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WOORDJE VAN DE VOORZITTER 

Beste vrienden, 

 

 

Vooreerst wens ik iedereen een voorspoedig en gelukkig nieuw 

jaar.  

 

Wij weten allemaal dat er opnieuw een jaar op ons afkomt met 

moeilijke dagen, maar ook met dagen vol hoop en vreugde. Zo zal 

het zijn in ons familiale leven, maar ook in ons verenigingsleven. 

En wanneer alles goed gaat, is het uiteraard gemakkelijk praten, 

maar andersom is dit een heel ander verhaal. Of we ons nu zorgen 

maken of niet, we moeten verder. En dat gaan we ook doen. 

 

De Federatie heeft in december haar derde congres gehouden met 

alle regio’s samen. In dit tijdschrift leest men er meer over. 

Aansluitend op dit congres wens ik al deze mensen, alsook de heer 

Godfried Kwanten van KADOC-KU Leuven nogmaals te 

bedanken. 

 

In de tijd waarin we momenteel leven wordt een vrijwilliger steeds meer een “rariteit”. Een reden te meer 

om deze mensen te steunen en te respecteren. Het is dankzij hen dat iedereen zijn hobby kan uitoefenen. 

Het zijn zij die op de eerste rij staan en de problemen voorgeschoteld krijgen. Zij zijn de eersten om 

kritiek te krijgen wanneer het niet altijd naar de zin is van de anderen. Meestal zijn deze critici dan wel als 

de dood als ze zelf iets moeten regelen. Men vindt het doodnormaal dat men naar de gilde of schutterij 

komt en dat alles geregeld is: de schietstand is in orde, het lokaal is netjes opgeruimd en vooral, de 

administratieve rompslomp is afgewerkt. En geloof me, dit laatste is nog niet van de minste. 

 

Ik doe daarom ook een oproep aan iedereen om, wanneer men er om vraagt, op zijn minst tijdig te 

antwoorden op brieven, telefoontjes en mails. Dit is zeer belangrijk voor de interne en externe organisatie 

van uw vereniging. Zeer veel hoor ik klagen dat men niet tijdig reageert op vragen die gesteld worden 

door het bestuur. 

 

Ik besef ook dat er nog andere dan schutterszaken zijn in het leven, maar wanneer men aansluit bij een 

vereniging ga ik er toch van uit dat er enkele regels moeten gerespecteerd worden. 

 

Vandaar mijn bemerkingen en oproep om in het nieuwe jaar een inspanning te doen en zo het werk van 

uw gildezusters en gildebroeders te vergemakkelijken. Nogmaals, zij behoren tot die “rariteiten” die het 

nog gratis willen doen. We kunnen deze mensen niet genoeg bedanken. 

 

En zo zijn we dan opnieuw gestart met goede voornemens en ons hart op de juiste plaats voor onze gilde 

of schutterij. 

 

Ik wens iedereen nog veel goede moed en een succesvol schuttersjaar. 

 

Paul Stoop, voorzitter 
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WOORDJE VAN DE REDACTIE 
 

Beste lezer, 

 

Januari: tijd om de beste wensen voor 2014 ook vanwege de redactie 

over te maken. Wij hopen om u in het nieuwe jaar opnieuw enkele 

boeiende nummers van ons tijdschrift te kunnen brengen. Daarvoor 

rekenen wij natuurlijk op zowel de bestuursleden als op de gewone 

leden van de gilden en schutterijen om ons artikels toe te sturen als 

er wat gebeurt in uw vereniging. Misschien vindt u die gebeurtenis 

niet belangrijk, maar weet dat de leden van andere gilden en 

schutterijen met veel belangstelling zullen lezen hoe het er elders 

aan toe gaat.  

 

2013 ligt alweer een maand achter ons, dus tijd om even terug te 

blikken op het voorbije jaar: de 12
de

 gildedag te Oudenaarde, het 

Nationaal Koningsschieten, een 3
de

 congres van de Federatie en 

zovele andere feiten of evenementen in uw plaatselijke vereniging.  

 

U leest het goed: de 12
de

 gildedag. De Federatie heeft er al wat 

jaartjes opzitten. Daarmee is dit ook al tijdschrift nummer 30, tevens 

het laatste nummer van jaargang 12, weerom met dank aan hen die 

zorgden voor artikels en nieuws. Wij hopen u in de toekomst nog ettelijke tijdschriften te kunnen 

aanbieden van een even goede kwaliteit als de vorige 29. De redactie zal er alleszins haar best voor doen. 

 

Wij zijn ook blij dat wij dit nieuwe jaar kunnen starten met een nieuw redactielid. Miel Roussard is erelid 

van de Schutterij Sint-Martinus Kinrooi, waar hij ook al enkele malen voorzitter is geweest van de 

stuurgroep bij het organiseren van het O.L.S. Hij kent dus de schutterswereld wel heel goed. Als 

gepensioneerd onderwijzer en schooldirecteur wil hij graag zijn steentje bijdragen om de door u 

toegezonden artikels mee na te lezen en te verbeteren. 

 

Het zal u misschien verbazen een ongewone voorpagina te zien. Enige uitleg: recent bezocht ik het 

nieuwe Louvre in Lens en zag daar tot mijn verbazing dit schilderij van Pietro di Cristoforo Vannucci 

hangen. Een fotootje was vlug gemaakt en die siert nu het tijdschrift, speciaal voor alle gilden die deze 

maand het feest van hun patroonheilige hebben gevierd. 

 

Veel leesgenot met dit nieuwe nummer!  

 

François Van Noten, hoofdredacteur 

 

  

file:///H:/Documenten/Tijdschrift/francois1.jpg
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3
DE

 CONGRES VAN DE FEDERATIE 
 

Op zaterdag 14 december hield de Federatie 

voor de derde maal een ontmoetingsdag voor 

haar bestuurs-en commissieleden te Mechelen. 

Dit keer werd deze dag opengesteld voor de 

hoofdmannen en voorzitters van de 

aangesloten verbonden. Lag het aan het weer 

of aan de periode in het jaar, maar de opkomst 

was niet denderend, wat niet wegneemt dat het 

een aangename en interessante namiddag 

werd. 

 

Na een verwelkoming met koffie en een 

koekje, togen de meegekomen partners weer 

naar buiten voor een museumbezoek, terwijl 

de ingeschrevenen zich naar een zaaltje van het Interdiocesaan Centrum begaven, waar de voorzitter de 

namiddag opende met een welkomstwoord. Daarna gaf hij een overzicht van wat de Federatie heeft 

verwezenlijkt in de voorbije jaren en welke de toekomstperspectieven zijn. De integrale tekst van de 

toespraak leest u na dit verslag. 

 

Daarna was het de beurt aan de regiovoorzitters om hun regio en hun verwezenlijkingen even in het 

daglicht te plaatsen. Jan Severyns, voorzitter van het Land van Ryen (Antwerpen-Brabant), mocht de spits 

afbijten, gevolgd door Peter Ressen die zijn regio, het Land van de Bockeryder (Limburg), presenteerde. 

Zij werden gevolgd door Frank Declerck, voorzitter van Vlaanderen de Leeuw (Oost-Vlaanderen) en 

Hans Van Bockstael, voorzitter van Schild en Vriend (West-Vlaanderen). Het is altijd interessant om een 

overzicht te krijgen van de andere regio’s en te horen hoe het daar reilt en zeilt. 

 

Ondertussen was het stilaan tijd geworden om even te pauzeren en te genieten van een koffie en een 

lekker (en groot) stuk taart. 

 

Na de pauze kwam de heer Godfried Kwanten, medewerker aan de KU Leuven en verantwoordelijke 

voor het archief KADOC, het Documentatie- en Onderzoekscentrum voor Religie, Cultuur en 

Samenleving van de KU Leuven, aan de beurt met een toespraak over erfgoed. Een samenvatting van zijn 

uiteenzetting leest u eveneens na dit verslag. 

 

Tot slot van de namiddag dankte de voorzitter de sprekers alsook de aanwezige toehoorders. Ondertussen 

waren ook de partners terug van hun museumbezoek en voor hen die op voorhand hadden ingeschreven, 

was er nog een broodjesmaaltijd waar nog verder werd nagekaart en verbroederd met de andere regio’s. 

 

François Van Noten 

Foto’s: Davy Ickx 
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Openingstoespraak van de heer Paul Stoop, voorzitter van de 

Federatie, op het 3
de

 congres van de Federatie te Mechelen op 

zaterdag 14 december 2013 
 

Beste vrienden, 

 

Federatie: huidige toestand  
 

Waarom zijn we hier vandaag nog eens samen? Ik denk dat het goed is om de zaak eens af te stoffen en 

achterom te kijken wat er nog op onze vrachtwagen ligt. De Federatie is aan haar derde congres toe en wij 

hebben deze maal beslist ook alle leden uit te nodigen van de plaatselijke verbonden. Deze mensen zijn 

de ruggengraat van het regionaal gebeuren. 

 

We hebben al 12 succesvolle gildedagen achter ons, een reeks opendeurdagen, onze uitgiften van boek 

met dvd en het scholenproject, de tijdschriften, onze volwaardige verzekering zonder administratieve 

rompslomp en aan voordelige voorwaarden, onze website, enz.. 

Tussenin een zware herstructurering ingevolge de beslissing van de minister van cultuur. Het stopzetten 

van de sportschutterslicenties en het verlies van 75 % van onze inkomsten zijn hiervan een gevolg. 

Volgens dit bewust ministerie zijn we nu een doodgewone hobbyclub. Dit gebeurt als de 

beslissingsbevoegdheid bij mensen ligt die niet weten waarover het gaat. 

 

Uiteraard helpt het ons niet om hierover te blijven klagen. De Federatie moet en gaat verder. 

Het aantal aangesloten verenigingen bedraagt momenteel 163 en er komen er jaarlijks bij. 

 

Maar nog eerst even ook wat cijfers over de kosten die de federatie deed bij bepaalde activiteiten:    

 

Gildedagen   29.000 euro (3 laatste jaren)  

Uitgifte boek en dvd   35.000 euro (voorheen met projectsubsidie) 

Uitgifte scholenproject    2.000 euro 

Zilveren schildjes     800 euro per jaar 

Tijdschriften     6.000 euro per jaar (valt nu weg) 

DVD      1.125 euro per jaar, evenwel niet meer gratis sinds vorig jaar. 

Daar komen nog bij de administratiekosten, bureelkosten, verplaatsingen enz.. 

 

Dit zijn niet alle kosten, maar 

wel de bijzonderste. 

Intussen wordt het tijdschrift 

niet meer gedrukt, maar kan 

men het downloaden op de 

website van de Federatie. 

Zeker aan te raden. 

Wat gaan we nu doen aan onze 

financiële situatie zolang er 

geen verbetering komt? We 

gaan in eerste instantie bij 

onszelf beginnen. We trachten 

onze vaste kosten te 

verminderen en aan de hand 

van een streng budget ons 

hoofd boven water te houden. 

Dat is één mogelijkheid. 
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Mogelijk zullen we ook verplicht worden om in de toekomst bepaalde zaken door te rekenen. 

Een andere mogelijkheid is op zoek te gaan naar sponsoring. Een paar schuchtere pogingen bij de firma’s 

Puratos en De Strooper hebben evenwel tot niets geleid. Ook Lotto had dit jaar geen budget meer om ons 

te steunen in Oudenaarde. 

Niettemin zullen we, met de middelen die we hebben en met wat we hopelijk via het participatiedecreet 

nog krijgen, onze activiteiten verder zetten.  

We vragen, indien iemand onder jullie de mogelijkheid kent om aan sponsoring te geraken, ons dit te 

melden. 

En wie weet komt er volgend jaar een nieuwe minister van cultuur en met een beetje fantasie zullen we 

dan trachten iets te wijzigen of toe te voegen aan het huidige decreet. 

 

Hoop doet leven en we hebben al voor hetere vuren gestaan dan dit. Van kabinetten en hun ministers zijn 

we intussen al lang niet meer bang. 

 

Wat met onze visie? 
 

Deze blijft onveranderd. We moeten dit in eerste instantie steeds voor ogen houden: behoud van tradities 

en patrimonium, beheer van archieven, behoud en verder bestaan van schuttersgilden. 

Ik stel voor dat iedereen nog eens naar de website gaat kijken, naar de rubriek over onze visie, ons doel en 

hoe we deze trachten te bereiken. 

 

Vaststelling  

 

Wij zijn tijdens al de jaren veel op stap geweest. Bij al deze missionaristochten door Vlaanderen hebben 

we heel wat schuttersgilden ontmoet en een schat aan ervaringen opgedaan. 

Wat stellen we vast? Veel verenigingen zoeken meestal nieuwe schutters en men spreekt niet over 

tradities en geschiedenis. Natuurlijk gaan we nieuwe leden aanleren hoe ze moeten boog- of 

geweerschieten, maar dit is niet zozeer ons doel. Ons doel is vooral gericht op het behoud van 

schuttersgilden, op het doen beseffen dat de gilden veel meer zijn dan schutters, op het bekendmaken van 

onze verenigingen. Men staat versteld hoe weinig men in bepaalde regio’s afweet van schuttersgilden. 

Laat staan dat men niet eens weet dat er een gilde in de gemeente actief is. 

Hoe komt dat? Wel, één van deze oorzaken is het feit dat vele historische verenigingen niet meer naar 

buiten komen. Ze gaan met een klein aantal, veelal ouderen, her en der schieten, ze drinken een paar 

pinten en dat is het. Ze nemen geen deel meer aan de gemeentelijke activiteiten. Ze gaan niet meer mee in 

processies of optochten. Men komt niet meer van onder de eigen schietboom. Men is totaal vergeten dat 

men in een vereniging zit die een zeer lange geschiedenis van tradities draagt. Sommigen weten niet eens 

meer dat er nog een eigen oude koningsbreuk te bewonderen is in het plaatselijk museum of in hun 

gemeentehuis. Men weet evenmin of er nog oude documenten of voorwerpen zijn. Ze zijn in de loop der 

jaren gewoon verdwenen of liggen te verkommeren op de zolder. 

 

Hoe kan men dan nog respect opbrengen voor zijn eigen vereniging wanneer men geen respect meer heeft 

voor het verleden. 

 

Uiteraard zijn er ook nog veel schuttersgilden, en gelukkig maar, waar naast het schietgebeuren de 

tradities en het bewaren van het patrimonium zeer belangrijk zijn. Deze laatsten hebben het voordeel dat 

zij naast het schutterspubliek ook nog andere mensen aantrekken. We hebben ze ontmoet en hebben vol 

bewondering gekeken tot wat een echte schuttersgilde in staat is als men er maar de wil ertoe heeft. 

We hebben prachtige lokalen gezien, we hebben gildemuseums gezien.  

En we zijn vele, vele malen een stuk in de nacht thuis gekomen, maar we waren gelukkig en blij dat er 

ook nog zoveel gemotiveerde mensen zijn in de schutterswereld. 

 

Beste vrienden, dit zijn enkele vaststellingen, maar … 
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Wat doen we er mee? 
 

We kunnen uiteraard niet in de plaats treden van al deze verenigingen. We kunnen als koepel wel 

regelmatig wijzen op de mogelijkheden, op de kansen die er zijn, maar men moet willen. En dikwijls is 

dan het gemakkelijkste antwoord: “Wij hebben geen tijd”. 

Zo gaat het met alles. We hebben geen tijd of zeg ik beter, we hebben geen tijd voor de schutterij of de 

gilde. 

 

De Federatie helpt een beetje om onze jeugd in te lichten en te motiveren om eens naar de gilde te komen. 

We hebben ons boek met dvd uitgegeven. Er zijn nog altijd exemplaren te koop. We hebben een groot 

aantal schoolboekjes gemaakt. Ondanks de kwaliteit van het boekje en de inspanningen van de makers, 

zou de interesse nog veel beter kunnen. Nochtans, daar waar ze werden gebruikt, is men er enthousiast 

over. Geef ze eens mee met de kinderen of kleinkinderen naar de school of de jeugdbeweging. 

Er ze zijn nog steeds ter beschikking. Ze zijn gratis en je kan er jong en oud mee overtuigen eens naar het 

gildelokaal te komen. Men moet eerst zaaien voor men kan maaien. 

Eerlijk gezegd, er gebeuren jaarlijks ook heel wat jeugdactiviteiten in de gilde of schutterij, grote en 

kleinere. Heel wat verenigingen krijgen scholen op bezoek, organiseren wedstrijden tussen de scholen en 

ik verwijs naar de grootste van allemaal: het kinder-O.L.S. in Limburg. Ik denk ook aan bv. een 

Sinterklaasfeest, niet zonder, maar met zwarte Pieten, met kleine geschenkjes, of een kerstfeestje, of 

Driekoningen, of een paasschieting met eitjes. Steek de schoolboekjes tussen de geschenkjes. 

Zo moeilijk is dat niet, maar ge moet initiatief nemen. 

 

Ik denk ook aan de talrijke volksdansgroepen buiten de gilden. Zij hebben nog steeds succes, maar leg mij 

eens uit hoe het komt dat wij het met onze gildedansen moeilijker hebben en de volksdansgroepen veel 

minder? Moeten wij het anders aanpakken? Moeten wij onze dansen in een ander daglicht plaatsen? 

Moeten wij de deur niet wagenwijd openstellen voor liefhebbers van het dansen? Ook al voelen zij wat 

minder voor het schieten? 

En ik kan jullie juist hetzelfde vertellen over het vendelzwaaien en trommelkorpsen. Ook de drumbands 

en trommelkorpsen in Limburg hebben regelmatig nood aan nieuwe leden. We mogen al deze tradities en 

vaardigheden niet uit het oog verliezen. Dit maakt allemaal deel uit van ons patrimonium.  

Misschien is het goed om daar eens de hoofden bij mekaar te steken, liefst met kenners zodat alles op een 

efficiënte wijze tot resultaat kan leiden. Laat ons nu eens in de diepte gaan werken i.v.m. deze 

activiteiten. De vraag is wie hier aan mee wil werken? 

 

We hebben dan onze gildedagen, die misschien op termijn van concept moeten veranderen omwille van 

gewijzigde interesses. Bv. thema zoektochten, grote zoektochten met de auto, zoektochten met fietsen of 

te voet of wie weet ook voor de motorliefhebbers onder ons. Ook zaken inlassen voor de jeugd. 

Verschillende mensen zijn zich bewust dat vroeg of laat een ander concept nodig zal zijn en het doet ons 

plezier dat ook al bepaalde personen van uit de regio’s op zoek zijn naar mogelijkheden. 

Ik dank hen hiervoor. Spreken we af dat alle voorstellen i.v.m. de werking van de Federatie van harte 

welkom zijn. 

 

En tot slot even over ons tijdschrift. Ons tijdschrift is intussen nog uitsluitend te lezen op onze website. 

Men kan het gratis downloaden. En geloof me, het wordt ook gelezen op plaatsen waar vroeger geen 

gedrukt exemplaar terecht kwam. 

Mag ik dan ook elke vereniging met aandrang vragen om regelmatig wat verslagen van jullie activiteiten 

te bezorgen. Uw schuttersgilde geraakt zo bekend. Veel kans dat uw buurman dit leest en verbaasd zegt 

dat ook hij dit niet wist. Maak de website van de Federatie bekend, stuur links door. Op vele websites 

staat de link van en naar de Federatie nog niet vermeld. Doet het! 

 

Beste vrienden. 

Ik weet dat ik regelmatig terugkom op dezelfde problematiek. Ik weet dat ik regelmatig in herhaling val. 

Ik weet dit allemaal, maar wij moeten bij de pinken blijven. We mogen niet aflaten en moeten elke 
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opportuniteit aangrijpen. Wij hebben immers de dwingende plicht het oudste en mooiste erfgoed van 

Vlaanderen te beschermen. 

 

Ik dank jullie. 

 

Paul Stoop, voorzitter 

 

 

Erfgoed en archivering 
 

Samenvatting van de toespraak van de heer Godfried Kwanten op het derde congres van de Federatie te 

Mechelen op zaterdag 14 december 2013. 

 

Wat is erfgoed? 

Erfgoed is een ruim begrip dat iedereen aanbelangt. Het is het geheel van archieven, boeken, 

voorwerpen, … dat bewaard is en overgedragen uit het verleden en die een bepaalde betekenis 

hebben voor onze cultuur en geschiedenis: het geeft een beeld uit het verleden en draagt bij tot de 

culturele identiteit… 

Iedereen heeft met erfgoed te maken: zowel individuen (niet alleen weggelegd voor enkele vips), 

als families, grote en kleine verenigingen, bedrijven, scholen, sport en ontspanning, … 

Er is een grote verscheidenheid van soorten erfgoed, maar algemeen maakt men een onderscheid 

tussen roerend en onroerend erfgoed. 

 Roerend erfgoed: dit kan zowel op papier zijn, als audiovisueel, als voorwerpen betreffen. 

Bij het erfgoed op papier denken wij aan brieven, verslagen, boekhoudingen, … terwijl 

audiovisueel alles is wat betreft foto’s, film en geluid, maar evenzeer affiches, prenten. 

Beiden kunnen ook digitaal opgeslagen zijn op alle mogelijke dragers en in alle vormen. 

Voorwerpen welke deel uitmaken van het erfgoed zijn vlaggen, kledij, edelsmeedwerk 

(koningsbreuken), buksen en bogen, trommels, pieken, … 

Bij dit roerend erfgoed rekent men ook het immaterieel erfgoed: oude gebruiken, rituelen, 

verhalen, activiteiten zoals optochten, feesten, koningsschietingen, processies, evenals 

bepaalde vaardigheden en technieken hebben een bepaalde historische betekenis die mee 

evolueert met de tijd. Het is dan ook van belang dat men deze tradities tracht levendig te 

houden, ze te documenteren, neer te schrijven of op te vangen via interviews. 

 Onroerend erfgoed: landschappen, gebouwen en bouwwerken, zowel industrieel, militair 

of andere historische gebouwen. Deze tak is minder belangrijk voor het gildewezen. 

Waarom aandacht hebben voor erfgoed? Wat is de rol van erfgoed in een vereniging? 

Vooreerst is er het juridische en administratieve aspect: het kan gelden als bewijsmiddel van 

eigendom van bepaalde voorwerpen (aankoopaktes, facturen, …), maar kan ook het gevolg zijn 

van een goed bestuur van de vereniging met een financieel doorzichtig beleid. 

Erfgoed speelt ook een culturele en historische rol: het draagt bij tot een kennis van het verleden 

en heeft een onderzoekswaarde bij bestudering van dit verleden. Het zal bijdragen tot een correcte 

en genuanceerde kennis van het verleden. 
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In sommige gevallen heeft erfgoed ook een emotioneel, een verrijkend of een ontroerend 

karakter: door het erfgoed onderhoudt men contact met voorgaande generaties, krijgt men een 

gevoel van een aanwezige evolutie of traditie en ervaart men het als een doorgeefluik naar de 

komende generaties. 

Juridisch statuut van erfgoed 

Veel erfgoed dat eigendom is van verenigingen wordt bewaard bij personen. Dit kan aanleiding 

geven tot problemen en meningsverschillen, zelfs tot verlies van het erfgoed in sommige 

verenigingen. Het risico op problemen zal nog verhogen bij overlijden van de persoon die het 

bewaarde, misschien wel met de beste bedoelingen, maar de vraag is of de erfgenamen het belang 

inzien van het erfgoed en of zij nog weten wie de eigenaar is. In het beste geval wordt het 

doorgegeven aan de opvolger van de overledene of gaat het terug naar de vereniging, maar het is 

in vele gevallen ook anders gegaan. 

Erfgoed opbouwen, vooral het archief 

De zorg begint natuurlijk al bij het ontstaan van de vereniging, wat niet wegneemt dat het nooit te 

laat is om te archiveren, zeker in de gilden en schutterijen die enkele honderden jaren oud zijn. 

Best is om één verantwoordelijke aan te duiden en zo alles maximaal te centraliseren. Indien dit 

niet zo is, is een overzicht van wat bij wie zit zeker aan te raden. 

Bij het aanleggen van een archief moet elk stuk geïdentificeerd worden door een naam te geven, 

datum van het stuk, eventueel aanduiden aan wie het gericht is, … Best is om reeksen en dossiers 

aan te leggen om zo samenhorende documenten over een bepaalde activiteit of een bepaalde 

handeling te ordenen met de nodige identificatiegegevens. Het is zeker niet nodig om dubbels te 

bewaren. De ordening van de documenten gebeurt best zoals men daar het meest praktisch mee 

werkt.  

Het is ook aan te raden geen archieven te mengen, bv. na een fusie. Best is de onderdelen te laten 

in de archieven waarin ze thuishoren.  

Daarnaast moet een elementaire inventaris worden opgemaakt zodat men over een handig 

instrument beschikt om iets terug te vinden en om een controle van aanwezige bestanden te doen. 

Zo kan men ook ontleningen binnen of buiten de eigen kring van de vereniging bewaken van 

teruggave en omgang met documenten. Het raadplegen van documenten ter plaatse verdient de 

voorkeur. 

Erfgoed bewaren 

Erfgoed moet bewaard worden in een geschikte verpakking. Niet geschikt zijn plastic (zeker niet 

voor foto’s), metaal, plakband, elastieken, … Bij het opnieuw verpakken moet de nodige 

aandacht gaan naar de nuttige info op vroegere verpakkingen. Bij vervanging van de verpakking 

is het aan te raden deze informatie over te nemen. 

Het erfgoed wordt best bewaard in een geschikte centrale ruimte met een constante temperatuur 

en vochtigheidsgraad, in een afgesloten kast of op metalen rekken, met zo weinig mogelijk of 

liefst geen lichtinval. Het is natuurlijk opletten geblazen voor de aanwezigheid van insecten en 
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zeker niet te stockeren tegen een vochtige muur, evenmin als in kelders, stookruimten, zolders of 

ruimten met grote vensters. 

Documenten kan men digitaal opslaan, liefst op één server of schijf. Om verlies bij crashen van 

de schijf te voorkomen, moeten de nodige kopieën gemaakt worden. 

Indien stukken moeten gerestaureerd worden, gebeurt dat best niet op eigen houtje, maar moet dat 

overgelaten worden aan specialisten. Dat impliceert natuurlijk dat restauratie duur is, zodat 

begeleiding en het zoeken naar subsidies bijna een must is voor de vereniging. 

Erfgoed openstellen en er mee naar buiten komen 

Erfgoed overstijgt het belang van de vereniging en het heeft bovendien een algemeen 

maatschappelijke dimensie. Ook buitenstaanders zoals heemkundigen, onderzoekers, studenten, 

… kunnen geïnteresseerd zijn.  

Zo ontstaat er natuurlijk een zekere spanning tussen de erfgoedbeheerder, de bewaarder en de 

publieke dienstverlener die elk hun eigen bedoelingen hebben. Er dient gezocht naar de gulden 

middenweg tussen openheid, niet afsluiten en zorgvuldig beheer, met oog voor redenen van 

materiële bewaring, vertrouwelijkheid van sommige documenten, privacy. Het is van belang om 

toezicht te houden op de raadpleging en er zorgvuldig mee omspringen om de bestaande orde niet 

te verstoren.  

Een gecontroleerde toegankelijkheid is nodig en de 30- of 50-jarige regel moet gehanteerd 

alvorens bepaalde informatie over personen kan worden openbaar gemaakt. 

Verdwijnen van een vereniging 

Bij het verdwijnen van een vereniging moet gezocht worden naar de juiste herbestemming van de 

archieven. Dat kan zowel lokaal, regionaal als landelijk zijn, na overleg met de lokale erfgoedcel. 

Gemeente- of stadsarchieven of landelijke archieven behoren tot de mogelijkheden, maar een 

goed draaiende heemkundige kring is evenzeer aan te bevelen. 

Wel moeten er duidelijke afspraken gemaakt worden en een contract van bewaargeving of van 

schenking opgesteld waarin de regeling voor toegankelijkheid en ontlening zijn opgenomen. Ook 

garanties inzake de bewaarplaats en inzake de bewaring als één geheel kunnen gevraagd worden. 

Een eerste stap in dit proces is zich aan te melden voor registratie bij de Archiefbank Vlaanderen. 

Literatuur 

Een praktijkwijzer voor vereniging en hun erfgoed is zeker het boek “Hoera, een jubileum”. Een 

recensie en praktische informatie over dit werk, vindt u op de volgende bladzijden. 

Ook op de gelijknamige website www.hoeraeenjubileum.be vindt men praktische tips om het 

erfgoed van een vereniging goed te bewaren en te ontsluiten.  

http://www.hoeraeenjubileum.be/
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BEZOEK AAN DE DOSSIN-KAZERNE TE MECHELEN 

 
Voor de partners van hen die op het congres waren, t.t.z. 8 dames en 1 heer, die het gezelschap met veel 

plezier vergezelde, stond een bezoek aan het vernieuwde Dossin-museum in Mechelen op het programma. 

 

Het museum telt 4 verdiepingen (3 + kelderverdieping) en behandelt België en de Jodenvervolging tijdens 

de Tweede Wereldoorlog. Dit bezoek liet een diepe indruk na op alle bezoekers. 

 

Het is niet de bedoeling om hier veel cijfers op te sommen, maar toch is de architect van het gebouw er in 

geslaagd om rekening te houden met de voornaamste kerngetallen als herinnering aan de gruwelijke 

feiten die zich afspeelden tijdens de Jodenvervolging in Auschwitz. 

Enkele merkwaardige voorbeelden: 

De binnenkoer van het oude Dossin-kazerne fungeerde destijds als wachtplaats voor de vele mensen die 

wachtten op transport naar een voor hun onbekende bestemming. De hoogte van het museum werd 

beperkt tot 27m om van op het terras enkel een uitzicht te hebben op de voorgevel en de achterkant van 

de zijgevel van de oude Dossin-kazerne, zonder zicht op de binnenkoer omdat die zo’n drastische 

verandering onderging t.o.v. vroeger, toen de gruwelijke feiten zich daar afspeelden. 

 

Aanvankelijk was het bedoeling het gebouw in het zwart op te trekken, maar aangezien in vele landen wit 

centraal staat als kleur van rouw werd het ganse gebouw in wit opgetrokken. 

Het gebouw heeft de vorm van een vijfhoek met grote glaspartijen aan de ene zijde, maar aan de andere 

zijde dichtgemetselde ramen die doen herinneren aan de omstandigheden waarin alles zich afspeelde. Het 

aantal gebruikte stenen waarmee deze ramen zijn dichtgemetseld (25.267), komt overeen met het aantal 

gedeporteerde Joden en zigeuners. Bij de ingang werd een grote schuifdeur gebruikt, eveneens in 

overeenstemming met de schuifdeuren van de wagons waarin de mensen gedeporteerd werden. 

Het grote zwarte beeld in de inkomhall van de man die met zijn gezicht naar de muur staat, symboliseert 

de urenlange marteling die de mannen moesten ondergaan bij hun gevangneming. 

 

Na een inleidende film 

die iedereen met de 

gruwelijke feiten 

confronteerde, werden 

wij door een 

enthousiaste gids 

begeleid langs de 

verschillende 

verdiepingen. 

De foto’s van de 

duizenden mannen, 

vrouwen en kinderen die 

het slachtoffer waren 

van deportaties vormen 

een bekleding van de 

hoge muren binnen het 

museum. Via 

computerschermen kunnen verdere details opgevraagd worden door aanraking van de foto of door het 

ingeven van een naam. 

De registratie van Joden en de impact hiervan wordt aan de hand van foto’s en uittreksels uit registers 

geïllustreerd. Voor vele mensen een inschrijving waarvan zij niet de gevolgen konden inschatten. 

Dat duizenden aan de hand van deze registratie op basis van hun herkomst zo’n triest lot beschoren 

waren, kon niemand inschatten en laat zoveel jaren later nog steeds een diepe indruk na.    
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De grote Jodenuitroeiing leeft bij velen nog steeds als een sombere herinnering aan nutteloze slachtoffers 

ten gevolge van hun afkomst. 

 

Dit bezoek werd door iedereen als heel interessant ervaren, maar deed ons ook de ogen openen voor  

conflicten die er nog steeds heersen in onze nabije omgeving met mensen van een andere origine. 

 

Bedankt voor deze leerrijke namiddag en een aanrader voor iedereen die niet terugschrikt om 

geconfronteerd te worden met de afschuwelijke feiten van toen. 

 

Tekst: Liliane Van Lancker 

Foto: Paul Timmermans en Davy Ickx 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

Nog even napraten en genieten van een lekker stuk taart met koffie 
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de

 GILDEDAG TE GAST IN OUDENAARDE 
 

De laatste zondag van september staat intussen al enkele 

jaren vast ingeschreven in de agenda van verschillende 

gildeleden, want dan is er de jaarlijkse Gildedag. 

Van de drie kandidaat-steden bleek Oudenaarde de beste 

papieren te hebben, zodat het op 29 september 2013 de 

gilden mocht ontvangen. 

 

Vanaf 8.30 uur konden de deelnemers zich aanmelden in 

het voormalig bureau voor toerisme in het prachtige 

Stadhuis. Daar kregen ze de nodige informatie en 

documenten voor deze dag. 

Daarna was er nog even tijd om een koffie o.i.d. te drinken 

in één van de (weinige) horecazaken die open waren of om 

alvast even in de stad rond te kijken. 

 

Omstreeks 9.45 uur werden het Federatiebestuur en de 

genodigden aan het Stadhuis afgehaald door de drumband 

van Sint-Harlindis en Relindis Ellikom, die hen onder 

tromgeroffel voorging naar de imposante Sint-

Walburgakerk, waar de traditionele misviering zou 

plaatsvinden. 

Intussen hadden weer tientallen gildeleden plaats genomen 

in de kerk en samen met de kleurrijke vaandels die zich 

naast het altaar hadden opgesteld, vormden zij een 

indrukwekkend geheel. 

 

Om 10 uur startte de viering, die werd 

voorgegaan door E.H. Roland Van 

Rostenberge. In de volle Sint-Walburgakerk 

vergastte het zangkoor “Amaranthe”, onder 

leiding van dhr. Dewilde, de aanwezigen op 

prachtige liederen van o.a. Joseph Haydn. Zij 

werden daarbij begeleid door organist Gert 

Amerlinck, die het imposante orgel bespeelde. 

Zoals steeds ontbraken ook het gebed van de 

schutter en het gebed voor de overleden 

gildeleden niet, en tijdens de communie werd 

het muisstil toen de vaandels (onder 

tromgeroffel) naar voor neigden om eer te 

betuigen aan God. 

Tot slot nam Federatievoorzitter Paul Stoop nog even het woord om iedereen te bedanken voor de 

aanwezigheid en bij het tot stand komen van deze Gildedag. 

 

Na de viering verlieten de vaandeldragers eerst de kerk, om daarna buiten een erehaag te vormen. 

Wanneer iedereen dan het gebouw uit was, repten ze zich om op tijd bij hun eigen schutterij of gilde te 

staan om mee de optocht te vormen op de Kleine Markt. 

Die deed haar naam alle eer aan, want ze was zeker niet groot genoeg om alle aanwezige gilden een 

plaatsje te bieden. 



17 

 

Al snel trok de optocht zich op gang en onder een stralende zon marcheerden en stapten tientallen 

gildeleden door de straten van Oudenaarde. Aan het einde van de stoet kwam iedereen aan op de Grote 

Markt waar er voor het grote podium gedefileerd werd en waarvoor de gilden zich daarna opstelden. 

 

Na de toespraken van de burgemeester en de 

hoofdman van de gilde van Oudenaarde, mocht 

Paul Stoop als voorzitter de Gildedag voor geopend verklaren. Hij overhandigde eveneens een aandenken 

aan beide voorgaande sprekers om hen te bedanken voor hun gastvrijheid. 

Daarna was het tijd om de innerlijke mens te versterken, en nadat de koningsparen en de vaandeldragers 

hun gildezilver en vaandel afgeleverd hadden aan het Stadhuis, togen zij naar de eetlocatie van hun keuze. 

 

Voor sommigen was het misschien een snelle lunchpauze, want om 14.00 uur gingen de eerste bezoeken 

al van start. Men kon kiezen uit een bezoek aan het MOU (Museum van Oudenaarde en de Vlaamse 

Ardennen), een bezoek aan het Centrum van de Ronde Van Vlaanderen en een stadswandeling. 
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In het MOU kon men kennis maken 

met de rijke geschiedenis van 

Oudenaarde: de invloed van de 

Schelde, de wandtapijtenindustrie, 

veldslagen, zilverwerk, porselein, … 

In het Centrum van de Ronde Van 

Vlaanderen was het dan al koers wat de 

klok sloeg: de evolutie van de 

wielerfiets en –uitrusting, de 

Flandriens (met Briek Schotte als 

boegbeeld), de verslaggeving van de 

wedstrijd, een kennismaking met de 

hellingen van de Ronde (die je tevens 

aan den lijve kon ondervinden) en 

uiteraard de winnaars van deze 

klassieker. 

De stadswandeling tot slot voerde de mensen langs belangrijke gebouwen en plaatsen in de stad, en 

belichtte eveneens de Oudenaardse geschiedenis. 

 

 

Om 14.30 uur gingen dan de optredens op het podium, de 

demonstraties schieten en de tentoonstelling van start. 

In de tentoonstellingsruimte op de benedenverdieping van 

het Stadhuis waren de konings- en keizersbreuken te 

bezichtigen, samen met het Gulden Boek van de Federatie 

en diverse andere bezienswaardigheden uit de rijke 

geschiedenis van diverse gilden. 

Vóór het Stadhuis kon men dan ook de verschillende 

gildevaandels bekijken. 

Aan en op het grote podium op de Markt waren dan weer 

diverse gildeoptredens te zien. Zo gaven de Gelmelzwaaiers uit Hoogstraten een paar keer het beste van 

zichzelf met hun vendeloptreden, en verder waren er volksdansoptredens van de Sint-Sebastiaansgildes 

van Haacht, Kampenhout, Meensel en Schaffen. 

Op het buitenste gedeelte van de Markt konden de geïnteresseerden tot slot kennis maken met een aantal 

schietdisciplines binnen de gildes: handboogschieten op liggende wip en luchtdrukgeweer op pluimpjes. 

 

Zo ging de namiddag snel voorbij, en voordat we het wisten was het al 17.00 uur. Toen ging het 

gastoptreden van start en werd ons de geschiedenis verteld van de Oudenaardse volksfiguren Adriaan 

Brouwer en Hanske de Krijger. 



19 

 

 

Om 18.00 uur werd de Gildedag officieel 

afgesloten, na toespraken van één van de 

schepenen van zusterstad Sint-Niklaas en van 

Federatievoorzitter Paul Stoop. Zoals steeds 

mochten de kanonniers van de schutterij van 

Rotem de dag “uitschieten”, waarna iedere gilde 

nog zijn herinnering (een ingekaderde antieke 

prentkaart van het Oudenaardse Stadhuis) kon 

komen afhalen. 

Daarna begon de terugreis naar de thuishaven, met 

opnieuw mooie herinneringen aan een prachtige 

dag. 

 

Foto’s van deze en voorbije Gildedagen zijn zoals 

steeds te bekijken op de website van de Federatie: 

www.vlaamseschuttersgilden.be → Activiteiten → 

Gildendagen 

 

Noteer ook alvast de datums van de volgende Gildedagen: 

- zondag 28 september 2014, 13
e
 Gildedag te Genk 

- zondag 27 september 2015, 14
e
 Gildedag te Leuven 

 

Tekst en foto’s: Davy Ickx 

  

http://www.vlaamseschuttersgilden.be/
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NATIONAAL KONINGSSCHIETEN 2013 TE LAREN 
 

Op 6 oktober werd op het schuttersterrein van St.-Lambertus Laren de start gegeven van de 20
ste

 editie 

van het Nationaal Koningsschieten. Dit Nationaal 

Koningsschieten werd ingericht door de verbonden 

Lummen en Beringen-Mijnstreek en dit in 

samenwerking met de St.-Lambertusgilde van Laren en 

overkoepeld door het Belgisch Overlegorgaan. 

 

De afgevaardigden van elke gilde werden ontvangen op 

het secretariaat dat zich in de gildezaal bevond terwijl 

de leden een onderkomen vonden in een degelijke 

verwarmde tent. 

 

De genodigden werden door de beide verbonds-

voorzitters ontvangen en naar een aparte plaats in de zaal geleid om er te genieten van broodjes en lekkere 

koffie. 

 

Daarna was het verzamelen geblazen aan de kapel van het St.-Ferdinandinstituut waar onze 

ceremoniemeester Jef Baens alles in goede banen leidde. De misviering werd voorgegaan door E.H. Tony 

Vandekerkhof en opgeluisterd door de gezamenlijke 

zangkoren van St.-Lambertus Laren en van St.-

Willebrordus Meldert, onder de kundige leiding van 

dirigent Jos Van De Moortel en begeleid door organist Luc 

Schoofs. 

 

Tijdens de misviering werden ook de orden van verdiensten 

uitgereikt aan verscheidene verdienstelijke leden. 

 

Na de gildemis werden de 53 deelnemende gilden samen 

met enkele trommelkorpsen opgesteld om in paradestoet 

terug naar het feestterrein te gaan, met voorop de fanfare 

St.-Cecilia van Lummen. Aangekomen aan de gildezaal werd elke gilde verwelkomd door de genodigden 

en door de jury van het Belgisch Overlegorgaan.    

        

Ondertussen hadden de vlaggendragers zich zo in de tent opgesteld dat zij een mooie erehaag 

vormden. Na de speeches van de plaatselijke organisatoren, notabelen en de voorzitter van het Belgisch 

Overlegorgaan bracht de St-Ceciliafanfare een prachtige versie van het Limburgs volkslied, gevolgd door 
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Eric Clerckx, Nationale Koning 2013 

Michael Lambregs, Nationaal Prins 2013 

de nationale hymne "De Brabançonne". Daarna werd de 20
ste

 editie van het Nationaal Koningsschieten 

officieel geopend door de president van het Belgisch Overlegorgaan, Peter Ernst.    

        

Elk keizerspaar, koningspaar en de genodigden werden dan uitgenodigd om deel te nemen aan de 

receptie aangeboden door de inrichtende organisatie.  

  

Daarna was het tijd om te beginnen met de wedstrijd Nationaal Koning 2013. Onder begeleiding van het 

muziekkorps "Hoop in de toekomst" werden de koningen in stoet naar de schietbomen begeleid. De 

koningen werden door lottrekking verdeeld over 2 schietbomen.   

Robert Vogels had samen met Maurice Christiaens 

mooie houten vogels gemaakt die klaar hingen om 

naar beneden geschoten te worden. Na de voorronde 

mochten de 2 gelukkigen die de "vogel" naar beneden 

haalden samen met 7 koningen voor hem, de 7 

koningen na hem en met de Nationale Koning van 

vorig jaar aantreden voor de grote finale.  

     

Diegene die in deze finale de houten vogel afschoot, 

mocht zich voor dit jaar Nationaal Koning noemen. 

Na een spannende strijd met veel ho's en ha's was 

de eer dit jaar weggelegd voor Eric Clerckx van de 

St.-Sebastiaansgilde van Schalbroek. Door zijn 

toedoen viel het laatste stukje van de vogel en 

werd hij onder gejuich en applaus van harte 

proficiat gewenst door zijn medestanders en 

natuurlijk ook door zijn eigen gildeleden.    

Ook was er naast het koningsschieten de 

prinsenschieting. Zij hadden geen voorronde en 

startten onmiddellijk met de beslissende finale. 

Deze finale werd gewonnen door Michael 

Lambregs van de schuttersgilde St.-Kristoffel Munsterbilzen. Ook hij werd met de nodige felicitaties en 

applaus tot een trotse prins gekroond. 

        

Deze zonnige en warme dag maakte samen met al de aanwezige gilden, van dit Nationaal 

Koningsschieten een waar succes. 

Jean De Wit 

 

Orde van Verdienste Zilver      
St.-Sebastiaansgilde Meensel-Kiezegem: Davy Ickx    

St.-Sebastiaansgilde Schaffen: Henry Luyten   

St.-Lambertus Laren: Patrick Cox, Sonja Snyers, Dany Claes, Ivo Schoofs, Ivan 

Sneyers, Robert Vogels, Robert Claes, Gerard Theunis en Maria Claes  

Kon. St.-Gertrudisgilde Beverst: Georges Geyselaers en René Thijs   

        

Orde van Verdienste Zilver met gouden rand   
O.-L.-Vrouw Zutendaal: Herman Gregoor en Herman Vanhengel  

St.-Lambertus Laren: Alfons Claes, Louis Steegmans en Theresia Schrijvers 
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Prijsuitreiking 

 

Optocht        
Koningin  Kon. St.-Sebastiaansgilde Lommel   

Koningspaar St.-Kristoffel Munsterbilzen    

Keizerspaar Schützenverein St.-Paulus Rodt   

Vaandeldrager St.-Monulpus en Gondulpus Rotem   

Commandant Société Royal de Tir Saint Hubert-Gemmenich  

Defilé  St.-Hubertus Manestraat Molenbeersel   

Mooiste groep Kon. Schuttersgilde St.-Jozef Oud Winterslag  

Grootste gilde St.-Jozefgilde Lommel   

 

Wedstrijduitslagen       
        

Schietdiscipline P.V.K.S.G. Karabijn op klep: 
Ploegen 1

ste
  St.-Joris Brelaar     

 2
de

  St.-Jacobus Eversel     

 3
de

  St.-Blasius Rijkhoven    

        

Schietdicipline O.L.S. - O.S.V. - Lommelse - Federation - St. Vith - 

Luchtkarabijn op blokjes     
Jeugd 1

ste
  Max Schrobel, Schutterij Sint-Hubertus Manestraat 

Molenbeersel  

Ploegen 1
ste

  Kon. Schutterij St.-Harlindis en Renildis Ellikom  

 2
de

  St.-Jozefgilde Lommel    

 3
de

  Schutterij St.-Hubertus Manestraat Molenbeersel 

    

Schietdicipline H.S.G.B. - Boogschieten liggende wip 17 meter katrolboog   
Jeugd 1

ste
  Roeland Van Even, Kon. St.-Sebastiaansgilde Schaffen   

Dames 1
ste

  Ingrid De Vos, Kon. St.-Sebastiaansgilde Schaffen   

Heren 1
ste

  Herman Buyst, Kon. St.-Sebastiaansgilde Schaffen   

Ploegen 1
ste

  Kon. St.-Sebastiaansgilde Schaffen  

       

Schietdicipline H.S.G.B. - Boogschieten liggende wip 17 meter gewone handboog  

Jeugd 1
ste

  Glen De Wegen, St-Sebastiaansgilde Dilbeek  . 

Dames 1
ste

  Erna Goens, St-Sebastiaansgilde Dilbeek    

Heren 1
ste

  Fernand Ickx, Kon. St-Sebastiaansgilde Meensel-Kiezegem   

Ploegen 1
ste

  St-Sebastiaansgilde Dilbeek   

  

 

       

 

  

V.l.n.r.: Wim Vangeel, schepen van 

sport van de gemeente Lummen, Eric 

Clerckx, Nationaal Koning 2013, 

Michael Lambregs, Nationaal Prins 2013 

en Peter Ernst, voorzitter Belgisch 

Overlegorgaan 
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KONINKLIJKE HANDBOOGSCHUTTERSGILDE  

SINT-SEBASTIAAN LOKEREN BESTAAT 400 JAAR 
 
In 2013 bestond de Koninklijke Handboogschuttersgilde Sint-Sebastiaan Lokeren 400 jaar.  

Om deze gebeurtenis kracht bij te zetten, werd besloten om een nieuw vaandel te laten maken omdat het 

origineel vaandel zich in het Stadsmuseum van de stad Lokeren bevindt.  

 

Aan de voorkant van het nieuwe vaandel ziet men op 

een witte achtergrond de benaming van onze huidige 

gilde met de jaartallen van begin tot heden in 

gouddraad. In het logo ziet men linksboven het 

Jeruzalemkruis, rechtsboven het jaartal van het octrooi 

van officiële erkenning, linksonder de jaartallen van 

erkenning “koninklijk” tot heroprichting van de gilde 

(1917-1967) en rechtsonder het wapenschild van de 

stad Lokeren “raap en rooster”.  

Aan de achterkant staat het wapenschild van de 

gilde met het Jeruzalemkruis, een boog, twee 

pijlen en onze koninklijke erkenning.  

 

Ook werd er een boek uitgegeven met de 

geschiedenis van de Lokerse gilde. Deze 

geschiedenis samenvatten was geen sinecure, maar 

dankzij documentatie van dhr. Fr. De Vos, 

heemkundige, het archief van de stad Lokeren en 

de eigen archieven van de gilde, is François Van 

Damme er toch in geslaagd om op 28 bladzijden 

een omschrijving te geven van het ontstaan en het 

leven van zijn gilde. Dankzij het stadsbestuur van Lokeren en de Erfgoedcel Waasland kon hij een 

terugblik geven van een roemrijk verleden met veel voor- en tegenspoed. Ook de inplanting in Lokeren 

was soms zeer omstreden in bepaalde periodes. 

 

Hierna en in het volgende nummer van het tijdschrift vindt u een uitgebreide samenvatting van dit werk, 

met dank aan François Van Damme die het graag ter beschikking stelt voor dit artikel. 

François Van Noten 

 

De oprichting van de gilde te Lokeren 

 

De nu nog bewaarde gildeboeken, oprichtingsbrieven en documenten der schuttersgilde zijn zelden ouder 

dan de 16
de

 eeuw. De voortdurende oorlogen welke onze gewesten teisterden, de godsdiensttwisten, de 
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bezettingen en het platbranden van dorpen door vijandelijke legerbenden zijn er de oorzaak van dat zo 

weinig tot ons is gekomen. 

  

In 1584 wordt Lokeren, door de bezetting van Dendermonde, bijna geheel verwoest. De “Cronycke van 

Lokeren” verhaalt zelfs dat slechts één huis in het dorp bleef recht staan en dat ook de kerk tot op haar 

grondvesten werd vernield. Wanneer de vrede is hersteld, het dorp uit zijn puin herrezen en de wonden 

geheeld, richten de “... Pastoir, Meyer, Schaut en Schepenen, mitsgaders notable ende gemeene insetenen 

der prochie van Lokeren” een ”... oitmoedige suppicatie” aan de hertogen Albrecht en Isabelle, ... om te 

mogen stichten eene Gilde ende Broederschap van den hantboghe”. Ze verklaren erin ”... dat over 

veertich ofte vijfenveertich jaeren… eene gilde vanden voorseyden hantboghe, met schoone privilegen…” 

bestond.  

 

De Oprichtingsbrieven werden echter ”... in den jaeren vijftienhondert vier en tachtig deur de 

garnisoenen de stadt van Dendermonde verbrant...” Zij verzoeken daarom de hertogen “... nieuw Octroy 

gelyckdiversche ander Prochen op advys van den Hoochbailluy ende Hooftschepenen vanden voorseyden 

Lande van Waas hebben vercregen, ende hen daer van de te depescheren opene brieven in behoorlycke 

forme”.  

 

Op 28 januari 1613 hechten de aartshertogen hun zegel aan het gevraagde octrooi en verlenen aldus de 

toelating “... eene broederschap van den hantboghe, ter eere ende lof van Mynheere Sint-Sebastiaan...” te 

stichten, “... inder vouge ende manieren, als wy toegelaten hebben aan andere omliggende prochen.” 

  

Als blijk hunner waardering schonken ze aan de gilde een fluitje in been, gevat in vijf zilveren banden en 

dito schildje waarop we de namen terug vinden van de volgende gildeleden: 

- 1
ste

 band (mondstuk):  - 2
de

 band  

Capitein Grave  Pieter Raes, Jan Van Mais  

Luitenant Baten Aleris De Witte  - 3
de

 band  

- Schild:  Jan Van Velde, Sargan Van Pete  

Sargant De Vos  - 4
de

 band  

Olivier De Boc,  Alveris Smet, Jan Van Spai  

Jan De Boe  Fiefelare Van Lokeren  

Sarian Bocsta  - 5
de

 band  

Sar Antone,  Melis Van Velde, Gille de Mare,  

Ollivie Stase  Joos De Mare  

Jan Van Vel  

 

Het leven der gilde  

 

Waar zich het eerste schietplein der gilde bevond is niet met zekerheid te zeggen. Een document van 18 

februari 1637 maakt echter melding van een “stuck lands, groot omtrent vierhonderd roeden... aan de 

Heeren Hooftman, Coninck, Deken, Audermans ende ghemeene gildebroeders van den edelen Sint-

Sebastiaan, binnen Lokeren... ghelegen in den Couter aan het Sant...” en palende “... oost de hofstede 

van Pieter De Cock, west, het Capelleken van Sint-Laurins ofte Heilige Eeckberght, noort, de straete”. 

Een plan van Lokeren, in het stedelijk museum bewaard en uitgegeven door de befaamde cartograaf 

Bleau omstreeks 1650, laat duidelijk zien dat de wip toen stond op de plaats waar zich nu het klooster en 

de kerk der paters-minderbroeders bevinden.  

 

Op tweede Sinksendag had elk jaar de koningsschieting plaats. We vonden een lijst waarop de namen der 

koningen staan opgetekend vanaf 1619 tot 1883. Meteen hangt ze ook een droevig beeld op van al het 

leed en de ellende welke gedurende meer dan 2 eeuwen onze gewesten heeft geteisterd. Wegens de 

voortdurende invallen der Franse troepen in het Land van Waas en de menigvuldige krijgsverrichtingen 

gevolg door brand, plundering en opeisingen, konden de koningsschietingen niet doorgaan tijdens de 

volgende jaren: 1624-1640, 1643-1649, 1667-1668, 1671-1679, 1689-1697, 1700-1710, 1742-1748.  
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Lokeren anno 1650 met rechtsboven de staande wip waar nu 

de paterskerk en het klooster paters-minderbroeders zich 

bevindt.  

 

In 1789 had de laatste koningsschieting plaats 

onder het oud regime. Daarna ”... is de 

Coninckschieting in ’t onverlet gebleven ter 

oorzake der groote omwenteling tot in 1817”. 

Maar keren we vlug deze droeve bladzijde van 

onze geschiedenis om en zien we op welke 

plechtige wijze het schieten naar de 

“Paepegaey van eeren”, zoals deze schieting 

voor het koningsschap genoemd werd, plaats 

vond. Het was toen een hele gebeurtenis, iets 

waarmee het gehele dorp meeleefde. Reeds 

heel vroeg in de morgen kwamen al de 

gildebroeders in de “schutterscamere” bijeen 

en gezamelijk trok men dan naar het huis van 

de koning van het voorgaande jaar. Zoals de 

statuten het voorschreven, trok men toen 

vervolgens stoetsgewijs “... te acht uren, elck met zynen spaenschen boghe met een dozyn houten, wel 

meer, maar niet min, ter kerke, gaende in properen ordonnantie ten offeren ende alsdan gaende naer den 

dienst, daer den gaey zal gheschoten worden...”. De oude koning hing dan zijn breuk, het teken van zijn 

waardigheid, aan de voet van de wip op, en nadat de trommelaar met een felle roffel het teken tot de 

wedstrijd had gegeven, stapte hij naar de gaaipers en loste het eerste schot. Het verloop der schietingen 

werd in de statuten nauwkeurig beschreven en streng hield men er de hand aan dat alles ordelijk en 

regelmatig verliep.  

“Inden eersten, zoo wie den naem vcan Godts ofte zyne heylighen ydelyck blasphemeert, syne naesten 

misnaempt, injureert oft vloeckt in grammen moede, die sal verbeuren eenen stuyver... .  

Item waert dat eenich schutter ofte gildebroer den anderen hiet lieghen ofte oploop dede in evele moede, 

die sal verbeuren thien stuyvers. 

Item zoo wie anderen merckelyck beletsel doet int schieten, tsy met gecken... zal verbeuren eenen stuyver.  

Item dat niemandt den edelen hantboghe oft pylen sal moghen noemen dan met hunnen behoorlycken 

naem... .  

Item dat niemandt synen boghe ofte wie den boghe toebehoort te pand sette oft in onweerde ter eerde 

werpt... .  

Item dat niemendt onredelyck doet in den hoff, als van achter te craken, zyn water te maken metten boghe 

ofte pyl in de hant, van oneerlycke ofte onredelycke woorden te spreeken... .  

Item dat niemandt en sal moghen wedden... .  

Item dat niemandt, en sal moghen schriven met cryt ofte cole teghen de mueren, vensters, schutsels ofte 

erghens anders... .  

Item es is elck verboden niemandts baut of pyl wech te steken ofte ontdraghen, boghe of pyl vuyl te maken 

of verbercht te worden...” .  

Deze en nog vele andere punten zorgden ervoor dat alles nauwkeurig en in de beste verstandhouding 

verliep. Wie zondigde tegen het reglement betaalde de voorziene boete en was soms nog “... ghehouden 

syne hoed te hangen aen den staeck ofte pinne, waernaer elck een scheute sal moghen schieten”.  

 

Wanneer tenslotte de koningsvogel was neergeveld, werd de nieuwe koning door de hoofdman de breuk 

om de hals gehangen en gingen “... alle gildebroers naer de kercke, om aldaer voor den aultaer syne 

devotie te doene”. Men trok vervolgens met slaande trom en wapperend vaandel naar het schutterslokaal 

“waer de maeltyd bereet es, om aldaer met malcanderen goede chier te maken”. Wie het geluk had drie 

opeenvolgende jaren de koningsvogel af te schieten werd keizer. De enige keizer welke de Sint-

Sebastiaangilde ooit gehad heeft was Karel Van Poucke, welke deze waardigheid te beurt viel in 1875.  

Prinsen (twee opeenvolgende jaren) zijn er meer geweest. Zo vinden we vermeld: 1717 Pachier De 

Cuyper, 1740 Frans Dierick, 1826 Frans Van Hoeymissen, 1832 Ed. Speelman, 1876 Leonard 

Thuysbaert, 1874 Karel Van Poucke. Buiten de koningsschietingen, waaraan alleen de gildeleden 
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deelnamen, werden in de loop der jaren verscheidene prijsschietingen uitgeschreven waarop de 

schuttersverenigingen uit “geheel den omtrek werden uitghenodigd”. De weinige documenten welke van 

de gilde zijn teruggevonden laten echter niet toe hierover veel bijzonderheden te vermelden. Toch vinden 

we over de jaren 1783, 1785 en 1786 een paar nota’s aangetekend. Zo gaf men in 1785 als hoofdprijs 

twee zilveren kandelaars welke een waarde hadden van 84 gulden. De Kronycke van Frans Jozef de 

Castro vermeldt de gilde ook een paar maal, zo onder meer in 1751, toen ze had deelgenomen aan de 

grote prijsschieting te Gent. Niet minder dan 31 prijsvogels waren aan deze wedstrijd verbonden en de 

gilden van Sint-Niklaas, Beveren, Waasmunster, Stekene, Sint-Pauwels en Lokeren gingen met de 

hoofdprijzen naar huis. 

 

Onder het Oostenrijks en Frans tijdperk 

 

Er zijn ook enige stukken bewaard gebleven over de bedrijvigheid der gilde tijdens de periode van de 

“Brabantse Omwenteling”. De eerste tekenen van deze opstand tegen het Oostenrijks bestuur deden zich 

te Lokeren voor op 2 november 1789. Joseph Baeten, een bewoner van de wijk Heiende, beschreef deze 

gebeurtenis in een handschrift, grotendeels op rijm:  

“Ik schrijf hier nog een zaek die my dunkt wel wezen.  

Opdat het naer der hand noch kan worden gelezen  

‘s morgens ‘k ging nae de kerk ’t was aldersiele dag.  

En komende in ’t dorp ik daer een troubel zag.  

Peyzende wat is dat ik zal ’t daer iemand vraegen.  

Hy seyd deskeyzers wapen in stukken syn geslaegen.  

Braband heeft dees zaeke eerst in het werk geleid.  

Alsdan wierd over al de troubels haest verbreyd...”  

 

Op 10 november komen te Lokeren verschillende soldaten van het patriottenleger aan; de volgende dag 

zijn er nog meer. Jozef Baeten, die ze heeft zien voorbij trekken, beschrijft ze met enige minachting: “... 

den meesten deel sober in ’t habijt, met slechte beroeste fusieken, men aensg het voor eene belachtelycke 

zaeke, zoo een ongeoefent volk tegen de keyzerlycke soldaeten te gaen vechten. ’t Donderdags hoorden 

wy datse nae Gend vertrokken waeren om de stadt stormenderhand in te nemen,’t welke men niet konde 

geloven”.  

 

Maar het ongelofelijke gebeurde toch. Een paar dagen later reeds was Gent ingenomen. De Staten van 

Vlaanderen openen nu een vrijwillige vaderlandse inschrijving, om de kosten van de opstand te dekken en 

de gilde van Sint-Sebastiaan te Lokeren was één der eersten om een bijdrage te storten. Ze scheen dus de 

zaak van de opstand zeer genegen. Later zou ze zich op deze bijdrage beroepen in haar conflict met het 

korps “voluntairen”, door het Vaderlandse Comité opgericht. Er is namelijk een vrijwilligerskorps 

samengesteld dat het veer en de brug over de Durme zal bewaken en patrouilles inrichten tot veiligheid 

van de parochie en handhaving van de orde. Ze dienen zich een uniform aan te schaffen en krijgen als 

bewapening een geweer, een patroontas en een sabel. Wie niet over de nodige middelen beschikt mag ook 

dienst doen in zijn gewone klederdracht, evenwel bekleed met twee epauletten in “patriotique 

couleeren”.  

 

De Sint-Sebastiaangilde van Lokeren besluit ook zijn medewerking te verlenen aan de bewaking der 

parochie. Ze wenst echter als afzonderlijke groep op te treden en een eigen uniform te dragen, geheel 

verschillend van dat welke de voluntairen dragen. Ze beroepen zich hierbij op het octrooi, haar ten tijde 

van Albrecht en Isabella verleend, dat hun het recht gaf “... op heure tabbaerts ende rocken te dragen, 

sulcke cleederen en paruren als sy ordonneren sullen”. Hierover schijnen nu moeilijkheden te zijn 

gerezen tussen de beide korpsen. Het hoofdcollege heeft toelating gegeven in ieder plaats één korps 

voluntairen in te richten, dat onder het bevel zal staan van eigen officieren en deze wensen geen rekening 

te houden met een corps dat totaal afzonderlijk van hen handelt. Er ontspruiten hieruit allerhande 

moeilijkheden en twisten.  
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Op een zondag is men zelfs de zoon van de deken der gilde gaan opwachten als hij uit de vespers terug 

kwam. Er werden verwensingen en bedreigingen geuit en uiteindelijk heeft men “… hem vast gegrepen, 

gesleurt ende kleederen van syn lyf aan stukken getrokken, welke feitelijkheden nog op andere 

guldebroeders syn gepleegt”. Dergelijke ongeregeldheden en relletjes zijn zeker niet van aard de 

ééndracht onder de bevolking, welke reeds hopeloos verdeeld is in keizersgezinden en patriotten, te 

bevorderen. De St-Sebastiaangilde stuurt een rekwest naar de Staten van Vlaanderen, maar hoe de zaak 

uiteindelijk geregeld werd is niet duidelijk. Slechts een paar documenten zijn in het archief van de gilde 

over het verloop van deze zaak teruggevonden. Een paar maanden later zal dit alles trouwens toch geen 

belang meer hebben. Vlaanderen komt opnieuw onder het gezag van Oostenrijk en alle vrijwillige 

korpsen worden ontbonden.  

 

Maar het “ancien régime” loopt op haar laatste benen; de “Oostenrijkse Restauratie” is van korte duur en 

na de Slag bij Jemappes op 6 november 1792 trekt het keizerlijke leger zich overal terug. Zes dagen later, 

op 12 november, komen de eerste Franse soldaten Lokeren binnen. Op de markt wordt de “veystaek” 

geplant, met bovenop een rode muts en daaronder het opschrift: “Vive la Nation, la loi & l’égalité”.  

De palderijn op de markt, waarop een leeuw staat met in zijn klauwen het Oostenrijkse wapen, wordt 

omver getrokken en op het schepenhuis deelt men “concarden” uit met de Franse driekleur. “Want ’t was 

het fransch gebod, ’t most al cocarden draegen. Ofsoo de citoyens maer eenen hoed en sagen, Daer geen 

cocard op was pakten die overvaerd. Daarom ‘tsy groot of kleyn, ieder droeg cocard”.  

Er volgden nu jaren van leed en verdrukking voor de bevolking. De vereniging en gilden, zo zij al niet 

door de bezetter ontbonden waren, kwijnden langzaam weg. Koningschietingen worden niet meer 

gehouden. De lijst waarop de koningen der gilde worden opgetekend, vermeldt het zelf nadrukkelijk: de 

schietingen zijn ”… in ’t onverlet gebleven ter oorzaeke der groote omwenteling tot in 1817”. 

  

Bleef de gilde bestaan, wat waren haar bedrijvigheden tijdens de periode van de Franse overheersing? We 

vonden slechts een paar stukken van minder belang terug die betrekking hebben op dit tijdperk. In één 

ervan, een inventarislijst van het bezit der gilde en opgemaakt op last van de bezetter, zien we dat de 

vereniging in haar lokaal ook over een theater beschikte. Wat er zoal opgevoerd werd is helaas niet 

bekend. De Potter en Broeckaert melden in hun “Geschiedenis der stad Lokeren” dat de schuttersgilde er 

in 1794 vijf vertoningen gaf welke een som van 15 gulden en 15 stuivers opbrachten. De factor (d.i. de 

leider van de rederijkerskamer) was toen een zekere P.J. Eyers. Dit is echter ook alles wat we hebben 

kunnen achterhalen. 

 

Nieuwe bloei na de Franse overheersing  

 

Na Waterloo en de aanhechting van onze gewesten bij Nederland volgden er eindelijk jaren van rust en 

vrede. De bevolking herstelt langzaam van de wonden die haar zijn toegebracht en stilaan herneemt het 

leven zijn gewone gang. Toch wordt het nog 1817 vooraleer er, na een onderbreking van bijna 30 jaren, 

nieuwe koningsschietingen plaatsvinden.  

 

In 1823 wordt de maatschappij heropgericht. Een nieuw reglement wordt opgesteld en de aloude St-

Sebastiaangilde neemt als edele kenspreuk “DE EDELE HANDBOOG”.  

In 1826 herdenkt de gilde van Sint-Niklaas haar 300-jarig bestaan. Er wordt een grote prijsschieting 

uitgeschreven en niet minder dan 211 schutters zijn aanwezig. De gilde van Lokeren is er met al de 

eretekens die ze in de loop der tijden heeft veroverd. Frans Van Hoeymissen, welke zich dit jaar Prins der 

gilde schoot, draagt de aloude breuk met de zilveren gildeschat. Als de Lokerse gilde de Grote Markt van 

Sint-Niklaas betreedt, waar de prijsschieting zal plaatsvinden, maakt ze een overweldigende indruk. Het 

verloop der schieting doet haar nog meer in de achting der confraters stijgen. De hoofdvogel, een zilveren 

“marabou” ter waarde van 115 gulden, wordt door haar neergehaald en niet minder dan 15 zijvogels, 

welke elk 10 gulden vertegenwoordigen, vallen ook onder haar pijlen. De schieting duurt twee dagen en 

als Lokeren met “slaande trom en wapperend vaandel” de stad Sint-Niklaas verlaat is haar standaard twee 

nieuwe zilveren eretekens rijker: één voor de maatschappij met het meest aantal deelnemers en één voor 

de vereniging welke de meeste eretekens kon voorleggen. Als herinnering aan dit heugelijke jubelfeest 
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schreef de destijds bekende dichter Marcel Van Rysingher, welke onderwijzer was te Lokeren, een 

“Lofzang” aan de gilde van Sint-Niklaas. Het werd door de drukkerij De Laere-Bogaert, voor zover ons 

bekend de eerste drukker te Lokeren, uitgegeven en kende zo een succes dat er zelfs een tweede druk 

verscheen.  

 

In 1826 wordt ook een nieuw verslagboek in gebruik genomen. De vergaderingen, de schietingen en 

feesten, de blijde en droeve gebeurtenissen welke zich in en om de maatschappij voordoen, worden er 

trouw en nauwkeurig in opgetekend. We kunnen nu gemakkelijker de geschiedenis van de vereniging 

volgen. En met hen nemen wij dan deel aan de soms woelige vergaderingen van de gilde in een tijdperk 

waarin de politiek ook tot in het verenigingsleven begint door te dringen en er de geest van 

verdraagzaamheid en samenhorigheid, welke er steeds heeft geheerst, vertroebelt en verscheurt. Dit is dan 

ook één van de redenen waarom in 1829 een deel van de leden zich van de gilde afscheurt en een nieuwe 

handboogmaatschappij sticht onder de kenspreuk “HET GROOT HOF VAN VLAANDEREN”. De 

geschiedenis van deze vereniging die, evenals de gilde van “DE EDELE HANDBOOG” uit de oude Sint-

Sebastiaansgilde van 1613 is ontsproten, zal op een andere plaats uitvoerig behandeld worden, zodat wij 

er ons toe kunnen beperken nog enkele flitsen uit het leven dezer laatste vereniging te belichten.  

 

Hoe nauw de gilde met het volk verbonden was en hoe innig ze meeleefde met het wel en wee van de 

gemeenschap, blijkt wel uit het feit dat ze meermalen hun jaarlijkse St.-Sebastiaansfeest hebben afgelast 

en het geld van de kerkdienst en het feestmaal bestemden voor de aankoop van broden, welke ze hebben 

laten uitdelen aan de armen en noodlijdenden, wegens de grote behoeften welke heersten.  

 

Bijzonder typisch is ook de manier waarop ze, bij het overlijden van een confrater, de uitvaart 

bijwoonden. Vooraan in de rouwstoet droeg men, met rouwfloers overtrokken, het gildevaandel en de 

twee standaarden waaraan de eretekens werden opgehangen. De Eed, dit is het bestuur der gilde, ging 

voor de lijkbaar met een rouwstrik om de linkerarm, de leden elk met een “in rouw beklede pijl” in de 

rechterhand vormden de erehaag rondom de lijkkist van hun overleden makker, waarop twee gekruiste 

pijlen en de boog van de dode zijn neergelegd.  

 

Heel wat uitbundiger ging het er aan toe wanneer de gilde naar één of ander feest trok. Dan was de ”nar” 

gewoonlijk ook van de partij. In 1856, ter gelegenheid van de onafhankelijkheidsfeesten, stapte hij voor 

de gilde in de stoet die te Antwerpen voorbij het koninklijk paleis trok. Het verslagboek, waarin “Het 

Handelsblad” wordt geciteerd, weet te vertellen dat hij zelfs Leopold I, die om zijn ernst bekend stond, 

“in laghen deed uitbarsten om zijn zot gezicht en zijn vieze grillen”.  

 

De gilde is ook in het bezit van twee kanonnen. Wanneer ze bij grote plechtigheden in feestelijke optocht 

rond de stad trekt, voert ze deze mee. Bij het betreden van de markt wordt de gilde dan door het 

“stadsgeschut” met kanonschoten begroet, waarna deze”hooge aandacht door de maetschappij met het 

aflossen harer eigen kanons wordt beantwoord…”.  

 

Bij de inhuldiging van de nieuwe vogelroede in 1864, de gilde bestaat dan 250 jaren, hebben er grote 

feestelijkheden plaats. Het lusthof van de maatschappij wordt feeëriek verlicht; het is iets dat men hier 

nog nooit gezien heeft. Meer dan 2.000 lampions zijn over de tuin verspreid en het aansteken van deze 

“alluminatie” duurt bijna twee uur. Er wordt een “luchtbal” opgelaten, terwijl onophoudelijk vuurpijlen 

de lucht doorklieven. De harmonie “St.-Cecilia” speelt ten dans en al wat naam heeft te Lokeren is op de 

dansvloer aanwezig. Jaren later spreekt men nog over dit feest, maar voor de gilde begint echter een 

periode van verval.  

(wordt vervolgd) 
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JEUGDKAMPIOEN BOOGSCHIETEN TJÖRVEN LAGROU 

SAMEN MET ZIJN GILDE TE GAST OP HET IEPERSE 

STADHUIS 
  

Tjörven Lagrou werd, samen met het bestuur 

en gildeleden van de Koninklijke 

Handbooggilde Sint-Joris Boezinge, door de 

schepenen Katrien Desomer en Jozef 

Verschoore en gemeenteraadslid Marc Clabau 

ontvangen op het Ieperse stadhuis. Hij mocht 

er tijdens de plechtigheid de zetel van de 

burgemeester gebruiken in de prachtige 

schepenzaal. 

  

Eind augustus behaalde hij de titel van 

Belgisch Kampioen bij de juniores op de 

finale te Beveren (Antwerpen). Een week 

ervoor was hij ook reeds Europees Kampioen 

geworden met de Belgische landenploeg in Paal-Beringen. 

In het Nationaal Jeugdcriterium (dat liep van april tot begin augustus) behaalde hij brons. 

  

De invloed van de Gildendag van de FVHS is er nog steeds voelbaar en de aangename herinneringen 

komen bij contacten met de Ieperse bewindvoerders telkens terug naar boven. 

Geert Vanderjeugt 
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De diverse winnaars 

NICO PYFFEROEN KAMPIOEN STAANDE WIP 2013 BIJ 

WILLEM TELL OOSTENDE 
 
Traditiegetrouw wordt bij Willem Tell Oostende per eind september het kampioenschap staande wip 

afgesloten. Na 38 puntenschietingen werd Nico Pyfferoen met 161 punten de kampioen staande wip 

2013, gevolgd door Jürgen De Maere met 120 punten en Mario Madelein met 115 punten. Virginie 

Maselis werd met 64 punten kampioene bij de dames en zij won, na afkampen tegen Oscar Schockaert, 

eveneens de prijs van de baljuw (meeste uilen). 

De andere nevenklassementen werden respectievelijk gewonnen door:  

Nico Pyfferoen, prijs Archery Dynamics voor de meeste hoogvogels en prijs Buric (meeste blauwe 

vogels) 

Mario Madelein, prijs van de hoofdman voor de meeste toppen en de prijs van de deken voor de meeste 

laatste vogels 

Fernand Lesaffre, prijs Willem Tell (meeste vogels) en prijs Jean-Pierre Herman (meeste 10
de

 vogels)  

Jürgen De Maere, prijs Filip Huyghebaert (meeste groene vogels) 

Secretaris Noël Vantyghem, prijs Laurent Schouteeten (meeste gele vogels) 

Schatbewaarder Noël Vandecasteele, prijs Restaurant Pascal (meeste rode jetons) 

Elisa Deprez, prijs van de secretaris en de hofmeester (meeste aantal schietingen lek) 

Tijdens een daaropvolgend gezellig samenzijn werd genoten van een heerlijk kaasbuffet en werden druk 

afspraken gemaakt voor het nieuwe seizoen liggende wip, dat op 26 september een aanvang nam.  

Geïnteresseerden zijn steeds welkom voor nadere kennismaking met onze maatschappij iedere maandag- 

en donderdagavond van 19.00 tot 21.30 uur in ons lokaal PAX (kelderverdieping), Schilderstraat 5, 8400 

Oostende. 

Norbert Valcke 
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Links Nico Pyfferoen, de nieuwe sire, met naast zich Leopold Deprez, de 

nieuwe baljuw 

 

SIRESCHIETING LIGGENDE WIP BIJ  

K.H.M. WILLEM TELL OOSTENDE 
 

Bij de Koninklijke Handboogmaatschappij Willem Tell Oostende kroonde Nico 

PYFFEROEN zich op donderdagavond 3 oktober tot sire liggende wip 2013-2014. 

Deze jaarlijkse sireschieting vond plaats in het schutterslokaal in de kelderverdieping 

van zaal PAX aan de Schilderstraat 5 te Oostende. Niet minder dan 26 confraters 

tekenden present. 

Tijdens de reglementaire 3 ronden werd de koningsvogel liefst 8 keer geveld, nl. twee 

maal door 

uittredend sire 

Mario Madelein, 

twee maal door Nico Pyfferoen en één-

maal door Filip Huyghebaert, Peter 

Bouttelisier, ondervoorzitter en keizer 

liggende wip, Laurent Schouteeten en 

hoofdman Norbert Valcke. 
 

Er diende dus gekampt te worden 

tussen Mario en Nico om de nieuwe 

sire te kennen. Reeds in de eerste 

kampronde slaagde Nico Pyfferoen er 

echter in om de koningsvogel vol te 

treffen. De nieuwe sire was gekend. 

Leopold Deprez had in de derde 

reglementaire ronde reeds de 

linkervleugel van de sirevogel 

afgeschoten en werd de nieuwe baljuw.  

Onder een driewerf “hoera” werd het glas geheven ter ere van de nieuwe sire en baljuw. 

Norbert Valcke 
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KONING(IN)- & PRINSENSCHIETING 2013 LIGGENDE WIP 
 

Bredene, 13 oktober 2013: onze confraters stappen één voor één binnen, gezegend door de overvloedige 

regendruppels en wensen elkaar het traditionele “Proficiat met uw feestelijke dag”.  

 

De hoofdman begroet de voorzitter Paul Stoop en de 

bestuursleden Peter Ressen en Jef Baens van de Federatie van 

Vlaamse Historische Schuttersgilden, alsook de aanwezige 

confraters. Hij vindt het spijtig dat er geen 

vertegenwoordiging van onze jeugd aanwezig is om te kunnen 

strijden voor de titel van Prins of Prinses. Sedert de 

heroprichting van onze handbooggilde is dit nog nooit 

gebeurd.  

 

De loting neemt plaats en onze confraters zullen elkaar 

bekampen in de volgende volgorde: Pollet Freddy, Poppe 

Anita, Vanmaele André (uittredend baljuw 2012), 

Vandeportaele Katinka, Wittevrongel Eric, Verstraete Steven, 

Schouteere Eddy, D’Hondt Monique, Vandenbogaerde Jonathan, Velghe Dirk en Blomme Marc (uittredend 

koning 2012). 

 

Een reeks van drie proefschoten wordt gegeven zodat de bogen kunnen opgewarmd worden. 

 

Verloop van de Koning(in)schieting: 

 

- In de eerste ronde schiet Steven Verstraete de Koningsvogel af, gevolgd door Marc Blomme. 

- In de tweede ronde valt de koningsvogel door toedoen van Freddy Pollet, André Vanmaele en Katinka 

Vandeportaele. Eddy Schouteere schiet de linker vleugel af. 

- In de derde ronde schiet Steven opnieuw de koningsvogel af en ook deze keer schiet Marc Blomme 

dezelfde vogel af. 

 

De afkamping kan beginnen tussen Steven en Marc: 

- In de tweede afkampronde schiet Steven de rechtervleugel af zodat onze koningsvogel nu vleugellam 

is. 

- In de derde afkampronde valt de vogel opnieuw door toedoen van Steven, Marc faalt waardoor de 

koning 2013 gekend is: Steven Verstraete. Onze baljuw wordt voor de zesde keer de ervaren Marc 

Blomme. 

 

De eedaflegging voor Koning en Baljuw 2013, met de overhandiging van de versierselen, trofeeën en 

brevetten, gebeurt door de hoofdman en stadhouder, geholpen door de voorzitter en bestuursleden van de 

Federatie. 

 

 

 

 

Handbooggilde 

SINT-SEBASTIAAN 

BREDENE v.z.w. 

Gesticht in 1630 tot 1786, 1922 tot 1948 
Heropgericht op 05 januari 1997 
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De voorzitter van de VBFLW (Wittevrongel Eric) geeft aan Katinka Vandeportaele een prachtige trofee voor 

haar deelname en resultaat, waarna de nodige officiële foto’s en groepsfoto’s kunnen genomen worden. 

 

Na de heildronk volgt een prachtige schotel met een overheerlijk hammetje, groene vitamientjes en passend 

mosterdsausje. Frietjes ronden die maaltijd af. 

In de namiddag volgt er nog een schieting zodat de gelauwerden van hun inspanningen kunnen nagenieten. 

 

Koffie met taart en een traktatie van de Koning en Baljuw 2013 sluiten de regenachtige dag af. 

 

Freddy Pollet, hulpgriffier, en Anita Poppe, griffier 

 

Beste vrienden van Bredene, 

 

Graag gingen we in op jullie uitnodiging om eens een koningsschieting mee te maken in Bredene. Deze keer 

moesten we ons goed aankleden om naar Bredene te gaan, want het was een hondenweer. Regen viel er met 

bakken uit de lucht. 

Maar niet getreurd, eenmaal in het mooie lokaal kwam de warmte van de gildebroeders en -zusters ons tegen. 

We werden er inderdaad zeer warm ontvangen. Een lekkere kop koffie bracht ons zeer snel in de stemming. 

Met belangstelling keken we naar het protocol en de tradities die de gilde van Bredene gelukkig nog heeft. 

Vooreerst het bestuur met de hoofdman en het vaandel voorop. Het reglement werd voorgelezen en de vogel 

opgezet. Er werd een liedje gezongen (heeft iets met de dodenmars te maken tegenover de aftredende koning) 

en de schieting kon beginnen.  

Eerst de oud-koning met een schot en nadien de gildeleden. We keken reikhalzend uit en begonnen zowaar 

mee te supporteren. Het werd spannend tot Steven Verstraete er een eind aan maakte. Met een welgemikt 

schot werd hij de nieuwe koning. Van harte proficiat. Opnieuw was het Marc Blomme die “beroepsbaljuw” 

werd. 

We hielden hem wel voor de rest van de dag in het oog, want Marc liep rond met een bus in zijn hand. Hierin 

moeten overtreders van de regels een boete steken. En aangezien wij niet al deze regels kenden, moesten we 

extra uitkijken. We zijn er evenwel goed vanaf gekomen. Marc is mild geweest voor ons. 

Het werd snel tijd voor het middagmaal en eerlijk gezegd, het heeft ons moeite gekost om alles “op te 

krijgen”. Het was zeer lekker, meer dan voldoende en het gezelschap was aangenaam. 

Nadien kregen we eveneens de kans om mee te schieten. Met veel plezier deden we ons best, maar het was 

vooral Peter Ressen die ons een dikke neus trok. Liefst acht vogels schoot hij af, maar we zeggen er toch 

fijntjes bij dat hij geholpen werd door een coach.  

Als afsluiter kregen we allemaal nog een lekker stuk taart, of was het vlaai? 

En met een beetje weemoed namen we afscheid, met dank aan alle lieve mensen uit Bredene. 

 

Paul Stoop 
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Als dank voor de muzikale bijdrage, schreef  deken Marc Blomme een gedicht als aandenken 

aan de voorbije koningsschieting. 

Op de Bredense zandgrond… 

 

In de schuttersgilde is het leuk en fijn, 

ik wil er elke dinsdag en elke vrijdag zijn. 

Het is er blij vertoeven met vrienden ondereen, 

daarom trek ik er altijd weer met vreugde heen. 

 

Hier in onze gilde van Sint-Sebastiaan, 

wordt sportief aan boogsport voor allen gedaan. 

Een hobby voor’t leven, veel eeuwen al oud. 

daarom dat eenieder hier van boogschieten houdt! 

 

Je kunt er bij ons mikken op de wip of doel, 

de top of een tien schieten, het geeft een blij gevoel. 

Je met de vrienden meten, ja louter voor de fun, 

je wil je blijven weren door dik en dun! 

 

Niet elkeen is de beste en wordt de kampioen, 

toch wil je blijven doorgaan het godganse seizoen. 

’t Geluk komt ooit wel voor jou, dan wacht de beloning, 

je wordt terecht gevierd als prins of als koning! 

 

Zo’n sport met veel traditie houden we in eer, 

we keren daarom weeklijks naar de gilde weer. 

Die vele jaren boogsport mogen nimmer vergaan. 

Hiep, hiep, hoera voor Bredene Sint-Sebastiaan! 

 

Uit de dichtbundel: “Zand in ’t vizier!”, Marc Blomme, 13 oktober 2013 
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UITSLAG FINALE VERBOND LUMMEN 2013 
          

Uitslag heren:  treffers  treffers 

1. Nijs Gert Thiewinkel 33 13. Claes Steve Eversel 12 

2. Schroyen Jeroen Geneiken 32 13. Vancluysen Eddy Thiewinkel 12 

3. Schroyen Hans Geneiken 31 15. Loos Kris Thiewinkel 11 

4. Coenen Patrick Genebos 25 16. Vanhove René Eversel 10 

5. Vangrieken Alois Laren 23 16. Kenens Jos Genebos 10 

6. Corvers François Thiewinkel 21 16. Vandevenne Peter Schalbroek 10 

7. Dullers Wilfried Kapel 20 16. Claes Dany Laren 10 

8. Drieskens Rudy Congo 18 16. Raymaekers Patrick Rekhoven 10 

9. Demulder Mark Gestel 17     

9. De Wit Jean Gestel 17     

11. Cypers Marco Geneiken 16     

12. Schoofs Eddy Rekhoven 13      

        

  

Uitslag Dames:   Uitslag Dames Senioren:  
1. Pollaris Agnes Rekhoven 16 1. Schroven Gabriella Geneiken 9 

2. Steegmans Ina Geneiken 15 2. Moons Rita Eversel 7 

3. Vanmechelen Diane Thiewinkel 10 3. Cops Jose Congo 6 

4. Reymen Wendy Eversel 9 4. Claes Maria Schalbroek 3 

4. Put Marcia Geneiken 9 5. Clerx Hilda Linkhout 1 

4. Schrayen Wendy Thiewinkel 9     

7. Schraepen Lydia Eversel 7     

8. Claes Lizette Eversel 6     

8. Renders Marina Laren 6      

        

  

Uitslag Heren Senioren:  Uitslag Jongeren:   
1. Schuyten Ludo Eversel 15 1. Weyens Gianni Mellaer 6 

2. Timmermans Roger Congo 11 2. Vilters Stef Laren 3 

3. Preuveneers André Schalbroek 10 3. Vanesch Wouter Schalbroek 0 

4. Appelen Armand Meldert 10     

5. Gijbels Jean Genebos 9     

6. Timmermans Paul Congo 9     

7. Dekoning Hubert Genebos 7     

8. Reynders Alfons Linkhout 6     

8. Mechelmans Vital Schalbroek 6      

 

  

Schuyten 

Ludo 

Weyens 

Gianni 
Pollaris 

Agnes 

Nijs  

Gert 

Schroven 

Gabriella 
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ERRATUM 
 

In de vorige editie van ons tijdschrift (nr. 29) is er een foutje geslopen op blz. 42: in het artikel van het 

Verbond Beringen werd bij de individuele kampioen dames 2013 Snyers Anna vernoemd als kampioene. 

Dit dient echter Snyers Annik te zijn. Zij werd voor de derde keer op rij kampioene van het Verbond 

Beringen (2011-2012-2013). 

Jean De Wit 

  

Geneiken A, kampioen 2013 

Verbond Lummen. Treffers 210/210 

Geneiken B, kampioen 2013 

Verbond Lummen. Treffers 210/210 

Eversel C, kampioen 2013  

Verbond Lummen. Treffers 205/210 
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KERMISKONINGSCHIETEN BIJ  

ST. -JACOBUSGILDE EVERSEL 
 
Naar jaarlijkse gewoonte organiseert de St.-Jacobusgilde 

van Eversel elke eerste zondag van de maand oktober 

haar koningsschieten. Maar omdat die dag samenviel met 

het Nationaal Koningsschieten in Laren, hebben ze deze 

keer hun schieting een week verschoven naar zondag 13 

oktober 2013. 

 

Het schieten gebeurt op een houten vogel die elk jaar 

gemaakt wordt door onze ondervoorzitter Dirix Marcel. 

De bedoeling is om er eerst de kop af te schieten, dan de 

linkervleugel, vervolgens de rechtervleugel en tenslotte 

de staart. Voor elk onderdeel is er een prijs aan 

verbonden. Als laatste wordt dan gemikt op de romp. 

Wie die afschiet, is Kermiskoning. 

 

Bij het begin van de wedstrijd kunnen de schutters mits 

een kleine geldinzet een pronostiek maken bij welk schot 

de romp naar beneden valt. Wie het dichtst bij het juiste 

schot is of het juiste schot voorspelt, wint de pot. De 

vogel viel bij het 132
ste

 schot en de pot ging naar 

Lefebvre Erik. Dit jaar deden 16 schutters mee aan de 

wedstrijd en kermiskoning werd uiteindelijk Neys 

Fernand.  

 Jean De Wit 

  

Fernand Neys, kermiskoning 2013 
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IN MEMORIAM 
 

Het bestuur en de confraters van de Handbooggilde St.-Sebastiaan Bredene bieden 

hun oprechte medeleven aan bij het verlies van een schuttersvriend. 

 Jean, waarom zijn er zoveel vragen? 

 Waarom is er zo veel pijn? 

 Waarom zijn er zoveel dingen die niet te begrijpen zijn? 

 Jean, je blijft in onze herinnering een echte vriend. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor de 2de maal op korte tijd is de 

Handbooggilde Sint-Sebastiaan Bredene in rouw. 

Eric Baes, bestuurslid, is overleden op 14 

december 2013 en werd door de gildeleden ten 

grave dragen. 

Eric was een van onze bezielers bij de opbouw van 

ons nieuw lokaal. Naast het boogschieten was zijn 

passie het maken en verzamelen van zeldzame 

sabels. 
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VOLWAARDIGE VERZEKERING
1
 

 

 

GEEN ADMINISTRATIE 

 

 

GEEF HET AANTAL LEDEN DOOR AAN HET SECRETARIAAT, WIJ 

HOEVEN GEEN NAAMLIJST 

 

 

U DOET DE BETALING OP ONZE REKENING 

 

 

ALLES IS ONMIDDELLIJK IN ORDE 

 

 

HUIDIGE PREMIE PER PERSOON 4,50 EURO 

 

                                                 
1
 Een samenvatting van de verzekeringspolis is terug te vinden op de website van de Federatie van 

Vlaamse Historische Schuttersgilden: www.vlaamseschuttersgilden.be  Formulieren 

 
 

http://www.vlaamseschuttersgilden.be/
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Aan allen die meewerkten aan dit nummer, hartelijk dank vanwege de 

redactie. 
 

Dit tijdschrift verschijnt driemaal jaarlijks op 

elektronische wijze en kan gratis geraadpleegd en/of 

gedownload worden op de website van de Federatie van 

Vlaamse Historische Schuttersgilden 

www.vlaamseschuttersgilden.be.   

  

Voor de liefhebbers: er is nog een voorraad van vroegere 

(papieren) nummers van dit tijdschrift aanwezig. 

Geïnteresseerd? Laat iets weten bij een van de bestuurs- 

of redactieleden.  
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