prachtige uitvoering van het vredeslied kunnen de aanwezigen eindelijk de nieuwe koning feliciteren

met zijn tweede ambtstermijn.

In een korte toespraak dankt de hoofdman nog even alle

aanwezigen voor hun komst en de Heer voor het goede

weer, waarop het prompt begint te regenen. In
versnelde pas stoomt de stoet naar het gildehuis waar

alle aanwezigen kunnen genieten van een uitgebreide
receptie met rijkelijk stromend blond koningsbier van

8°. Meerdere aanwezigen laten zich door het zware

bier verrassen en bevinden zich vrij snel in het

koninkrijk der beschonkenen. Dit komt natuurlijk de

feestelijke pret ten goede.

Na de uitgebreide

receptie volgt nog Huldiging koning
een traktatie van het gilde aan alle gildeleden en ereleden. Ontelbare

gaar gebakken
kippenbillen worden

verorberd. Omstreeks

middernacht sluit de

gildekamer vermoeid

haar deuren. Met een

tevreden gevoel blikken,

een dag later, allen terug

op deze geslaagde dag.
Met Jacques Roos heeft

Hoogstraten een
voortreffelijke koning

die zich op uitmuntende

wijze weet te kwijten

van zijn taken. Niet

Feest achteraf alleen de schutterij

wordt door hem met kennis geleid, hij staat ook altijd met de

nodige Feest achteraf verantwoordelijk in voor het onderhoud

van de doelen en bijhorende tuin.

Na deze tweede termijn kan hij zich binnen zes jaar tot keizer

schieten en vervoegt hij hiermee zijn twee voorgangers, Jos
Schrijvers en Luc Anthonis. In Hoogstraten is het stilaan een
traditie dat koningen zich steevast tot keizer schieten. Het zij

hem gegund Het nieuwe koningspaar

J. Servaes hoofdman
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't ZUIDWESTLAND LEEFT

HANS VAN BOCKSTAEL NIEUWE VOORZITTER VAN 't ZUIDWESTLAND

Op 13 mei 2009 werd aan Germain Beemaert op een passende wijze hulde gebracht, Germain die

problemen had met de gezondheid, had een stap opzij gezet. Het bestuur bedankte Germain voor zijn 25

jaar dienst en bood hem het erevoorzitterschap aan. Er werd geen voorzitter voorgedragen en iedereen
van het bestuur was verkiesbaar. Hans Van Bockstael, al 20 jaar hoofdman van de schuttersgilde Sint-

Sebastiaan Beselare, werd in gesloten stemming met meerderheid van stemmen verkozen als nieuwe

voorzitter van het verbond. Het bestuur pakte uit met gedurfde initiatieven: een breuk voor het verbond en

vernieuwde bondschietingen. Ook aan de keizerschieting werd er gesleuteld.

BESTUUR 't ZUIDWESTLAND
Voorzitter: Hans Van Bockstael, Sint- Sebastiaan Beselare

Secretaris, penningmeester: Herman Rousseau, leper Willem Teil
Ondervoorzitter: Lucien Vanneste, Sint-Sebasüaan Woesten

Vaandrig: Raphaël Marysse, Sint-Sebastiaan Vlamertinge

Hoofdcommissaris: Hendrik Deman, Sint-Joris Stavele

Commissarissen: Pol Pover, Willem Teil Diksmuide, Kurt Glorie, Sint-Joris Oost-Vleteren, Johny

Vandorpe, Sint-Joris Reninge, Alain Rondelé, Sint-Joris Rousbrugge
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NIEUWE BREUK VOOR HET VERBOND 't ZUIDWESTLAND

Zoals zoveel tradities in de schutterssport heeft het verbond nu ook zijn

eigen breuk. Op de voorzijde van deze breuk staan alle keizers en

winnaars van het kampioenschap vanaf het 50-jarig bestaan van het
verbond (1982). Het bestuur bedankte ook de medewerkers en de

Federatie van Vlaamse Historische Schuttersgilden, de Vlaamse overheid

en Minister Bert Anciaux voor hun ondersteuning met een vereeuwigde
gravure. De breuk zal ieder jaar door de keizer en de kampioenenploeg

gedragen worden.

't ZUIDWESTLAND KROONT ZIJN KEIZER

Op het terrein van
Sint-Sebastiaan

Woesten werd op l
juni de keizersschieting georganiseerd. De koningen

van de verschillende gilden schoten over drie ronden
naar de "gaai van eer". In de tweede ronde kon

Pieter-Jan Nuytten van de Sint- Sebastiaansgilde

Beselare de vogel neerhalen. Het Zuidwestland was

dan ook fier om de keizer de nieuwe breuk van het

verbond om te hangen. De nieuwe keizer mag

volgend jaar de koningen ontvangen in zijn gilde.

KONINGSSCHIETING WE S T-VLAANDEREN

Ieder jaar mogen de deelnemers van het West-Vlaams j eugdcriterium het seizoen afsluiten met een

koningsschieting. Een 50-tal j eugdschutters streden een harde kamp. Bij dejuniores viel de vogel zeven
maal en uiteindelijk was het Chelsy Deswarte van Sint-Joris Stavele die het erelint in ontvangst mocht

nemen. Bij de scholieren kon Kevin Koekoekx van Sint-Sebastiaan Blankenberge als enige de vogel

neerhalen.

HENDRIK DEMAN KONING VAN WEST-VLAANDEREN

In de namiddag werd er gestreden voor de

"koningstitel West-Vlaanderen" in open tornooi.

Honderd schutters namen deel aan de strijd. Zeven

schutters slaagden erin om de koningsvogel neer te
halen. Hendrik Deman van de Sint-Jorisgilde Stavele

slaagde erin om de vogel tweemaal te treffen en werd

als opvolger van Mamix Pemeel tot nieuwe koning van
West-Vlaanderen gekroond. De schutterssport West-
Vlaanderen dankt zijn glorie aan de vele scholen die de

handboogsport in het hart droegen.
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Deze foto symboliseert de algemene interesse van de jeugd na de wederopbouw door de verwoestingen
van de oorlog 1914-1918.

NIEUWE WIP ST.-SEBASTIAAN IEPER

De dubbele
30 j aar lang
vernieuwing

wip op het Esplanadeplein staat er niet meer!

werd er geschoten op deze wip, maar de laatste jaren waren er veel problemen en was
een noodzaak. De dubbele wip voldeed niet meer aan de normen voor de veiligheid en er

^ , • werd beslist om een nieuwe enkele mast te plaatsen.
)a.«;

Op 29 maart werd de nieuwe parel aan de kroon gehuldigd

en het vernieuwde bestuur voorgesteld, jong en dynamisch,
wat heel wat perspectieven biedt voor de toekomst. Deze

gebeurtenis werd op een nieuw kunstbord vastgelegd. Het
unieke bord werd als prijs verschoten op zondag 19 juli
2009. Het verbond 't Zuidwestland feliciteert de

bestuursploeg met de wip in een prachtig kader. Na de

receptie mochten de leden van de eeuwenoude Sint-

Sebastiaansgilde (1302) aantreden voor de wintervogel.

KAMPIOENSCHAP 't ZUIDWESTLAND

Op 21 juni 2009 werd het kampioenschap van het Zuidwestland

georganiseerd. De Sint-Sebastiaansgilde uit Beselare, moest als
uittredend kampioen de spits afbijten. Dit jaar was het de Sint-Jorisgilde

uit Boezinge die de beste prestatie van de tien finalisten neerzette en na

21 jaar nog eens de titel binnenhaalde met 46 punten.
Proficiat!

Hans van Bockstael
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REÜNIE VAN DE GILDEN VAN HET LAND VAN RYEN

Het regiobestuur van het Land van Ryen organiseerde op zaterdag 4 april een samenkomst voor alle

gilden welke tot die regio behoren, met de bedoeling om kennis te maken met de aanverwante gilden uit
de andere verbonden. De Sint-Sebastiaansgilde van Haacht stelde haar lokaal ter beschikking en van elke

gilde werden 3 a 4 gildeleden uitgenodigd. De voorkeur ging uit naar de hoofdmannen en koningsparen,
in gildekledij met koningszilver en andere attributen.

En het werd een succes: 17 gilden waren aanwezig, vertegenwoordigd door 64 gildebroeders en

gildezusters. Van de Confederatie van Historische Schuttersgilden waren aanwezig Den Crans van

Aloude Schuttersgilden van Antwerpen, Kon. Moed en Eendracht Sint-Sebastiaangilde Lier, O.-L.-
Vrouwegilde Kolveniers Kalmthout, Mechelse Kolveniersgilde, Kolveniersgilde St.-Christoffel Merksem

en de Kon. St.-Sebastiaansgilde Schoten. Het Verbond van Sint-Jorisgilden was vertegenwoordigd door
Sint-Joris Hoogstraten en Sint-Joris Minderhout. Voor de Hoofdschuttersgilde van Brabant waren er de

Sint-Sebastiaansgilden van Meensel-Kiezegem, Schaffen, Dilbeek, Sint-Brixius-Rode, Waanrode, Neder-

over-Heembeek en Haacht, de O.-L.-Vrouwgilde van Heme en de Sint-Hubertusgilde van Bekkevoort.

Iets na de middag arriveerden de eerste gildeleden en er werd meteen vlot met elkaar kennisgemaakt,

mede dank zij het aangeboden glas schuimwijn, dit alles onder een stralend voorjaarszonnetje. Nadien

werden allen verzocht om plaats te nemen in het gildelokaal, waar de regiovoorzitter Jan Severeyns
iedereen welkom heette en toelichting gaf over de regio Land van Ryen. Zowel de naamgeving, de

samenstelling, als het bestuur werden toegelicht aan de hand van een korte presentatie.

Daarna was het de beurt aan Stan Krolicki die de Federatie van Vlaamse Historische Schuttersgilden in al

haar facetten toelichtte, gaande van het ontstaan, de doelstellingen, de voortdurende groei, de regio's met
de verschillende verbonden die er deel van uit maken, het bestuur, de venvezenlij kingen tot de

vooruitzichten voor de nabije en zelfs al verdere toekomst. Dit was de uiteindelijke bedoeling van deze

reünie: de Federatie dichter bij de verschillende gilden brengen, op een andere wijze dan de jaarlijkse

gildedag.
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Na dit ernstige deel was er tijd voor een meer ontspannend gedeelte en kon er kennisgemaakt worden met

enkele schietdisciplines. Den Crans had een stand kruisboogschieten opgesteld, handboogschieten op doel
kon bij Sint-Sebastiaan Schoten, terwijl de Mechelse Kolveniers de gelegenheid boden om met

luchtkarabijn op liggende wip te schieten.

Handboogschieten op staande en liggende wip kon natuurlijk op de aanwezige accommodatie van de

Sint-Sebastiaansgilde van Haacht. Er was dus voor elk wat wils en daar werd dankbaar gebruik van

gemaakt om kennis te maken met elkanders wapen. /

Al vlug was het 17.30 uur geworden en tijd om af te sluiten. De leden van de Haachtse gilde hadden

gezorgd dat er nog broodjes en koffie waren voor elk, zodat alle aanwezigen met een goed gevulde maag,
maar vooral tevreden over deze kennismakingsnamiddag huiswaarts keerden.

Francais van Noten 22



KONINGSSCHIETING BIJ DE
SINT-SEBASTIAANSGILDE VAN HAACHT

Op 21 mei 2009, Ons-Heer-Hemelvaartdag, werd bij de Haachtse gilde, naar driejaarlijkse gewoonte,

gestreden voor de titel van koning, de hoogste eer bij de gilde. De schieting gebeurde volgens de oude

geplogenheden zoals die al jaren worden toegepast.

Om 14.30 uur vertrok de gilde op de Markt naar het gildeterrein, begeleid door de Koninklijke Fanfare

Sint-Adriaan. Daar aangekomen, werd er driemaal rond de wip gestapt. Volgens de overlevering zou dit

zijn om de kwade geesten te verdrijven.

Vervolgens bevestigt de uittredende koning de koningsvogel, gemaakt uit een beuken blok van 20 op 6

cm, op de gesleten spil van de staande wip. Dit gebeurt onder de plooien van de gildevlag zodat de andere
gildebroeders niet kunnen zien hoe vast dat de vogel wel wordt gezet door het open wringen van de

gespleten spil, wat meteen bepalend is voor het aantal rake schoten nodig om de vogel te doen vallen.
Alleen de ouderman is getuige van dit gebeuren en staat de koning bij met zijn wijze raad. Eens de

staande wip terug is rechtgetrokken, doet de koning afstand van de koningsbreuk die hij drie jaar lang met

fierheid heeft mogen dragen en hangt die symbolisch aan de wip, samen met de konmginnemantel en

kroontje van de koningin. De pastoor, de burgemeester en de voorzitter van de fanfare mogen elk drie

ereschoten doen, waarna de uittredende koning zijn laatste voorrecht mag laten gelden en drie schoten
naar de felbegeerde vogel mag doen. Daarna brandt de strijd pas echt los wanneer alle gildebroeders ieder

om beurt, in volgorde dat zij tot de gilde zijn toegetreden, de vogel gaan bestoken met hun pijlen.

Niemand weet hoeveel voltreffers de koningsvogel moet incasseren alvorens hij naar beneden tuimelt. Bij
elk raak schot schuift de vogel een beetje naar omhoog en de spanning blijft tot het einde en hij

uiteindelijk naar beneden valt.

Dit jaar was het niet anders. Na 10 treffers

steeg de spanning ten top, want alle
gildebroeders zagen duidelijk dat nog één of
twee rake schoten nodig waren om de vogel te
doen tuimelen. Uiteindelijk was het Paul

Wouters die met een juist gericht schot een

einde maakte aan de strijd en de titel van

koning behaalde.

Blijheid alom, niet het minst bij de koning en
zijn kersverse koningin. De koningin kreeg de

koninginnemantel omgehangen en het
kroontje op haar hoofd, terwijl de koning de
zilveren koningsbreuk werd overhandigd, die hij met fierheid drie jaar lang zal dragen als ambassadeur

van zijn gilde.

De uittredende koningin had nog een bloementuil voor haar opvolgster en elke gildezuster had 2 flessen

schuimwijn meegebracht. Deze werden vlug ontkurkt zodat alle aanwezigen konden meevieren met de
gilde en haar nieuw koningspaar, terwijl de kerkklokken feestelijk luidden. Nadien trok de gilde in stoet

naar de kerk voor een korte plechtigheid met nog enkele lovende woorden van de pastoor voor de nieuwe

koning.
Tot slot werd een bezoek gebracht aan de plaatselijke herbergen en werd er verder gevierd tot de late (of

vroege) uurtjes.

Fran^ois Van Noten
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DE KONINGSBREUK VAN DE HAACHTSE GILDE

De koningsbreuk dateert van 1640. Geen wonder dus dat hij een stukje geschiedenis van de gilde

meedraagt; daarom deze beschrijving van de koningsbreuk.

De breuk is samengesteld uit een ketting bestaande uit 16 Bourgondische vuurslagen, een borstplaat met

onderaan de koningsvogel, een mgplaat en verschillende koningsschilden. Elke koning vond het een hele
eer om die titel te behalen en hing dan ook een zilveren schildje met de nodige inscripties aan de breuk.

De borstplaat is een groot zilveren medaillon met versieringen in reliëf waarin een afbeelding van de

gemartelde Sint-Sebastiaan staat. In een tak van de boom

hangt een kleine losse papegaai aan een haakje. Op het

zilveren medaillon staan de zilvermerken: vooreerst een

,V3 J^^^^PI^^BR^^SBBB^^^^B handje, de stempel van Antwerpen, en daarnaast de stempel
van de zilversmid. Hierdoor weten wij dat de breuk werd

gemaakt door Josse (JQOS, Joost) Lesteens, deken van de
Antwerpse zilversmeden van 1625 tot na 1640. Het oudste

koningsschildje vermeldt: "PEETER VAN NVFFEL
CONINCK 1640". De gilde kende rond die jaren een

bloeiperiode dankzij notaris Wets die een belangrijke rol
speelde in Haacht. Het verslagboek, eveneens van zijn
hand, dateert ook uit 1640.

De rugplaat verbeeldt het wapen van de kruisvaarders, het

zogenaamde j emzalemkruis, bestaande uit 4 kleine kruisen

en l groot kruis. Aan deze mgplaat is een koningsschild
bevestigd van "IAN MERTENS CAPPITYN VAN DE
HANTBOGHGULDE IN 1717 EN CONINCK IN JAER
1717". Hieraan hangen nog twee kleinere vergulde
schildjes. Op de voorzijde van beide schildjes staat het

wapenschild van de gilde: een vos en een bijenkorf met
opschrift "GASTE ET CAVTE", wat zo veel betekent als

sluw en spaarzaam. Op de achterzijde van deze schildjes staan respectievelijk de voorstelling van
"S.REMIGP/S", patroonheilige van Haacht, en van "ONSE LIVRA" (O.-L.-Vrouw). Er hangt ook nog

een derde schildje aan, maar er wordt sterk aan getwijfeld of dit wel origineel is, dan wel eerder door een
ijverige hoofdman later aan de breuk werd toegevoegd. De inscriptie "STEPHAN WETS - Koninck

MCDXXXDC" versterkt deze twijfel omwille van het gebruikte lettertype en het jaartal (1434). De gilde
bezit beschrijvingen van de koningsbreuk daterend van 1913, 1930 en 1955, waarin dit schild niet is

opgenomen.

Onder aan de borstplaat hangt in zwaar massief zilver de koningsvogel met een kroontje en opgeheven

vleugels en gezeten op een tak. Aan deze tak hangen 3 kleine zilveren handbogen. Verder zijn er nog een
34-tal zilveren koningsschildjes, die de verschillende koningen aan de koningsbreuk hebben bevestigd, de

ene met al wat meer tekst dan de andere. Eerste opmerkelijke vaststelling: de koningsschieting vond niet
om de drie jaar plaats zoals nu het geval. In de keure uit 1430 staat dat de "gesellen gemeenlick

vergaderen selen met haere boghen om den papegay te schieten, jaerlicx des sondaeghs voor
Assencidach" (Hemelvaart). Wij kunnen natuurlijk niet met zekerheid zeggen in hoeverre dit reglement

werd toegepast en er jaarlijks koning werd geschoten. Evenmin weten wij of elke koning een
koningsschildje aan de breuk heeft bevestigd, maar het oudste schildje dateert van 1640 en de volgende

zijn van 1645, 1659, 1661, om dan een sprong te maken naar 1686, 1688 en 1698.
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Volgens de beschrijvingen van 1913, 1930 en 1955 was er in 1643 ook een koning "JAN DOX

CONÜ^CK 1643", maar dit schildje bevindt zich niet meer aan de breuk. Er is dus geen regelmaat temg

te vinden in de frequentie van het koningsschieten. Begin van de 18de eeuw zet deze trend van

onregelmatigheid zich verder.

Meest in het oog springende schild uit deze periode is dat van "DEN KOENINCK PEETER TYS A°
1686 IN DUBBELE KOENINCK A° 1688". Op de keerzijde blijkt dat hij een goede schutter was, want
"ENDE HEEFT NOCH DRY GVLD TOT DEN WINPEL VEREERT DEN DERDEN KEER CONINCK
1717 CONDMCK DEN VIRDEN KEER 1722". Op de voorzijde van het schildje staan een passer, een
winkelhaak en een tmweel gegraveerd, zodat mag gesteld dat hij iets te maken heeft met de bouw. Over

het beroep van sommige andere koningen zijn er aanduidingen te vinden op het schildje, zo bijvoorbeeld
op dat van "IAN SERVRANCX CONÜ^CK 1701 SMIT VAN SYNE STIEL" waar een aambeeld op de
voorzijde prijkt. Ook "P.VAN HAECHT KONING VAN DE GUILDE VAN HAECHT EN
RAETSHEER 1816" vermeld zijn beroep. Andere merkwaardigheid uit die periode is dat er voor 1717

twee schildjes aan de breuk hangen: naast hoger genoemde Peeter Tys, ook "GILLAM DERBOVEN ALS

HOOFDMAN 1717". Wij veronderstellen dat dit een schildje is dat hij er hoofdman heeft aangehangen
en niet als koning.

Van 1726 tot 1816 zijn er geen konings schildj es. Over de reden kunnen wij alleen maar gissen, maar

waarschijnlijk kende de gilde toen een kalme periode. Na 1816 is het weer wachten tot 1839 en dan tot

1862 en 1871 om namen van koningen temg te vinden: deze drie laatste hebben geen eigen schildje aan

de breuk gehangen, maar hun naam gegraveerd op een bestaand schildje. Vanaf dan komt er een
regelmaat in de koningsschietingen: na 5 jaar (1876) en na 4 jaar

(1880), is er vanaf dan tot 1913 elke drie jaar koningsschieting.
Enkel de jaren 1901 en 1904 ontbreken. De strafste en oudste

koning vinden wij in die periode. "GUILL.ASSELBERGHS-
STAES, DEKEN DER SENT SEBASTIAENSGILDE VAN
HAECHT GEBOREN IN 1818 KONING GESCHOTEN IN 1898"
had de gezegende leeftijd van 80 jaar toen hij de koningsvogel naar

beneden haalde.

Na W.O. I was er opnieuw een mstperiode (alleen een schildje van
1921 is aanwezig), maar vanaf 1930 is er opnieuw volle activiteit

met enkel een onderbreking tijdens W.O. II., dit onder impuls van
"JORIS LAMBRECHTS HOOFDMAN DEKEN DER GILDE ST
SEBASTIAAN HAACHT KONINGSVOGEL GESCHOTEN IN
1930 1939 1952 1958 1962" en op de keerzijde "OPPERDEKEN
VAN BRABANT EN HOOFDMAN VAN GEWEST HAACHT
1955". Hij heeft zich dus 5 maal tot koning geschoten, maar lukte

nooit om dit drie maal op rij te doen en keizer te worden. Hiervoor

was het wachten tot Cyriel Theys in 1994, 1997 en 2000 driemaal
na elkaar koning van de gilde werd en meteen de eerste keizer van

de Haachtse gilde.

Nog een laatste anekdote van "FRANS STROOBANTS KONING
1936": tijdens de 2de Wereldoorlog had hij de koningsbreuk in zijn
bezit, maar toen hij op de vlucht moest voor de Duitsers, durfde hij

de breuk niet meenemen. Hij heeft hem dan maar verstopt onder

een houtmijt. Bij zijn temgkeer in Haacht, was zijn eerste werk

natuurlijk gaan kijken of het
sieraad nog aanwezig was, en gelukkig maar. Met trots heeft hii ons tientallen keren dit verhaal verteld.
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Europees Schutterstreffen
Kinrooi, 28-29-30 augustus 2009

EGS-secretaris bezoekt Kinrooi

Op donderdag 12 febmari bracht Peter-OlafHoffmann, de algemene secretaris van de Europese

Gemeenschap van Historische Schuttersgilden (EGS), een bezoek aan Kinrooi om de nodige afspraken te
maken in verband met het Europees Schutterstreffen dat op 28, 29 en 30 augustus 2009 zal worden

georganiseerd in Kinrooi. Dan zullen meer dan 600 schutterijen uit gans Europa aan de Vlasbrei te

Molenbeersel strijden voor de titel van Europees schutterskoning en -prins!

Samen met EST-voorzitter Hubert Brouns, ondervoorzitter Peter Ressen, de regio 4-secretaris van het
EGS Stan Krolicki en pr-verantwoordelijke Hubert Van Eygen werden de voorbereidingen voor dit groots

folkloristisch evenement besproken met Peter-OlafHoffmann.

Vervolgens werd nagegaan op welke manier de vergadering van het presidium en de plenaire vergadering

van de EGS zullen geïntegreerd worden in het programma van het Europees Schutterstreffen. Er werd

beslist dat het presidium zal vergaderen op vrijdag 28 augustus om Hu in De Spaanjerd te Ophoven.

Vervolgens zal vanaf 13u30 de plenaire vergadering worden georganiseerd in de tot vergaderzaal

omgebouwde sportzaal te Molenbeersel.

Tijdens deze plenaire vergadering zal eerst een voorstelling worden gegeven van de diverse facetten van

het EST-feest. Daarna zal uitleg worden gegeven over de manier van buksschieten zoals dat in onze regio

wordt gedaan. Als apotheose worden een aantal schutters en schuttersvrienden gedecoreerd. Tijdens de
daaropvolgende investituur in de Sint-Leonarduskerk te Molenbeersel zullen een aantal onder hen

opgenomen worden in de Orde van de Heilige Sebastiaan in Europa.

Na afloop van de vergadering keerde een tevreden algemeen secretaris terug naar Keulen met de belofte
dat hij aan de organisatie van het EST zijn volle medewerking zal verlenen!

Meer info?

Hubert Van Eygen, 089/700305, hubert.vaneygen( )/kinrooi.be
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EEN DAGJE UIT IN REGIO HASSELT-BELGIË

Hasselt: klein maar fijn...
Mooi afgelijnd door een groene gordel,

ligt het vrij kleine Hasselt in het
Belgische Limburg. Ja, het is klein, maar
het heeft alles in zich om een

aantrekkelijk stadje te zijn. Het is de
stad van de mode, stad van het groen,
stad van de smaak, stad van de

beroemde Virga-Jesse Feesten, maar het
is vooral de stad van het Heilig Paterke

van Hasselt.

Een bezoek aan Hasselt, zonder een bezoek

aan het Heilig Paterke, is geen volwaardig

bezoek: dan heeft men Hasselt niet gezien

en is men vooral de ziel van Hasselt

voorbij gelopen. Het Heilig Paterke, dat in
2003 werd zalig verklaard - daarom zegt

men wel eens ondeugend: het Heilig
Paterke kreeg in Rome zijn zaligheid! - ligt

begraven in een mooie grafkapel, direct
naast de kerk van de paters Franciscanen-

Minderbroeders in de Minderbroedersstraat

19 3500 Hasselt. Deze grafkapel is

dagelijks open van 7 uur tot 19 uur. Het
daarbij aansluitend museum is open van 10

uur tot l lu45 en van 13u30 tot 16 uur.
In de Onthaalmimte kan men, bij het

verlaten van het geheel, allerlei

devotionalia en vooral noveenkaarsen

vinden ter ere van de zalige Valentinus,
maar men vindt er ook allerlei van andere

heiligen. OPLETTEN: op alle Belgische
feestdagen en tussen Kerstmis en 2 januari

daaropvolgend, blijven het museum en de

Onthaalruimte gesloten.

Eetgelegenheid is er bij de Paters
Minderbroeders op dit adres niet, maar
vlakbij kerk en grafkapel vindt men een

tiental eetcafés en restaurantjes naar

eenieders beurs. Het centrum van de stad

ligt op loopafstand.
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FVHS BUSCHOLmG WAPENMEESTERS

Het is alweer 5 jaar geleden dat de eerste wapenmeesters hun getuigschrift ontvangen hebben. Hoog tijd
dus om een en ander bij te sturen. Gezien de drastische ontwikkelingen van de wapenwet en het nieuwe

decreet leek het interessant om deze toelichting voor al onze wapenmeesters te geven.

Commissaris Marc Geerits werd bereid gevonden om deze toelichting van de wapenwet te verzorgen,

terwijl Peter Ressen, secretaris van onze Federatie, het decreet

voor zijn rekening zou nemen. Tussen beide sprekers werd er een

korte pauze ingelast.

Er lieten zich, voor deze bijscholing, 78 wapenmeesters

inschrijven, wat ongeveer 70% van het aantal wapenmeesters
uitmaakt. In het lokaal van de schutterij St.-Martinus Niel-bij-As

(verbond Maas en Kempen) werden de wapenmeesters
verwelkomd door Stan Krolicki, lid van de commissie vorming
van de Federatie van Vlaamse Historische Schuttersgilden.

Daarna was het de beurt aan commissaris Geerits, die in een

boeiende powerpointpresentatie de huidige stand van de

wapenwet toelichtte. Wij onthouden de onderstaande

nieuwigheden:

• Occasioneel schieten: (bv. de schepen van cultuur of sport die

tijdens het koningsschieten een ere schot wil lossen, of een

persoon die vooraleer lid te worden kennis wil maken met

onze wapens).

• Uitlenen van vuurwapens (bv. onder de leden, gebruik

van de gildewapens).
• De buksschutterijen zijn niet langer vergunningsplichtig,

behalve de leden die een eigen buks in privaatbezit hebben.

• De klepschutters moeten wel een sportschutterslicentie
bezitten.

• De vereenvoudiging van de registratie in de
schietstanden.

Peter Ressen, secretaris van de Federatie, had het dan

uitgebreid over de licentie van de sportschutter. Welke

formaliteiten er dienen vervuld te worden, zowel voor de

voorlopige- als voor de definitieve licentie, wat het

schuttersboekje inhoudt, waarvoor het dient en ten slotte

hoe de licentie jaarlijks dient gevalideerd te worden.

Na het vragenuurtje kregen alle aanwezige wapenmeesters

dan de verlenging van hun getuigschrift tot 2013.

Met dank aan commissaris Geerits en Peter Ressen werd

deze namiddag gesloten met de mededeling dat in het

najaar er opnieuw een cursus voor wapenmeester zou

georganiseerd worden.
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INSCHRIJVINGEN: De inschrijvingen gebeuren ter plaatse, na de uiteenzetting, bij het voorleggen van

het getuigschrift.

GETUIGSCHRIFTEN: Alle
wapenmeesters dienen hun getuigschrift

mee te brengen, zodat dit kan verlengd
worden tot 2013.

VOORWAARDEN VOOR
OCCASIONEEL SCHIETEN:
• Meerderjarig zijn

• Maximaal eenmaal per jaar
• In een erkende schietstand
• Onder begeleiding

• Schietstand levert de dagkaart af in 3

exemplaren

UITLENEN VAN VUURWAPENS:
• Vier voorwaarden

- De ontlener is gerechtigd

- Voor de duur van de activiteit

- Enkel voor die activiteit

- Mits schriftelijk
akkoord (indien uitlener

niet aanwezig is)
• Schriftelijk akkoord
(model: zie op onze website)

Ook noteren we de 8ste

gildedag van onze Federatie in

Gent op zondag 27 september
2009.

Verzekering

U kunt uw leden en de gilde

laten verzekeren via de
Federatie. Alle informatie kunt

u vinden op de website van de
Federatie:

www.vlaamseschuttersgilden.be onder Actueel, Algemeen. U kunt ook daar alle nodige documenten

downloaden.

Stan Krolicki
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SCHUTTERSFOLKLORE
(van zeer lang geleden)

In de gilde komt men nogal wat uitspraken en folklore tegen.
Vandaag hebben we het over het "schieten" in de gilde.

Het werkwoord "schieten" is een zeer bijzonder werkwoord, uiteraard ook in het gildewezen. Men kan er

alle kanten mee op.

De bliksem schiet door de lucht,

het bloemetje schiet uit, de knop

schiet van een broek, de riem
schiet er af, het konijn schiet

weg, de vijs schiet er af, enz... enz...

Ook bij de mensen is het werkwoord

schieten van grote betekenis. De mens

schiet nog meer dan dat ge zou denken.

Wij schieten met spek. Wij schieten in een lach. Wij schieten in een Franse colère. Wij schieten een preek

af. Wij schieten er vanonder. Wij schieten er in. Wij schieten er uit. We laten onze beste vriend schieten

en er zijn nog veel meer voorbeelden die me op dit ogenblik niet te

binnen schieten.
Maar nu komt het bijzonderste:

Wij schieten ook op de wip!

Dit is geen gezegde, maar realiteit!

Wij schieten naar de vogeltjes op de wip met pijl en boog.
Toen ik de eerste keer onder de wip stond, werd ik bijna draaierig

van de hoogte. Mens toch. Zevenentwintig meter hoog en daar

moest mijn pijl naar toe. Ik keek vol bewondering naar al deze

schutters, zeer bewust van hun waardigheid, met pijl en boog in hun

hand, de wip aan het bestuderen.
Pak ik de linker of pak ik de rechter?
Ze deden het met een flair alsof ze het land gingen redden. Allerlei

soorten mensen waren er bij de schutters. Van alle klassen waren ze

en tijdens de schieting werd er absoluut geen onderscheid gemaakt.

Er waren dokters, brouwers, pachters, de burgemeester, de koster en

allerlei werkvolk. Ook de pastoor deed mee. Hij schoot alsof zijn

leven er van afhing. Er waren zelfs pastoors die koning werden.

Sommige pastoors waren de mening toegedaan dat het
"wipschieten" heel goed samenging met de pastorale ernst en de

zedigheid. Straf hé!
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Het is gekend dat schutters dikke "stoefers" zijn. Zij liegen dat ze het zelf geloven. Daarom moeten ze dit

ook niet gaan biechten. Zij die het minste punten schieten zijn de grootste stoefers.
De grootste "krabbers" hebben in hun leven al minstens vijf keer de hoge vogel, en tien zijden en nog

meer kallen afgeschoten. Weliswaar zeer lang geleden. Zo lang dat ze niet meer weten waar het was en
wanneer.

Een schutter liegt vooral wanneer hij "bosman" is. Bosman zijn, betekent dat men tijdens de schieting

geen enkel punt of prijs heeft gehaald.

Als zo een schutter met lege handen en een volle maag bier thuiskomt, dan zouden we eens moeten

kunnen luistervinken aan de deur en het gesprek tussen beide huisgenoten aanhoren.

Zij: " Wel, niets geschoten zeker?"

Hij: "Jawel, maar een onnozelheid".

Zij: "Laat eens zien".

Hij: "Ach mens, de moeite niet waard om het mee te brengen. Ik heb ze onderweg aan de klein

mannen gegeven".

En daarmee was de eer van de schutter gered en mevrouw was er fier en gemst op. Ik heb ooit eens horen
vertellen dat sommige schutters hun vogels verkochten aan een "bosman". Achter de haag werd dan

onderhandeld over een fles jenever of een fles lambik. Zo kwam de "bosman" zonder affronten thuis en

mocht hij de volgende zondag opnieuw een deel van zijn pree gaan verschieten. Ze deden goede zaken

beweerden de kwatongen. Maar naar kwatongen mag men niet luisteren, stond er in de catechismus.

Dikwijls werden de vrouwen niet toegelaten op een schieting. Schrik voor ongelukken noemde men dat.

Ik denk evenwel dat er andere ongelukken konden van komen wanneer er schoon vrouwvolk op de weide

kwam. Sommige schoten niet, maar werden zelf geschoten. Een pijl recht door het hart en niet op een

houten vogel.

Zou het daarom zijn dat Cupido uitgebeeld wordt met pijl en boog?
Dan spreken we nog niet van de onderlinge concurrentie...

Ongelukken gebeuren toch. Een pijl die op iemand zijn hoofd terechtkwam, was

geen uitzondering. Hoe later het werd, hoe gevaarlijker. De schutters waren
evenwel zo slim om nooit hun naam op de pijl te zetten. Alléén geheime tekens

die enkel de eigenaar van de pijl kende. Kwestie om niet aangewezen te worden ^

als dader van het ongelukkig schot en alzo te moeten opdraaien voor de kosten.
Zo een pijl was meestal van niemand, of de pijl kwam zo ineens uit de lucht gevallen.

Telkens er een vogel werd geschoten, werd dit schot vergezeld van het nodige vocht. En hoe later het
werd... Zelfs, de bosman betaalde een rondje, omdat hij den "hoge" had geschoten. Of bijna toch!

De boog mag niet altijd gespannen staan, zegde men dan. Maar sommigen hadden al hun centen
opgedronken en "wisten niet meer van welk hout nog pijlen te maken".

En of het feest was toen ze thuis kwamen ...

Uit een "oude doos".

Paul Stoop
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50ste KONING BIJ DE JONGE SCHUTTEMJ UIT
MAASMECHELEN

Op zondag 7 september 2008 hiel schutterij Sint- Monulphus & Gondulphus 2 haar jaarlijkse
koningsvogelschieting. Dit koningsschieten vond opnieuw plaats in besloten kring.

Om 13 u3 O verzamelden de leden in uniform aan de kantine op het schietterrein voor de optocht door

de nabijgelegen woonwijk en dit onder begeleiding van de lokale Politie van Maasmechelen. Het

vertrek van de optocht kon niet op het voorziene uur aanvangen wegens fikse regenbuien. Ook

tijdens de optocht nadien gingen de hemelsluizen regelmatig open.

Er waren veertien heren, ouder dan zestien jaar, die streden om de koningstitel. Ondanks de vele

raken schoten van de schutters duurde het onverwacht lang alvorens de houten vogel viel. Het was
uiteindelijk Tim Snyders die na liefst 464 schoten de vogel naar beneden wist te halen en zich

koning 2009 mag noemen.

Voor de zeventienjarige Tim is dit een eerste titel. Voor De Jonge Schutterij was dit al de vijftigste

koning. Tim is tot op heden een niet geüniformeerd lid maar daar zal volgend jaar verandering in

komen. Samen met zijn vriendin Joyce Maesen vormen zij het koningspaar 2009.

Na het eten van een barbecue werd de strijd begonnen voor de titel vanjeugdkoning. De

koningsvogel werd volledig eigenhandig vervaardigd door de jonge Bram Hulsbosch ( zijn vader

was voorheen schrijnwerker). Omwille van het late aanvangsuur werd de strijd bij de jeugd beslecht

in het schemerdonker. Er kwam zelfs een straallamp aan te pas om de houten vogel te verlichten. De
ontknoping bij de jeugd kende een onverwachte wending. KristofVerheyen en Jordy Heymans

losten ongeveer gelijktijdig een schot met de luchtkarabijn, maar de vogel viel niet af. Bij het

opnieuw laden van deze karabijnen voor de volgende twee schutters viel de vogel plotseling toch

naar beneden. Omdat niet duidelijk was wie het laatste schot afvuurde, werden zowel Kristofals

Jordy aangeduid als jeugdkoning.

In het duister kwam zo een einde aan een mooie schuttersdag. Proficiat aan de laureaten.

Jacky Verheyen
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DE KONINKLIJKE ST.-JORISGILDE VORST vzw

R/GB/A/0 556.352

Aan de hscrjan De Wit
Voorzitter van de karabijmchutteragiitJe
"Siilt-lwis Vor&t" vzw uit Laakdal
Begijnenwimung 7 a
ayao TISSSËNDERLU

26 januari 2IX»

MijnhfCT df Voory.itler,

U heeft om de titel "KONINKUJK" •»erztx"ht ten gunste van uw

Ik heb de eer u te laten weten dat het de Koning bcliaagd heeft op
uw vuraoek in te paan.

Het offidStie brevet dat de beslissing van de Vorsl bekrachtiRl, s»)
u duur de Gouverneur van uw Prcwineie bezorgd warden.

Met htx^ach<ing<

Deze gilde vierde in 2008 haar 50-jarig bestaan,zie

nummer 15. Met fierheid kondigen zij aan dat hun gilde

vanaf 26 januari 2009 de titel "KONINKLIJK" mag
voeren .

Dit besluit werd hun medegedeeld door het Hoofd van

het Departement Rekwesten Chantal Cooreman.

Chantal COOREMAN
Hoofd van het Departement Rekwesten

De gilde met hun erkenning

HEEMDAG 2009

ZATERDAG 3 OKTOBER
Provinciehuis Antwerpen, Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen

Van dorp tot stad
De relatie tussen stads- en plattelandsmentaliteit

De jaarlijkse heemkundige studie- en ontmoetingsdag vindt dit jaar plaats in de provincie

Antwerpen. We buigen ons over de relatie tussen stad- en plattelandsmentaliteit en gaan na of de

verstedelijking voor de teloorgang van het platteland zorgde. In de voormiddag geven sprekers Peter
Stabel en Arme Winter elk voor hun eigen tijdsperiode een toelichting over deze problematiek in het

auditorium van het provinciehuis. In de namiddag wordt het provinciehuis verlaten voor een geleid

bezoek aan het ecomuseum Tuminum-Volksmuseum in Deume en het aanpalende Sint-

Fredeganduskerkhof.

U kan inschrijven voor de 'Heemdag 2009' door uw organisatie, naam en contactgegevens te faxen,

te mailen of per post te versturen vóór 21 september 2009 naar Heemkunde Vlaanderen vzw, Huis

De Zalm, Zoutwerf5, 2800 Mechelen, Tel. : +32(0)15/20.51.74, Fax : +32(0)15/20.54.23, e-mail:

info@heemkunde-vlaanderen.be. U kan ook online inschrijven via de website: www.heemkunde-

vlaanderen.be
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De deelnameprijs voor deze dag, alles inbegrepen zoals in het programma vermeld, bedraagt 30

euro per persoon. Wie enkel deelneemt aan het voor- ofnamiddagprogramma betaalt 12 euro per

persoon. Deelnemers moeten het juiste bedrag overmaken op rekeningnummer 068-2218590-33 op
naam van Heemkunde Vlaanderen vzw, met de vermelding 'Heemdag 2009' en de naam van de

deelnemer(s).

PROGRAMMA

9u 15 Onthaal met koffie
lOuOO Welkomstwoord door Fons Dierickx, voorzitter Heemkunde Vlaanderen vzw

Toelichting thema door Karel van den Bossche, voorzitter Heemkunde Gouw

Antwerpen vzw
10ul5 Lezing 'Toen Vlaanderen nog verstedelijkt was: dominantie van de stedelijke "way

oflife" in de middeleeuwen en de vroege nieuwe tijd' door Peter Stabel, hoogleraar

middeleeuwse geschiedenis. Universiteit Antwerpen, Centrum voor
Stadsgeschiedenis

l luOO Intermezzo: volksvertellers van de Heemkundige Kring Scilla

l lulO Lezing 'Het dorp in de stad? Plattelandsvlucht, verstedelijking en

migratienetwerken in de lange negentiende eeuw (1750-1914)' door Anne Winter,

postdoctoraal onderzoeker FWO Vlaanderen verbonden aan de VUB
11 u5 5 Intermezzo: volks vertellers van de Heemkundige Kring Scilla

12u05 Middagmaal
14u00 Bezoek aan Tuminum-Volksmuseum en het Sint-Fredeganduskerkhof (alternatief

bij regenweer: Zilvermuseum Sterckshof)

16u30 Slotzittmg in het provinciehuis met uitreiking van het Jozef Weyns-eremerk en het

Joachim Beuckelaer-eremerk, gevolgd door receptie

Presentatie: Eva Van Hoye, coördinator Heemkunde Vlaanderen vzw

LUNCH

Het middagmaal wordt geserveerd in de arrondissementszaal van het provinciehuis

Menu:

-Aperitief
-Andalousische roomsoep
-Hoevekipfilet opgevuld met paddenstoelen en truffel, gebakken witloof en een jus van gevogelte
-Eclair

-Koffie en thee met mignardisekoekjes

Twee glazen wijn of water zijn inbegrepen.

LOCATIE
De heemdag vindt dit jaar plaats in het provinciehuis Antwerpen, Koningin Elisabethlei 22, 2018

Antwerpen. Voor de lezingen wordt er afgesproken in het auditorium. Er is voldoende

parkeergelegenheid op de parking van het provinciehuis. Alle verplaatsingen gebeuren verder per
bus.

ORGANISATIE
Heemkunde Vlaanderen vzw in samenwerking met Heemkunde Gouw Antwerpen vzw, provincie

Antwerpen, Tuminum Volksmuseum Deume vzw en de Vlaamse Gemeenschap
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HET "BONEN" VAN EEN KANDIDAAT GILDEBROEDER

Vroeger kon niet iedereen zomaar gildebroeder worden. De nieuwelingen werden voorgedragen en

door de gildeleden gekozen. Om de bevestiging te krijgen dat de nieuwelingen door de meerderheid

van de leden aanvaard werden, werd een verkiezing gehouden. Het oude gebruik wil dat dit
gebeurde met witte en bruine bonen. Dit gebruik dateert uit de tijd toen ongeletterdheid nog zeer

veel voorkwam. Later werd dit gebruik door stembriefjes vervangen (huidige verkiezing van het

bestuur in de gilde).

Het was van groot belang dat de overgrote meerderheid van de gildebroeders zich met de

aanvaarding van de kandidaat eens verklaarde.

Alhoewel men het niet overal in de reglementen vermeld vindt, is het zo dat een nieuwe kandidaat

niet kon aanvaard worden wanneer hij met een gezworen gildebroeder een twist had. Klaarblijkelijk

wilde men hierdoor vermijden dat de twist aanleiding tot tweespalt zou geven in de gilde. Eerst

moest de onenigheid bij gelegd worden.

Teneinde dit akkoord van de gildebroeders

duidelijk te kennen, werd er gestemd in de
vorm van "het bonen".

Dit gebeurde dus met witte en bruine bonen.

Meestal kwam hierbij een hoge hoed aan te

pas (de gebruikelijke dracht in die tijd). ledere
gildebroeder kreeg één bruine en één witte

boon. Men deponeerde de bmine boon in de
hoed indien men akkoord ging met de

aanvaarding van de nieuwe gildebroeder en de
witte boon indien men hem wenste af te

wijzen.

Er moest wel voor gezorgd worden dat men

niet kon zien, welke boon er in de hoed werd
gegooid. Ook bij het ophalen van de

overblijvende bonen werd voor geheimhouding gezorgd.

Bij meerderheid van bruine bonen werd de kandidaat dus aanvaard. Meestal was het een gewone

meerderheid, doch het kon ook de drievierde meerderheid of de totaliteit zijn, al naargelang het

plaatselijk gebruik.

Vroeger werd voor sommige overheidsfuncties ook gehoond. Dit is in onbruik geraakt, daar voor

bepaalde functies wel enige bevoegdheid vereist werd.

Ook bestond het "uitbonen" van een gildebroeder, bv. bij het niet-nakomen van verplichtingen der

gilde of ernstig wangedrag.
In Nederland noemt men dit afwijzen meestal "royeren".

Bij stedelijke gilden kon dit slechts gebeuren na oordeel van de overheid, zetelend in een

"spitsgerecht".

Uit de cursus "gildebegeleider" van de "Conventie der schutsgilden"
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HET BETREDEN VAN HET VAANDEL
(volgens Gendebois van "Het Roosje", berichtenblad van de Kon. O.-L.-V.- Kolveniersgilde

Kalmthout)

Voor zover bekend heeft elke schuttersgilde hier een eigen traditie op dit gebied. Eén rode draad

van overeenkomst loopt er wel doorheen: het lopen over of het staan op het gildevaandel of-vendel

is de hoogste eer die een gilde aan een persoon kan toekennen. Dit blijft echter beperkt tot zeer

speciale gelegenheden. Verder is het enkel van toepassing voor gezagdragers, zowel wereldlijke

(koning, koningin, gouverneur, burgemeester ...), als geestelijke ( paus, bisschop, pastoor,
gildekapelaan - die twee laatste na hun aanstelling), alsook van leden van een gilde (erehoofdman,

hoofdman - bij hun eerste aanstelling, schutterskoning en -koningin, schutterskeizer en -keizerin).
Eén principe staat boven alles: het is een teken van RESPECT, niet van onderdanigheid. Daarom

geldt, dat eenzelfde persoon slechts éénmaal in zijn of haar leven deze hoge eer mag krijgen. Hier

kent men maar twee uitzonderingen, n.l. de schutterskoning en -koningin; indien zij een tweede of

derde maal deze titel schieten, mogen zij ook een tweede of derde maal op het vaandel/vendel lopen

of er op staan.

Het gebruik van het gildevaandel of het gildevendel (= zwaaivendel) heeft enkel te maken met de

aanschaffingsprijs ervan. Een vaandel kost gemiddeld vijftien tot

twintig maal meer dan het eenvoudige vendel. Hier spelen het gevoel
voor zuinigheid of de aanwezigheid of afwezigheid van financiële

middelen een rol. Verder hoeft men daarachter niets te zoeken.

De vergelijking van de
nationale driekleur met een

gildevaandel is niet relevant.

Het eerste is het teken dat

een volk via hun regering
voor zichzelf gekozen heeft als symbool van hun

eensgezindheid. Het gildevaandel echter was origineel een

stuk oorlogstuig dat dienstig was in de strijd, om aan de

hertog en zijn generaals te laten weten waar welke batalge

(krijgsgroep) zich bevond, met welke wapens en in welke

toestand het was (afwachting van een bevel, slaags, achtervolging van de vijand, op de vlucht,...).

Het is mogelijk dat in die tijd (12de -16de eeuw) het gebruik ontstond dat de hertog of de generaal
die de overwinning had behaald, als eerbetoon over het vaandel mocht marcheren.

Het gebruik om een huwelijkspaar op de dag van hun huwelijk, bij het verlaten van de kerk of het

gemeentehuis, over het gildevaandel te laten lopen of staan, is uiteraard een teken van onbegrip voor
de symbolieke waarde van deze traditie.
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^ De Lommelse Schuttersgilden

de16UB NATIONAAL KONINGSSCHIETEN
4 oktober 2009

Door het Belgisch Overlegorgaan van Historische Schuttersgilden is er een beurtregeling opgesteld tussen

de verschillende aangesloten Belgische schuttersbonden om het Nationaal Koningsschieten te

organiseren.

Daarom is aan De Lommelse Schuttersgilden vzw gevraagd om voor de tweede keer het Nationaal

Koningsschieten te organiseren, nl. op 4 oktober 2009.

Zoals beschreven in het draaiboek zijn aan deze organisatie talrijke voorwaarden verbonden.

Reeds op 30 juli 2007 werd de schriftelijke aanvraag gesteld bij het college van burgemeester en

schepenen van de stad Lommel om het Nationaal Koningsschieten van 4 oktober 2009 te mogen

organiseren in en bij de topevenementenhal "De Soeverein". Niet alleen heeft de stad Lommel hierop

positief geantwoord, maar mogen wij rekenen op hun ruime financiële en logistieke ondersteuning.

De organisatie van het Nationaal Koningsschieten vraagt een grondige aanpak en een volledige inzet van
de bestuursleden en alle leden van de drie Lommelse Schuttersgilden. Deze zijn alle drie aangesloten bij

de stedelijke culturele raad en in dat kader doen zij dan ook beroep op andere erkende Lommelse

verenigingen om bij dit massa-evenement te helpen, zoals bv. de Lommelse muziekverenigingen, de

jeugdbeweging om de bordjes te dragen tijdens de optocht...

Om ons te assisteren bij de organisatie van deze grote gebeurtenis is de heer Lucien D'Joos, voorzitter

van de cultuurraad, bereid gevonden om te fungeren als voorzitter van de stuurgroep.

Alle gilden en schutterijen aangesloten bij het "Belgisch Overlegorgaan van Historische Schuttersgilden"

zullen gevraagd worden om deel te nemen aan dit schuttersfeest. Bovendien hebben nu reeds enkele

Nederlandse gilden hun belangstelling betoond om buiten wedstrijd te mogen participeren. We

verwachten dan ook een 70-tal schuttersgilden, drumbands en fanfares, hetgeen samen zo'n 1.500

deelnemers zou betekenen.

De Lommelse Schuttersgilden hebben ook geopteerd voor samenwerking met Erfgoed Lommel vzw -

Museum de Kolonie en met de Lommelse scholen. Samen met Erfgoed Lommel werd immers een

educatief project uitgewerkt voor de Lommelse scholen, met name voor de 5de leerjaren van het lager

onderwijs. Er hebben reeds 5 scholen ingeschreven voor deelname aan dit educatief project.

Het educatief project omvat volgende programmapunten: de deelnemende klassen worden ontvangen in
het gildelokaal van de Lommelse schuttersgilde Sint-Jozef waar de conservator van Erfgoed Lommel vzw

- Museum de Kolonie een uiteenzetting zal geven over ontstaan en ontwikkeling van de Lommelse

Schuttersgilden. Daarna tonen de gildebroeders wat de discipline inhoudt.
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Op 4 oktober zullen deze klassen vervolgens mee opstappen in de optocht van het Nationaal

Koningsschieten en in de namiddag zullen de leerlingen strijden voor de titel van "beste klas" in een

eigen wedstrijd met luchtkarabijn, uiteraard bijgestaan door echte wapenmeesters.

Zoals trouwens bij alle "buiten"-activiteiten in het najaar, is de publieksopkomst iets moeilijker in te

schatten, bi ieder geval zijn zowel de optocht in het centrum als de activiteiten in en bij De Soeverein

gratis toegankelijk. Daarom hopen wij dan ook op een zeer talrijke opkomst!

Lommel is duidelijk klaar voor een 2 groots gildenfeest. De kleurrijke optocht van die prachtig

uitgedoste groepen is inderdaad een enige belevenis. Met vliegende vaandels en slaande trommen bieden

zij een uniek spektakel. Dit is volkscultuur van de bovenste plank.

Op het feestterrein zal de boog gespannen staan, de buks zal knallen en de trommels zullen weer roffelen.

Alle disciplines van het gilde- en schutterswezen in België komen aan bod. Het topevenement van de dag

is echter het koningsschieten. Alle aanwezige Belgische koningen zullen dan strijden om de hoogste eer:

het Nationaal Koningschap.

De Sint-Sebastiaan-, de Sint-Ambrosius- en de Sint-Jozefgilde, gebundeld in De Lommelse

Schuttersgilden vzw, staan voor een zware taak. Zij gaan vastberaden deze uitdaging aan en beschouwen
het als een plicht maar ook als een eer om deze brok aloude volkscultuur - wat het Gildeleven eigenlijk is

- naar Limburg en meer bepaald naar het noorden van onze provincie, naar Lommel, te brengen.

Met vriendelijke gildegroeten,

Henri Vaesen

voorzitter vzw De Lommelse Schuttersgilden

§§§§

Programma

-08u00 Aankomst van de gilden en schutterijen in "Zaal Harmonie".

-09u30 Misviering in de Sint-Pietersbandenkerk van Lommel Centrum.

•10u45 Opstelling voor de optocht in de Kerkstraat.

-lluOO Vertrek optocht.

•12u00 Aankomst optocht op de stedelijke atletiekpiste.
•12u30 Officiële opening 16de Nationaal Koningsschieten.

•13u00 Receptie voor koningen en genodigden in De Soeverein.

• 13u00 Aanvang wedstrij den.

-13u45 Vertrek koningen naar schietstand.

-14u00 Aanvang voorronden koningsschieten.
•15u00 Ereschoten en finale koningsschieten.

18u00 Einde alle wedstrijden.
•19u00 Prijsuitreiking en proclamatie van de 16 Nationale Schutterskonin^
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ORDE VAN VERDIENSTEN

Het Belgisch Overlegorgaan heeft zijn orde van verdiensten uitgebreid. Alhoewel nog niet volledig

publiceren wij hier toch reeds de verordeningen en de voorwaarden om deze orde te vragen:

l.Doel
Het doel van de orde is; verdienstelijke leden van alle Belgische

bonden en/of schuttersgilden te vereermerken. Bij uitzondering

kunnen ook leden van andere landen gedecoreerd worden.

2. Beheer

De orde is een onderdeel van het Belgisch overlegorgaan van
Historische Schuttersgilden. De orde van verdiensten wordt begeerd

door een kanselarij. Deze kanselarij bestaat uit; De president, de

vice-president, de secretaris, de penningmeester en de Proost van het
Belgisch overlegorgaan. Dit aantal moet steeds onpaar zijn.

Wijzigingen en/of aanpassingen evenals het opheffen van de orde

dienen door een algemene vergadering van het Belgisch

Overlegorgaan bekrachtigd te worden.

3. De decoratie

Het juweel van de orde bestaat uit een ronde medaille met op de voorkant het logo van het Belgisch

Overlegorgaan en op de achterkant de Nr., naam en voornaam en datum van uitreiking. Deze medaille
hangt aan een lint in de Belgische driekleur. Er zijn drie graden:

- Zilver met gouden randversiering
- Zilver

- Bij hoge uitzonderlijke verdienste kan ook de graad van commandeur

uitgereikt worden. Dit juweel wordt dan als gouden medaille, met
versierselen, met lint in driekleur om de hals gehangen. De uittredende

Nationale Koning ontvangt dit ereteken in zilver versierd met een kroontje.

Alleen de hoogste graad mag gedragen worden.

4. Uitreiking

Dit ereteken wordt éénmaal per jaar uitgereikt tijdens een investituur in de H.

Mis ter gelegenheid van het Nationaal Koningsschieten. Ze wordt uitgereikt

door de president van het Belgisch Overlegorgaan, geassisteerd door de leden

van de kanselarij en de cérémoniemeester. De "ceremonie protocolaire" voor
deze investituur zal in een afzonderlijke tekst uitgewerkt worden. Van de

kandidaten wordt verwacht dat zij tijdens de investituur in gildekledij
verschijnen, bij gebrek hieraan is een donker kostuum aangewezen.

Bij hoge uitzondering kan de uitreiking ook gebeuren tijdens een plaatselijke

organisatie. De kanselarij onderzoekt de aanvraag en kan hiervoor

toestemming geven.

5. Aanvraag

De aanvraag zal gebeuren via een daartoe geëigend document. De aanvraag gebeurt in principe door het
bestuur van de gilde en is bedoeld voor de leden van de gilde die via een bond aangesloten is bij het

Belgisch Overlegorgaan. Bij uitzondering kunnen ook personen die geen lid zijn van een gilde, maar

grote verdiensten hebben voor de uitbouw en/of behoud van het schutterswezen, in aanmerking komen.
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Elke bond kan uiteraard ook een kandidaat voordragen. Dit geldt ook voor het Belgisch Overlegorgaan.

De aanvraag dient door de bond, waartoe de gilde behoort, geparafeerd te worden. De aanvraag moet

gericht worden aan de kanselarij van het Belgisch Overlegorgaan.
Elke aanvraag dient voldoende gemotiveerd te zijn en begeleid van een laudatio van de kandidaat. De

kosten van de decoratie worden door de aanvrager gedragen.
Elke aanvraag dient uiterlijk 6 maanden voor het Nationaal Koningsschieten (eerste zondag van oktober)

ingediend te worden.

6. Aanvaarding

Elke aanvraag wordt door de kanselarij autonoom behandeld. Zij kan daarvoor alle inlichtingen, die zij

nodig acht, inwinnen. Elke weigering wordt naar de aanvrager als niet ontvankelijk temggestuurd. Tegen
dit besluit is geen beroep mogelijk.

7. Kosten

De kosten bedragen voor:

- Commandeur 70,- euro

- Zilver met gouden randversiering 60,- euro
- Zilveren medaille 50,- euro

- Zilveren medaille koning, deze wordt gedragen door het Belgisch Overlegorgaan.

Deze kosten dienen door de aanvrager, onmiddellijk nadat de aanvrager bekend gemaakt werd, gestort te

worden op de rekening van het Belgisch Overlegorgaan.

8. Toekenningvoorwaarden
Zilveren medaille = 35 jaar actief lid van een schuttersgilde

25 jaar ononderbroken lid van het bestuur van een schuttersgilde

20 jaar voorzitter of secretaris van een schuttersgilde

20 jaar ononderbroken lid van het bestuur van een bond

15 jaar voorzitter van een bond
10 jaar lid van het bestuur van een

koepelorganisatie in het schutterswezen
Gouden medaille = 50 jaar actief lid van een schuttersgilde

35 jaar ononderbroken lid van het

bestuur van een schuttersgilde

30 jaar voorzitter of secretaris van een
schuttersgilde

JBcïgtócIï

30 jaar ononderbroken lid van het

bestuur van een bond

25 jaar voorzitter van een bond

20 jaar lid van het bestuur van een

koepelorganisatie in het schutterswezen

Zonder aan de hierboven vermelde criteria te voldoen, kan

iemand met bijzondere verdienste voor het schutterswezen ook

voorgedragen worden voor een medaille.

ban

tsittirisïcïie ^cïjuttersisiróen

Site blnfe ban toaart»mns boor
?t|n bertiiettöten toor&t aan :
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EEN STUKJE ERFGOED

Onlangs werd ik aangenaam verrast en wel in Duitsland, ter gelegenheid van een georganiseerd verblijf
met gilden van het Verbond Beringen-Mijnstreek. flc werd namelijk uitgenodigd op een geschiedkundig

en cultureel gebeuren, waaraan wij Vlamingen waarschijnlijk geen weet van hadden.

Ik wil u dan ook dit gebeuren meedelen. Het droeg de titel
"EUROPA ERVAREN. GESCHIEDENIS BELEVEN".
Het is 850 jaar geleden. De vorst van de Askaniërs, Albrecht de Beer, en de

aartsbisschop van Maagdenburg, Wichmann, zonden hun wevers uit om de
streek van de huidige Flaming te bevolken met Vlaamse en Hollandse

kolonisten. Samen wilden ze met deze acties doelgericht hun land en

bezittingen ten oosten van de Elbe uitbreiden en er het christendom uitdragen.
De kroniekschrijver Helmhold von Bosau schreef daarover in de 12de eeuw het

volgende: In die tijd heerste MarkgraafAlbrecht met de bijnaam "de Beer" over

het oostelijk land der Slaven... Hij zond boden naar Utrecht en naar de landen

aan de Rijn, verder ook naar degenen die aan de oceaan woonden en leden

onder het geweld van de zee, namelijk naar de Hollanders, Zeelanders en

Vlamingen. Hij trok van deze volkeren veel mensen aan.
Zo vertrokken dus in 1159 ook Vlaamse groepen kolonisten naar het oosten. Ze deden dat meestal met

huifkarren, die voortgetrokken werden door "sterke paarden",

(koudbloedpaarden) of ossen. Ze reisden ondermeer vanuit Bmgge naar

hun nieuwe thuis in de huidige Flaming, o.a. mogelijk ook naar Brück. De

naam Flaming heeft Vlaamse wortels.
Het initiatief" Titanen on tour" wil deze historische gebeurtenis precies

850 jaar later herdenken. Het is een spannend, echt internationaal project.

Het geniet grote media-aandacht, zowel in België als in Duitsland, en

verbindt op een uitstekende manier historisch-culturele, toeristische en

vooral Europese aspecten met elkaar, alsook de mensen langs de historische
route. Het project wordt tegelijk gjj^ ^ ^ ^,-.-,.-,...^,...^^.^-.^,.^,^,^ ^ ^^^^^^

door een ander element

gedragen, namelijk de
sympathieke kracht, de vitaliteit

en de uitstraling van koudbloedpaarden. Er wordt gereisd in
meerdere huifkarren, die gebouwd werden naar historische

voorbeelden. De deelnemers zijn gekleed in de historische

klederdracht van toen. Na de start in Brugge wordt de tocht in

verschillende etappen afgelegd: door Vlaanderen, de zuidelijke

punt van Nederland, het gebied van de Duitstalige Gemeenschap van België (Eupen), Noordrijn-

Westfalen en Nedersaksen. Eindbestemming is de Flaming, gelegen ten oosten van Maagdenburg en ten

westen van Berlijn in de deelstaten Sachsen-Anhalt en Brandenburg.

Tijdens de lange reis van Bmgge naar Brück wordt in veel stopplaatsen de wagenburg opgesteld, net
zoals vroeger, zodat de inwoners van de respectievelijke regionen enig inzicht krijgen in de geschiedenis

van de 12 eeuw. Ook de tweetalige tentoonstelling "Aus Flandern in die Mark/ Uit Vlaanderen naar

de Mark" met zijn pedagogisch verantwoorde historische samenstelling en opbouw gaat mee.

Daarenboven wordt er in verschillende steden die door de trek worden aangedaan, een gevarieerd

Europees programma aangeboden. Het zal de historische fundamenten van deze tocht dichter bij de

mensen brengen, jong en oud. Het zal duidelijk worden dat de volkeren van Europa gemeenschappelijke

culturele wortels hebben. Ook jonge mensen worden enthousiast gemaakt voor deze geschiedenis. Het
project wordt namelijk ook pedagogisch begeleid. Na een tocht van 1.200 km kent de reis zijn afsluitend

hoogtepunt bij de feestelijke intrede in de arena van Kaltzucht- und Sportverein in Brück, dit in het kader
van het grote evenement "TITANEN DER RENNBAHN".
Denis Vandezande
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IN MEMORIAM

Overleden lid van Kon. Schutersgilde Sint-Sebastiaan Grote-Brogel

Luc Luyten.

Op 8 januari 2009, laat in de avond, bereikte ons het bericht dat onze schuttersvriend Luc Luyten op 37-

jarige leeftijd plots overleden was. Een hartaderbreuk werd hem fataal.

Luc was sedert 1983 lid van de Kon. St.-Sebastiaansgilde

Grote-Brogel. Op woensdag 14 januari hebben de

schutters hem met de nodige gilde-eer begeleid naar zijn

laatste mstplaats op het kerkhof van Lanaken, omringd

door zijn vrouw Carmen, zoontjes Matias en Maik en

zijn dochtertje Magali.

Het leven kan enorm hard zijn. Nog geen jaar geleden
werd Luc nog gehuldigd vanwege zijn 25 jaar

lidmaatschap. We zien hem op die feestavond nog heel

fier voor de foto poseren, samen met zijn twee zonen

Matias en Maik, die steevast voor de opvolging gingen
zorgen. Luc was letterlijk een reus van een kerel, maar

zeker ook een reuze kerel. Zo mochten wij, schutters,
hem jarenlang ervaren. Dat Luc met hart en ziel bij de

schutterij was, heeft hij bewezen. Ondanks zijn verhuis

naar Meeuwen en later naar Lanaken was hij altijd zeer
trouw aanwezig op de wekelijkse repetities van de

dmmband. Luc was door al zijn jaren ervaring één van

de pionnen waar de dmmband steevast op kon rekenen.
Ook op de bondsfeesten en uitstappen was Luc een vaste

waarde.

In 2005 werd Luc ook koning van onze gilde, hij heeft een jaar lang fier en met eer het koningszilver

gedragen. Steeds uitgedost als een ware koning, met Carmen, zijn echtgenote even fier en waardig aan
zijn zijde. Sinds dan begonnen de twee zonen ook de schuttersmicrobe te voelen en fungeerden zij als

bordjesdragers. Vanaf einde vorig jaar waren ze ook trommellessen aan het volgen, zij wilden in pa zijn

voetsporen treden. In onze dromen zagen wij Luc reeds opstappen, geflankeerd door de twee jongens, ook
als fiere trommelaars. Helaas heeft dit niet mogen zijn.

Wij, schutters van St.-Sebastiaan Grote-Brogel, danken Luc van harte voor wat hij voor onze vereniging

gedaan en betekend heeft en zullen hem met respect en in dankbaarheid blijven gedenken.

Ook wegens de Federatie van Vlaamse Historische Schuttersgilden onze oprechte deelneming.

Luc, mst in vrede. Wij zullen je missen.

Schrooten Eddy
Ondervoorzitter St.-Sebastiaan Grote-Brogel
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INHOUDSTABEL:
Blz. 3 - Woordje van de voorzitter
Blz. 4 - Woordje van de redactie

Blz. 5 - Vertellingen rondom de handboog deel V

B Iz. 9 - Wijziging vzw-wet
Blz. 10 - Sint-Trudo Opitter viert feest

Blz. 11 - Provinciaal Verbond Karabijnschuttersgilden Limburg

Blz. 13 - Opening 't Sjötteheukske St.-Hubertus Manestraat

Blz. 14 - Peter Jame, koning der koningen

Blz. 16 - Koningsschieten te Hoogstraten
Blz. 18 - 't Zuidwestland leeft

Blz. 21 - Reünie van de gilden van het land van Ryen

Blz. 23 - Koningsschieten bij de St.-Sebastiaangilde van Haacht

Blz. 24 -De koningsbreuk van de Haachtse gilde

Blz. 26 - EGS Secretariaat bezoekt Kinrooi

Blz. 27 - Een dagje uit in de regio Hasselt-België

Blz. 28 - FVHS: Bijscholing wapenmeesters
Blz. 30 - Schuttersfolklore

Blz. 32 - 50ste koning bij De Jonge Schutterij uit Maasmechelen

Blz. 33 - De Koninklijke St.-Jorisgilde Vorst vzw - Heemdag 2009

Blz. 35 - Het "bonen" van een kandidaat gildebroeder

Blz. 36 - Het betreden van het vaandel

Blz. 37 - 16de Nationaal Koningsschieten

Blz. 39 - Orde van verdiensten

Blz. 41 - Een stukje erfgoed
Blz. 42 - In memoriam

MEDEWERKERS
Paul Stoop - Pater Karel De Wilde - Fran9ois Van Noten - Wendy Maes - Mark Demulder - Luc Baens

Leon Moors - Jacky Verheyen - Jef Servaes - Hans van Bockstael - Hubert Van Eygen - Stan Krolicki

Henri Vaesen - Denis Vandezande - Schrooten Eddy - Davy Ickx - Louis Drees - Davy Versleegers.

Tijdschrift verschijnt driemaal jaarlijks
Abonnementsprijzen voor 2009

Binnenland € 9

Buitenland € 15
Te betalen aan de bank: K B C Nr. 735 - 0011152 - 82 van de Federatie met vermelding van:
"abonnement tijdschrift van vzw Federatie Vlaamse Historische Schuttersgilden".

Voor betalers in het buitenland: Federatie van Vlaamse Historische Schuttersgilden vzw, Breeërsteenwq
394, B-3640 Kinrooi; IBAN: BE 7350 0111 5282, BIC: KREB BE BB
Abonnement dient vooraf betaald en kan elk moment ingaan met voortzetting, mits een opzeg van drie

maanden voor verstrijken van huidig abonnement.

Veel leesgenot, succes met
uw hobby en tot volgende

uitgave!
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