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WOORDJE VAN DE VOORZITTER

Geachte Gildenleden,

Tijdens de vijf jaar van het bestaan van onze Federatie zijn we in contact geweest

met zeer veel gilden en we hebben uiteraard gesprekken gehad met gildenleden

van zowat overal in Vlaanderen.

Wat stellen we vast ?

Wel, er blijkt stilaan een evolutie te zijn, en dat doet ons zéér veel plezier, van de

terugkeer naar de echte schuttersgilde en het gildenleven.

De gilden worden er zich opnieuw van bewust dat zij méér zijn dan een vereniging die gaat

schieten. Schietingen zijn inherent aan het gildenwezen, maar ze zijn niet het belangrijkste.

Men wil terug de aloude tradities in ere herstellen. Oude tradities waarin het schieten past als

een folkloristische of culturele activiteit, maar niet uitsluitend als competitie.

Men beseft dat het samenzijn op schietingen ervaren wordt als een broederlijk samenzijn.

Zo ook op de teerfeesten of patronaatsfeesten en verbondsfeesten.

Het warme gevoel dat men er krijgt. Dat warme gevoel is nodig, want het is zo dat een

schuttersgilde, en dit geldt voor alle verenigingen, tenietgaat wanneer er geen vriendschap meer

is. Onze gildengeest waar wij het zo graag over hebben !

Her en der horen wij een klok van bezinning in die richting luiden. En steeds luider en luider.

De Federatie wil er tevens op hameren dat de folkloristische en culturele activiteiten verbonden

aan aloude tradities enorm belangrijk zijn. Het is dankzij deze tradities dat onze schuttersgilden

nog altijd bestaan. Laat ons dit a.u .b. nooit vergeten.

Wij zijn actief in het gewest Brussel, de provincies Vlaams-Brabant, Antwerpen en uiteraard

Limburg.

Intussen is er ook in West-Vlaanderen belangstelling ontstaan en hebben heel wat gildenleden

aldaar ook begrepen dat het schieten alléén, niet zaligmakend is.

Wij zijn dan ook bijzonder verheugd de verbonden Zuid-Westland en Veurne-Ambacht, samen

vierentwintig gilden, van harte welkom te mogen heten in onze Federatie.

Wij weten dat daar ook nog héél wat folklore en cultuur aanwezig zijn. De beide verbonden uit

de Westhoek bezitten oude gildenboeken, schitterende vaandels en breuken. Zij hebben nog heel

wat oude gildenvoorwerpen die regelmatig tentoongesteld worden bij speciale gelegenheden. Zij

kunnen vanaf nu volledig op onze steun rekenen.

Dank aan de verantwoordelijken van deze besturen en, gans in het bijzonder aan de heer

Germain B eernaert,voorzitter van Zuid-Westland.

De Federatie is in een nieuwe fase gekomen. Een fase van groei, een fase van uitbreiding en

vooral, en dat is zéér belangrijk, een fase van bewustwording in onze schuttersgilden over het

feit dat men zich opnieuw moet herbronnen.

Zij die dit beseffen zijn méér dan welkom bij ons.

Paul Stoop



WOORDJE VAN DE HOOFDREDACTIE

Dag Gildenzusters,

Dag Gildenbroeders,

Dat de redactieleden van dit tijdschrift niet stilzitten, bewijst nog maar

eens de uitgave van dit welge vulde nummer 6.

Een nummer waar onze lay-outman en gildenbroeder Louis Drees weer

zijn handen mee vol had. Alle redactieleden en andere medewerkers zijn

fier u dit nummer te kunnen aanbieden, omdat er wederom zo veel in staat

waarvan, helaas - en daar zijn wij zeker van - heel veel gildenbroeders en

gildenzusters nog niet eens het bestaan kennen.

Wij kunnen natuurlijk niet alles weten, maar het is en blijft toch spijtig dat bij

zovelen de moed ontbreekt eens over de eigen schutting te kijken.

Bovendien, tussen al deze ongekende dingen zit dikwijls zoveel goeds, waaruit wij

putten kunnen om al eens vernieuwing te brengen binnen eigen gelederen.

Dat is op vele plaatsen dringend nodig!

Het gildenhuis of het schutterslokaal kan wellicht nog staan op de plaats waar het

eeuwen geleden werd opgetrokken, maar de mens, de

schutbroeder, binnen die muren of aan zijn pers, is niet meer

dezelfde als die van toen.

Heel de maatschappelijke omwereld is veranderd; dit laat

sporen na, ook in de geest en de levenswijze van elk

gildenlid.

Wanneer hij (of zij) niet de zo goed mogelijke versmelting vindt tussen oud en

nieuw, zal hij (of zij) zich niet ten volle kunnen uitleven en zal hij (of zij) ook niet

de moed vinden om anderen aan te trekken. Zeker dit laatste mogen wij niet uit het

oog verliezen.

Helpt gij daaraan ook daadwerkelijk mee?

PATER KAREL



EEN NIEUWE VENDELBROCHURE: VENDEL NU 6

Dat er binnen de schoot van het Instituut voor Vlaamse Volkskunst te Schoten reeds jaren een

Werkgroep "Vlaams Vendelarchief" bestaat, is alle gilden zeker bekend. Deze werkgroep bestaat

nu 35 jaar, bracht reeds negen publicaties op de markt, waaraan als laatste onlangs het nummer

6 verscheen in de reeks "Vendel nu" (Schoten 2004).

Zoals in alle voorgaande nummers in de reeks "Vendel nu , zijn er nu ook in deze brochure

weer 4 nieuwe vendelcreaties opgenomen. Al deze vendelspelen werden - eind november

2004 - op de Vendeliersverbroedering te Hoogstraten beoordeeld door de aanwezige vendeliers.

Opnieuw zit er voor elk wat wils bij: een duo-reeks met een flinke moeilijkheidsgraad, een

vlotte muziekreeks, een reeks op trommelbegeleiding die zowel stilstaand als al stappend kan

uitgevoerd worden, en voor kleine vlaggen een groepsvendelreeks op volksmuziek.

'De Meiboom'. afkomstig van vendelgroep

De Gelmelzwaaiers uit Hoogstraten, is een

groepsvendelreeks bestemd voor kleine

vlaggen (ongeveer 120 bij 140 cm, stok

ongeveer 160 cm lang; meer info over

afmetingen van vendelvlaggen kan u vinden

op blz. V van Vendel Nu 5). De reeks wordt

gekenmerkt door een hoog tempo en vooral

door de vele positiewissels.

'Mengelslag' is een figurenreeks op

trombegeleiding, samengesteld door

vendelgroep De Stokkenslagers uit Pulderbos. De reeks kan uiteraard stilstaand uitgevoerd

worden, maar ook stappend. Een voorbeeld van mogelijke trombegeleiding, uitgewerkt door de

samenstellers van de vendelreeks, is mee opgenomen.

'Ter Aerde', een creatie van Peter Aerden en Torn Aerden van vendelgroep Die Landouwe uit

Genk, is het zwaargewicht in deze bundel. Deze afwisselende reeks voor een onbepaald aantal

duo-vendeliers, met trombegeleiding ad libitum, vergt behendigheid en ervaring. Voor een

afgewerkte uitvoering zal bij de meeste vendeliers een gedegen oefening onmisbaar zijn.

'Trippel' is een muziekreeks, samengesteld door StefHaesen, vendelier van de groep Tijl

Uylenspiegel uit Sint-Katelijne-Waver, op de muziek van 'Trippeldans', getoondicht door Lara

Seidel (De Muziekers). Het gaat om een vlot vendelende reeks op vlotte volksmuziek.

De voorafgaande bemerkingen bij elke vendelreeks aandachtig lezen, is belangrijk om de

beschrijvingen juist te begrijpen.

De medewerkers van de werkgroep Vlaams Vendelarchief hopen dat ook deze vendelspelen

weer hun weg zullen vinden naar vele beoefenaars van het vendelen.

De hele reeks "Vendel nu" (zes delen) kan besteld worden op volgend adres: Instituut voor

Vlaamse Volkskunst, Zamenhoflaan 4/8, 2900 Schoten. Telefoon: 03/658 74 67

Frans De Schutter

oktober 2004



WELKOM AAN HET SCHUTTERSVERBOND
'"tZUID-WESTLAND" en "VEURNE-AMBACHT"

"Op 13 maart 1932 is er, onder de benaming " ft Zuid-Westland" eene vereeniging of bond

gesticht van Handboogmaatschappijen (staande pers) uit het arrondissement Yper".

Zo begint de kleine brochure over de " Standregels die door dit verbond in 1932 werd

uitgegeven. Thans heeft dit Verbond de aanvraag gedaan om lid te mogen worden van onze

Federatie van Vlaamse Historische Schuttersgilden, vraag die ondertussen positief door het

Federatiebestuur werd beantwoord. Zo komen er dus heel wat West-Vlaamse

handboogmaatschappijen onze gelederen vervoegen. Welkom!
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Van de huidige verbonds voorzitter de heer Germain Beemaert uit Staden, kregen wij hun oud

gildenboek ter inzage dat vanaf 2 februari 1932 werd bijgehouden. Op 6 maart 1932 had in

Hotel du Nord, Statiestraat te Yper de eerste vergadering plaats der stichters - uit Yper, Watou en

Poperinghe - en op 13 maart reeds vond er in het Café du Saumon te Yper de algemene

vergadering plaats.

Van de toen 22 bestaande verenigingen in deze regio waren 18 maatschappijen
vertegenwoordigd. Buiten deze regio bestonden reeds 't Verbond van Veume-Ambacht, dit van

Houtland en dit van " het noorden van Frankrijk . Volgens het verslag van deze algemene

vergadering dankte de sympathieke heer voorzitter Ommeslaghs de aanwezigen om hem tot

voorzitter te hebben verkozen en hij "Zuid-Westlands Schutters verbond een lang en eendrachtig

bestaan mochtet boeken . Deze wens is tot op heden reeds in vervulling gegaan en nu heeft dit

Verbond de stap gezet naar de grote Federatie.

Binnen deze jaren heeft men in 't Zuid-Westland natuurlijk dezelfde ontstaan- en groeiperikelen

gekend als elders. Op 4 maart 1934 drukte het bestuur reeds " insgelijks zijn spijt uit, dat er



nogmaals, evenals verleden jaar, maatschappijen zijn die de opgave van datums hunner

schietingen niet toegezonden hebben, hetgeen het op tij ds en juist opstellen van den kalender

onmogelijk maakt en dmkt den wensch uit dat in het vervolg daar stipter zal op gelet worden".

Zijn de tijden ondertussen veranderd? Als men dit gildenboek verder doorbladert, treft men

verschillende meldingen aan van jubilerende maatschappijen. Zo hebben wij o.a. het

plaatsvinden van een "Buitengewone Schieting" op 28 juni 1953 ter gelegenheid van het 135-

jarig bestaan van de Koninklijke Gilde "Sint-Sebastiaan" uit Reninge. In 1954 was er een groot

schuttersfeest te Zillebeke naar aanleiding van het 200-jarig bestaan van de plaatselijke gilde

St.-Sebastiaan . Watou vierde op 26 juni 1955 het 125-jarig bestaan van haar plaatselijke

handbooggilde. In 1956 was het de eer aan Proven (125 jaar). Vermeldenswaard is zeker ook de

viering van het 650-jarig bestaan der Koninklijke Handbooggilde uit Merkem en dit op 21 juni

1957. Ook de St.-Sebastiaangilde uit Beselare heeft een respectabele ouderdom, want die vierde

in 2003 haar 575-jarig bestaan. En Vlamertinge vierde in 1961 het 560-jarig bestaan van haar

schuttersgilde. Ook bereikte ons een bericht dat Boezinge binnenkort haar 700-jarig bestaan zou

vieren: wij hebben op dit ogenblik nog

i geen verdere gegevens in ons bezit, maar

^ad^ daar komen wii in een volgende uitgave
HoLithukr •1 • '(A

zeker op temg en dat verdienen ze ginds

ook! Zo ziet ge maar aan de hoge

ouderdom der gilden dat er buiten
p, III , . ! -1,,1.-. ,, ..

Limburg ook een Oud-Schuttersfeest zou
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Federatie in 1965 sprak burgemeester
Goudezeune in de zaal Casino te

.i-- i-iH^ ; Kemmel o.a. deze woorden: "Ik wist niet

dat de schuttersfamilie een zo groot

p !, geheel vormde. Ik wist niet dat de

N ... banden van vriendschap met de schutters

-•^- ^^, van Noord-Frankrijk reeds jaren bestaan

en dit op alle mogelijke pleinen en rond

alle mogelijke wippen tot uiting komt.

De edele sport der boogschutters heeft in

de loop van vijf eeuwen aan onze

voorouders de ontwikkeling en de

verpozing gegeven die wij als stoffelijke

mensen behoeven en moeten zoeken. Zij

bracht hen spel, maar leerde hen waakzaam te zijn, zo bewees zij dienst aan allen .

"Zo bewees zij...". Laat ons hopen dat deze edele sport der boogschutters haar taak ten dienste

van de gemeenschap in zijn totaliteit mag blijven uitoefenen, doch, laat ons niet verder springen

dan de boog schieten kan en beginnen wij onze verdere taak alvast reeds binnen onze eigen

Federatie der Vlaamse Historische Schuttersgilden. Moge ons in deze taak "de hele litanie der

schutters- en schutsheiligen" blijven bijstaan en dit Gode, Heerd en Vaderland ter ere.

PATER KAREL



DE OUDE KONINGLYKE GILDE SINT-ROCHUS
TE GENT - EEN HISTORISCH OVERZICHT

door Beatrix Baillieul

A. Gent in 1820: de Romantiek wakkert de belangstelling voor de middeleeuwse tradities aan.

Gent stond aan de start van haar industrialisatie. Na de val van Napoleon kende men tussen 1815

en 1820 echter een economisch dieptepunt. België was van Frankrijk afgescheurd en verloor

hierdoor de Franse markt voor de afzet van zijn producten. Ingevolge een nijpend tekort waren

er sociale onlusten die de economie zeker niet ten goede kwamen.

Om een heropleving te doen ontstaan liet de vorst, Willem I, toe dat er in 1820 een industriële

handelsfoor werd gehouden in het Gentse stadhuis. Gedurende deze belangrijke nationale

tentoonstelling organiseerden de rederijkerskamers en de vier hoofdgilden manifestaties om het

eigen publiek en de in Gent verzamelde vreemde industriëlen te vermaken.

De kruisboogschietingen, één van deze activiteiten, startten op zes augustus en duurden

verschillende dagen. De inrichtende maatschappij, de Sint-Jorisgilde, was pas sinds 1802

heropgericht onder de benaming "La Société de FArbalète . Invloedrijke industriëlen,

advocaten, professoren, ... maakten er deel van uit. Het inschrijvingsgeld lag ook uiterst hoog

(zesendertig frank) (l). Het was trouwens een "must voor elke Gentenaar, die een belangrijke

positie bekleedde in het gemeenteleven, lid te worden van één der vier hoofdgilden.

Vooral na 1820, toen de industriële burgerij, dankzij de expansie van de katoenindustrie

welvarender werd, was zo'n lidmaatschap een

prestigezaak en maakte het de gilde tot een elitekorps.

In de Sint-Jorisgilde werden soms kinderen van tien a

twaalf jaar ingeschreven, omdat hun vader lid was en

zeer invloedrijk.

De schutterskwaliteiten van de leden zijn niet te

achterhalen, maar hadden zeker een secundaire

betekenis. Voor wie de kmisboog effectief als sport

wenste te hanteren, moest een nieuwe maatschappij

worden opgericht.

Een dergelijk initiatief paste ook wel in het algemeen

cultureel kader van een tijd, waarin erg veel

belangstelling bestond voor het eigen nationaal verleden

en voor de Middeleeuwen in het bijzonder. Het bestaan

te Gent van gildenkorpsen, die oorspronkelijk een
belangrijke militie vormden en vanaf de tweede helft

van de veertiende eeuw de kmisboog ook hanteerden

tenville van het constighe spel vanden edelen voetboghe, vormde een extra stimulans.

Men wenste dan ook een maatschappij op te richten naar middeleeuwse structuur waarin

het sportieve aspect van het kruisboogschieten centraal stond. Dat dit geen typisch Gents

verschijnsel was, bleek uit de tendens om in het hele land na 1820 nieuwe kmisboog-

maatschappijen op te richten (2).

Het oudst gekend gildenvaandel, voor 1865



In deze sfeer van romantiek en om aan een zekere behoefte te voldoen kwamen in augustus 1820

of 1821 een aantal mannen bijeen in de herberg de Koning van Spagnien. In het hart van het

Patershol stichtten ze de eerste Gentse negentiende-eeuwse kruisboogmaatschappij onder het

patronaat van de heilige Rochus.

Tussen 1820 en 1850 ontstonden een tiental andere maatschappijen die de twintigste eeuw nooit

bereikten, maar gedurende de tweede helft van de negentiende eeuw niet weg te denken waren

uit het Gentse ontspanningsleven.

(l) J. MOULIN-COPPENS, De Geschiedenis van het oude Sint-Jorisgilde te Gent. Vanaf de vroegste
tijden tot 1887, Gent, 1982, 365, artikel vijf van de conventie.

(2) J. COPIN, Le 125ème anniversaire de la société Royale. La Renaissance des Arbalètriers de
Bruxelles ( 1841-1966), In: Les Arbalètriers bruxellois, dl. 4.

M. DE SCHRIJVER en J. COPIN, Historiek der Koninklijke Kruisboogmaatschappij
"De Kruisvinken" te Borgerhout, 1888-1963, Borgerhout, s.d., l.

B. Dat broer voor broeder schiet als broeders kracht ontbreekt. 1820-1984.

Over de stichting en de eerste levensjaren van de Gemeentelyke IVlaatschappij van den stalen

bout Kruysboogen worden we ingelicht door een brief uit 1838, waarin hoofdman J. Peeters,

een brouwer uit de Sint-Salvatorstraat, aan het stadsbestuur recht op erkenning voor zijn

maatschappij vraagt (l).

Uit deze oudste archivalische bron blijkt dat de maatschappij reeds in 1821 opgericht was en

bekend stond onder den naem van den H. Rochus. Haar vestigingsplaats was gelegen in de

Rodekoningstraat nr. 12.

In 1838 telde de vereniging achtentwintig schutters. Hun schietwijze was op

dat ogenblik uniek: ze schoten horizontaal op houten blokken met houten

bouwten (2) of pijlen met een afgestompte punt. De schietbaan was

ongeveer twaalf meter lang en de blokken werden op twee en een halve

meter hoogte geplaatst.

Uit de aanvraagbrief blijkt, dat de leden reeds in 1823 deelnamen aan grote

beschryven of tornooien in eigen stad en dat ze maandelijkse

prijsschietingen organiseerden die talrijke nieuwsgierigen naar hun

afspanning lokten. Uit dezelfde brief vernemen we ook dat de leden de

kmisboogsport beoefenden louter als amusement en dat zij een belangrijke
npsen St. Rochusbeeld uit 1862 . _ i _.. _ _i j_.. •._ 1. _^_ _ _ _ __ ^ _i • •

ten m liet gemeentelijk teestgebeuren. Vanat het ontstaan van

Gentse Feesten in 1843, namen zij en andere schuttersgilden er aan deel.

Wij volgden het volledig feestprogramma vanaf 1843 tot 1863 in de plaatselijke kranten (3).

Hieruit blijkt dat Sint-Rochus bekend stond onder de benaming Société du Tir Tyrolien, dite de

St. Roch of nog Société du Tir Tyrolien a Parbalète a maquet of maetschappij der Tyrolsche

schieting. De juiste betekenis van deze laatste term is ons niet duidelijk.

Met zekerheid kan echter wel geconcludeerd worden dat toen, zoals in 1838, op een houten

schijf moest gemikt worden met een kruisboog, voorzien van een stalen lat en gebruikmakend

van een pijl.



In 1864 ontstond een scheuring onder de leden, wegens het veranderen van de wijze van

schieten. Dit gegeven komt uit een krant dertig jaar na de feiten (4) maar kon niet door andere

bronnen bevestigd of ontkend worden.

In de vóór 1864 bewaarde zittingsverslagen is alleen sprake van een onenigheid met de uitbater

van het lokaal naar aanleiding van veranderingswerken aan de schietbaan, in casu het

verplaatsen van het doel, zodat de maatschappij verplicht was naar een ander lokaal te verhuizen.

Daarenboven kunnen we uit toenmalige kranten afleiden dat er iets mis was met de

maatschappij: sinds 1857 organiseerde ze zelf geen wedstrijden meer tijdens de Gentse Feesten;

in 1861 was ze zelfs niet meer aanwezig op de in dezelfde periode door andere maatschappijen

gehouden tornooien. De oorzaken en de gevolgen van voormelde feiten op dat ogenblik zijn ons

niet duidelijk. Mogelijkerwijze veroorzaakten de moeilijkheden een scheuring, niet in 1864,

maar wel enkele jaren vroeger en werd er zelfs overgegaan tot verdeling van het gildenbezit,

aangezien in 1865 een heraankoop van de ouden drapeau moest worden verricht (5). Dit was

enkel mogelijk bij gehele of gedeeltelijke ontbinding van de maatschappij. Indien dit zo was,

moeten de feiten te situeren zijn vóór 1862, want in augustus 1862 werd de zetel van de

vereniging naar het IVlotje overgebracht (6). Deze herberg was toen gelegen buiten de

Brugsepoort langsheen de Drongensesteenweg.

Vanaf 1863 beschikken we opnieuw over verslagboeken om de verdere geschiedenis van de

maatschappij te kunnen volgen. Wij weten dat vanaf datzelfde jaar Sint-Rochus opnieuw aan

manifestaties deelnam door haar aanwezigheid in de stoet ter gelegenheid van de inhuldiging van

het standbeeld van Jacob van Artevelde.

Uit onze bronnen blijkt dat het de gilde na 1863 niet altijd voor de wind ging. Menigmaal is er

vermelding van schulden, massaal ontslag, moeizame invordering van lidgelden, flauwe opkomst

der schutters.

De grootste kosten waren de jaarlijkse algemene prijsschieting, het banket, het onderhoud van de
schietstand, drukkosten en het loon van de bode.

Deze moesten door de inleggelden en toetredingsbedragen gedekt worden. Daar het ledenaantal

sterk varieerde (38 leden in 1881, 45 in 1883 en 65 in 1887) was het voor de maatschappij soms

moeilijk om haar budget in evenwicht te houden. Zo moest in 1882 de jaarlijkse eredienst voor

de overleden schutters afgeschaft worden door gebrek aan kapitaal; in 1887 was de jaarlijkse

prijsschieting slechts mogelijk met financiële steun van een lid. Om de schietoefeningen aan te

moedigen, beslistte de algemene vergadering van vijftien maart 1896 kleine maandelijkse

prijsschietingen te houden op de eerste en tweede zondag van de maand. In de bestuurszitting

van eenendertig mei vreesde men dat die maandelijkse schietingen niet meer zouden kunnen

doorgaan. Bovendien werd een speciale kas voor het onderhoud van de bogen ingesteld. Wie niet

met zijn eigen wapen schoot, betaalde hiervoor vijf centiemen!

Hoewel de activiteiten binnen de maatschappij tot een strikt minimum beperkt bleven, nam Sint-

Rochus deel aan de jaarlijkse stadsbeschrijven of tornooien waarbij ook maatschappijen uit

andere steden zoals Bmssel, Antwerpen, Tienen, Dendermonde, Zele, Lokeren en leper

aantraden. In 1868 bedroeg de inleg van een dergelijke wedstrijd 1,50 fr. (7).

Ook liet Sint-Rochus zich vertegenwoordigen op wedstrijden georganiseerd door andere Gentse

kruisboogmaatschappijen. Deze werden in de loop van de negentiende eeuw opgericht (zie
verder) en vergaderden, zoals St.-Rochus in herbergen. Tot hiertoe nog weinig bestudeerd,
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werd hun bestaan bevestigd door opschriften in diverse verzamelingen (8). Zo konden we

constateren dat Sint-Rochus in 1863 een bezoek bracht aan de maatschappijen Gemmy en Amor

et Concordia. 1867 was een druk jaar: de maatschappij kampte in de lokalen van Concordia, 't

ijzeren Kruis, Les Vrais Amis, Eendragt en Broedermin, Gemmy en Amor et Concordia.

De medailles die bij die gelegenheden behaald werden, zijn nog in het bezit van de

maatschappij. Als conclusie mogen we stellen dat Sint-Rochus in de negentiende eeuw een

bescheiden vereniging was. Ze vergaderde en hield haar oefenstonden in herbergen waar ze van

de goodwill van de uitbater afhankelijk was.

Ze nam deel aan wedstrijden met andere stedelijke maatschappijen maar had uitzonderlijk

contact met kruisboogmaatschappijen van de Gentse hogere kringen zoals Sint-Joris, Nemrod,

Willem Teil, la Renaissance en Jeanne cT Are.

Deze maatschappijen waren zeer gesloten kringen. Ze selecteerden met zorg hun leden die veelal

van adel waren of tot de hogere burgerij behoorden. De toetredingsvoorwaarden waren streng; ze

hadden een eigen lokaal en meestal ook een feestzaal.

In eigen kring bleven de activiteiten tot een minimum beperkt of werden zo goedkoop mogelijk

gehouden. Dat ze het jaar 1900 bereikte, was te danken aan de wilskracht en de persoonlijke

inzet, ook financieel, van sommige leden.

In het begin van de twintigste eeuw waren de financiële problemen nog steeds niet overwonnen.

Om die te verhelpen werd een strengere controle op de uitgaven ingevoerd door tweemaal per

jaar de rekeningen op te maken. Hierdoor was een beter overzicht op de inkomsten mogelijk en

kon een gezondere aankooppolitiek gevoerd worden. Geleidelijk aan kwam men de

moeilijkheden te boven. Dit bleek uit een aantal nieuwe initiatieven die werden goedgekeurd:

uitbreiding van de schietbanen (1907), vriendenwedstrijden met de pas opnieuw opgerichte Sint-

Jorisgilde (1906), aanpassing van het gildenreglement (1908), toename der leden (b.v. 113 leden

in 1908) en een reorganisatie van de wekelijkse oefenstonden.

De schutters werden in verschillende afdelingen ondergebracht:

maandagschutters (1906), zaterdagschutters (1923) en zondagschutters (om-

^ streeks 1930). 's Zaterdags en 's zondags werd op blazoenen geschoten, op

maandag schoot men op vogels ofgaaien (9). De maandagschietmgen
kenden het meeste succes en leverden de gildenkas de grootste winst.

Aan de andere afdelingen werd gesleuteld: men

groepeerde ze in 1940 tenslotte in één afdeling,

blazoenschutters genoemd.

Borstbeeld van Karel 't Kindt

lc>22 Andere bekende en regelmatig onderhouden

schietingen uit die tijd waren de doorgangsschietingen die over een bepaalde

periode liepen, de jaarlijkse konings-, carnaval- en Sint-Niklaasschietmg en

de liefdadigheidsschietingen b.v. voor noodlijdende groeperingen. Tenslotte

was het gebruikelijk dat voor een ziek of een afwezig lid geschoten werd, |

een traditie die de broederlijkheid onder de leden moest onderstrepen. j
'ijdens deze periode, die we voorlopig aan de Tweede Wereldoorlog Overiijdensberichtwn voorzitter

7'"" "" I—t-G—^- .^..^ .,^.-.„^^.^0 ^ ^ Karel'tKindt

i, zien we dat een aantal opmerkelijke figuren als voorzitter

werkzaam waren om de gebruikelijke schietstonden te kunnen handhaven en uitbreiden: W. De

Smet (1913-1920), G. Verhegge (1910-1913, 1920-1930) en K. 't Kindt (1930-1935).



Vooral deze laatste trad op de voorgrond. Hij vervulde eerst de functie van griffier, vanaf 1906,

en daarna van voorzitter. Zijn ijver spitste zich vooral toe op de verbetering van de wekelijkse

schietingen. De kostelijke bals, die het budget al te zwaar belastten, wist hij te annuleren. Tijdens

zijn voorzitterschap werd het patrimonium tevens met een nieuw vaandel verrijkt.

Nochtans is het pas sinds Wereldoorlog II dat kruisboogschieten als sport een nationale en later

ook een internationale belangstelling kreeg. De oprichting in 1950 van de Nationale Unie der

Kmisboogschutters (NUKB) was hieraan niet vreemd. Zij organiseerde sindsdien Belgische

kampioenschappen, interlands en Europese ontmoetingen, waarop Sint-Rochus niet ontbrak.

De officiële afstand met de grote of balanskmisboog was er van in het begin en is nog steeds

twintig meter (de kleinere wapens gebruikt men op zes en tien meter), wat op de banen in het

voormalige lokaal niet kon bekampt worden, daar was de maximale afstand zeventien meter. Pas

in 1960, nadat de ontmoetingsplaats van de maatschappij naar de gerestaureerde kelders van de

voormalige Sint-Pietersabdij overgebracht was, konden de eerste prijskampen niet alleen op

twintig meter, maar ook op zes en tien meter gehouden worden.

De overgang naar hun nieuwe lokalen had belangrijke consequenties: de capaciteit van de

diverse banen maakte de schutters competitiever. De zekerheid van een eigen lokaal met een

privé-verbmikszaal in eigen beheer, gaf hen de gelegenheid met een zekere distinctie andere

maatschappijen en hogere bestuursfunctionarissen zoals burgemeester en schepenen, te kunnen

ontvangen.

Het was op vier mei 1958 dat de euverdeken van de Souvereine Gilde van Sint-Joris, de nieuwe

zilveren collier op de schouders van deken Henau hing en Sint-Rochus de toelating gaf om

Oude Gilde genoemd te worden (10).

Jan Anteunis ontwierp een nieuw

blazoen met de definitieve benaming

Oude Koninglyke Gilde Sint-Rochus,

ter gelegenheid van de inhuldiging der

huidige lokalen in 1960.

Dit blazoen werd als motief gebruikt

voor de kentekens op de jas van het

ingevoerde uniform dat elk lid kon

dragen. Ook de creatie van het Sint-

Rochuslied droeg ertoe bij de band

tussen de gildenbroeders te verstevigen.

In de jaren daarna werd het

patrimonium aanzienlijk uitgebreid. Jan

Anteunis ontwierp waardigheidstekens

voor de bestuursleden; een deel van het

gildebezit van de gewezen maatschappij
Willem Teil werd aangeworven. De

koningstroon en het baldakijn werden

gekocht; de koningen ontvingen een

eigen ereteken.
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Het door Karel 't Kindt in 1929 geschonken guldenboek werd opnieuw ingebonden en

gedecoreerd met het wapen van de gilde. Intussen bleven de sportprestaties toenemen en werd

Sint-Rochus verscheidene malen belast met de organisatie van Belgische en Europese

kampioenschappen.

Onder impuls van de Internationale Armbrust

Union (I.A.U.) werd een nieuw wapen en meteen

ook een nieuwe discipline eerst in Europese en

later ook in nationale wedstrijden aangewend nl.

het matchwapen bestemd voor schietafstanden van

dertig meter. Oefenstonden in deze nieuwe

discipline waren niet mogelijk op de schietbanen

zodat ze na aanpassing, op de twintig-meterbanen

moesten worden gehouden.
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Huidig vaandel. Tekening naar Het Guldenboek, 1980

Vermelden we tenslotte dat ook de recentste telg

van de moderne sportwapens, het tien meter-

Trophy-wapen door verscheidene leden in hun

trainingsprogramma is opgenomen.

In 1985 bestond Sint-Rochus honderdvijfenzestig

jaar. Wanneer wij bedenken hoe veel maatschappijen

zelfs de negentiende eeuw niet hebben overleefd, dan kunnen wij dat op zijn minst merkwaardig

noemen. Zij is er bijna als enige in geslaagd op te tomen tegen elke moeilijkheid die zij op haar

lange levensweg heeft ontmoet. Het heeft de broeders blijkbaar nooit "aan kracht ontbroken .

Een der grote gebeurtenissen in het voortbestaan van deze Sint-Rochusgilde was zeker deze van

16 augustus 2003. Zie het afzonderlijk artikel over deze festiviteit zoals verschenen in de Sint-

Rochus Gazette.

(l) Stadsarchief (SAG), modern Archief, reeks W3 nr. 36: 23 juli 1838.
(2) Stemt overeen met het Engelse bolt in de betekenis van een korte stompe pijl.
(3) RUG, Handschriftenzaal, fonds Vliegende Bladen, I.R. 21, 1845, 1846, 1847,1848, 1851, 1855
(4) Dit gegeven komt uit een vrij goed geïnformeerd artikel uit de Gazette van Gent,

16 september 1908. RUG, Handschriftenzaal, fonds Vliegende Bladen, l.A. 92 l.

(5) Sint-Rochus (SR), Verslagboek 1863-1893, 23.
(6) SAG, Gazette van Gent, 30 juli 1862.
(7) SR, Verslagboek 1863-1893, 71
(8) Verzameling S.R. en P. CLaeys, Les medailles gantoises modemes 1792-1892, Gent, 1909.

(9) Een gaai in Sint-Rochus is een houten blokje dat op een metalen pin gestoken werd. Wie deze

"vogel afschoot, ontving een zekere waarde in porselein. In 1952 werden de houten blokjes door

knalkurken vervangen en later gevarieerd met gipsen figurines e.d.

(10) Uit een toespraak van hoofdman R. Dekoning ter gelegenheid van het vijftigjarig schuttersjubileum

van P. Blanckaert in 1973, en vergadering van de Eed 30 april 1958.

M~et welwillende toelating overgenomen uit de publicatie van Beatrix Baillieul, "De oude

koninglyke gilde SINT-ROCHUS te Gent. Een bijdrage tot de geschiedenis van de

kruisboogsport . In samenwerking met de Koninklijke Bond der Oostvlaamse Volkskundigen.

Gent, 1984.

l?



HOOGDAG BIJ SINT-ROCHUS

Het was even voor elf uur, die zonnige zaterdagmorgen 16 augustus 2003, toen wij in stoet onze

binnenkoer verlieten.

Even voordien hadden de Gentse Thebaanse trompetten onze uittocht aan de poort

aangekondigd. De gilden en verenigingen die eraan gehouden hadden ons te vergezellen, waren

talrijk. Sommige waren in klederdracht.

Onze tocht liep niet ver. Tot aan de kerk van O.-L.-V. Sint-Pieters voor het vieren van ons

patroonsfeest en het zegenen van onze Sint-Rochushoek.

Zo'n speciale gelegenheid verdient enige luister. Z. E. P. Karel De Wilde, gildenkapelaan,

bijgestaan door Pater Jan De Brabandere, Prior van Santa Maria Maggiore te Rome en Kanunnik

W. Van Den Bossche stonden erop de eucharistieviering voor te gaan. Op een feestgildenmis zoals

deze, mocht muziek en zang zeker niet ontbreken. Wij konden dan ook luisteren naar de hemelse

orgelmuziek van de heer Guns en genieten van de sublieme stemmen van mevrouw Marcelline

Keirsbulck (mezzo-sopraan) en de heer Antoon Haeck (bas-bariton), internationaal gewaardeerde

operazangers, voorheen verbonden aan de opera van Gent.

Op het einde van de viering werd, terwijl alle gildenbroeders rond het nieuwe Sint-Rochusbeeld

geschaard stonden, de Sint-Rochushoek ingewijd op de klanken van het Sint-Rochuslied. Het

beeld is een realisatie van erelid Charles Janssens die nog maar eens bewijst dat hij van alle

markten thuis is. Hij mocht dan ook alle lof ontvangen van de gildekapelaan die ten zeerste ver-

heugd was nu eens een jong uitziende Sint-Rochus te mogen aanschouwen (Sint-Rochus is jong

overleden). Eveneens te vermelden is ook dat wij een schild rijker zijn. Geheimschrijver broeder

Octaaf Geenens stond erop onze hoek in de Sint-Pieterskerk op te smukken met een nieuw schild dat

zeer geslaagd mag heten. De meer dan 150 aanwezigen hebben ons dan temg vergezeld naar onze

bmnenkoer voor een geslaagde receptie aangeboden door onze deken Joseph De Schepper. Het feestmaal

dat daarop volgde, was zoals het in onze traditie past "af.

De presentatie van een nieuw sierbord maakte deze belangrijke dag volledig.

Vijf types
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500 JAAR KOLVENIERSGILDE VAN MECHELEN

Voordracht gehouden door Jan Severijns, Hoofdman, op de academische zitting van 11 september 2004.

500 jaar geleden, op 20 mei 1504, verleende het Magistraat van de Stad Mechelen een reglement aan de

Kolveniers en werden zij erkend als een volwaardige schuttersgilde. In dat reglement werden de rechten

en plichten, die de Sint-Christoffel of Kolveniersgilde moest naleven, vastgelegd.

Drie schuttersgilden waren

haar reeds vooraf gegaan:

Vóór 1315, vermoedelijk
1312-1313:
De Oude Voetbooggilde, met

als patroonheilige Sint-Joris

met de lans.

Ruim 100 jaar later in 1423,
alhoewel zij reeds vermeld

werd in de stadsrekening van

1376: De Handbooggilde, met
als patroonheilige Sint-

Sebastiaan.

In 1431: De Jonge
Voetbooggilde, met als

patroonheilige Sint-Joris met het zwaard.

Deze gilde werd opgericht om de toevloed aan geëede gildenbroeders bij de Oude Voetbooggilde op te

vangen.

In 1504 werd voor het eerst de Schermers- of Hellebaardiersgilde vermeld in de stadsrekeningen. Zij

hebben als patroonheilige Sint-Lambertus.

Het reglement bepaalt dat de Kolveniersgilde zal bestaan uit l 8 gezworen gezellen. Bij ordonnantie van

8 september 1586, werd dit aantal voor elke gilde gebracht op 60 gezworenen.

Van de Gilde werd verwacht dat zij alle statuten en ordonnantiën, uitgevaardigd door de heren van de

"Wet", zal naleven.

De stad voorziet hen om de twee jaren van kleding, "het tabbaertsgelt".

De stad voorziet hen eveneens van poeder en lood en betaalt hen jaarlijks een toelage van 10 rijnsgulden

om de kosten te dekken van alle andere behoeften. Er werd hun een eenmalige som van 8 rijnsgulden

gegeven voor het maken van een "halsband" of gildenbreuk.

De gezworen gezel moet ten allen tijde gebruiksklaar in huis hebben: een vuurwapen, kruit, lood en een

zwaard.

De Overhoofdman dient gekozen te worden uit de heren van de "Wet".

Stadhuis te Mechelen

1[7



Zijn taken binnen de gilde werden echter voornamelijk geregeld door de Hoofdman, meestal
Onderhoofdman genoemd, en de 4 Dienende Dekens.

Het spreekt voor zich dat elke gildenbroeder die opgenomen werd in de gilde, van goede naam
en faam moest zijn.

Men kon zich niet kandidaat stellen om toe te treden tot de schuttersgilde.

Wanneer er een plaats vrijkwam door overlijden, uittreden wegens hoge ouderdom of door het

verlaten van de stad, werd door de onderhoofdman een vervanger gekozen uit de gegoede

burgerij. De uitverkorene kon en mocht niet weigeren.

De vijf schuttersgilden hadden het privilegie voor de organisatie van de stadswacht.

Aan de gilden werd het privilegie verleend van rechtspraak voor alle voorvallen die gebeurden

binnen haar bevoegdheden, met uitsluiting van doodslag en misdrijven die bij wet alleen konden

worden beoordeeld door de Politie-Kamer of in laatste instantie de Grote Raad.

Ook het "ter lijken" gaan wanneer een

gildenbroeder of zijn echtgenote overleden

was, was een plicht waarop zware boeten

stonden bij afwezigheid.

Zij waren verplicht op te trekken in processies,

ommegangen en plechtige inhalingen van

soevereinen.

In allerlei naslagwerken en artikelen

aangaande de schuttersgilden heeft men het

voornamelijk over hun Krijgsdienst, hun

Koningsschietingen, hun deelname aan

Landjuwelen, hun Gildenhuizen, hun

Kunstschatten en hun Teerfeesten. Slechts

zijdelings heeft men het over hun opdracht

de stad bewaken en hoe die bewaking gestructureerd was, over hun privilegie om recht te

spreken, over hun eigen gildenbroeders en over diegenen die zich misdroegen wanneer zij onder

de bevoegdheid vielen van de schuttersgilde, over de verplichtingen om op te trekken in

Processies en Ommegangen, en hun verplichtingen inzake begrafenissen.

In het korte tijdsbestek van deze academische zitting wil ik even die aspecten, waarmee ze

dagelijkse werden geconfronteerd, toelichten.

Zij het zeer oppervlakkig, dieper ingaan op de materie kan hier nu niet.

Stadsbewaking

De bewaking van de stad was een privilegie van de vijf schuttersgilden.

De stad was verdeeld in vijf wijken en om de vijf jaren werd bij middel van loting een wijk

toegewezen aan een gilde. Alle weerbare mannen tussen 18 en 60 jaar waren verplicht wacht te

lopen in dienst van de gilde waaronder hun wijk was gevallen.

De Gilde in optocht
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Weduwen, jongmans, ouderlingen en vrijgestelden van wacht dienden een contributie te betalen

aan de gilde ter financiering van de wachtdiensten.

Elke opgeroepene moest beschikken over een wapen gaande van een boog, een vuurwapen en

degen of een spies. Het wapen moest voldoen aan bepaalde normen. Was dit niet het geval dan

kreeg men 14 dagen de tijd om dit conform de voorschriften in regel te brengen. Gebeurde dit

niet binnen dat tijdsbestek, dan volgde er een sanctie. En die was niet min. Voor de

ambachtsman of neringdoender was dit het sluiten van zijn zaak zolang hij niet in regel was

(beroepsverbod), voor de gewone man was dit een gevangenisstraf.

Daar de vijf wijken niet allen even dicht bevolkt waren en er zich daardoor een ongelijkheid van

het aantal te lopen wachten per inwoner voordeed, werden bij notariële akte van 22 januari 1623

verleden voor notaris Huibrecht Sporckmans, bepaalde straten uit een bepaalde wijk toegewezen

aan een andere gilde als rekrutermgsgebied voor het wachtlopen.

De burgerwacht van elke gilde bestond uit dertig gildenbroeders en zes officieren, zijnde de vier

Dienende Dekens en twee sergeanten. Daarvan trokken alle vijf dagen vier confrères met een

officier op naar de wacht.

Daar werden aan toegevoegd tweeënveertig adelborsten (kandidaten geëede gildenbroeders)

waaraan er alle 5 dagen zeven moesten optrekken.

Uit het gewone volk werden daaraan nog eens 200 rotsgezellen (l rot = 5 personen) gevoegd

waarvan er veertig (8 rotten) om de vijf dagen mee de wacht optrokken.

In totaal leverde elke gilde dus 52 manschappen of een totaal van 260 Mechelaars die dagelijks

hun stad bewaakten.

Onnodig te zeggen dat bij onverantwoorde afwezigheden zware straffen werden uitgesproken.

De gilden dienden zich 's morgens te melden op de hoofdwacht aan het stadhuis op de Grote

Markt, alwaar er werd geloot wie waar wacht moest lopen.

Niemand mocht de wacht verlaten om welke reden dan ook.

Alleen de korporaal van dienst mocht tussen l lu en 12u de wacht verlaten om de boeten te innen

van de afwezige manschappen.

Dat men zich op de wacht al eens verveelde, mag blijken uit de ordonnantie van 16 juni 1671

waarbij het verboden werd met zijn geweer te schieten naar de aarde om schade aan derden te

voorkomen.

Het was eveneens verboden te schieten op de vaandels van de wacht, zelfs als de schutter de

vaandeldrager was.

Dat het er op de wacht niet altijd gemoedelijk aan toeging, lezen wij in de volgende sententies:

Op 9 augustus 1724 werd Jan van Winghe veroordeeld tot driemaal 24 uren in de kelder of een
boete van één Ducaton ten voordele van de kapel van de Kolveniersgilde. Daarenboven moest

hij de schade betalen die hij had veroorzaakt aan twee "fusieken".

1 Duca+on: zilveren munt met een waarde van 3 gulden, een gewicht van 32,48 gram en een

zilvergehal+e van 0,944 fijn zilver,
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Oorzaak:

Als commandant van de nachtwacht aan de Nekkerspoelpoort op 7 augustus krijgt hij het aan de

stok met een zekere Daems. Het komt tot een vechtpartij en Jan van Winghe slaat de vermelde

Daems tot bloedens toe. Weinige tijd daarna biedt hij het slachtoffer, bij wijze van verzoening,

de brandewijn aan, doch in plaats van wijn gaf hij hem een glas pis. Daarmee was het nog niet

gedaan: hij sluit zijn medewachter buiten en werpt van de verdieping twee musketten naar
beneden die zwaar worden beschadigd.

Komende uit Bmssel biedt op l september 1743 een zekere Johannes Daems zich aan, aan de

Overste poort en er ontstaat een meningsverschil met Jan Morel op wacht aan de vermelde poort.

Het draait uit op een handgemeen waarbij de vermelde Daems niet alleen rijkelijk wordt

geslagen, maar bij zijn haren van de ene naar de andere kant van de poort wordt gesleurd.

Lowies Jacquemijns, eveneens van wacht, steekt Jan Morel nog een handje toe, slaat Johannes

Daems een bloedneus en net op het ogenblik dat hij het slachtoffer met de kolf van zijn musket

wil bewerken, worden zij in hun bezigheidstherapie gestopt door de toesnellende majoor

Ludwies.

Uitspraak van de Crijghscamer:

Jan Morel en Lowies Jacquemijns werden beiden veroordeeld tot een boete van drie pond witte

was ten behoeve van de Kapel, binnen de vierentwintig uur te stellen in de handen van de

Kapelmeester, of drie dagen en nachten te gaan in de kelder

en te betalen de rechten van de provoost.

Rechtspraak.

Zoals reeds aangehaald had de gilde het privilegie recht te

spreken over haar gildenbroeders en diegenen die in hun

dienst waren.

Er was een handleiding, een nomenclatuur, van de te

bestraffen wandaden en de daaraan verbonden straffen.

Reglement tot administratie van justitie.

Het privilegie werd gegeven in 1474 door Hertog Karel de

Stoute aan de Oude en de Jonge kruisbooggilden.
In het reglement van 1504, artikel 12, werd dit privilegie ook

toegekend aan de Kolveniersgilde.

Het privilegie werd bevestigd door Filips II van Spanje in

1575, artikel 10 en nogmaals bekrachtigd door "Sijne

Majesteits Grooten Raede in 1708 en 1720.

Naargelang de ernst van de feiten en misdaden werden

volgende richtlijnen opgesteld:

Filips II van Spanje

door Titiaan



Een medebroeder vervloeken of beledigen

Een medebroeder bedreigen

Slagen zonder bloedstorting

Slagen met bloedstorting maar zonder wapen

Een zwaard trekken tegen iemand

Slagen of steken met een wapen zonder bloedstorten

Idem, maar met bloedstorting doch zonder verminken

Wie een Deken of Commandant beledigt of

vervloekt of weigert te gehoorzamen

Wie een Hoofdman, Deken of zijn plaatsvervanger

bedreigt met woorden of daden

Idem, met bloedstorting of verminking door wapens

één pond was

twee ponden was

drie ponden was

vijf ponden was

of 3 dagen en drie nachten

in de kelder

6 ponden was en 6 dagen
en nachten in de kelder

8 ponden was en 8 dagen

en nachten in de kelder

10 ponden was en 12 dagen

en nachten in de kelder

12 pond was en 14 dagen

en nachten in de kelder

24 pond was en 28 dagen

en nachten in de kelder

Wordt overgeleverd aan de

Schout en de Wet om door hen

te worden berecht.

De boeten werden geïnd ten voordele van de gildenkapel.

Geschillen tussen de officieren van de gilde werden beslecht door de Koning, de Hoofdman, en

de Dekens van de gilde. Zij, de officieren, konden zich laten bijstaan door 2 "fameuse

advocaeten om hun zaak te pleiten.

Er was ook een handleiding voor het slachtoffer en de dader:

Instructie tot Wijsdom.

Daarin werd beschreven wat wel en niet kon tijdens een zitting van de Crijghscamer.

Zo mocht het slachtoffer niet zeggen dat de aangeklaagde een dief of een schelm was, want dan

gaf hij de tegenpartij de mogelijkheid hem aan te klagen voor laster, maar wel mocht hij zeggen

dat de aangeklaagde liegt als een dief of liegt als een schelm.

Als de dader kon bewijzen dat hij dronken was en spijt had van zijn excessen en het slachtoffer

zich daarin kon vinden, kon de dader kwijtschelding van straf gegeven worden en diende hij

alleen de onkosten van de zitting te betalen.

Was de dader niet dronken, dan kon hij nog altijd openlijk zijn spijt betuigen om

strafvermindering te bekomen.

De dader die aanhaalde dat hij de laster had van horen zeggen en bereid was de naam vrij te

geven van diegene die het gezegd had, die ging niet vrijuit, die kon zijn straf niet ontlopen.
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In verschillende manuscripten aangaande de Kolveniersgilde, vindt men diverse notities en

verslagen temg over veroordelingen uitgesproken door de Crijghscamer.

Ter Lijken

In het reglement van 1504 staat dat elke gildenbroeder gehouden is, gekleed in zijn tabbaard,

aanwezig te zijn op de begrafenis van een confrère of diens huisgenoten. Wie afwezig was

zonder geldige reden werd, naargelang de ernst van de overtreding, bedacht met een financiële

boete gaande van 6 stuivers tot 7 gulden.

De confrères die het dichtst bij het sterfhuis woonden, waren verplicht het lijk te dragen,

behalve wanneer het een officier of een lid van de Strickte Camer betrof. Die werden gedragen

door de Dekens van de Gilde.

De weduwe of weduwnaar was verplicht aan de Gilde hiervoor een vergoeding te betalen. De

helft van deze vergoeding kwam ten goede aan de Gilde, de andere helft werd verdeeld onder de

dragers en de Knaap (bode in dienst van de gilde).

De hoegrootheid van deze vergoeding was afhankelijk van de status van de overledene, was

afhankelijk van de dragers - Dekens of gewone Confrères - en was afhankelijk van de categorie

van de kerkdienst.

Er waren vier soorten van lijkdiensten:

Er waren de koorlijken, hoogste categorie.

De kerklijken, klasse 2.

De tinnen kandelaarslijken, klasse 3.

En tot slot de 4de klasse, de kosten daarvan bedroegen de helft van een derdeklasselijkdienst en er

mocht geen koor aanwezig zijn.

De omschrijving van de verschillende categorieën zou ons te ver leiden, die houdt u van mij nog

te goed.

De gildenbroeder die de financiële last van de begrafenis niet kon dragen werd door de gilde Pro

Deo ten grave gedragen en de Knaap werd vergoed uit de middelen van de gildenkas.

Ook niet-gildenbroeders konden zich laten begraven door de Kolveniersgilde.

Hiervoor dienden de nabestaanden wel een fikse vergoeding te betalen.

'ft' Wat gebeurde er met de inkomsten uit de begrafenissen

die de Gilde aldus in haar boeken inschreef?

^ Zij werden gevoegd bij de jaarlijkse vergoeding van 14
^ gulden die de Gilde van stadswege genoot voor het

omschrijven van de haar toegewezen stadswijk. Die

spaarpot werd om de twee jaar aangesproken om

"gesaemelijck onder de Strickte Camer eens vrolijck te

zijn.

>J
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Processies - Ommegangen.

De gildenbroeders waren verplicht deel te nemen aan de verschillende processies die door de

stad trokken. Op afwezigheid stond een boete van één once2 zilver.

Op woensdag na Pasen hield men de processie ter nagedachtenis van de H. Rumoldus

beschermer van de burgers in hun strijd tegen de Hertog van Brabant in 1303. De dag daarna
diende men "ter Sint-Romboutskerke te gaan om het Requiem bij te wonen voor de overleden

gildenbroeders.

Op de derde dag na Sinksen nam men deel aan de Hanswijkprocessie.

Het miraculeuze beeld van Onze-Lieve-Vrouw werd van de Hanswijkkerk naar de Sint-

Romboutskathedraal gebracht en temg.

De processie ter ere van de H. Sacramentsdag had plaats op de tweede donderdag na Sinksen.

Op l juli was er de Solemnele Processie.

Met Bamiskermis (l oktober) ging de processie van de kermisdag uit.

De volgorde van de gilden in die processies en ommegangen en hun plaats in de kerk gaven

dikwijls aanleiding tot wrijvingen tussen de vijf gewapende gilden. De geschillen liepen zo

hoog op dat uiteindelijk de Aartshertogen Albrecht en Isabella zich verplicht zagen twee

bemiddelaars naar Mechelen te sturen om een oplossing te vinden voor het probleem. Op 20

juni 1620 vaardigde de Aartshertogelijke Raad een ordonnantie uit die "het gaen en het sitten "

van de schuttersgilden voor eens en voor altijd vastlegde.

Voor de opstelling der gilden werd gestipuleerd dat de jongst opgerichte Schermersgilde eerst

gaat in de optocht, gevolgd door de Kolveniers, de Handboog, de Jonge Voetboog en tot slot de

Oude Voetbooggilde.

Achter de Oude Voetbooggilde volgde het Magistraat.

Bij de offergang in de kerk was de volgorde omgekeerd.

Over de plaats van de respectievelijke koningen van de vijf gilden in de kerk werd beslist dat die

voortaan bij hun gilde moesten plaatsnemen, zodat het krakeel over wie waar, op de eerste rij

moest zitten, ophield.

Tevens werd uitdrukkelijk gesteld dat het uitdagende, tartende en pronkend vertoon naar de
anderen schuttersgilden toe moest stoppen "op straffe van één marc silver3".

Deze ordonnantie verzekerde een betrekkelijke mst onder de gilden tot aan hun ontbinding

tijdens het Franse bewind op het einde van de 18de eeuw.

2 1 once = 38,19 gram,

^ 1 marc = 246 grom. Gewich+seenheid voor goud en zilver,

^1
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50-JARIG BESTAAN VAN DE
HOOFDSCHUTTERSGILDE VAN
BRABANT.

Op 13 november 2004 vierde de Hoofdschuttersgilde van

Brabant haar 50-jarig bestaan. Na een receptie en een korte

academische zitting, -was er een geslaagd en zeer gesmaakt

optreden van "De Stoopkes ".

Tijdens de academische zitting hielden Paul Stoop, opperhoofdman van de Hoofdschuttersgilde

van Brabant, en Stan Krolicki, voorzitter van het Belgisch Overlegorgaan, een toespraak

waarvan -wij hierna de integrale tekst weergeven.

Geachte genodigden, geachte gildenzusters en gildenbroeders,

Het jaar 2004 is het jaar dat ons verbond 50 jaar jong wordt, om juist te zijn, opgericht in

december 1954. De hele geschiedenis van ons verbond ga ik hier niet aanhalen. Het heeft geen

zin dat ik hier data en feiten vermeld die jullie binnen 5 minuten toch vergeten zijn. Dit geldt

ook zo voor de oprichters van destijds. Dit alles zullen jullie uitgebreid terugvinden in de

speciale uitgifte van ons Gildebroerke tegen het einde van het jaar.

Wij zijn bijzonder dankbaar dat '?f
onze voorgangers dit initiatief van

oprichting hebben genomen.

Zonder hen waren ook wij hier

vandaag niet. Ons verbond is er

gekomen, omdat na de oorlog

bleek dat er her en der heel wat

gilden verdwenen waren en nog

méér, zij die overbleven werkten,

voor zover dit kon, alléén onder de

eigen kerktoren. Men stelde echter

toen al vast dat samenwerken met

andere overgebleven gilden een

noodzaak was, vooral om nog iets

van de schuttersgilden te laten overleven. Deze samenwerking groeide uit tot enkele pogingen

om een gezamenlijk feest te organiseren, wat af en toe lukte.

Ons verbond groeide, kende vele hoogdagen, maar kende ook dieptepunten. Een groot

dieptepunt was het ogenblik waarop men vaststelde dat een deel van de gilden zich liet

overkoepelen door de Hoge Gildenraad van Brabant. Merkwaardig genoeg was dat de aanzet

voor sommige gilden, waar wij trouwens toen nog nooit van gehoord hadden, om contact met

ons te nemen en aan te sluiten bij de Hoofdschuttersgilde.Ik haal hier vooral Waanrode aan,

alwaar Marcel Frickx, door ons allemaal goed gekend, een merkwaardige rol heeft gespeeld.

~i ..r
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Ook Sint-Pieters-Kapelle werd in die periode een actief lid. Zo ziet men maar dat niet alles

negatief was in die periode, een periode die wat ons betreft allang voorbij is.

Ons verbond kreeg opnieuw de wind in de zeilen en langzaam maar zeker groeide een echte

vriendschap onder de gilden. Wij kregen een vaste structuur. Er was inspraak voor iedereen en

op een democratische wijze werden en worden ook vandaag nog beslissingen genomen. Op de

dag van heden staan we er goed voor: twaalf gilden, elk verbond zes, plus twee

rederijkerskamers van Diest, maakt dat we met 14 gilden samen zijn, de ene uiteraard al iets
actiever dan de andere.

Wanneer men ziet hoe ver men van elkaar woont in Vlaams-Brabant, is het toch mooi vast te

stellen hoe men mekaar verstaat en samenwerkt. Pajottenland en Midden-Brabant enerzijds,

Diest en omgeving anderzijds, allemaal zijn ze op mekaar afgestemd. Iedereen kent de regels en

betwistingen hierover behoren tot de zéér grote uitzonderingen. Beiden hebben ze een

gewestbestuur dat een vooruitgeschoven post is van het hoofdbestuur, een verlengstuk dat in de

eerste lijn werkt. En het mag gezegd, zij zijn beiden zéér actief.

Daarenboven zitten we veilig geborgen in de

schoot van de Federatie van Vlaamse Historische

Schuttersgilden en het Belgisch Overlegorgaan.

Wij danken trouwens de Federatie voor de

financiële steun die wij voor dit feest kregen.

Ondanks de goede gang van zaken moeten we

iMISt^UI zeker naar de toekomst kijken. Wij mogen niet
tïl^^^BB l^RSfe^ teren op het verleden. Wij moeten zorgen voor

verjonging. Tradities die in een kleedje zitten door

niemand nog gewild, wel dit kleedje moeten we

l: g eens durven wisselen. Wij doen daarom geen

s 1 afbreuk aan de traditie. Laat ons de regels eens

bekijken i.v.m. het inlijven van nieuwe leden. Zijn de voorwaarden nog realistisch genoeg? Zijn
ze nog van deze tijd? Ik heb het NIET over de tradities, maar wel degelijk over de reglementen

die deze tradities omringen.

Beste gildenleden, ik wil mij uiteraard niet moeien in de verschillende gilden, ik ga daar ook niet

negatief over doen, maar ik stel vast dat mits de nodige soepelheid, er heel wat méér te bereiken

is dan men denkt. Conservatief zijn is goed i.v.m. tradities. Zij mogen trouwens nooit verloren

gaan of je bent geen gilde maar een gewone vereniging geworden. Anderzijds moet men

inspelen op de noden en de situaties van deze tijd en hier mag men gemst een beetje progressief

zijn. Dit kan door de regels aan te passen. Nogmaals reglementen zijn géén tradities. Ik vrees

dat, zonder aanpassing van deze reglementen, men bij voorbaat al een deel mensen uitsluit.

Waarom zeg ik dat? Héél eenvoudig omdat het ook onze taak is als bestuur, de leden aan te

zetten om eens na te denken over de vraag: "Waarom is het zo moeilijk nieuwe leden aan te

werven?/

Ik heb een hekel aan pessimisme. Wanneer men telkens zegt: het zal toch niet lukken of dat heeft

bij ons geen zin, of het is dit of het is dat enz... wel, dan lukt het niet. En dat er geen jeugd naar

de gilde komt. Kijkt eens goed rond in Brabant.
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Op het gewestfeest in Diest zag ik een hele hoop jongeren en in het Pajottenland zijn we ook

goed op weg. Maar, draai de zaken nu eens om en ga er nu eens van uit dat het WEL moet

lukken. Ik wed dat het lukt, maar ge zult een beetje moeten helpen, een beetje moeten aanpassen,

- de reglementen bedoel ik - een beetje moeten werken, een beetje op stap gaan en leden

zoeken, een beetje missionaris spelen. Dat is niet simpel, maar het loont.

Toen we onze eerste keizer Cyriel Theys gekroond hebben, zei deze tijdens zijn toespraak: "Ik

ben een beetje bang voor de toekomst. Telkens wij een stoet vormen en ik kijk achterom, zie ik

dat de staart temg een beetje korter geworden is. En Cyriel had gelijk. Maar intussen, beste

gildenleden, is die staart weer een stukje gegroeid en er zijn symptomen dat er nog "potentie" in

zit. Dus laat ons allen optimistisch naar de toekomst kijken.

Laat ons allen de volgende verjaardag aankruisen in onze agenda, voor het 100-jarig bestaan.

Zelf zal ik er, ondanks al mijn optimisme, niet meer bij zijn, maar ik hoop dat er onder ons toch

nog verschillenden dit feest mogen meemaken. En ik hoop ook dat ze dan nog even aan ons en

onze voorgangers zullen denken.

Ik ben ervan overtuigd dat, mits dezelfde inzet van vandaag én door de bestuursleden én door de

leden, Brabant nog vele hoogdagen zal beleven. Wij zijn niet het grootste verbond in Vlaande-

ren, maar wij behoren wel tot één van de actiefste en meest kleurrijke groep binnen het

gildenwezen. Daar zijn we bijzonder fier op. Ik dank alle gildenzusters en gildenbroeders die

hier aan geholpen hebben van ganser harte.

En tot slot roep ik alle jongeren op die een beetje verantwoordelijkheidsgevoel hebben. En

waarom ook geen dames? Hou jullie klaar, want de tijd is nabij dat jullie ons moeten vervangen.

Jullie zijn de toekomst en wij, wij zijn bijna het verleden. Het zal dus van jullie afhangen of de

Brabantse gilden sterk genoeg zullen zijn de tijden te overleven. Persoonlijk twijfel ik er niet aan

dat het zal lukken. Wees niet bang het roer over te nemen, ook wij hebben het overleefd.

Nogmaals dank aan al de Brabantse gilden die steeds hun vertrouwen hebben gegeven aan de

Hoofdschuttersgilde van Brabant, dank aan de leden van het hoofdbestuur die er voor zorgen dat

de zaken gesmeerd lopen en dat in de beste verstandhouding. Nog veel plezier deze namiddag en

bedankt voor uw aandacht.

Paul Stoop, opperhoofdman Hoofdschuttersgilde van Brabant

Waarde genodigden,
Beste gildenbroeders en -zusters,

Dames en heren,

50 jaar jong, waarlijk een feestelijk gebeuren, een halve eeuw geschiedenis, 50 jaar van hard

werken, van vette en magere jaren, van blijdschap en verdriet, maar vooral een periode van

samenhorigheid en kameraadschap. Tijd ook om te evalueren en ons vragen te stellen van: Wat

zijn wij eigenlijk? Wat is een schuttersgilde? Wat is zijn inhoud? Waar zijn wij mee bezig?

^



Als wij op zondag onder de schietboom staan en gespannen onze zenuwen trachten te bedwingen

om toch maar niet te missen, om geen steek te laten vallen en de zo begeerde titel voor de ploeg

of individueel niet te verspelen en als wij daarna met de gildenbroeders gaan klinken op de

overwinning of het verdriet van die ene misser gaan verdrinken, vergeten wij dikwijls dat wij als

gilde, nog een andere taak hebben dan alleen maar het schieten. Dat wij geen schieters zijn maar
schutters, en dat 'schutters' komt van het werkwoord 'schutten', 'beschutten'. Dat wij in

vroegere jaren have en goed dienden te beschutten was evident, maar vandaag is dit een

achterhaald doel. Maar toch beschutten wij nog, weliswaar niet meer zo krijgshaftig als vroeger,

maar toch beschutten wij, toch koesteren wij onze unieke tradities en houden wij ze in ere. Het

gildenleven met zijn eeuwenoude geplogenheden is de schoot waar wij vriendschap,

broederlijkheid en dienstbaarheid vinden onder kameraden, onder gildenbroeders. Moeten wij

daarom vandaag niet bouwen aan een eeuwenoude schutterstraditie, die wij als goede architecten

aanpassen en verbeteren aan de hedendaagse samenleving. Wij doen dat met respect voor het

verleden, toen broederschap, trouw en dienstbaarheid nog begrippen waren, die aan de grondslag

lagen van het fenomeen van onze Gilden. Vernieuwen en bijsturen is een voortdurende opdracht,

omdat een bloeiende schuttersgilde die wil

blijven voortbestaan, zich voortdurend moet , .

herbronnen. Zeker wanneer het bestaansrecht van r;

een gilde gebaseerd is op grondbeginselen, die ° ^

als zodanig niet verouderen, maar van alle tijden

zijn.

De technische evolutie heeft op korte tijd aan

onze maatschappij een ander uitzicht gegeven.

Waar vroeger het levensonderhoud het

belangrijkste element was in het dagelijks leven, "]

treden nu andere waarden op de voorgrond. De

vrije tijd gaat hoe langer hoe meer een

belangrijke plaats innemen in ons bestaan. Het

wordt dan ook hoe langer hoe moeilijker om een ^-^i

gilde in stand te houden, hoe langer hoe moeilijker om deze christelijke waarden van

verdraagzaamheid, van trouw aan uw eigenheid, van vriendschap, samenhorigheid en solidariteit,

deze hoekstenen van ons gildenleven te bewaren, en laat staan, om ze over te dragen. Een

pasklare oplossing hiervoor is zo maar niet uit de mouw te schudden, maar laat ons samen, door

een gezellige en kameraadschappelijke gildenwerking, dit stukje volkscultuur koesteren en

bewaren voor het nageslacht. En indien dat reeds 50 jaar gebeurt, dan verdient dat zeker

benadrukt te worden en daar kan dan ook op gefeest worden.

Beste schuttersvrienden, vandaag is het feest: een gouden jubileum.

In naam van het "Belgisch Overlegorgaan van Historische Schuttersgilden wens ik de

"Hoofdschuttersgilde van Brabant" te feliciteren met dit 50-jarig bestaan. Wij wensen U nog

veel succes en een mooie toekomst.

Stan Krolicki, Voorzitter Belgisch Overlegorgaan

^



3de GILDENDAG TE DIEST
op 26 september 2004.

De laatste zondag van september was weer traditioneel de

dag waarop de Federatie van Vlaamse Historische

Schuttersgilden haar jaarlijkse Gildendag hield. Dit jaar

vormde de Vlaams-Brabantse Oranjestad Diest het decor

voor de derde editie.

's Morgens had het weer het wel een beetje laten afweten,

want het was niet al te warm en de lucht was bezaaid met

grijze wolken. Dat weerhield een dertigtal gilden uit het

Vlaamse land echter niet om deel te nemen aan deze Derde

Gildendag. Vanaf 9 uur kwamen ze mondjesmaat het

Begijnhof
binnen, om zich

op het secretariaat aan te melden en zich daarna

naar de Sint-Catharinakerk te begeven.

Rond 9.45 uur begon de kerk stilaan vol te lopen.

Als naar gewoonte stelden de vaandeldragers zich

op achter het altaar en mochten de genodigden op

de eerste rijen plaatsnemen. Om 10 uur ging dan de

eucharistieviering van start, met E. H. Peeters en

Pater Karel als voorgangers. Het prachtige interieur

van de kerk vormde een ideaal contrast met de kleurrijke gildenkledij. Het Jongerenkoor uit

Schaffen luisterde de viering op en verraste eenieder met hun prachtige gezangen.

Na de mis stelden de deelnemers zich op rond de kerk voor de optocht. Rond 11.30 uur vertrok

de stoet, nog steeds onder een grijze hemel, maar op slechts enkele druppeltjes regen na bleef het

droog. Vanuit het Begijnhof trokken de deelnemers door de Diestse binnenstad naar de Grote

Markt. Daar werden, van op de pui van het stadhuis, "de troepen geschouwd" door de

genodigden.

Toen de laatste gilde was gearriveerd, kon

het laatste deel van de officiële

plechtigheden beginnen. Na de toespraak

van voorzitter Paul Stoop was het tijd om

de inwendige mens te gaan versterken.

De vaandeldragers en koningen moesten

echter nog even wachten, omdat zij hun

"attributen" nog konden inleveren voor de

tentoonstelling. De vaandels werden op de

pui van het stadhuis vastgemaakt. Al die

kleurrijke vlaggen gaven het geheel een
heel apart uitzicht.
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Daarnaast konden de koningen hun gildenbreuk in het Stedelijk Museum tentoonstellen. Ook

hadden enkele gilden daar een beetje ruimte gekregen om enkele andere zaken in verband met

hun vereniging, zoals gildenboeken, foto's, bekers,... uit te stallen. Dient er gezegd te worden dat

er hier een grote respons op kwam?

Heel wat gildenleden maakten gebruik van de maaltijd in de Citadel. En je kon ze geen ongelijk

geven, want het eten was erg lekker.

Uiteraard moest er wel even

aangeschoven worden, maar ook

pater Karel werkte mee om de rij

wachtenden zo snel mogelijk voort te

helpen.

Na het eten was het dan stilaan tijd

geworden om met de optredens te

beginnen. Blijkbaar wilde men hoog

boven ons ook mee genieten van het

spektakel, want regelmatig brak de

zon eens door de wolken.

De gilde van Haacht mocht de

namiddag met enkele mooie

volksdansen openen, waarna het de beurt was aan de drumband van Sint-Martinus Grootbeersel,

met enkele gesmaakte nummers.

Op het plein achter het stadhuis was inmiddels ook de demonstratie handboogschieten op

liggende wip begonnen. Eerst kwam het publiek wat aarzelend, maar later meer en meer, naar

het plein afgezakt om te kijken en eventueel te supporteren of om zelf eens de boog ter hand te

nemen. Al wie een pluim kon schieten, kreeg een drankbon om deze in één van de cafés

waarvoor het schieten doorging, te consumeren.

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

opgekomen publiek wisten te bekoren met hun vlaggenspel en zelfs met een heus vendelge vecht.

Vervolgens was het de beurt aan de schutterij Sint-Joris Kaulille, die met hun dmmband en

vendeliers tegelijk de Oost-Brabantse regionale televisie haalden. Tijdens hun optreden doemde

er een dikke, grijze wolk op boven het stadhuis, maar het bleef enkel bij dreigen.

Zodoende kon de Sint-Sebastiaansgilde van Schaffen, zonder natgeregend te worden, haar

volksdansen tentoon spreiden.

De zon brak weer door tijdens het optreden van het majorettenkorps en de drumband van Sint-

Martinus Kinrooi. Daarna mocht de Kolveniersgilde van Mechelen optreden. Zij brachten een

dans die omstreeks 1700 aan het hof gedanst werd.

Vervolgens was het de Sint-Sebastiaansgilde van Kampenhout die enkele prachtige volksdansen

mocht brengen. Tussen het eerste en tweede deel van hun optreden brachten de kinderen van

Kampenhout ook een paar geslaagde volksdansen.

Met de Kampenhoutse gilde kwam

meteen ook een einde aan de

optredens van de aanwezige gilden

en werd het tijd voor het

gastoptreden van de derde

Gildendag. Daarvoor was de

Koninklijke Volkskunstgroep

"Reuzegom" uit Leuven

uitgenodigd. De leden ervan gaven

eerst een demonstratie vendelen en

daarna volgde een wervelend

volksdansoptreden, allebei live

begeleid door muzikanten.

Met Reuzegom volgde dan ook het

einde van de optredens en de derde

Gildendag. Rond 17.30 uur werd de dag dan ook afgesloten met toespraken van Paul Stoop,

voorzitter van de Federatie, Willy Willems, hoofdman Gewest Diest en Marc Florquin, schepen

van cultuur en toerisme van Diest. Daarna mochten de deelnemende gilden nog een tinnen

herinneringsschotel meenemen en de gilden die een optreden hadden verzorgd, kregen ook nog

een zilveren herdenkingsplaket.

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

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

waarschijnlijk wel enkelen waren die nog een pintje of Diesters Gildenbier zijn gaan drinken. Ze

hadden overschot van gelijk. Op de volgende Gildendag!

Omdat onlangs de West-Vlaamse bonden, Zuid-Westland en Veurne-Ambacht tot de Federatie

toegetreden zijn, is er op 25 september 2005 een Gildendag in West-Vlaanderen, meer bepaald

in Brugge.

Davy Ichc
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KRONING & INHULDIGING VAN KEIZER JAN SCHOOFS.

Op zaterdagavond 16 juni werd ons keizerpaar Jan en Lisa officieel ingehuldigd onder de

aanwezigheid van verschillende genodigden.

Gust Geerts had veel moeite gedaan om het geheel in te kleden, en de avond was dan ook meer

dan geslaagd.

Na verschillende speechen werd het geheel afgesloten met een gezellige receptie.

Voorstellins van onze Keizer

Het is moeilijk te achterhalen hoe lang Jan Schoofs al lid is van de St.-Jozefgilde van Lommel.

Als muzikant - hij speelde destijds accordeon op bruiloften en andere feesten - mocht hij alleen

dan op het gildenfeest optreden, als hij bereid was het lidgeld voor dat jaar te betalen.

Zo liep het enige tijd en in 1973 sloot Jan zich effectief aan als gildenbroeder en schutter van de

St.-Jozef gilde. Vanaf dan kwam hij officieel in het gildenboek. Dat gildenboek was toentertijd

nog een schrift met dubbele lijntjes met op het kaft een tekening van sinterklaas. Andere notities

werden op een bierviltje geschreven, ze belandden na gebruik onder de één of de andere pint, en

gingen zo verloren.

Na enkele jaren was er nood aan een nieuwe voorzitter.

Omdat Jan goed met iedereen overweg kon, goed en zonder plankenkoorts zijn zegje kon doen,

de vrede hoog in het vaandel droeg, en ook wel enkele pinten kon verzetten, was iedereen het er

over eens dat Jan de geijkte persoon was voor die functie en kreeg zo de hoogste

verantwoordelijkheid.

Tot op heden heeft er bij verkiezingen van het bestuur niemand zijn hand opgestoken om Jan als

voorzitter te vervangen. Er was gewoon geen betere.

Een groot verdriet bleef Jan echter achtervolgen: hij wilde koning worden, maar als Jan zijn

schot loste bleef de koningsvogel gewoon op zijn stokje zitten, en viel liever één of twee beurten

voor of na het schot van Jan.

Er moest een nieuw millennium beginnen om het lot te doen keren.

In 2001 was het zover. Ik heb in mijn leven nooit een gelukkiger man gezien dan Jan, op het

moment dat na zijn raak schot, de koningsvogel van zijn stokje suisde. Het was eindelijk gelukt!

Jan werd koning van de St.-Jozef gilde! Ieder jaar werd er bij het koningsschieten een

weddenschap afgesloten over wie koning zou worden, maar omdat bijna iedereen op Jan had

ingezet was de opbrengst zo klein, dat we samen besloten de inzet maar in de gildenkas te

stoppen.

Het was een druk jaar, we richtten dat jaar het Nationaal Koningsschieten in samen met de

andere Lommelse gilden.

In de finale voor Nationale Koning, was het weer de man na Jan die de vogel afschoot.

Rond 19 maart 2002, de feestdag van Sint Jozef werd opnieuw op de koningsvogel geschoten, en

alsof het heel gewoon was; Jan schoot hem er weer af. Met tranen van geluk in de ogen

aanvaardde Jan zijn tweede jaar koningschap.
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Het volgende jaar, in 2003, deed hij het voor de derde keer nog eens over. Eerst 29 jaren niets,

en dan 3 jaar achtereen.

Het is traditie dat iemand die zich driemaal na elkaar koning schiet, wordt verheven tot keizer

voor het leven.

Voor de derde maal, in zowat 500 jaar, heeft Lommel weer een keizer: keizer Jan Schoofs.

Inhuldigins en zesenins van onze keizer

Onze keizer werd die avond op een officiële en

historische manier gehuldigd en gezegend.

Hier volgt het verloop:

Laat Jan en zijn eega Usa naar voren treden en

plaatsnemen op het keizerlijke gestoelte.

De levensloop van Jan als gildenlid wordt

voorgelezen.

^
Met proper water uit de straat van

St.-Franciscus, die zijn rijkdom ruilde voor de

schatten van de natuur, reinigen we de handen

van onze nieuwe Hoogheid, zodat hij met een

rein gemoed moge heersen over zijn

onderdanen en ze steeds de juiste weg zal doen

volgen, zodat onze gilde een eervolle toekomst

ten deel mag vallen.

Met geurige oliën, meegebracht uit de stad Constantinopel, rustplaats van Godfried van Bouillon

tijdens zijn eerste kruistocht, wordt Jan gezalfd aan hoofd en handen, zodat hij ware moed en

zelfzekerheid moge uitstralen.

Met deze scepter, vervaardigd van een jonge eik, geoogst op de grens van onze parochie,

gemeente, provincie, en land, bewerkt met het gereedschap van onze patroonheilige, de

timmerman Sint-Jozef, als teken van onverwoestbaarheid en kracht, tooien we Jan,zodat hij

kracht en duurzaamheid moge uitstralen en vrij zijn van opdringerige invloeden van buitenaf, die

ons niet passen of een slechte invloed op onze gilde uitoefenen.

Getooid met deze zilveren lauwerenkrans geoogst in de straat van Sinte-Barbara, de

beschermheilige van de gevaarlijke beroepen en van ieder die met vuurwapens omgaat als teken

van zijn keizerlijkheid, zal hij alle gevaren omzeilen, zodat hij lange jaren moge gemeten, van
deze hoge eer en verdienste, als keizer van de Sint-Jozef gilde.
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^ efiy <Së^euA/:

We omhangen onze nieuwe keizer met de keizerlijke sjerp, vervaardigd in oostelijke regionen,

en met deze zilveren breuk, zodat hij die zijn weg kruist, hem zal herkennen, en hem zal eren,

zoals het een keizer toekomt.

^ s^aa^:
c^

Opdat hij zijn verleden als sigarenmaker niet zal kunnen verloochenen of vergeten, mag hij nu

een welverdiende sigaar opsteken.

=^y

Zonder een echte vrouw naast zich, die hem te

allen tijde bijstaat, helpt, en hem tijdig een halt

toeroept, is een man niet in staat tot grote

verwezenlijkheden, en daarom kronen we nu ook

Usa tot keizerin, zodat zij verder samen met Jan

kan optrekken en hem bijstaan in zijn daden.

TTÜ^/

Onze nieuwe keizer en keizerin zullen nu

gegroet worden door het vaandel van de gilde,

zodat zij zich welkom en beschermd voelen

midden tussen hun gildenbroeders en

gildenzusters, en deze keizerlijke eer waardig

mogen dragen.

'^-

öe/zu

Nu keizer Jan, gereinigd, gezalfd, en gekroond is, met attributen uit alle windrichtingen, en

voorzien van een goede sigaar, brengen wij allen hulde aan onze nieuwe keizer met een

driewerf:

Keizer Jan leve hoog.

Keizer Jan leve hoog.

Keizer Jan leve hoog.

/cm/ïy aw7y/zeü ^wzi

De Sint-Jozefgilde dankt alle aanwezigen voor hun opkomst, om deze keizerlijke inzegening bij

te wonen en mee te beleven.

S^es^raAen/:

De heer Jan Vanden Boer, voorzitter van de Lommelse Schuttersgilden

De heer Stan Krolicki, Voorzitter van het Belgisch Overlegorgaan

De heer Louis Vanvelthoven, burgemeester van de stad Lommel.

A.G
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ST.-DENUS BERINGEN 50 JAAR JONG

Op 29 september 1955 kwamen enkele werknemers uit de

schacht van de mijn te Beringen bij elkaar om er, zoals in vele

gehuchten en dorpen, een schuttersgilde te stichten. In het

Casino werd vergaderd en de voorzitter, ondervoorzitter,

secretaris en materieelmeester werden aangesteld. Zodanig was

de gilde in Beringen-Mijn opgericht.

Om een patroonheilige voor deze gilde te kiezen, besliste men er een te nemen die niet zo

gekend was. Daarop werd op een dag gezocht naar een heilige en op 9 oktober (dag van

bijeenkomst) vermeldde de kalender de naam Sint-Denijs. Deze werd aangenomen. Tevens werd

beslist dat op de eerste zaterdag na 9 oktober het jaarlijkse gildenfeest in Beringen-Mijn zal

plaatshebben.

De eerste schietstand werd ingeplant aan het huis van dokter De Spiegeleer, achter het Casino.

Na een vol jaar moesten deze schietbomen reeds plaatsmaken voor de in aanbouw zijnde kliniek

St.-Anna (nu de R.V.T.). Men trok 200 meter zuidwaarts om in de Tennisstraat aan te landen. In

1965 werd er wederom verhuisd, omwille van problemen met bewoners in deze dichtbebouwde

straat. De nieuwe locatie is tot op heden gebleven, namelijk het huidige terrein aan de

Beverlosesteenweg en de

Ulfortstraat. Hier werden toen

drie schietbomen ingeplant.

De eerste koning in het jaar

1956 werdAlbert Cuyvers. Op 8

maart 1958 werd onder impuls

van de gilde St.-Denijs het

verbond Beringen-Mijnstreek

opgericht. Meteen was het

mogelijk een regelmatige

competitie in het leven te

roepen. In deze eerste uitslag

was de St.-Denijsgilde temg te

vinden op de vierde plaats, wat zeker goed te noemen was, vermits deze gilde slechts

ongeroutineerde schutters had.

^•^ ;:(,^,t^

tï:
•^,

•.,i."„,;..;'..:':'

^ylïp't;1

^
^ F

Het bestuur in deze beginjaren bestond uit: voorzitter Gilbert Goddeeris (medestichter),

ondervoorzitter Casimir Vanderheyden, secretaris Rene Vanwanterghem, schatbewaarder Alfons

Christiaens en materieelmeester Jos Laurens. Van de schutters van het eerste uur zijn er slechts

twee nog steeds gildenlid, namelijk Albert Cuyvers en Alfons Christiaens, beide dus reeds 50

jaar lid.

Om niet achter te blijven tegenover andere bestaande gilden, moest er ook een vlag aangekocht

worden. Deze dure aankoop werd verwezenlijkt door de zusters van de meisjesschool, die zelf

een vlag borduurden. Deze werd op 25 augustus 1965 door proost-pastoor Reynders ingewijd.
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Omdat de gilde reeds vanaf 1965 op hun huidige locatie aanwezig was, besliste men op 12

februari 1968 ook een lokaal op te bouwen.

Ook werden later in 1971 de huidige gronden en lokaal aangekocht, deze waren voordien

eigendom van de mijn. In 1975 kreeg de St.-Denijsgilde een provinciale wedstrijd toegewezen,

waardoor er wederom twee schietbomen bij geplaatst moesten worden. Hiermede werd onze

gilde een van de best ingerichte van het verbond.

Omdat men herkenning eiste, werd in de beginjaren een hoed met kenteken gedragen, later werd

deze vervangen door een kepie, om in februari 1990 over te gaan naar het huidige uniform.

Door de jaren werd ook het lokaal te klein, en was de verbouwing een must. Vele gildenbroeders

en gildenzusters staken de handen niet in hun zakken en bouwden het huidige lokaal met eigen

arbeid. Dit werd officieel geopend, met receptie en een feestschieting in 1986.

Ondanks de goede werking en de

doorgedreven ijver konden de

schutters van onze gilde in de

beginjaren in hun verbond of op

provinciaal gebied steeds geen

hoofdprijs behalen, ondanks vele

individuele palmaressen. Tot in 1993

de B-ploeg plots de eerste

felbegeerde kampioenstitel

binnenhaalde, gevolgd het jaar nadien

door de titel voor zowel de B- als de

C- ploeg. Nog enkele jaren later was

het opnieuw feest door het behalen

van een titel.

^ Zoals vele verenigingen werd de St-

Denijsgilde ook niet gespaard van

tegenspoed of rampen. Talrijke malen

werd in hun lokaal ingebroken, met

_. -se! afzonder glasbraak. Dit gebeurde

ook wederom op 7 mei 1998, gevolgd door brandstichting, waardoor alles in vlammen opging.
Het gehele lokaal werd verwoest en alle behaalde trofeeën en foto's gingen verloren. Menig

gildenlid had tranen in de ogen bij het aanschouwen van de verloren noeste arbeid. Vele oudere

gildenleden zakte de moed volledig weg, doch de voorzitter Lambrechts Augustinus zei, met

samenhorigheid beginnen we opnieuw aan de opbouw". Het resultaat mag er zijn, want na het

vrijgeven door het parket werd hard gewerkt en werd op 11 maart 2000 het lokaal heropend. Dit

werd ook mogelijk gemaakt door talrijke gildenbroeders en gildenzusters van andere gilden die

spontaan hun bijdragen aanbrachten, door steunkaarten te kopen.

Na de prijsuitreiking van de schietwedstrijd, ter gelegenheid van de opening van het

heropgebouwde lokaal, mocht de voorzitter ook een beeld van onze patroonheilige onthullen.

Reeds vele jaren waren enkele gildenleden, vooral medestichter Alfons Christiaens, hevig op

zoek naar een beeltenis van St.-Denijs. In 1995 waren er contacten met verschillende parochies

en gehuchten (zoals Hakendover, Serskamp en Zwevegem) die ook de patroonheilige St.-Denijs
hadden.
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Zo ontdekte men dat deze heilige een

martelaar was en bisschop in Parijs. Ook

werd een afbeelding van de onthoofding

opgestuurd. Dit beeldje van

Sint-Demjs werd door de huidige proost

ingezegend, op het gildenfeest in oktober

van het jaar 2000.

Sint-Denijs werd geboren in Italië. Over

zijn jeugdjaren is niets bekend. Hij werd

door paus Clemens in ca. 250 na Chr. als

missionaris naar Gaul (Gallië, het huidige

Frankrijk) gestuurd om de inwoners van

Gaul te bekeren. Als uitvalsbasis voor zijn

bekermgswerk koos hij een eiland in de

Seine, vlakbij de stad Lutetia Parisomm,

wat later Parijs zou worden. Hierdoor is

Sint-Denijs ook gekend als eerste bisschop

van Parijs en apostel van Frankrijk. Door
Martyre de Saint-Denis (Bonnat) zijn SUCCeS haalde hij de tOOm van de lokale

heidenen over zich, daarom werd hij samen met zijn priesters St-Rusticus en zijn decaan St-

Eleutherius, door de Romeinse gouverneur gevangen gezet.

Na een lange gevangenisstraf werden deze drie martelaren op Montmartre (berg der martelaren)
in ca. 258 na Chr. met het zwaard onthoofd en hun

lichamen werden in de Seine geworpen.

Het lichaam van St.-Denijs werd door zijn volgelingen uit

de rivier opgevist en begraven. Er zijn talrijke legendes

over zijn marteling en dood. Een van deze luidt: ^^ f€-^

<M€^<^U«^ ft<^w. St.-^De^U''^ ^€f^ ec^e^ ^w^ct. c^

^^ ^W^ ^^ (wweUieie w<wi. de faJt^^t^ e^w

^^ de^twe^ ev^teCe ewyieU^.

St.-Geneviève liet later op zijn begraafplaats een kapel

bouwen, die de benedictijnenabdij van

Saint -Denis werd.

Het naamfeest van St.-Denijs werd in 1586 door paus

Pius V op de Romaanse kalender gezet, hoewel zijn

naamfeest reeds vanaf 800 na Chr. gevierd werd. De

naamdag valt op 9 oktober, volgens de " Martyrology of

Jerome" is dit de dag dat hij onthoofd werd.

Sint-Denijs wordt voorgesteld als onthoofde bisschop,

enerzijds met zijn gemijterd hoofd in de handen en een

palmtak die uit zijn nek groeit of anderzijds, zoals ons

beeld, met zijn hoofd aan zijn voeten.

L.D
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HET llde NATIONAAL KONINGSSCHIETEN TE DILSEN.

Het Belgisch Overlegorgaan had het llde Nationaal Koningsschieten toegekend aan de schutterij

St.-Martinus Dilsen, en werd opgeluisterd door de schuttersgilden van de bond "Maasvallei".

Op 3 oktober 2004 om 9u30 werd de H.

Misviering in de parochiekerk St.-Martinus

voorgegaan door de proost van het Belgisch

Overlegorgaan, de Pater Karel De Wilde,

bijgestaan door de E.H. pastoor Albert

Hindrix.

Het hoofdaltaar werd opgesmukt met

gildenvlaggen, wat een algemene verfraaide

versiering bijbracht aan de St.-Martinuskerk

die op het ogenblik ontsierd was door

gedeeltelijke restauratiewerken.

In deze viering werd nogmaals de

samenhorigheid der schuttersgilden bewezen,

dehet hijsen van de nationale driekleur, het llde

Nationaal Koningsschieten door de voorzitter

en keizer van de schutterij St.-Martinus, Pierre

Mathijssen voor geopend verklaard.

Van de 64 ingeschreven schuttersgilden waren

drie gastschutterijen uit Nederland aanwezig.

Om 13 uur begonnen alle verschillende

disciplines van schieten met hun wedstrijden.

Om 13u30 werd het koningsschieten aangevat

met 52 deelnemende koningen en

koninginnen.

want uit alle streken van België waren talrijke

gilden aanwezig.

Na deze viering spoedden alle aanwezigen

zich naar de feestweide, om zich met vlag,

wimpel en toebehoren op te stellen voor de

optocht der schuttersgilden. De koningen en

koninginnen waren om ter mooist, sommigen

met bielenmannen, andere met

bloemenmeisjes, en nog andere met zwaar

geschut (kanon). Alle groepen namen deel om

zich te tonen, ze waren met 64.

Na de druk bekeken optocht temg aangekomen

op de feestweide, werd na de officiële

toespraken, het spelen van de volksliederen en

•kÏ,
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^••^r'.. :;-^"Na het 286ste schot werd de fraai

gekleurde vogel aan flarden

neergehaald door de koning van de

St.-Sebastiaansgilde uit Waanrode.

Deze schuttersgilde schiet met pijl

en boog, en de pas gekroonde

nationale koning had voordien

nooit met een buks geschoten.

Proficiat aan de llde nationale

koning, de heer Patrick Coningx

van de schuttersgilde

St.-Sebastiaan Waanrode.

Om 19 uur mocht de nieuwe koning

na de huldiging van de vorige koning de heer Marcel Vanderheyden van

St.-Willebrordus Meldert, het nationaal koningszilver ontvangen en omgorden. Hij zal dit een

volledig jaar met fierheid tonen bij iedere gelegenheid en manifestaties van schuttersgilden.

De stoet waarin de toekomstige koning Patrick Coningx zijn gilde voorafgaat.

L.D.
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BOND MAAS EN KEMPEN
Verslag van een feestavond

Zaterdagavond 23 oktober 2004 vond de jaarlijkse feestavond van

de schuttersbond 'Maas en Kempen' plaats. Naast de uitreiking van

de prijzen, behaald op de bondsfeesten van het afgelopen jaar, werd

de avond ook nog gevuld met optredens van de drumbands van de

schutterijen en de voorstelling van de gloednieuwe website van de

bond.

De feestavond is al enkele jaren een begrip in de schuttersbond 'Maas en Kempen'. Tijdens deze

feestavond worden de prijzen en erekruizen van het afgelopen schuttersseizoen uitgereikt. Nu

was de opzet van deze feestavond anders dan de vorige jaren. Het bondsbestuur had besloten om

de dmmbands van de eigen verenigingen eens in de kijker te zetten. De drumbands zijn een zeer

belangrijk deel van de schutterij en hebben enkele belangrijke functies, zoals ledenwerving.

Maar ze krijgen niet altijd de erkenning die ze verdienen en daarom dit initiatief.

Een werkgroep, samengesteld uit instructeurs van de dmmbands en leden van het bondsbestuur,

heeft dit initiatief dan uitgewerkt.
•

De deelnemende dmmbands hebben tijdens hun repetities enkele stukken extra ingestudeerd die

tijdens de feestavond gezamenlijk zijn gespeeld.

Na een openingswoordje van bondsvoorzitter Peter Ressen hebben de dmmbands van Sint -

Monulphus en Gondulphus Rotem, Sint-Sebastiaan Dome en Sint-Catharma Beek de spits

afgebeten met een gezamenlijk optreden.

Dan was het tijd om de erekruisen van het afgelopen schuttersjaar uit te reiken.

Toen waren de dmmbands van Sint-Joris Kaulille en Sint-Sebastiaan Grote-Brogel aan de beurt.

'^& m
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Het was niet de eerste keer dat zij samen optraden, zij hadden eerder dit jaar al samen

opgetreden op de taptoe van de schutterij van Kaulille ter gelegenheid van hun 450-jarig

jubileum.

Na dit optreden was er de voorstelling van de website van de bond.
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De dmmband van Sint-Sebastiaan Sint-Huibrechts-Lille heeft vervolgens enkele nummers

gespeeld, waaronder het nummer waarmee ze Belgisch kampioen zijn geworden.

Na de uitreiking van de prijzen van de nevenwedstrijden op de bondsfeesten, die vanaf nu ook te

bekijken zijn op de website (www.maasenkempen.be), stond de apotheose van de avond op het

programma.

Alle dmmbands hebben toen samen twee nummers gespeeld. Dit was toch wel een bijzonder

mooi optreden van de bijna tachtig trommelaars op het podium.

De toeschouwers hebben dit ook beaamd, want er was een daverend applaus te horen na de

nummers.

De opzet van de avond was dan ook bijzonder geslaagd. Het was de bedoeling om de dmmbands

eens in de kijker te zetten en om aan te geven dat zij van zeer groot belang zijn voor de

schutterijen en dat zij meer kunnen dan algemeen wordt aangenomen. Niet enkel de
toeschouwers hebben ervan genoten, de trommelaars zelf spraken ook van een voltreffer. Zij

kijken dan nu al uit naar de volgende gelegenheid om samen hun kunnen te tonen.

Na de prijsuitreikingen en optredens werd er nog lang nagepraat over de behaalde prijzen maar

meer nog over de fantastische optredens. De avond was dan ook een voltreffer en een stimulans

voor de dmmbands in de bond 'Maas en Kempen'.

Een website voor en door schutters: www.maasenkemuen.be

Tijdens de feestavond van de schuttersbond 'Maas en Kempen' is de gloednieuwe website van

de bond gepresenteerd. Deze site is het resultaat van een werkgroep die zich hiermee meer dan

een jaar beziggehouden heeft.

Het bondsbestuur heeft in 2003 enkele jongeren van verschillende schutterijen warm gekregen

om een website voor de bond te maken. Je moet nu eenmaal met je tijd meegaan en een website

mag dan niet ontbreken om je te profileren.

De werkgroep is verschillende keren rond de tafel gaan zitten en in samenspraak met het

bondsbestuur zijn ze tot een mooi en degelijk resultaat gekomen. Het uitgangspunt was dan ook

duidelijk: het moest een site worden waarop een brede waaier aan informatie te vinden is en die

de afstand tussen bestuur en schutterijen kleiner moet maken, zonder daarbij de niet-schutter in

de kou te laten staan.

Toen eenmaal het raamwerk uitgetekend was, kon de werkgroep beginnen met het schrijven en

bijeenzoeken van de teksten en foto's. Niet alle teksten zijn geschreven door de werkgroep.

Het deel waar de schutterijen hun vereniging voorstellen hebben ze zelf moeten aanleveren.
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Dit om de schutterijen er zo veel mogelijk bij te betrekken en ze echt deel te laten uitmaken van

de site.

Buiten de algemene teksten over het ontstaan, de schutterijen in het algemeen, de activiteiten,...

zit de site ook vol praktische informatie.

Deze informatie is wel voornamelijk voor de schutterijen zelf. Het gaat dan over informatie over

boekhoudingen, cursussen, neerleggen van ledenlijsten, bondsreglementen enzovoort. De

bedoeling is dat de schutterijen snel antwoorden of oplossingen kunnen vinden op vaak

voorkomende vragen of problemen en dat door simpelweg de site te raadplegen. De schutterijen

zullen ook de uitslagen van bondsfeesten kunnen bekijken op de site. Momenteel staan de

uitslagen van afgelopen schuttersjaar op de site, maar volgend schuttersjaar zullen de schutters

tijdens het seizoen hun prestaties kunnen nakijken op deze site. Dit deel zal zo gemaakt zijn dat

ze hun eigen vorderingen kunnen zien en door middel van tussentijdse standen kunnen kijken

hoeveel punten ze voor staan of moeten inhalen op hun collega-schutters: dit om de gezonde

rivaliteit aan te wakkeren, want op het einde van het seizoen kan er maar één de winnaar zijn in

de verschillende categorieën.

Het bondsbestuur heeft voor de bekostiging van de site reeds twee sponsoren gevonden,

namelijk de Brouwerij Sint-Jozef van Opitter en Peeters Tentenverhuur uit Meeuwen. De

brouwerij heeft ook al meteen de eerste prijs van de wedstrijd gesponsord. Voor de winnaar heeft

de brouwerij een goed gevulde biermand voorzien. Maar de wedstrijd is niet zo makkelijk. Je zal

goed moeten zoeken om al de antwoorden te vinden. Maar dat is ook de bedoeling van de

wedstrijd: de bezoeker die zich de moeite getroost om de site in zijn geheel eens te doorlopen,

wordt beloond.

Dus ga zeker zelf eens kijken op de site en kom meer te weten over de schuttersbond 'Maas en

Kempen' en zijn schutterijen.

Jo Bloemen
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DE HISTORIEK VAN DE ROOS IN DE SCHIETSPORT

Wanneer in onze gewesten een schutter in het midden van het blazoen

schiet, dan heeft hij in de ROOS geschoten. Wat is de oorsprong van dit

gezegde? Het woord "roos wordt hier uiteraard in overdrachtelijke zin

gebruikt. De schutter schiet namelijk NIET op een roos, doch verwerft

een papieren roos als prijs voor een mooi schot.

Het gebruik van de roos als prijs dateert van vóór de 18de eeuw.

Inderdaad, op vele plaatsen zoals Gent, Leuven, Antwerpen, werd door

de Gilden aan de beste schutter een bloemenkroon geschonken en op

het hoofd gezet, meestal rozen. De wedstrijd zelf werd geschoten "naar de berghen , t.t.z. twee

muurtjes van graszoden die op 100 voet van elkaar stonden. Hierop werd een doek gespannen,

waar middenin een ijzeren pin uitstak. Degene die zijn schoten het dichtst bij deze pin plaatste, had

de "kortste maten" en won de prijs: de ROZEN dus!

Het is dus aannemelijk, dat men sprak van "een roos schieten , wanneer het schot het dichtst bij

de pin zat. Zoals in vele gevallen in de taalkunde is ook hier de betekenis van het woord "roos

verloren gegaan. Denken dat er ooit op echte rozen is geschoten, is echter totaal fout.

Naar een artikel van Drs. Marc De Schrijver in het Berichtenblad ROOSJE van de O.-L.-V.

Kolveniersgilde Kalmthout

VZW-NIEUWS

Het KB van 8/12/2004 tot uitstel van de aanpassingstermijn van de nieuwe

vzw-wet werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Dit KB verlengt de aanpassingstermijnen voor bestaande vzw's met één

jaar. De voorziene termijn van l jaar vanaf l januari 2004, wordt vervangen

door een termijn van 2 jaar.

Vzw's, internationale vzw's en stichtingen moeten zich dus tegen 31 december 2005 in regel

stellen met de bepalingen van de nieuwe vzw-wet m.b.t:

de neerlegging van het verenigingsdossier op de griffie van de rechtbank van koophandel

de aanpassing van de statuten aan de nieuwe vzw-wet

de boekhoudkundige verplichtingen.

In het KB wordt vastgesteld dat de verenigingssector nog maar zeer gedeeltelijk gevolg heeft

gegeven aan de verplichting om de statuten aan te passen aan de gewijzigde reglementering en

het dus niet meer haalbaar is dat de volledige sector zich vóór 31 december 2004 nog in orde

brengt.

Deze verlenging voor de vzw's die nog niet in orde zijn, is de ideale kans om de aanpassingen

niet langer uit te stellen. Zo kan de nieuwe deadline op een mstige en vlotte manier worden

gehaald.

Keerzijde van de medaille is dat de publicatiekosten vanaf 1/01/2005 stijgen. Zo kost de

publicatie van een oprichtingsakte voortaan 134,07 euro i.p.v. 130,29 en van een wijzigingsakte

101,16 euro i.p.v. 98,34.



INFO uit de bonden

Belgisch Overlegorgaan
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Voor 2005 wordt het Nationaal Koningsschieten georganiseerd door

het Ostbelgischer Stangenschützen Verband te St.-Paulus Rodt

op 02-10-2005.

De Gildendag in 2005 zal plaats hebben te Bmgge op 25 september.

Alle gilden zijn welkom.
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Provinciale wedstrijden in 2005

Zondag l mei

Donderdag 5 mei

Maandag 16 mei

Maandag 15 augustus

Verbond Lummen te O.-L.-V. Kapel a Beukenboom

Provinciaal Koning en Koningin - Keizer en Keizerin.

Verbond Beringen te St.-Lambertus Laren

Provinciaal Kampioen.

Verbond Zand- en Leemstreek te St- Jozef ST Spurk Bilzen

Provinciaal Kampioene, en het Juweel voor Ploegen.

Verbond Beringen - Mijnstreek te St.-Antonius Geenhout

Provinciaal Kampioen Senioren Mannen - Vrouwen.
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Maandag 29 maart

Zondag 03 april

Zondag 10 april

Zondag 17 april

Zondag 24 april

Zondag 08 mei

Zondag 15 mei

Zondag 19 juni

Zondag 26 juni

Zondag 21 augustus

KARABIJN SCHUTTERSGILDEN
VECBCND

Verbondswedstrij den.

F verbondswedstrijd te Eendracht L. S. Gestel
de

2 verbondswedstrijd te St.-Antonius Geenhout

3" verbondswedstrijd te St.-Tmdo Linkhout
de

4 verbondswedstrijd te St.-Ludovicus Paalstraat

5" verbondswedstrijd te St.-Willebrordus Meldert

6 verbondswedstrijd te St.-Joris Vorst
de

7" verbondswedstrijd te St.-Joris Brelaar

8"" verbondswedstrijd te St.-Franciscus Hulst
de

9" verbondswedstrijd te St.-Lambertus Laren

10" verbondswedstrijd te St.-Denijs Beringen

Karabijnschuttersgilden Verbond Lummen Noord
Il1'» ^l^K'ï''i^''S'K^'SSSfSsSS!rï^ >;ygaE fc®iagwI-yi<S^^?a3-^-^g%:iS@/uA?S^'£«53%.15?^-^%3S^A^iXiS*^f^^^^

Zondag 22 mei

Zondag 29 mei

Zondag 05 juni

Zondag 12 juni

Zondag 03 juli

Zondag 31 juli

Zondag 07 augustus

Zondag 28 augustus

Verbondswedstrij den
l"' verbondswedstrijd te St.-Jan Schillen

ï~ verbondswedstrijd te St.-Lambertus Laren
de

3" verbondswedstrijd te St.-Jacobus Rekhoven

4" verbondswedstrijd te St.-Tmdo Linkhout
de

5" verbondswedstrijd te H. Sacrament Geneiken

6 verbondswedstrijd te Eendracht L.S. Gestel
.de

7 verbondswedstrijd te St.-Willebrordus Meldert

8 wedstrijd finale te St.-Willebrordus Meldert

Zondag

Zondag

Zondag

Zondag

Zondag

Zondag

Zondag

Zondag

Zondag

03 april

10 april
17 april
24 april
22 mei

29 mei

05 juni

12 juni
19 juni

^^S^WÏiïSi{f£<^ïï%l^RS^

Verbond
Lummen-Zuid

l verbondswedstrijd te
de

2 verbondswedstrijd te
de

3 verbondswedstrijd te

4" verbondswedstrijd te
de

5 verbondswedstrijd te
de

6 verbondswedstrijd te

7 verbondswedstrijd te

8 verbondswedstrijd te

9" wedstrijd finale te St.

St.-Hubertus Ubbersel

St.-Jacobus Eversel

St.-Sebastiaan Schalbroek

St.-Anna Mellaer

St- Jan Thiewinkel

St.-Hubertus Goeslaar

St.-Rochus Genebos

O.-L.-V. Kapel a Beukenboom

-Sebastiaan Schalbroek
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Zondag

Zondag

Zondag

Zondag

Zondag

Zondag

Zondag

Zondag

Zondag

Zondag

Zondag

Zondag

Zondag

Zondag

Zondag

Zondag

Zondag

Zondag

27 maart

03 april

10 april

17 april

24 april

08 mei

15 mei

22 mei

29 mei

05 juni

12 juni

19 juni

26 juni

03 juli

l O juli

07 augustus

14 augustus

21 augustus

Zondag

Zondag

Zondag

Zondag

Zondag

Zondag

Zondag

Zondag

Zondag

Zondag

Zondag

Zondag

Zondag

03 april

10 april

17 april

24 april

08 mei

29 mei

05 juni

12 juni

19 juni

26 juni

07 augustus

14 augustus

21 augustus

Verbond
Zand- en Leemstreek

l verbondswedstrijd te St.-Gertrudis Beverst
de

2" verbondswedstrijd te St.-Kristoffel Munsterbilzen
de

3~' verbondswedstrijd te St.-Blasius Rijkhoven
de

4" verbondswedstrijd te St.-Quintinus Hees

5" verbondswedstrijd te St.-Joris Munsterbilzen

6" verbondswedstrijd te St- Jozef Spurk ©

7" verbondswedstrijd te St- Jozef ST Spurk

8"~ verbondswedstrijd te St.-Martinus Munsterbilzen

9 Verbondswedstrijd te St.-Niklaas Eigenbilzen
de

10 verbondswedstrijd te O.-L.-V. Pr. Eigenbilzen
de

11 verbondswedstrijd te St.-Dominicus Termien
de

12 verbondswedstrijd te St.-Rochus Gellik
de

13 verbondswedstrijd te St.-Amandus Spouwen

14 verbondswedstrijd te St.-Joris Waltwilder

15 verbondswedstrijd te St.-Rochus Zutendaal

16 Verbondswedstrijd te St.-Lutgardis Martenslinde

17" verbondswedstrijd te O.-L.-V. Zutendaal
de

18" verbondswedstrijd te St.-Joris Munsterbilzen

^M^^^^^sSs^^SS^i^^Si^iMiMSMS^fSMSf^ïsSM^

Verbond Genk

l ' verbondswedstrijd te St.-Antonius Congo-Bockrijck
de

2" verbondswedstrijd te St.-Hubertus Hemmen

3" verbondswedstrijd te De Eendracht Gelieren

4" verbondswedstrijd te St.-Renardus Camerlo

5" verbondswedstrijd te St. - Jozef Oud-Winterslag

6" verbondswedstrijd te St.-Barbara Winterslag

7" verbondswedstrijd te St.-Renardus Camerlo
ste

8"~ verbondswedstrijd te St. - Jozef Oud-Winterslag
de

9" verbondswedstrijd te De Eendracht Gelieren

10" verbondswedstrijd te St.-Hubertus Hemmen
de

11" verbondswedstrijd te St.-Barbara Winterslag
de

12 verbondswedstrijd te St. - Jozef Oud-Winterslag
de

13" verbondswedstrijd te St.-Antonius Congo-Bockrijck
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Zondag 22 mei

Zondag 05 juni

Zondag 19 juni
Zondag 03 juli

Zondag 24 juli

Zondag 14 augustus

Zondag 21 augustus

Zondag 18 september

Schuttersbond
"Maas en Kempen"

l bondsfeest te St.-Dionysius Opoeteren

2" bondsfeest te St.-Sebastiaan Grote Brogel

3" bondsfeest te St.-Harlindis en Relindus Ellikom

Oud Limburgs Schuttersfeest (OLS) te St.-Joris Wessem (Nederland)

4" bondsfeest te St.-Pieter Elen

5" bondsfeest te St.-Laurentius Bocholt

Beker Mr. Creemers te St.-Laurentius Bocholt

Limburgs Dames Schuttersfeest (LDS) te St.-Antonius Nederweert

(Nederland)

Donderdag 05 mei

Zondag 22 mei

Zondag 05 juni

Zondag 19 juni
Zondag 03 juli

Zondag 24 juli
Zondag 21 augustus

Zondag 18 september

./

Zaterdag 07 mei

Zaterdag 21 mei

Zaterdag 11 juni

Zaterdag 25 juni

Zondag 26 juni
Zondag 04 september

Zondag 11 september

Vrijdag 07 oktober

Schuttersbond
" De Maasvallei"

Fusiefeest te St.-Martinus Dilsen

l bondsfeest te St.-Pieter Leut

2 bondsfeest te St.-Mon. en Gond. Maasmechelen 2

3 bondsfeest te St.-Ambrosius Kinrooi

O.L.S. te St.-Joris Wessem (Nederland)

4 bondsfeest te St.-Joseph Koningsbosch

Beker Mr. Creemers te St.-Laurentius Bocholt

LDS te St.-Antonius Nederweert (Nederland)

Hoofdschuttersgilde
van Brabant

l proef Brabants Kampioenschap te Neder-over-Heembeek
de

2 proef Brabants Kampioenschap te Dilbeek
de

3 proef Brabants Kampioenschap te Halen
de

4 proef Brabants Kampioenschap + Koningsschietmg Koning

van Brabant te Waanrode

Brabants Gildenfeest te Waanrode

Gewestfeest gewest Zuid-West-Brabant te Haacht

Koningsschieting gewest Diest te Meldert

Gewestfeest gewest Diest te Herk-de-Stad.
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50 JAAR EGS - MAYEN - 26 TOT 28 AUGUSTUS 2005

De Europese Gemeenschap van Historische Schuttersgilden bestaat dit jaar 50

jaar. Deze verjaardag wordt gevierd met feestelijkheden op 26, 27 en 28 augustus

2005 te Mayen, gelegen in de nabijheid van Koblenz (Duitsland).
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Het feestprogramma is, als volgt:

Vrijdag 26/08/2005
14:00 uur bijeenkomst van het praesidium van de EGS

16:30 uur bijeenkomst van het Kapittel van de Orde van de H. Sebastianus in Europa

18:00 uur ontvangst door het gemeentebestuur van de stad Mayen

Zaterdag 27/08/2005
09:30 uur bijeenkomst van het algemene Kapittel van de Orde

10:30 uur Symposium in de Vulkaanzaal Haus im Möhren: 50 jaar EGS, 30 jaar Europees

Schutterstreffen, 20 jaar Ridderorde van de H. Sebastianus in Europa

11:00 uur: speciaal programma op het marktplein, internationale optredens,

concerten, folkloristische dansen en vendelzwaaien

15:00 uur schieten voor het Koningschap van het Jubileumfeest op een schietinstallatie

op de markt

17:00 uur vlaggenparade op Oktogon, vervolgens huldiging van de winnaars bij de
schietwedstrij den

20:00 uur Europese avond in de Burghalle met een internationaal programma en dans

Zondag 28/08/2005
10:00 uur Plechtige Eucharistieviering in de Herr-Jesu-Kirche met de investituur van de

Orde van de H. Sebastianus in Europa met een toespraak door de

beschermheer van de EGS.

Aansluitend grote optocht door de binnenstad van Mayen en afsluiting van het

feest op het marktplein.



Inhoudstabel :

Blz. 3 - Voorwoord van voorzitter

Blz. 4 - Woordje van de redactieraad

Blz. 5 - Een nieuw vendelbrochure

Blz. 6 - Welkom aan het schuttersverbond " 't Zuid-Westland en

Veume-Ambachf

Blz. 8 - De oude Koninglijke gilde Sint-Rochus te Gent

Blz. 15 - 500 jaar Kolveniersgilde van Mechelen

Blz.23 - 50 Jarig bestaan van de Hoofdschuttersgilde van Brabant

Blz.27 - 3de Gildendag te Diest

Blz.30 - Lommel Kroning en Inhuldiging van Keizer Jan Schoofs

Blz.33 - St.-Denij s Beringen 5 O-Jarig jong

Blz.36 - lluc Nationaal Koningsschieten te Dilsen

Blz.38 - Verslag van een feestavond Bond Maas en Kempen

Blz.41 - De historiek van de roos in de schietsport

Vzw-Nieuws

Blz.42 - Info uit de bonden

Blz.46 - 50 Jaar EGS - Mayen 26 tot 28 augustus 2005

Medewerkers : Paul Stoop , pater Karel De Wilde, Frans De Schutter, Vlaamse Volkskunst,

Beatrix Baillieul, Jan Severijns, Stan Krolicki, Davy Ickx, A. Geerts, Jo Bloemen,

Fran^ois Van Noten, Davy Versleegers, Louis Drees.

Tijdschrift verschijnt tweemaal jaarlijks
Abonnementsprijzen voor 2005

Binnenland: €6

Buitenland: €10
Te betalen aan bank : K B C Nr. 735-0011152 - 82

met vermelding van (abonnement tijdschrift van vzw Federatie Vlaams Historische Schuttersgilden.

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

maanden voor verstrijken van huidig abonnement.
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aan de Gildendag op 26 september 2004 te Diest
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