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WOORDJE VAN DE VOORZITTER

Geachte gildenleden,

De tijd vliegt.

Uiteraard ben ik niet de enige die dit vaststel.

Sinds wij de eerste financiële steun kregen van het Ministerie van Cultuur zijn er

straks vijf jaar voorbijgegaan.

Dit betekent dat wij volop bezig zijn aan ons nieuw "stappenplan", ons opgelegd

door het Ministerie. Om de vijf jaar dient dit te gebeuren.

Dit is evenwel geen werkje van vijf minuten.

Zeven maal moeten wij naar Brussel om telkens een aantal punten te bespreken i.v.m. dit

stappenplan. En we krijgen ons huiswerk mee.

Een plan dat trouwens volgens de regels van de kunst gemaakt moet worden of wij vallen naast

de prijzen, m.a.w. dan krijgen wij de volgende vijf jaar geen centen.

Wij moeten goede verslagen voorleggen en een hele hoop argumenten waaruit blijkt dat wij

goed hebben geboerd.

Natuurlijk gaan we terug de broodnodige subsidies vragen. De Federatie groeit en heeft nog heel

wat potentie. In gans Vlaanderen zijn er mensen geïnteresseerd in de Federatie. Zij zijn allemaal

welkom.

En gelukkig maar, niet alléén om de centen, maar vooral in ons programma.

Uiteraard zullen de centen bijdragen tot meer samenwerking en hulp aan mekaar en ze kunnen

het ons gemakkelijker maken om ons doel te bereiken.

Maar we moeten deze groei in goede banen leiden, niet holderdebolder.

De mensen niets beloven wat we niet waar kunnen maken. We moeten ons structureren, nog

beter dan vandaag, om deze groei op te vangen. We mogen géén elitair clubje zijn waar het goed

is om te leven, maar waar wij ons met de kern van de zaak bezighouden.

Stilstaan is achteruitgaan.

Daarom ben ik blij dat er nog altijd mensen te vinden zijn die deze taak ter harte nemen, die

zéér goed beseffen waar het over gaat: het verdere bestaan van onze schuttersgilden verzekeren.

Dat kunnen wij niet alléén met het schieten, maar vooral met het beleven van het gildenleven en

al onze tradities.

De historische schuttersgilden zijn verspreid over gans Vlaanderen. Velen zijn al met elkaar

verbonden. De rest volgt.

Wanneer wij de raad van bestuur bekijken, zij die toegevoegd zijn aan de raad van bestuur en al

de leden uit de commissies, ben ik er vrij gerust in.

Weet evenwel dat al deze mensen ook op andere plaatsen verantwoordelijkheid dragen. Het is

dan ook de hoogste tijd dat wij ze allemaal, van de eerste tot de laatste, van harte bedanken voor

hun enthousiaste inzet.

Zij hebben prachtig werk verricht.

Paul Stoop



WOORDJE VAN DE HOOFDREDACTIE

Dag Gildenzusters,

Dag Gildenbroeders,

Dat de uitdrukking: "die goede ouwe tijd" veel waarheid inhoudt, begin ik

meer en meer te geloven. En dan beperk ik mij tot een klein onderdeel

van die tijd, namelijk de onderlinge verbondenheid der gilden.

Als wij vele oude archieven mogen geloven, was de uitwisseling tussen

de gilden van de "innerlijke keuken" veel intenser dan nu. Men wist van

elkaar zeer veel, en wat méér is, deze uitwisseling van gegevens gebeurde

in de meeste gevallen bij mondelinge overdracht. Regelmatig leest men in

die archieven ook wel dat er schriftelijke contacten waren en dat de

gegevens daaruit in de vergadering der Caemeren mondeling werden

openbaar gemaakt.

Men wist veel van elkaar, men kende elkaar en nochtans waren er niet de vele

communicatiemiddelen die ons nu ten dienste staan. Nu kan alles per brief, per mail,

per GSM en per nog zoveel meer en toch weten wij van elkaar zo weinig.

Als uittredend hoofdredacteur kan ik niet anders dan nog maar eens te herhalen dat

er zo weinig gegevens worden uitgewisseld of meegedeeld en dat het triest is dit te

moeten constateren niettegenstaande er, binnen de gilden en schutterijen, zoveel

moois gebeurt. Elk nummer van dit tijdschrift zou te klein moeten zijn om alle

gegevens te bevatten van de voorbije of de komende schietingen, optredens,

cultuuravonden en dies meer. SPIJTIG!

Ik kan alleen maar met bewondering spreken over het redactieteam dat tot hiertoe

toch mooie nummers heeft weten samen te stellen. Deze ploeg heeft me steeds

geweldig geholpen om telkens weer een mooi resultaat te bekomen, namelijk het

kunnen aanbieden van een nummer waaraan zoveel mogelijk gildenbroeders en

gildenzusters iets zouden hebben. Mannen, van harte dank! En vooral goede moed

voor de toekomst. Ik ben er zeker van dat zowel Louis als Francais, als oudsten,

onze twee jongere Davy's zullen blijven meetrekken en dat de twee Davy's stilaan de

trekpaarden zullen worden voor de toekomst. Goede moed dus voor Louis, Fran9ois,

Davy en Davy. De juiste samenstelling van jullie raad moet natuurlijk in overleg

met het Federatiebestuur gebeuren, maar blijf trouw aan het gegeven om steeds iets

opbouwends, iets positiefs aan de gilden aan te bieden. Goede moed!

Ook nog een hartelijk woord van dank aan alle lezers die mij met raad en daad én

met een kopij hebben bijgestaan, ons tijdschrift en onze gilden en schutterijen ter ere.

Vaert wel ende levet scone

Gode, Heerd en Vaderland ter ere.

Dit waren mijne woorden aan u allen.

PATER KAREL
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DOOR EN VOOR HET GILDENWEZEN

De link tussen het gildenwezen en het Instituut voor Vlaamse Volkskunst is steeds heel nauw geweest.

Toen in 1964 het Vlaams Dansarchief,

werkgroep van het I. V. V., van start ging,

werd het eerste optekenwerk gedaan in het

Kempense gildenwezen. Dit in de persoon

van de volkskundige Louis Doms, die

haast zijn hele leven doende was geweest

met de volkscultuur in de

Noorderkempen. Dankzij hem konden

tientallen oude dansen worden genoteerd

en ook heel wat muziek, liederen en

volksgebruiken. Men kan dit alles thans

uitvoerig beschreven vinden in het boek

Achtel, zalig oord! dat voor enkele jaren

verscheen.
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Het is ongetwijfeld dankzij de publicaties van het Dansarchief dat heel
wat waardevol materiaal voor teloorgang kon behoed worden, tevens dat

de belangstelling voor het dansen in de gilden een heropflakkering kende.

Het is trouwens niet bij dansen gebleven, want ook wat het

vlaggenzwaaien betreft, konden heel wat gegevens gevonden worden bij

enkele gilden waarin voor zowat 30 jaar nog met de vlag gezwaaid werd.

De relatie tussen gildenwezen en I.V.V. heeft geresulteerd in enkele

tientallen publicaties. Men kan dus werkelijk stellen dat het I.V.V. een

ruim deel van zijn activiteiten heeft kunnen ontplooien dankzij

informaties vanuit het gildenwezen. Het is voorzeker niet ten onrechte dat

deze bijdrage de titel kreeg Door en voor het gildenwezen. Het is immers

tot een wisselwerking gekomen: de gilden hoeven thans niet langer meer

te steunen op mondelinge overleveringen, maar op neergeschreven

informatie. Overloopt men de lijst van de uitgaven van het I. V. V. dan is

het duidelijk dat er al heel wat inspanningen werden geleverd, niet alleen

ten dienste van de volkskunstwereld, maar evenzeer van het gildenwezen.

Reeds vijftien brochures zijn gewijd aan traditionele dansen uit de Kempen en Vlaams-Brabant. De

oude gildendiscipline van het

vlaggenzwaaien werd uitvoerig

behandeld in de studie Het vliegende

Vendel.

Met het oog op een grote

verspreiding van het vendelzwaaien

en het opvoeren van de kwaliteit van

het vlaggenspel, werden reeds een

20-tal vlaggenspelen gedetailleerd

genoteerd en door het

Vendelarchief gepubliceerd in de

reeks Vendel Nu (6 bundels).



Als de Guld de tromme roert... maar velen valt de keuze van het meest geschikte instrument, het aanleren

van tromslaan en het lezen van een partituur niet licht. Men kan er meer over vernemen in de brochure Bij

een vliegend vaandel een slaande trom.

Nog steeds schaffen de gilden zich vlaggen en zwaaivaandels aan. Maar wat kan/mag/moet hierop

worden afgebeeld? Hoe dienen vlaggen bewaard en gebeurlijk worden hersteld? In het recent verschenen

boek Banistiek werd getracht hierop antwoord te geven.

Toen de blazoenen, oude gildenvoorwerpen, in de vergeethoek dreigden te geraken, werd de brochure

Blazoenen samengesteld. Ze bevat gegevens over de verschillende typen van blazoenen en werd

uitgegeven in samenwerking tussen I.V.V. en de Kempense Hoge Gildenraad.

In vroegere eeuwen werden de gilden in hun optochten begeleid doorposaunen (bazuinen). Deze

vroegere traditie werd in het Noord-Brabantse gildenwezen in ere gehouden, in de Kempen evenwel nog

niet in ere hersteld. Een voorlichtende brochure Met trommen en trompetten staat evenwel ter

beschikking, alsook muziekpartituren.

De meeste gilden bezitten heus nog wel wat meer dan een vaandel, een trom, een blazoen of hebben zich

een dansrepertoire eigen gemaakt. Uit een eerste inventaris is gebleken dat er in de gilden in de Lage

Landen ooit zowat een 70-tal gildenvoorwerpen in gebruik waren, getuigen van de welvaart die vele

gilden kenden alsmede van de inspiratie en kunde van heel wat kunstenaars. In de schoot van het

Instituut voor Vlaamse Volkskunst werd dan ook\reeds aanvang gemaakt met de studie van vroegere (en

huidige) gildenschatten. Ten gepaste tijde zal in verband hiermede een vragenlijst worden rondgestuurd,

met de hoop dat alle gilden aan deze bevraging zullen willen medewerken.

Ter herinnering: alle voornoemde publicaties zijn verkrijgbaar op de zetel van het Instituut voor Vlaamse

Volkskunst, Zamenhoflaan 4/8, 2900 Schoten, tel. en fax: 03/658.74.67.
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UIT DE GESCHIEDENIS VAN DE REDERIJKERS EN DE
SCHUTTERSGILDEN

Al heeft het Nederlands allerlei kwalen

Het is en blijft de taal der talen

Het ontstaan van de rederijkers en hun verhouding tot de schutterij, of andersom, is altijd wat in de mist

gebleven. Het echte verhaal kent niemand, maar we proberen de bomen door het bos te zien. Eén zaak is

zeker, het zal in de nevelen van ons verleden blijven rondzweven.

Maar toch....

De naam "rederijker" kunnen we uit het woord zelf halen: 'rijk aan rede'. Het zou uit het woord

"rhétoricien" voortkomen, of in onze volkstaal retrorijn of rederijker. De enen zegden: de rederijker is de

dochter van de H. Geest, en de anderen zegden: de rederijker is de spreekbuis van de duivel!

De eerste sporen zouden (?) we in het 12" eeuwse Frankrijk kunnen terugvinden. Het was een

broederschap, de "Confrérie de Puy Noótre-Dame" te Rouaan en was zuiver religieus georiënteerd. In

1229 kwam er een "Confrérie" te Valenciennes en daarna te Doornik bij, en zo verder en verder...

De eerste vorm van rederijkers, het waren er nog geen in de huidige betekenis, ontmoetten we bij ons in

Brabant in de nabijheid van de kluizenaars van Groenendael. Het waren leken of geestelijken die zich in

de omgeving wijdden aan de verdediging van het katholieke geloof, en goede werken deden. Men

noemde ze "De gesellen van den spele". Later ontstond in Bmssel een literair gezelschap: "De

Leliebroeders van de Confrérie der Zeven Weeën". Ook zij waren uitsluitend religieus getint. Zij

moesten propaganda maken voor O.L.V. der Zeven Weeën.

Toneel werd niet alleen opgevoerd door rondtrekkende beroepsspelers en religieuze broederschappen,

maar ook, vanaf de veertiende eeuw, door toneelafdelingen van de schutterijen. Het was een initiatief van

schutters die verantwoordelijk waren voor het opvoeren van een esbattement of klucht tijdens de

schietspelen, ommegangen en Landjuwelen.

Dit was nog geen echt volksvermaak, maar diende uitsluitend voor de eigen vorming en vermaak. De

productie van literatuur, dichten en voordragen bleef in de handen van de burgerij, die automatisch tot de

schutterij behoorde. De literaire afdeling noemde zich wel eens gezapig "geselleis van den conste en van

den spele ", maar ook ernstig "Camer van retorica".

Door de groei van de schuttersgilden van de steden uit naar kleinere gemeenschappen, kwamen er tot in

de kleinste dorpjes ook rederijkerskamers, zodat "den conste van rhetorica" een echte volkscultuur werd.

De rederijkerskamers bewogen zich niet alleen op religieus gebied, maar begonnen zich meer en meer

onafhankelijk op te stellen, en de spreekbuis te worden van "het publiek". De bloeitijd van de "echte

rederijkers" in de schuttersgilden situeerde zich bij ons vanaf 1400 tot 1700.

De rederijkers trokken altijd samen met het schuttersgilde naar de Landjuwelen en schietspelen.

Zij amuseerden hun schutters en het publiek, en kregen daar ook prijzen voor.

We zullen samen achterom in ons verleden kijken, en aan de hand van een reeks waar gebeurde feiten

trachten aan te tonen dat de "echte rederijkers toch voor een niet onbelangrijk deel hun wortels in en

aan de schuttersgilden ontleenden.

Mochten er ondanks alles toch twijfelaars overblijven, dan kunnen we met een gemst geweten en de

hand op ons hart vooropstellen dat er altijd een meer dan gewone samenwerking was tussen beide

uitingen van onze echte volkscultuur, en zal blijven!

Wat was hun structuur?

Zij namen alle tradities van de schutterij over, en verenigden zich in een "Camer". Ze schoten ook op de

"papagaay". Aan het hoofd stond een keizer, dan koning, prins, opperhoofdman, vaandrig,



bode, knaap .. .tot slot kwam de zeer belangrijke, zelfs de belangrijkste functie: "de facteur-factor of

toneelmeester", wat bij de schutterij niet bestond.

De "factor" koos de stukken, regisseerde ze, of schreef ze soms zelf. De werkende leden werden

"broeders" genoemd.

De leden mochten niet gokken of andere kansspelen doen. Men mocht ook geen medegezel beletten zijn

werk te doen door te lachen, spreken, roepen of schunnige gebaren (?) te maken. In sommige "camers'

was het lidgeld zo hoog dat er een splitsing kwam tussen kamers van meer- en mindergegoeden.

Hun plichten waren het bijwonen van vergaderingen, of actief zijn. Zij genoten vrijstelling van

sommige belastingen, en konden ondersteuning (subsidies) krijgen. De kosten voor deelname aan een

Landjuweel werd door de "Gamere" gedragen, of men kreeg individueel een tegemoetkoming.

De rederijkerskamers mochten alleen aan Landjuwelen deelnemen als ze gedoopt waren. Dit wil zeggen

dat ze moesten erkend zijn door een "Hoofdkamer . Zij kregen dan een blazoen, een altaar, kapel,

bijnaam, naam, zinspreuk .. .

Op het blazoen stond de spreuk, de beschermheilige, bloemen, planten, vogels .... Parallel konden we in

een stad één Hoofdcamer en 5 of meer "Camers" hebben.

Wat deden de rederijkers allemaal op literair vlak?

Zij ontplooiden, volgens hun plaats in de maatschappij, een groot gamma van literaire activiteiten. Zij

hielden zich niet alleen met kleine en grote toneelstukken bezig, maar ook met vele soorten

rijmschema's, letterkunst in dialoogvorm en het schrijven en propageren van de eigen volkstaal:

Chronogrammen.

Acrostichons of een datum in Romeinse cijfers verbergen in het gedicht.

De begin- en eindletters die een naam moesten vormen.

De letterkreeft (retrograden) of dichten en lezen van voor naar achter en versa.

De rondeel of een spreuk in 8 regels, waarvan regels l, 4, 7 gelijk zijn en regels 2 en 8 bij

voorbeeld ook.

Dubbelrijmen.

Defacti of maatwerk van de factor: een klein inleidend en lollig spel.

Een esbattement (voorstelling bij feestelijkheden) begon altijd met een rondeel, defacti, of komisch

toneelstukje.

Met carnaval (het feest der omkering) maakte men spotsermoenen en spotheiligen. Bijvoorbeeld: Sint-

Harmgus, Sinte-Reinbout, Sint-drinkt-uit, Sinte-Gans uit een werk van de Antwerpse rederijker Matthijs

de Castelein uit 1485.

De rederijkers maakten allerlei liederen, voor alle gelegenheden en voor elk wat wils: drinkliederen,

vreugdeliederen, meiliederen, bmiloftsliederen (al dan niet sterk pikant), liederen voor de

meiboomplanting, schlagers met lange levensduur... Zij speelden op een podium, op een wagen of

wagenspel, en op een tafel of tafelspel.... Zij gingen stilaan het volk vertegenwoordigen en dit bewust

laten deelnemen aan het gemeenschapsleven. Ze klaagden vele wantoestanden van groot en klein aan.

Hun hoogtepunt was de zestiende eeuw. Door de troebele religieuze tijden werden de rederijkers

verdeeld over de twee kampen.

Sommige dienaars van "de edele cunste" eindigden in de 17 eeuw in dorpsherbergen en op

dorpskermissen.

Soms kwam er een generatiekloof (?) naar boven. Er ontstonden j eugdkamers of "papcamers". De leden

van een "papcamer" probeerden beunhazerij (?) uit te halen door slechte of afwijkende stukken te

spelen en zo werden de "ouderen" in verlegenheid gebracht.



Het ging zover dat men in 1561 in Antwerpen verbood nog ruimtes te verhuren aan "papcamers".

De toenmalige hertogelijke hofadel in Bmssel bleek vanaf de vijftiende eeuw lid te zijn

van de Dietstalige rederijkerskamer "De Leliebloem".

Het schuttersgilde van de Kmisboog te Bmssel organiseerde vanaf 1348 de Ommegangen

met bijbehorend Mariaspel. Zij kreeg van de stad subsidie.

De Bmsselse rederijkerskamer "Den Boeck" werd in 1401 opgericht, en was van iedereen

onafhankelijk. In 1417 werd hertog Jan lid van de rederijkerskamer die vooral uit speellieden

en toneelspelers bestond.

De schutters en de rederijkers wilden volgens een Brabantse kroniek uit 1414 van Bmssel het

dichterlijke "Troje van het Noorden" maken.

• De Bmsselse schutters, als inrichters van de Maria Ommegang in 1428, moesten verder het

getal van de dorstigen zo hoog mogelijk proberen te krijgen: hoe meer er gedronken werd,

hoe meer inkomsten voor hen en de stad. De bezoekers werden via de rederijkers, met hun

literaire activiteiten en wagenspelen, beziggehouden .... en verteerden!

Echter de tijd stond niet stil, want vanaf 1435 mochten de rederijkers hun "croenspeP5 aan

de St.-Janskapel niet meer spelen, omdat dit naar oude vruchtbaarheidsriten zou wijzen.

Tevens werd het dansen rond de meiboom en het volksdansen, waar men, vertrekkende

vanuit de 4 hoeken van de straat zo naar elkaar danst, verboden!

De Jongerencamers in Bmssel hadden zich in 1447 met carnaval verkleed, en gaven kritiek

op alle mistoestanden in de gemeenschap. Zij werden allen gestraft met een bedevaart naar

Tours.

• Zo moesten de Bmsselse schutters van de Grote Gilde van 1448 tot 1460 na de Ommegang

zelf een toneelspel opvoeren.

Tijdens de esbattementen bij het Landjuweel van "De Voetboog" te Lier in 1466 vroegen de

Lierse schutters niet alleen de Mechelse factor Hendrik Bal, maar ook de Bmgse factor

Anthonis de Roovere, deze was "abel van den langhen sweerde" (schermers).

Anthonis de Roovere werd geboren in 1430, en was op 17-jarige leeftijd "prins van de

rethorijcken", en op zijn 35 stadsdichter. Hij was de dichter van de unieke literaire

dodendans "Van der Mollen feste" tegen dat de dood iedereen komt halen en allen, van

koning tot landman, voor de opperste rechter moeten verschijnen, en zullen geoordeeld en

veroordeeld worden!'

• Hans Holbein zou de inspiratie voor zijn "Dodendans" in dit magistrale werk gevonden

hebben.

Er was altijd een binding geweest tussen de rederijkers van "De Corenbloem" te Bmssel met

"de Handbooggilde Sint-Antonius" en de religieuze broederschap van

"Sint-Sebastiaan". "De Corenbloem" verbrak echter in 1477 alle contacten met deze

religieuze broederschap.

"De Gesellen van de Groote Gulde", de Bmsselse stadsboogschutters, speelden zelf op de

Zavel van 1485 tot 1507 het mirakelspel "de Seven Bliscapen van Maria".

De Bmsselse rederijkers van "De Corenbloem" brachten 70 dichters samen in 1562 in een

grote dichterswedstrijd.

De rederijkers begonnen stilaan een eigen leven te leiden. Velen bleven verbonden met een

schuttersgilde. Ze kwamen onder de invloed van de renaissance en het humanisme, en gingen zich van

adel en Kerk losmaken, en er kritiek op geven.

Philips de Schone was een zeer gehaaide vorst en wilde controle uitoefenen op wat er over hem en zijn

bestuur verteld werd. Hij wilde geen negatieve kritiek door de rederijkers op zijn bewind.



Hij richtte op l mei 1493 een "Oppercamer" op: "Jezus met den Balsem". Onze Brabantse

rederijkerskamers sloegen de handen in elkaar en deden gewoon verder.

De tijd bleef voor hen ook niet stilstaan en buiten hun medewerking aan zuiver religieuze ommegangen

kwam er een broertje bij, of de niet-profane ommegangen.

In Antwerpen kwam naast de bijbelse Goliath een wereldlijk gezelschap onder de gedaante

van de reus Druoon Antigoon.

Toen de Mechelse Voetboog in 1534 een Landjuweel inrichtte, kwamen "De Violieren"

samen met de schutters van "De Oude Voetboog" naar Mechelen. Al de uitgaven die de

schutters deden voor de gilde en de rederijkers zijn in het stadsarchief bewaard gebleven.

Conflicten met Kerk en overheid bleven niet uit, en sommige spotliederen op Alva en de Kerk werden

gerechtelijk bestraft. In de Zuidelijke Nederlanden hielden de Jezuïeten een strenge controle op al de

openbare feesten waar de rederijkers optraden. In Antwerpen beschuldigden de Jezuieten de rederijkers

in de plaats van "Gheestelyke liedjes dienen inden Catechismus hoorde, de meyssens endejonghe

dochters in weinckels en op straete vuyle liedekens inghebracht te hebben!"

De Leuvense rederijkers van "De Roose" vroegen in 1452 aan het gemeentebestuur van Leuven een

toelage omdat zij voor "den geselscape van den Booghhe" moesten spelen, die ook Leuvenaars waren!

In de Noordelijke Nederlanden kregen de rederijkers problemen met de protestanten. De Haarlemse

rederijkers werd in 1581 verbod opgelegd door de Hervormde Kerk om nog voor publiek op te treden.

Hun rederijkerspel was ongeestelijk en zinnelijk. De Hervormde Kerk gaf echter geen kritiek toen de

rederijkers op het bmiloftsfeest, bij een belangrijke patriciërsfamilie, uiterst pikante poëzie en

toneelstukjes naar voor brachten.

Brabantse immigranten integreerden zich perfect in de Haarlemse rederijkerskamer "De

Witte Augieren". Deze richtte in 1606 een Landjuweel te Haarlem in, om geld in te zamelen

voor de bouw van een ouderlingentehuis. Joost van de Vondel was met zijn Brabantse Kamer

van Amsterdam aanwezig. De Hervormde Kerk zag deze Brabanders niet graag komen,

omdat er eventueel slechte Roomse invloeden zouden aanwezig kunnen zijn.

In 1522 werden in Amsterdam gedichten, balladen en rondelen op de kerkdeuren geplakt.

De daders, zo zij konden gevonden worden, zouden met eeuwige ballingschap gestraft

worden!

Toch hadden negen Amsterdamse rederijkers pech en moesten te voet naar Rome gaan! Er

waren waarschijnlijk verzachtende omstandigheden!

De paters Franciscanen scholden in Leiden de rederijkers van op de preekstoel uit voor

rabauwen, en beletten in 1533 dat de rederijkers van "de Witte Acoleyen" hun toneel

opvoerden.

Rederijkers moesten ook hun stad met de wapens verdedigen!

In 1575 werden in Middelburg en Hulst de 4 gilden; drie schuttersgilden en de
rederijkerskamer onder de wapens geroepen om de poorten te verdedigen.

de

In de eerste helft van de 15" eeuw begon er soms een onderscheid (ofmzie) te komen tussen rederijkers

en schuttersgilden.

Willy Baeke
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Afscheidsfeest van gouverneur Hilde Houben-Bertrand

Zaterdag 21 mei 2005 had in de Grenslandhallen te

Hasselt het volksfeest plaats ter gelegenheid van het

afscheid van de gouverneur van Limburg Hilde

Houben-B ertrand.

Op dit afscheid konden wij als schuttersgilden niet
afwezig blijven. Want sinds haar aantreden als

gouverneur van Limburg in 1995 is ze een fan

geworden van het Limburgse schutterswezen. De

schuttersgilden waren natuurlijk niet de enigen die dit

dachten, want de zaal was goed gevuld met enkele

duizenden mensen die bij dit mooie feest wilden zijn.

Maar we mogen gemst zijn, de gouverneur en de andere

bezoekers hebben gemerkt dat de schuttersgilden daar

waren. Bijna alle schutterijen van de bond waren

vertegenwoordigd door geüniformeerde leden.

Toen de gouverneur werd binnengereden in een

limousine hadden de koningen en koninginnen,

vaandrigs en schutters zich opgesteld in een erehaag om de gouverneur te verwelkomen.

De trommelaars van de schutterijen van Sint-Joris Kaulille, Sint-Sebastiaan Grote Brogel en Sint-

Sebastiaan Sint-Huibrechts-Lille kregen de eer om al trommelend de gouverneur naar haar plaats te

escorteren. Speciaal hiervoor speelden zij een nummer dat ze allemaal kenden. Toen de gouverneur

plaats had genomen hebben de trommelaars van Grote Brogel en Kaulille nog hun fel gesmaakt

taptoenummer gespeeld.

In de zaal waren er allerlei standjes. Deze standjes waren van verenigingen of organisaties waarvan de

gouverneur lid is of waarmee ze affiniteit heeft. De standjes gaven informatie of boden de bezoekers iets

aan. De gouverneur heeft ook een ronde gemaakt door de zaal om alle standjes een bezoek te brengen.

De stand van de schuttersgilden was een schietstand. Iedereen mocht zijn kans wagen en met de

luchtbuksen een bölke schieten. Hier werd druk gebruik van gemaakt. De gouverneur heeft ook

geschoten, maar dit keer kreeg ze het bölke niet af. Dat was zeer begrijpelijk: ze kon nauwelijks

aanleggen of ze moest eigenlijk al weer door naar de volgende stand.

We hebben haar zelfs eventjes moeten tegenhouden, want er werd haar nog een aandenken geschonken

door de schuttersbonden Maas en Kempen, De Maasvallei, Het Genker Verbond, Het Provinciaal

Verbond Karabijnschutters Limburg en De Lommelse Schuttersgilden. Daarop stonden enkele foto's over

het schuttersleven met centraal een foto van de gouverneur terwijl ze aan het schieten is. Ik heb nog snel

een foto kunnen maken van de overhandiging, maar dan is ze weer doorgegaan naar de volgende stand.

Het was een mooi feest dat nog tot 18 uur duurde en dat onze gouverneur nooit meer zal vergeten.

Volgens mij zal ze het optreden van de schutters ook niet snel vergeten. Wij hebben laten zien wat de

gouverneur voor het schutterswezen in Belgisch-Limburg betekende en dat we haar daar dankbaar voor

zijn.

Wij willen de gouverneur dan ook bedanken voor dit mooie feest en hopelijk blijft ze fan van het

schutterswezen in Belgisch-Limburg.

Jo Bloemen.



Officieel afscheid van Gouverneur Hilde Houben-Bertrand

Op dinsdag 24 mei 2005 was er een academische zitting naar aanleiding van de ambtsbeëindiging van de

gouverneur van Belgisch-Limburg, Kilde Houben-Bertrand.

Tijdens een avondvullend programma werd de gouverneur nog eens uitgebreid in de bloemetjes gezet.

De avond begon met een optreden van hetjeugdkoor Linea en een videoreportage over de gouverneur

door de bekende Belgisch-Limburgse zanger, Stijn Meuris. De sprekers van de avond waren ook niet van

de minsten en voor de schuttersgilden was het bij de eerste spreker al meteen raak.

De heer Marc Vandeput, gedeputeerde voor Economie, Lokale Economie, Landbouw en Internationale

Aangelegenheden mocht namens de

bestendige deputatie de gouverneur en de

aanwezigen toespreken. Hij wees in zijn

toespraak al zeer duidelijk op de

bijzondere band en interesse die Hilde

Houben-Bertrand heeft met en voor het

schutterswezen in beide Limburgen. Ik

citeer: "Een bijzondere aandacht heeft u

steeds gehad voor de Limburgse

schuttersverenigingen, trouwens massaal

aanwezig op uw volksfeest. Het moet mij

van het hart dat ik hier jaloers op u ben.

Na een intensieve opleiding tijdens mijn

legerdienst slaag ik er niet in de bölkes

af te schieten daar waar u negen jaren op

rij uw collega uit Nederlands-Limburg en

alle andere personaliteiten het nakijken

geeft. Kwatongen beweren dat u op een

uiterst geheim gehouden plaats jaarlijks

zou oefenen maar dat zullen wij maar

niet geloven." Dit kon vanuit de zaal op

veel bijval rekenen.

Je zag dat de interesse die de gouverneur

heeft voor onze schutterswereld en wat

de schutters op hun beurt voor haar

deden, grote indruk maakte op iedereen. Zoveel indruk dat dat het enige is waarop de gedeputeerde

dieper op inging tijdens zijn toespraak. Hij zei zelfs dat er geen tijd was om alle onderwerpen die de

gouverneur nauw aan het hart liggen, aan bod te laten komen. Voor de schutterswereld maakte hij een

uitzondering, een feit waar we als schutters fier op mogen zijn.

Steve Stevaert, burgemeester van de provinciehoofdstad Hasselt, Patrick Dewael, minister van

Binnenlandse Zaken en Yves Leterme, Vlaams minister-president, hadden het in hun toespraken meer

over de politieke verwezenlijkingen van de gouverneur. Maar zij konden ook niet om het feit dat haar

persoonlijkheid een sterke invloed op iedereen heeft gehad. Hoe de gouverneur iedere Limburger in haar

hart draagt en dat ook steeds weer laat merken.

Tijdens de tweede videoreportage van Stijn Meuris bleek dat zij die dag ook nog eens jarig was.

Redenen genoeg voor Stijn Meuris om de gouverneur 'Happy Birthday' toe te zingen zoals Marilyn

Monroe dat deed voor voormalig president van de VS. John F. Kennedy. Een toch wel hilarisch moment.
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In de laatste videoreportage kwam de Nederlandse gouverneur Baron Van Voorst Tot Voorst aan het

woord. Hij had enkel lovende woorden voor zijn aftredende collega. Hij vond het ook treffend voor haar,

dat ze in het begin van haar ambt snel aansluiting vond bij al de Limburgers en dat het feit dat ze de

eerste vrouwelijke gouverneur was, nooit echt een obstakel is geweest. Hij bedankte haar ook nog voor

de fijne samenwerking tussen de beide Limburgen, en wenste haar een prachtig pensioen toe.

Voor haar verdienste kreeg de gouverneur vervolgens de eremedaille van de provincie Limburg en het

ereteken van Grootofficier in de Kroonorde uitgereikt.

In het slotgesprek van Frieda Van Wij ek met de gouverneur werd er gepraat over haar jeugd, opleiding,

eerste carrièrezetten maar ook weer over haar band met de schuttersgildenwereld. Toen ze in 1996 voor

het eerst naar het OLS in Bocholt moest, had zij daar een grote verantwoordelijkheid: de eer van de

provincie hoog houden en bewijzen dat vrouwen ook op het OLS een plaats verdienen. Maar het

Pk<Vanjiomp<A \

EAcndw»ï»nB»^

probleem was dat zij nog nooit een buks van kortbij had gezien. Daarom ging zij op voorhand eens

oefenen bij de Sint-Jorisgilde van Kaulille. Toen zij daar aankwam, schrok ze wel een beetje van de

buks, zo groot had ze dat ook niet verwacht. Haar man had haar thuis al eens laten zien hoe je met een

jachtgeweer moet schieten, maar dat kon je natuurlijk niet vergelijken met de buks. Dankzij een

spoedcursus door Jan Creemers, toenmalig buksmeester van de gilde, heeft zij dus leren schieten. Niet

zonder resultaat. Op het OLS in Bocholt schoot zij het bölke feilloos af, en haar reactie was nu bijna

even hevig als in 1996. Ik citeer: "Ik was zo blij als een jong veulen." Dat straalde ze nu ook nog uit.

Ze vertelde ook nog, dat vanaf toen een sterke band is ontstaan met de gildenbroeders en -zusters van

Kaulille, maar ook met de hele schutterswereld. Een vriendschapsband die beide partijen zeer op prijs

stellen.

Als afsluiting was er nog een dankwoord vanwege de aftredende gouverneur aan haar familie, de CD&V,

haar collega-gouvemeurs, het provinciebestuur, de verschillende overheden, de burgemeesters van

Limburg en alle mensen in de zaal. Zij heeft genoten van haar ambt als gouverneur, maar ik denk dat ik

mag zeggen, ook iedere Limburger, heeft genoten van haar als gouverneur.

Wij, als gildenbroeders en -zusters, wensen haar dan ook een mooi pensioen toe. Zij heeft het verdiend!

Hilde, bedankt.

Jo Bloemen
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51 GROOT BRABANTS GILDENFEEST TE WAANRODE

Traditioneel ging op het laatste weekend van juni het Groot Brabants Gildenfeest door, dit jaar al voor de

51 keer. Omdat in 2004 Patrick Coningx van de Sint-Sebastiaansgilde van Waanrode de hoofdvogel

wist af te schieten, zakten de Brabantse gilden op zaterdag 25 en zondag 26 juni dus af naar het

bloemendorp Waanrode voor editie 2005 van het feest.

Op zaterdag ging zoals steeds de vierde ronde door van het Brabants kampioenschap. Om 9.3 Ou begon

de schieting, onder een overtrokken hemel waaruit een paar keer enkele dmppeltjes vielen. Gaandeweg
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klaarde het wat meer uit en werd het warm, om niet te zeggen drukkend. De drank ging dus ook vlot

over de toog. Gelukkig maakte een briesje het wat draaglijker.

Tijdens hun schietbeurten trakteerde de gilde van Heme de aanwezigen op enkele bekende melodietjes,

voorzien van een eigen tekst. Ze waren blijkbaar al erg zegezeker, of was het misschien omdat ze met de

bus gekomen waren?

In elk geval was het een tijdje later wat stiller, toen iedereen zich tegoed kon doen aan de rijk gevulde

barbecue. En dat er gesmuld is, hoeft niet gezegd te worden, de bijna lege schalen met groenten en vlees

aan het eind van de namiddag zegden genoeg.

De rest van die namiddag ging de schieting verder. Maar lag het nu aan het wanne weer of aan iets

anders, het schieten ging in elk geval erg traag vooruit. De voorziene 11 ronden werden dus ingekort tot

8 om het koningsschieten tijdig te kunnen aanvangen.

Het drukkende weer had tegen de avond plaatsgeruimd voor draaglijker temperaturen en ook de wind

had zijn steentje bijgedragen om het wat te laten afkoelen.
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Spijtig genoeg was hij in kracht toegenomen, waardoor de koningsschietmg er toch wel enige hinder van

ondervond.

Om 18.30u werd er van wal gestoken en mochten de twee keizers hun ereschoten doen. Keizer Cyriel

schoot rakelings naast, keizer Lieven er vlak op. Vreugdekreten alom bij Heme! Maar de eigenlijke

koningsschieting was nog niet eens begonnen...

Vervolgens mocht de uittredende koning van Brabant, Patrick Coningx van Waanrode, drie schoten

voorop doen. Spijtig genoeg voor hem en

zijn gilde lukte het hem niet de hoofdvogel
naar beneden te halen en zo zijn titel met

een jaar te verlengen.

Elke koning mocht daarna drie schoten na

elkaar doen, maar geen enkele lukte het om

de oppergaai af te schieten. Schot per schot

dus! Daarbij klonk regelmatig "ooh77 en

"aah" wanneer de vogel bijna geraakt werd.

Al snel kwamen enkele favorieten naar

voren, zoals Sint-Pieters-Kapelle, Halen,

Heme en Neder-Over-Heembeek. Maar

uiteindelijk kwam de pronostiek van
de

schietmeester Pierrot uit: in de 10" ronde

tuimelde de vogel naar beneden. Ferdi

Luchtens van de gilde van Heme liet de

oppergaai onzacht kennis maken met zijn

pijl. De ronde moest nog afgewerkt worden,

dus de gaai werd temg boven op de wip

gezet. Van de acht koningen na Ferdi had

geen één geluk, zodat Heme dus aan het

vieren kon slaan.

De tweede dag van het Groot Brabants

Gildenfeest begon om 13u met een

eucharistieviering in de Sint-

Bartholomeüskerk van Waanrode.

Traditiegetrouw werd tijdens de viering de

koningspapegaai voor de nieuwe koning

gewijd en hem omgehangen.

Daarna was het tijd voor de optocht door

Waanrode, met de fanfare en de genodigden

op kop, gevolgd door de verschillende

Brabantse gilden. Aangekomen aan

Ontmoetingscentrum Bergendal, waar de festiviteiten zouden doorgaan, vormden zij een erehaag voor

Heme, de gilde van de nieuwe opperkoning.

Nadat iedereen dan in de zaal had plaatsgenomen, volgde een korte academische zitting met toespraken

van Richard Vanhemelen, kapitein van Waanrode; van Paul Stoop, opperhoofdman van de

Hoofdschuttersgilde en voorzitter van de Federatie en van Patrick Vandijck, burgemeester van

Kortenaken.

Daarna kreeg de nieuwe opperkoning de wisselbeker en de wisselschotel van wijlen koning Boudewijn

overhandigd. Als aandenken aan deze dag kreeg hij eveneens een herdenkingsbeker, -schotel en

-medaille. Tot slot van de huldiging werd het Europese volkslied gespeeld als eerbetoon aan de nieuwe

koning en kregen hij en zijn echtgenote van elke gilde geschenken aangeboden.
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De academische zitting werd afgesloten met de uitreiking van de Orde van de Papegaai aan een aantal

gildenleden die reeds 25, 35 of 50 jaar lid zijn van één van de gilden binnen de Hoofdschuttersgilde.

Na het officiële gedeelte van de

namiddag was het tijd voor wat

ontspanning. Buiten gingen de

schietingen op liggende wip van start,

terwijl binnen het eerste deel van het

optreden van de Tiense

Straatmuzikanten begon. Dit duo bracht

een mix van bekende liedjes, uiteraard

aangepast met een grappige tekst in het

Tiens. Vervolgens was er een

volksdansoptreden van de gilde van

Haacht.

Toen was er ook tijd voor jong talent

van eigen bodem. Yatie Thomaere,

jeugdprinses van de gilde van

Waanrode, bracht een zelf geschreven

nummer dat ze wegens een technisch

probleempje twee maal moest zingen.

Dient het gezegd dat deze jongedame,

die tevens lid is van het koor Scala, een

warm en hartelijk applaus kreeg?

De namiddag werd afgesloten door het

volksdansoptreden van de gilde van

Schaffen.

Daarna volgde de prijsuitreiking, waarbij de beste ploegen en schutters een aandenken aan hun prestatie

kregen. De gilde van Heme maakte van de gelegenheid gebruik om hun nieuwe koningspaar te huldigen

met een zelfgemaakt lied. En aan sommige stemmen te horen, hadden ze dat de avond tevoren ook al

meermaals gedaan.

Het tweede deel van het optreden van de Tiense Straatmuzikanten zorgde erdoor dat menig

gildenbroeder en -zuster een traantje moest wegpinken van het lachen. Liedjes als "Heimwee naar haar'

(Heimwee naar huis) en "Maain waai" (My way) passeerden de revue en zorgden ervoor dat enkelen al

een paar danspasjes waagden. Daarvoor was het echter nog net iets te vroeg, want keizer Lieven werd

nog op het podium geroepen om samen met de andere gildenleden van Heme "Het vliegerke" van Walter

De Buck te brengen. Toen was de veer gebroken en massaal werd de polonaise ingezet, die dan eindigde

in een waar dansfeest zoals alleen het Groot Brabants Gildenfeest kan zijn.

Tot volgend jaar in Heme!

Davy Ichc
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DE BOEZINGSE SINT-JORISGILDE

OVER DE VLAG, OVER 1383, OVER EEN HEROPRICHTING IN 1607

EN OVER "KRAKENDE" SCHUTTERS ...

(Volgend artikel werd ontleend aan De Boezingenaar, Tweemaandelijks Tijdschrift over Boezinge en

Zuidschote Toen en Nu, j g. 32, nr. 3 (mei-juni 2005).)

Met een feestelijke receptie vierde de Boezingse Handbooggilde Sint-Joris op 4 mei 2005 in

aanwezigheid van de West-Vlaamse gouverneur Breyne, de leperse burgemeester Dehaene en andere

prominenten haar 700-jarig bestaan. Ter gelegenheid daaraan werd ook de geschiedenis van de gilde

vanaf het begin tot omstreeks 1900 even uit de doeken gedaan. En van die uiteenzetting geven we hier

sterk ingekort enkele uittreksels en accenten.

"Onze gilde zou volgens de vermelding op onze vlag, gemaakt in 1934, gesticht zijn in 1305." Geplukt

van de schutterswebsite. Tijd om te vieren dus. Helaas, zo simpel is het eigenlijk niet. Want laten we

eerlijk zijn: voor de vroegste geschiedenis van de Schuttersgilde moeten we teruggaan tot in de 'nevelen

der tijden'. En die nevelen beperken serieus het zicht op dat ontstaan 1305? Hoe graag zouden wij deze

anciënniteit van de schuttersgilde zonder meer willen bevestigen! Maar meer dan een traditie blijkt dit

niet te zijn. Geen enkel (bewaard) document, noch uit die tijd, noch uit latere tijden toont 1305 als jaar

van ontstaan.

Gildenlid Camiel Vanderjeugt (Diksmuidseweg 459, Boezinge) met
de nieuwste vlag (van 1977) van de Boezingse Sint-Joris

Handboogschuttersgilde. Net zoals de vorige vlag (van 1934) toont
ook deze vlag als jaar van stichting 1305.
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Gilden, en zeker schuttersgilden, zijn oude instellingen, waaraan het ontstaan nauw verbonden was met

het ontstaan der gemeenten zelf. Hun functie was aanvankelijk dan ook van (para)militaire aard: het

beschermen van de dorpsgemeenschap. Het ontspanningselement was veel minder nadrukkelijk

aanwezig. De interne organisatie van deze schuttersgilden weerspiegelde ook duidelijk de feodale

tijdsgeest. De aanvaarding van een nieuw lid ging inderdaad gepaard met een ritueel dat haast van

liturgische aard was, met een peter en een meter, eedaflegging, een soort doopplechtigheid, symbolische

handelingen, accolades en dergelijke. En hiërarchisch waren er functies als: de hoofdman, de vice-

hoofdman, de kapitein, de vaandeldrager, de griffier, de connetables, de koning, de sergeant-majoor, de

kwartiermeester, de deken of ouderling, de gouverneurs.

1383 en 1409

In 1641 schreef Sanderus in zijn Flandria Illustrata over de Boezingse St.-Jorisgilde:

'Eertijds heeft de Graaf van Vlaanderen hier een gilde laten oprichten onder de naam van St.-Joris. De

heerlijkheid was toen in het bezit van het geslacht van Belle. Deze toelating werd gegeven wegens hun

moedig optreden in een zeker militair conflict. Zo wordt hier verteld. " Geen jaartal dus. Alleen:

"Eertijds". Maar toch: het octrooi van het oprichten van de gilde werd gegeven in de tijd dat de

heerlijkheid Boezinge in het bezit was van de familie Belle. En we weten dat dat was in de periode van

omstreeks 1300 tot 1460. Maar er is ook dat "moedig optreden in een zeker militair conflict." En

daarmee is bedoeld: de belegering van leper door Engelsen en Gentenaars in 1383. Na twee maanden

belegering moesten de belegerende Engelsen het voor bekeken houden. Dat de belegering tevergeefs

geweest was, was in hoge mate te danken aan het moedige gedrag van enkele leperse vooraanstaanden,

en met name enkele Belles. Onder hen: Frans Belle (overleden 1397), heer van Boezinge. De gilde zou

dus zeer waarschijnlijk in of kort na 1383 opgericht zijn. Maar er mag misschien ruimte gelaten worden

voor de mogelijkheid dat het ontstaan van vóór die tijd dateert. Maar dan als een feitelijke vereniging,

nog niet echt als een officiële gilde.

Er bestaat wel een document in het Rijksarchief te Gent dat duidelijk aantoont dat de Boezingse gilde er

al was in 1409, bijna 600 jaar geleden dus. De gilden werden in 1469 door Karel de Stoute verplicht

hun octrooien voor te leggen. Die van Boezinge bleek te dateren van 1409 (ouder dan die van de

buurgemeenten!). Het document leert ons ook dat er toen 80 leden waren. In vergelijking met andere

West-Vlaamse gilden scoorde Boezinge daar niet slecht mee. Jammer dat we niet weten hoeveel

inwoners Boezinge toen (in 1409) telde, om een idee te hebben van de populariteit van de gilde.

Veel van de Boezingse archieven zijn in het verleden verloren gegaan. Natuurlijk was er W.O. I, maar

ook voordien al, omstreeks 1850, beklaagt Boezinges pastoor Ferdinand Vandeputte zich erover. En die

troebelen die onze contreien in de as legden, en de bevolking deden vluchten, situeren zich vooral eind

16de eeuw (Geuzentijd), meer bepaald toen het kasteel van Boezinge in 1579 belegerd werd, en het

dorpscentrum zwaar te lijden had. De schutters verloren hun paperassen, en dienden later te verwijzen

naar gelijkaardige octrooien en rechten zoals in die van andere gemeenten (Elverdinge, Langemark,

Stavele). Zo weten we dat in het (vernieuwde) octrooi, geschonken door Filips de Goede ofKarel de

Stoute (midden 15de eeuw), stond dat de Boezingse schutters niet alleen het recht hadden om een koning

te hebben, te feesten, te "schieten naer den gaey\ maar ook de nodige vestimentaire uitrusting te dragen,

te weten lange kleren, kappen, hoeden of helmen. En ten slotte ook het recht om naast hun boog ook

andere wapens te dragen: pijlen, lansen, dolken, messen. Alleen defensief, niet om er gevechten mee uit

te lokken!



Pastoor Wevele

Na de godsdiensttroebelen van eind 16de eeuw was Boezinge een tiidlang voor een groot deel ontvolkt.

Ook de St.-Jorisgilde werd in deze periode ontbonden. Toen de mst en de bevolking in onze gewesten

eindelijk temgkeerden, vonden in het voorjaar van 1607 enkele notabelen van het dorp de tijd rijp om de

respectabele gilde opnieuw op te richten. Deze notabelen waren o.a. Pieter Carrette (de dorpsbaljuw),

Gelein Wevele (de pastoor), Lowys de Cokere (de kapelaan). Zij vonden dat het tijd werd om de gilde,

die tteenen langhen gedeurighen tydt onder de voet ende in duusteringhe ghestelt is geweest nieuw

leven in te blazen. Dit gebeurde officieel op 23 april 1607. Het lijkt ons dat pastoor Gelein Wevele een

soort voorloper was van de legendarische Boezingse zielenherder Jules Vanneste, van na W.O. I. Beiden

hebben Boezinge weer uit de grond doen oprijzen, materieel, geestelijk, maar ook het verenigingsleven.

De schuttersgilde werd dus gered van de definitieve ondergang. Er kon zelfs feestgevierd worden na

verloop van tijd. Een rekening van 1636-37 toont ons wat zoal verorberd werd. Over de eetlust van de

gilde kunnen we niet oordelen: we kennen wel de verorberde hoeveelheden, maar we zijn niet op de

hoogte van het aantal gildenleden of feestvierders. Hoe dan ook, dit werd naar binnen gewerkt: 5 tonnen

bier, l raziere koren, 24 pond boter, rundvlees voor een bedrag van 24 pond, l vet schaap, l vet kalf van

6 weken, 7 kippen, 14 duiven, 4 kiekens, l hesp van 12 pond, 5 potten jenevers, en verder nog kruiden,

azijn, wit brood, spinazie, salade, eieren en melk.

Braken en kraken

Bij hun toetreding verplichtten de nieuwe leden zich tot het aanvaarden van het reglement. Een (nieuw)

reglement werd aangenomen in 1664. Het bevatte 18 punten. Ook punten die betrekking hadden op de

weddingschappen. {Dat niemandt en wedde tusschen de doelen in de presentie van schotters die

schieten.) Treffender zijn enkele artikels die het fatsoen en de goede zeden garanderen! Was dat blijkbaar

nodig?

Er mocht niet gescholden worden, geen beledigingen naar het hoofd geslingerd worden van

medeschutters, geen vileine ofte onbehoorlyke woorden. En ook: Dat niemandt tusschen de doelen en

rupseme, en brake, noch van achter en craecke. Geen maagoprispingen dus, geen gekots, en ook niet ...

kraken van achter! Bracht de winderigheid van sommige schutters de anderen uit hun concentratie?

Inderdaad, niet makkelijk om op de oppergaai te mikken als er naast je een collega een (gaai) laat

vliegen! (Met opzet?)

Ook: Datter gheen schutter syn water en maken, syn pyl over hem hebbende. Niet staan plassen dus met

de pijl in de (andere?) hand. En op deze overtredingen stonden geldboetes. (Waaruit blijkt dat een wind

laten dubbel zo erg was als plassen met de pijl in de hand.) Heel bevreemdend ook: in plaats van een

geldboete mocht de overtreder ook een schoen afstaan. Misschien praktisch om na een laatavondlijk

bezoek aan het clubschutterslokaal (Café Sint-Joris dus) naar huis te gaan en in alle stilte de trap op te

stommelen?

Van kruis- naar handboog, van burgermilitie naar ontspanningsveremging

In 1740 en 1751 probeerde men de octrooien te laten hernieuwen. Tevergeefs.
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Maar het schieten ging onverminderd verder. Helaas bracht de Franse Revolutie van 1789 de Boezingse

gilde wat ze bracht voor andere bevoorrechte instellingen: inbeslagname en verkoop van de goederen.

Vanaf 1794 werden de lokalen, de wippen, de doelen en alle gildengoederen zoals archieven, meubelen,

en vlaggen in beslag genomen. De gilde hield op te bestaan. Tot Napoleon weer aan de macht kwam en

de gilden weer toegelaten werden. En waarschijnlijk in Boezinge een bloeiperiode kenden, niet in het

minst door de sponsoring van de familie de Thibault de Boesinghe, waaraan verscheidene leden

hoofdman geweest zijn.

De St.-Jorisgilde was aanvankelijk een kmisbooggilde. (Een kmisboog wordt opgespannen door de voet

in een beugel te plaatsen en de pees te spannen met een mechanisme.) De huidige Sint-Jorisschutters zijn

handboogschutters. Ergens moet de overgang van kmisboog naar handboog gebeurd zijn. Misschien in

de eerste helft van de 19de eeuw, via een tussenstadium van een kleiner type kmisboog. Er werd ook

overgeschakeld naar een staande wip. En als er al verschillende gilden waren in Boezinge (de kmisboog,

de petite arbalète en de handboog), dan was er in ieder geval in 1844 een fusie.

Het is ook duidelijk dat de gilde ondertussen in de eraan voorafgaande eeuwen geëvolueerd was van een

soort paramilitaire burgermilitie, ter verdediging van het dorp, door de opkomst van de vuurwapens

(buskruit) tot een puur recreatieve vereniging, voor de sport en de ontspanning. De strikte interne

hiërarchie en het ceremonieel waren ondertussen ook al verdwenen.

w^^"^'i 'ï^\,
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We kunnen echt niet bevestigen of de gilde zijn ontstaan vindt in 1305. Maar hoe dan ook: over de

ouderdom van de Boezingse gilde is een dosis trots zeker gepast. Want er zijn in Vlaanderen en dus ook

in Boezinge geen andere verenigingen die met hun wortels zo diep temgreiken in de geschiedenis als

die van de boogschutters.

A. Sercu
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DE AFSCHEIDSTOESPRAAK VAN ONZE PROOST
PATER KAREL

Toespraak die het afscheid voorafging op Nationaal Koningsschieten te Meldert, in 2003.

Gildenzusters, Gildenbroeders en alle aanwezigen,

Onze toekomst zal er heel anders uitzien dan het heden en dan de wereld zoals wij die tot op vandaag

gekend en ervaren hebben.

Er is op onze dagen geweldig veel in ontwikkeling: technisch - intellectueel - sociaal (denk maar aan de

vermenging van vele volkeren, ook in eigen gemeente...) - en natuurlijk ook kerkelijk is er een

fantastische evolutie ... en een vraag die wel eens gesteld wordt is of de gilden zullen verdwijnen als de

kerkelijke structuur zal verdwenen zijn. Maar ... er waren al gilden lang vóór er van een Roomse kerk

sprake was.. .ook de druïden bij de eerste gilden - de latere Romeinse kerk - de middeleeuwse priesters

hebben op hun eigen manier, in hun eigen tijd, gestalte gegeven aan het gildenleven en wij, wij zullen

het op onze manier moeten verder doen.

Onze Proost in het voorgaan bij onze vieringen

Maar hier wringt natuurlijk het schoentje! En natuurlijk het meest op die plaats waar er van godsdienst

sprake is. En vele gilden stellen zich de vraag of ze moeten blijven vasthouden aan die gildenmis en of

ze zich moeten blijven integreren binnen de kerkelijke structuur. Op deze vragen zeg ik op dit ogenblik

noch resoluut ja, noch resoluut neen! Maar dat de binding tussen de gilden en de kerk anders zal zijn, dat

is iets wat wij nu al zien gebeuren. In vele gemeenten van ons land zijn er nog gilden, maar er zijn geen

priesters meer om voor te gaan bij de gildenviering. Vele kerken worden gesloten of reeds afgebroken,

dan is het toch normaal dat de verhouding gilden - kerk heel anders zal gaan verlopen.
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Maar ... en dat is van groot belang om blijven in te zien ... ook als de meeste kerken zullen verdwenen

zijn ... ook als er nog maar enkele priesters zijn, ook dan kunnen de gilden blijven vasthouden aan hun

oorspronkelijk devies: Voor Gode, Heerd en Vaderland, want ook dan zal God en de wereld van het

hogere blijven bestaan. Het bezig zijn met de vragen naar het waarom en naar de zin van het leven, het

bezig zijn met die innerlijke strijd in elke mens, dus ook in elke gildenbroeder, tussen het goede en het

kwade zal nooit kunnen weggedacht worden zolang de mensheid zal bestaan. De vraag naar waarden en

leefregels die het samenwonen van verscheidene culturen en leefgemeenschappen moeten waarborgen,

zal altijd door diezelfde leefgemeenschappen gesteld worden.

En hier hoor ik nu bepaalde gildenbroeders heimelijk de vraag stellen: ja maar, pater, moet de

gildenbroeder dan soms de pastoor gaan uithangen? Helemaal niet, maar de mens, in welke cultuur of

werelddeel ook, zal steeds leiders nodig hebben, voortrekkers, die niet enkel de voren trekken, maar die

tevens de weg banen naar een gelukkige wereld. En bij die kliek, als ik zo mag zeggen, moeten onze

gildenbroeders proberen bij te zijn! In die momenten zal de gildenkamer als het ware een kerkje-in-het-

klein moeten zijn, maar dan in de juiste betekenis van het woord, nl. een ecclesia, een gemeenschap van

mensen waarbinnen men zich thuis kan voelen ook als de sociale wereld rondom ons koud, te

administratief of te technisch is geworden. Elke gildenkamer moet een plaats blijven waarbinnen elk lid

leven en bewegen kan als dé mens die hij werkelijk is, met zijn zorgen en verdriet, met zijn vreugde en

zijn lijden. De gildenkamer moet géén biechtstoel zijn zoals de ouderen hem helaas te veel hebben

gekend, maar ze moet wel een plaats zijn waar de mens een luisterend oor vindt, een zachte schouder,

een warme hand, een dienstbaar hart, kortom, waar elke gildenbroeder of gildenzuster een medemens

tegenkomt in de volle zin van het woord.

Deze opgave zal voor geen enkele gildenbroeder of gildenzuster gemakkelijk zijn, maar iets dat ons tot

het bereiken van dit doel uiterst dienstbaar kan zijn, is het hebben van de juiste ingesteldheid tegenover

elkaar en hier - en excuseer me dat ik dit zo durf benadrukken, maar nu ik de gildenwereld meer en meer

zal moeten verlaten omwille van mijn

nieuwe taken - hier, wil ik dit toch zeggen,

als het ware als een klein testament bij mijn

afscheid - bij het streven naar die totale

broederlijkheid, moeten wij ons vooral

bezield weten door de geest, die spirit die

Christus ons ooit heeft gebracht. Zeker, ook

vóór Christus waren er degelijke gilden en

broederschappen, maar Christus heeft aan

dit streven in zijn tijd op een heel eigen

manier een diepere dimensie gegeven.

Christus kwam ons zeggen dat wij niet enkel

mens of medemens, niet enkel man of

vrouw waren. "Neen, gij zijt veel meer, zei

Hij, gij zijt broers en zussen van elkaar en

gij allen te samen hebt maar één Vader".

Christus bracht ons uiteindelijk een

universele blik op het leven en het is toch deze universele visie die de drijfkracht is geweest bij de

wereldwijde uitstraling van het christendom en die een geweldige cultuurgolf heeft veroorzaakt in het

Europa van weleer.

De medaille voor verdienste voor onze proost
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Natuurlijk zijn er bij de uitbreiding van deze cultuur ook vele fouten begaan - ook gilden en schutterijen

zijn menigmaal tegen elkaar in het harnas gejaagd, maar daarom moet men die hele cultuur toch niet in

vraag stellen of hem trachten uit te bannen. En dat probeert men nu, op deze dagen, in Rome te doen!

Wees ervan overtuigd: het is niet zonder reden dat men nu in Rome het ontwerp tracht klaar te stomen

van een grondwet voor het nieuwe Europa. De vrijzinnige lobby die in deze Europese Gemeenschap te

Bmssel fel vertegenwoordigd is, wil - en dat schrijven trouwens ook de meeste kranten - dat men elke

verwijzing naar de christelijke cultuur in die grondwet uitbant en doodzwijgt. Voor de loge zou het

natuurlijk fantastisch zijn dat dit in Rome kon worden beslist, in Rome van waaruit de verspreiding van

deze cultuur uiteindelijk toch zijn volle start heeft gekregen, maar ook in dat Rome waarin een

wegkwijnende paus voor deze vrijzinnigen nu het symbool is geworden van de uitsteryende godsdienst.

Doch, religie zal nooit uitsterven. Religie is een van de twee zijden van die ene mooie medaille die elke

mens op zichzelf is.

Religie blijft. De weergave eryan, de belevingsvorm ervan die zal veranderen en het is ook normaal dat

de gilden en zeker de jongere gildenbroeders van vandaag dit alles, morgen en overmorgen, anders

zullen gaan beleven en dat móet ook en de huidige besturen moeten hen in die vernieuwing helpen.

Vergeet niet dat wij in het Europa van vandaag met zes miljoen gildenbroeders leven - vergeet niet dat in

de vroegere Oostbloklanden de oude gilden temg herrijzen - wij zijn dus mans genoeg om Europa te

tonen dat er buiten het recht op een welstellende materiële wereld ook nog het recht bestaat om,

weliswaar binnen die materiële wereld, als volwaardige mensen te mogen leven én naar ziel én naar

lichaam.

Gildenbroeders, gildenzusters... op een dag als vandaag had niemand van jullie - en daar ben ik zeker

van - zulke serieuze toespraak verwacht, maar, neem van mij aan, al deze woorden kwamen uit het

diepst van mijn hart. Ik beschouw ze als afscheidswoorden en mijn allerlaatste woorden leg ik neer in

deze korte vraag:

Als ?n gildenbroeder de wereld niet beter maakt,

wie zal het dan wél doen?

Broeders en zusters, dank U allen, alle besturen, alle gilden

en schutterijen waarbij ik jarenlang mocht vertoeven, blijf

trouw aan Uw idealen en aan Uw gegeven woord.

Vaert wel ende levet scone,

Gode, Heerd en Vaderland ter ere.

Pater Karel.
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WAT MOET ER OP EEN VLAG?

In processies, stoeten en andere manifestaties met een religieus, politiek of cultureel karakter, stapten

eertijds duizenden uit volle overtuiging achter een vaandel, het symbool van de vereniging. Voor de

aanschaf van dit vaandel werden meestal geen kosten gespaard: het moest "het uithangbord" worden

van de betrokken gemeenschap. We denken hierbij onder meer aan de waardevolle kerkvaandels en

gildenvlaggen: echte kunstwerken!

De vaandeltraditie wordt ook nu nog hier en daar in ere gehouden: bijvoorbeeld in het leger en in het

gildenwezen, in de volkskunstgroepen en de vendelierskorpsen. Het is dan ook nuttig, ten behoeve van

dergelijke verenigingen, terzake wat meer kennis en achtergrondinformatie bij elkaar te brengen.

Over het gildenwezen, dat in de Nederlanden reeds eeuwen bloeit en waarin de gildenvaandels steeds

van grote betekenis zijn geweest, werd al wel een en ander op papier gezet. Doch leert ons de ervaring

dat vele bibliotheken kunnen worden gevuld met boeken over heraldiek, maar dat weinig auteurs zich

hebben gebogen over banistiek (*), over emblemen en kleuren op vlaggen. En wat meer is: behoudens de

vermelding van het vaak voorkomende Bourgondische kruis en van de afbeelding van de patroonheilige,

blijken er binnen het gildenwezen terzake niet veel voorschriften of richtlijnen te bestaan over het

samenstellen van een vlag. Enkele medewerkers van het Instituut voor Vlaamse Volkskunst hebben het

daarom nuttig geacht een vergelijkende studie te publiceren aan de hand van de afbeeldingen op zowat

honderd gildenvaandels.

Gelet op de nauwe relatie tussen heraldiek en banistiek is het een noodzaak gebleken, als inleiding op de

banistiek, ook even de aandacht te vestigen op de grondregels van de heraldiek.

De samenstellers van het boek "Banistiek" schonken ook veel aandacht aan gebruiken en tradities i.v.m.

vlaggen. Zij willen met deze publicatie er alleszins toe bijdragen dat, zoals vaak in het verleden, onze

vlaggen op verantwoorde wij ze worden ontworpen, als een streling voor het oog, als ware kunstwerken,

ook met een grote waarde voor de toekomst.

De leider van het project, F.H. Geens, heeft het boek met veel enthousiasme geschreven vanuit zijn

betrokkenheid bij het gildenwezen en de volkskunstbeweging.

Het boek telt 90 pagina's. Het kan besteld worden bij het Instituut voor Vlaamse Volkskunst,

Zamenhoflaan 4/8, 2900 Schoten. Telefoon: 03/658 74 67. Prijs: 12.00 euro - te verhogen met

gebeurlijke verzendingskosten. Hun bankrekening is: KBC 416-3079451-83.

Dit werk is een noodzaak in de boekenkast van elke gilde!

F.H. Geens

Pater Karel

(*) Banistiek = de studie van vaandels en vlaggen (de vlaggenkunde ofvexillogie).
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WAS PIETER PAUWEL RUBENS EEN GILDENBROEDER???

Op 28 juni 1577 werd Pieter Pauwel
geboren te Siegen (Duitsland)

1587 - 1599: moeder Rubens keert, na

vaders dood, met haar zes kinderen

temg naar Antwerpen. Pieter gaat naar

de Papenschool, wordt page aan het

Hof van Prinses Margaretha de Ligne

d'Arenberg, wordt leerling-schilder bij

meester Adam van Noort en meester

Tobias Verhaegt; daarna bij meester

Otto Venius, de grootste kunstenaar

van de stad.

Mei 1599: Pieter wordt aanvaard in de

Sint-Lucasgilde als meester-

kunstschilder en tevens partner van

zijn leermeester Otto Venius.

NOTA: te Antwerpen wordt de

schilderkunst zéér serieus genomen.

Zij is gebaseerd op vakmanschap en

gedegen kennis der technieken. Deze

worden in stand gehouden door de

strenge reglementen van de Sint-

Lucasgilde.

Getalenteerde jongeren dienen een

leertijd van vijf jaren te doorlopen, bij
een bevoegde leermeester, alvorens

zich zelfstandig te vestigen.
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Mei 1600 - 1604 : Pieter reist naar Mantua (Italië) en wordt assistent-hofschilder van hertog Vincenzo

Gonzaga. Hij reist heel Italië rond om de oude meesters te bestuderen. Hij leidt in opdracht van zijn

hertog een diplomatieke missie naar Madrid en schildert daar een portret van de hertog van Lerma te

paard. Dit bezorgt hem een grote faam en klanten aan alle adellijke hoven in Spanje en Italië. Pieter

keert weer naar Mantua en wordt er eerste hofschilder benoemd.

1608 : moeder Rubens te Antwerpen is ernstig ziek. Pieter keert spoorslags temg naar huis, waar hij

arriveert in december 1609. Te laat echter, want zijn moeder overleed op 19 oktober 1608. Pieter

schildert voor haar grafkapel "Het Visioen van de Heilige Gregorius .

Hij keert temg naar Italië, maar wordt hofschilder bij de aartshertogen Albrecht en Isabella.

3 oktober 1609 : Pieter treedt in het huwelijk met de mooie Isabella Brant. Zij wonen in bij Isabella's

ouders in de Kloisterstraat.

Maart 1610: dankzij Pieters diplomatie, wordt het 12-jarig bestand met de Hollanders getekend. Dit is

goed voor Antwerpen en zijn kunstenaars. De kunstwerken, die vernield werden door de

beeldenstonners, dienen te worden vervangen in het kader van de Contrareformatie.
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Werk aan de winkel voor Pieter en de andere kunstenaars. Pieter wordt de onbetwiste meester van de

barok!... en steenrijk!

4 juni 1611: Pieter en Isabella kopen een pand in de Vaartstraat, vlak bij de lakenveryerij. Het huis wordt

uitgebouwd in Italiaanse Barokstijl. Een Italiaans tuin met paviljoen worden toegevoegd. Ook Pieters

atelier komt hier: ruim en rationeel, zodat hij tientallen leerlingen kan aanwerven en aan het werk zetten.

Eind juni 1611: Pieter wordt benaderd door vertegenwoordigers van de Kolveniersgilde Sint-

Christofoms, zijn achterbuurman. Hun tuinen palen namelijk aan elkaar. Zij delen hem mede, dat zijn

aannemer bezig is een hoge muur te bouwen op hun gildenterrein. Zij eisen prompt de stopzetting der

werken, afbraak van de bestaande muur en oprichting ervan op de scheidingslijn. Zoniet zullen zij

gedwongen zijn naar de baljuw te stappen...

Pieter zegt er niets van af te weten, maar belooft het te onderzoeken en de nodige maatregelen te nemen.

Onderzoeken deed hij, maar stopzetten NIET.

Nicolaas Rocockx, buitenburgemeester van de stad en dus hoofdman van de gilde, tevens boezemvriend

van Pieter, zag kans om zijn vriend ervan te overtuigen, dat hij ongelijk had. Nicolaas bemiddelde tussen

de twee partijen en een minnelijke schikking werd gevonden: de gilde staat de nodige grond af aan

Pieter, en deze laatste belooft een altaarstuk te schilderen voor hun gildenaltaar in de kathedraal, tegen

een gunsttarief.

17 september 1611: Pieter wordt uitgenodigd in het gildenlokaal, in "Huyze De HalfMane" in de

Gildenkamersstraat, ter ondertekening van

het contract. Tegelijkertijd wordt Pieter

Pauwel Rubens, lid van de Kolvenierssilde

Sint-Christoforus, en wel als "wepelaar",

t.t.z. confreer zonder verplichting tot

wachtlopen. Dit kost hem een bom duiten!

Het contract voorziet het maken en leveren

van een groot schilderij. De keuze van het

onderwerp wordt aan de schilder

overgelaten, maar de gildenpatroon, Sint-

Christofoms, moet er op voorkomen.

Het mag/moet een groot werk worden,

maar de prijs mag de 2.400 gulden

NIET verschrijden.

Hoofdman Rocockx tekent namens de

gilde. Het staat als een paal boven water

dat hij later, als mecenas, ook de rekening

grotendeels betaald heeft.

Als geste onder gildenbroeders schenkt de

gilde een paar lederen handschoenen aan

Pieters echtgenote Isabella.

Augustus 1612: Zoals toen gebruikelijk,

komen de dekens en de oudermannen in

Pieters atelier op bezoek, om zich te

Zelfportret van P.P. Rubens vergewissen van de vooruitgang van het

werk en de kwaliteit van de gebruikte

materialen.
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Het volledig voltooide middenpaneel met de "Kruisafname", is uiteraard een triestig onderwerp, maar...

adembenemend mooi! Een meesterwerk!

Doch de gildenbroeders zijn ten zeerste ontevreden, omdat hun patroonheilige NIET op het doek

voorkomt.

Pieter legt hen uit dat de Griekse naam Christoforo, in het Vlaams Christusdrager betekent. Op een der

zijpanelen draagt Sint-Simeon Christus de Tempel binnen. Op de andere ziet men de zwangere Maagd

Maria, zij draagt Christus onder het hart. De personen onder het kruis op het middenpaneel, helpen

allemaal Christus te drasen na de afname van het kruis.

De dekens zijn NIET tevreden en bewaren een ijzig stilzwijgen!

Met pretlichtjes in de ogen, draait Pieter de zijpanelen om. Op de achterzijde, half voltooid, staat

enerzijds Christofoms met het Kind op de mg, en anderzijds de eremijt Sint-Octomer, die bijlicht met

een lantaarn.

De dekens zijn prompt enthousiast bij het zien van hun patroonheilige en feliciteren Pieter uitbundig met

zijn prachtig portret.

Op Sint-Magdalenadag 1614 wordt het kolveniersaltaar in de kathedraal gewijd en wordt het complete

drieluik geplaatst en onthuld.

Eens moet Pieter Pauwel zichzelf

schutterskoning hebben geschoten, want

hoofdman Rocockx heeft hem ooit een

volzilveren koningsbreuk geschonken. Dit

juweel bestaat nog steeds en is thans in het bezit

van de familie Geelhand de Merxem.

30 mei 1640: Pieter Pauwel Rubens overlijdt op
de gezegende ouderdom van 62 jaar. Zijn

stoffelijke resten worden bijgezet in de tombe

achter het hoofdaltaar van de Sint-Jacobskerk,

met volledige gildeneer vanwege de

Kolveniersgilde Sint-Christoforus van

Antwerpen en vanwege de Sint-Jorisgilde van

Ekeren.

BESLUIT: de geëerde kunstschilder en

diplomaat

PIETER PAUWEL RUBENS
was wel degelijk een van ons! Horrido !

De aanbidding der \vijzen van P.P.R.
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GILDE VAN SINTE-BARBELEN UIT LEUVEN

Van de derde Gildendag te Diest herinneren wij ons nog het slotoptreden van onze gastgroep Reuzegom.

Zij zijn sterk verbonden met de Gilde van Ste.-Barbelen en bestaan dit jaar 60 jaar. Reden genoeg om

deze groep even in het daglicht te stellen.

De Gilde van Sinte-Barbelen werd opgericht op 12 juli 1488 en is genoemd naar de heilige Barbara, een

maagd uit Nicomedië die rond 300 door haar vader werd onthoofd omdat ze christen was. Ze is de

patrones van de mijnwerkers, brandweerlieden en artilleristen. Haar feestdag valt op 4 december, de

jaarlijkse hoogdag van onze gilde.

In tegenstelling tot de ambachtsgilden, die vaklui verenigden, waren de schuttersgilden een soort

"milities" die regelmatig oefenden en in oorlogstijd hun steden verdedigden. In vredestijd organiseerden

ze wedstrijden. Ze namen ook deel aan alle belangrijke processies en ommegangen. Leuven had naast de

kruis- of voetbooggilde ook een handbooggilde (Sint-Sebastiaan).
de

In de 15" eeuw, de bloeitijd van de Vlaamse gilden, ontstond het landjuweel, een cyclus van zeven

wedstrijden voorbehouden voor de Brabantse schuttersgilden. Deze wedstrijd bestond niet alleen uit

kampen voor de schutters, maar kende ook randdisciplines zoals "het schoonste inkomen, de schoonste

kerkgang, het vieren, de beste sot (nar) en het beste esbattement".

De Franse overheerser ontbond in 1796 alle gilden, maar na enkele jaren hernamen oud-leden van Sinte-

Barbelen opnieuw hun maandelijkse oefeningen. Helaas bloedde de gilde dood tijdens de woelige jaren

van de Belgische onafhankelijkheid.

Op 22 november 1958 verleende de stad Leuven de volkskunstgroep Reuzegom officieel de titel van

"Gilde van Sinte-Barbelen". Op dat moment beschikte de gilde slechts over drie kruisbogen. Na een paar

jaar bleef er zelfs maar één meer over. Toch organiseerde de gilde haar jaarlijkse koningsschieting. Erik

Poot is er zelfs in geslaagd om 3 jaar na elkaar "koning" te schieten, waardoor hij tot op vandaag de titel

"keizer" mag dragen!

In 1985, bij het veertigjarig bestaan van Reuzegom, herleefde de gilde. De gilde kocht nieuwe

kmisbogen aan en nam veelvuldig deel aan competitieschieten. Het gildenideaal kwam weer boven en zo

ontstond opnieuw een levende schutterij.

Ter gelegenheid van het 550-jarig bestaan van het Leuvense stadhuis (1998) maakten de schutters

historisch verantwoorde kledij uit de jaren 1520-1540. De kledij is gebaseerd op de schilderijen van de

Leuvense stadsschilder Jan van Rillaer, die met veel zin voor detail de gegoede burgerij van zijn stad

afbeeldde.

Geregeld neemt de gilde deel aan binnen- en buitenlandse evenementen zoals landjuwelen, het Keizer

Kareljaar in Gent, ommegancken en toernooien zoals het "Brabants Hoofdsteden Tornooi".

0-0-0-0

REUZEGOM 1945-2005, EEN OVERZICHT

1945, een historisch jaar. Het einde van de Tweede Wereldoorlog, zegje? Dat ook ja, maar vooral de

oprichting van de volkskunstgroep Reuzegom! Onze groep is inderdaad in die waanzinnige jaren

ontstaan. Weinig Vlaamse verenigingen houden het zo lang vol, zeker in de volkskunstwereld. We

hebben dus reden om te vieren. Niet alleen omdat we er nog zijn, vooral om wat we geworden zijn!
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Muziekkoor van Reuzegom

Want we zijn enorm geëvolueerd, ook al lijkt dat misschien tegenstrijdig voor een groep die zich met de

overlevering van tradities bezighoudt. Onze passie heeft er echter voor gezorgd dat we zijn blijven

groeien. Niet alleen in aantal - we hebben ruim 120 leden - maar ook in stijl en aanpak. We hebben

resoluut gekozen voor de combinatie van kwaliteit en beleving. Van onze dansen, onze kledij, onze

feesten, onze reizen (festivals in Europa, USA en Afrika), onze schietingen... kortom van onze hele

beleving straalt een enthousiasme en dynamiek uit die je in weinig volkskunstgroepen terugvindt. We

zijn niet voor niets gekozen om België in 2004 in Hongarije te vertegenwoordigen op de vierjaarlijkse

CIOFF-wereldfolkloriade!

Reuzegom werd op 8 april 1945 opgericht in Leuven en is één van de best uitgebouwde en meest

dynamische volkskunstgroepen in Vlaanderen. Om de verbondenheid met Leuven te benadrukken

verwijst de groepsnaam naar de melodie van het reuzenlied, dat nu nog altijd regelmatig op de beiaard

van de universiteitsbibliotheek weerklinkt.

Voor een pas opgerichte vereniging was Reuzegom vooruitstrevend. De jongens en de meisjes zaten

weliswaar elk aan één kant van de zaal, maar nodigden elkaar beurtelings ten dans uit. Toen heel

ongebruikelijk! De tijden zijn weliswaar veranderd - iedereen zit nu aan dezelfde kant van de zaal - maar

nog steeds nodigen de meisjes en de jongens elkaar afwisselend uit.

In de beginjaren danste Reuzegom voornamelijk buitenlandse dansen, het Vlaamse repertorium was

beperkt. Stilletjesaan werd het repertorium Vlaamser, voornamelijk door het opzoeken en noteren van

eigen Vlaamse dansen. Dit was echt pionierswerk van onze eerste generaties o.l.v. stichter Dree Pauwels,

i.s.m. het Vlaams Dansarchief van het latere Instituut voor Vlaamse Volkskunst (I.V.V).
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Op de Expo van 1958 trad Reuzegom voor het eerst naar buiten met enkel Vlaamse dansen: een hele eer!

We dansten er onder andere de Molenmazurka en de Kegelaar van Diest. Het werd een succes en

Reuzegom is nooit meer van het podium verdwenen.

Datzelfde jaar kreeg Reuzegom van de stad Leuven de officiële titel van Gilde van Sinte-Barbelen

(opgericht in 1488). Reuzegom werd zo ook een schuttersgilde en het kruisboogschieten vervoegde de

traditionele Reuzegomactiviteiten.

De groep bleef groeien tot in de jaren zestig, toen het gebrek aan verjonging een tijdelijk dieptepunt

veroorzaakte. Kort daarna hernam de uitbreiding van de groep, o.a. door regelmatige deelnames aan

binnen- en buitenlandse festivals (Wereldfestival van Schoten, Zweden, Denemarken...). We hebben die

sfeer van verbroedering weten te behouden en daardoor hebben we nog steeds ruim 120 leden die

wekelijks deelnemen aan onze traditionele activiteiten: dans, muziek, vendelen en kmisboogschieten.

De dansgroep van Reuzegom brengt podiumgerichte programma's rond bepaalde thema's zoals de oogst,

het gildenleven, feestmarkten en trouwen. De vertoningen duren 10 tot 30 minuten en worden begeleid

door ons eigen orkest met o.m. accordeon, dwarsfluit, viool, blokfluit, vlier, doedelzak, fïjfer en

slagwerk. We tonen niet enkel traditionele dansen, maar ook nieuwe eigen creaties op traditionele

muziek. Deze nieuwe dansen sluiten weliswaar aan bij de traditie, maar zijn vlotter om te dansen en

aantrekkelijker om naar te kijken.

T^/rpNïr OLD ICF/ Kombout'; ftniimttatHr
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Dansgroep van Reuzegom

Dankzij onze mooie, kleurrijke kledij, ons eigen trommel- en fijferkorps en onze geoefende vendeliers

zijn we ook een graag geziene gast in processies en stoeten.

Onze kledij is historisch verantwoord en is het resultaat van diepgaand eigen opzoekingswerk en de

bevindingen van de streekdrachtencommissie van het I. V. V., die je terugvindt in het boek

"Streekdrachten in onze Gewesten ".
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De kledij is gebaseerd op de Vlaamse streekdrachten uit de periode 1800-1850. We streven ernaar om

alle stukken zo authentiek mogelijk na te maken. Er is een strikte begeleiding in de keuze van stoffen,

kleuren en patronen. Naast de aandacht voor deze historische details zijn we echt wel fier op de variatie

aan kleuren en modellen. Je zal bij Reuzegom geen twee dezelfde dansparen vinden, een verfrissende

uitzondering in de Vlaamse volksdanswereld! De dansgroep treedt ook op in Brabantse burgerkledij, de

klederdracht van de bourgeoisie uit de periode 1830-1860.

Ook de vendeliers brengen nieuwe, eigen creaties naast traditionele vendelreeksen. Reuzegom vendelt

met de traditionele vlaggen van 2 m op 1,80 m met een totaal gewicht van zo'n 6 kg en met de kleinere

vendels van 1,65 m op 1,50 m die ongeveer 4 kg wegen.

De kruisboogschutters van de Gilde van Sinte-Barbelen nemen deel aan schietwedstrijden en historische

stoeten in hun renaissancekledij uit het begin van de 16 eeuw.
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Optreden van Reuzegom te Diest

In 1974 startte Reuzegom met de Leuvense Paasfeesten. Op dit folklorefestival nodigt het festivalcomité

jaarlijks 4 a 5 buitenlandse groepen uit. Nog steeds levert Reuzegom het merendeel van de werkkrachten

van dit festival. Reuzegom is echter geen eilandgroep. We zijn actief in organisaties zoals Danspunt,

CIOFF en het Vlaams Dansarchief (I.V.V.).

Tijdens de voorbije 60 jaar was Reuzegom te gast in bijna alle Europese landen en ook op enkele

festivals in Afrika (Tunesië, Madeira) en de Verenigde Staten. In 2004 mocht Reuzegom België

vertegenwoordigen op de vierjaarlijkse CIOFF-wereldfolkloriade in Hongarije (onder auspiciën van

UNESCO). In 2005 trekt Reuzegom naar Litouwen om deel te nemen aan het grootse CIOFF-festival

"Baltica'.

0-0-0-0
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Tijdens de jubileumviering 60 jaar Reuzegom op zondag 8 mei 2005 hield Pater Karel tijdens de

plechtige gildenmis met St.- Barbelen in de Sint-Michielskerk te Leuven een passende toespraak:

Dierbare leden van Reuzegom,

Een volk zonder verleden is geen volk, zegt een spreekwoord, maar op een dag als vandaag lang blijven

stilstaan bij dit verleden, is niet zomaar aan te raden. Toch weze gezegd dat een volksdansgroep welke

reeds 60 jaar bestaat, daarmee zeker het bewijs levert van een grote innerlijke kracht welke haar zolang

reeds bezield heeft en wij hopen ten zeerste dat het feest van vandaag niet zo maar een herdenking mag

zijn van oudere geplogenheden, maar tevens een jubelende uitstraling van die kracht die u tot op heden

weet en wist te bezielen.

Maar, beste jongeren, zouden jullie mij die innerlijke kracht van uw groep in één woord kunnen

beschrijven? O ja, pater Karel, de liefde voor de oude muziek natuurlijk - en - ik zie zo graag die oude

dansrokken, pater. Is het dat, ja? Is het die oude muziek? Zijn het die plooirokjes van weleer? Ik geloof

nooit dat dit de echte reden is, want... die muziek wordt vertolkt door iemand die al eens vals speelt of

door iemand die regelmatig een noot laat vallen en wat dan? En... dat plooirokje zit rond een meisje dat

ik niet altijd zo graag heb: dat stoort mij en dat dient me dus helemaal niet tot kracht. Er moet dus iets

méér zijn dat de groep samenhoudt en misschien heeft een aandachtig toehoorder onder jullie, bij het

horen van de eerste lezing van vandaag, niet zozeer gedacht aan de archaïsche verwoording, maar heeft

hij toch de link gelegd naar datgene wat u echt kracht geeft om zolang een mooie groep te kunnen

behouden. De lezing is weliswaar tweeduizend jaar geleden geschreven, maar, in de taal van toen,

verwoordt ze heel goed wat er, ook in een moderne groep of samenleving, nodig is om met elkaar te

kunnen leven. En ook Reuzegom ontkomt daar niet aan!

Vendeliers van Reuzegom

Ook binnen Reuzegom moet men oprecht tegenover elkaar staan en om samen te dansen moet men ook

recht in elkaars ogen durven kijken - om iets te bekomen of om een mooi festival te hebben, mag de

ijver niet al te dikwijls verflauwen - om op andere festivals uitgenodigd te worden, moet ge zelf ook al

eens gastvrij zijn - om een mooie uitvoering te hebben, mag eenieder niet zo maar hooghartig zijn, maar

moet men zich kunnen schikken naar de muziekof naar de dansleider - en - in harmonie leven met

elkaar, brengt ook de mooiste harmonie teweeg in dans en muziek.
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Zo ziet ge maar dat deze 2000-jarige tekst nog een goed fundament is voor de toekomst van

Reuzegom.

Bij dit alles komt er nog iets om het hoekje kijken, nl. het geloof in jezelf en in je talenten en daar legde

het evangelie van vandaag de nadruk op. Gij allen kunt dansen, zingen, musiceren en enkelen kunnen

zelfs vendelen. Gebruik die talenten en elke repetitie moet een aanleiding zijn om die talenten nog meer

te ontwikkelen ten voordele van de hele groep. Met talenten ben je niets als je ze niet weet te plaatsen

binnen bv. een festival of als je ze niet weet te ontplooien met en voor de anderen. Hou ook die gulden

regel steeds voor ogen.

En dan nog dit: om als volksdansgroep te kunnen blijven bestaan, moet ge blijven geloven in dat wat gij

doet, ja, moet gij blijven geloven in

de waarde van de dans. Ik bedoel

nu niet het moderne tegenover

elkaar wat staan te schudden, te

huppelen of te springen, maar ik

bedoel het dansen zoals gij dit
binnen Reuzegom wilt levendig

houden. Men zegt wel eens dat het

aanschouwen van een schilderij of

het luisteren naar een muziekstuk

in de mens iets kan "los-weken";

ook het aanschouwen of het

beleven van een dans kan dat doen.

Het zijn momenten waarin iets

bijzonders kan gebeuren en waarin

de betreffende persoon zich bewust

wordt van een proces: het kan je

verwijzen naar iets anders... het kan

je een warm en bevredigend gevoel

geven. Dans kan wel eens

provoceren, maar kan je ook

innerlijk helemaal beroeren en je zelfs doen reiken naar andere horizonten. Weet dat de soms eenvoudige

muziek van jullie muzikanten en de dans van jullie vertolkers dikwijls een "iets" - een "ervaring" - een

"trilling77 in een mens kuimen wakker roepen of een "bepaalde spirit" kunnen zichtbaar maken: ook

daarin moet ge blijven geloven!

Beste vrienden van Reuzegom, ik zou nog zoveel willen zeggen over de diepe betekenis van jullie

dansen, maar laat het ons behouden voor een andere gelegenheid. Doch gaarne wil ik mijn woordje van

vandaag afsluiten met volgende gedachte: "De danser toont met zijn bewegende lichaam de goddelijke

kracht op eenzelfde wijze als de bewegende trekken van een boom de kracht van de wind laten zien....

Het dansende lichaam kan soms symbool staan voor "de geest" die in of over mensen is gekomen. Dans

kan een teken van gemeenschap zijn, een teken dat samenbindt, dat vormt en de weg wijst naar elkaar.

Een mooie dans kan een mooie daad van liefde zijn!:

Ik hoop dat jullie, binnen zestig jaar, deze woorden nog zult herinneren - laat ze alleszins de drijfkracht

zijn van uw verdere bestaan.

Reuzegom, het gaat jullie goed!

Vaert wel ende levet scone!

Pater Karel
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VIEMNG 50 JAAR EGS - MAYEN, 25-28 AUGUSTUS 2005

Donderdag 25 augustus begon erg vroeg voor een 30-tal gildenbroeders en -zusters uit de

Hoofdschuttersgilde van Brabant. Reeds om 6 uur vertrok de bus in Haacht, om dan via Neder-Over-

Heembeek naar Duitsland af te zakken. Rond 7.15u werd er dan nog even gestopt aan de carpoolparking

van Tielt-Winge, om ondergetekende op te halen. Daarna zetten we definitief koers richting Koblenz.

Een uurtje later hielden we dan nog even halt aan een wegrestaurant in Aken voor een sanitaire stop en

om iets kleins te eten of te drinken. Op onze verdere tocht van Aken naar Koblenz mochten we kennis

maken met het prachtige Duitse landschap, met weidse vergezichten, diepe dalen en bergen vol

wijnstokken.

Rond 10 uur arriveerden we dan in

Koblenz. Daar was dan nog wat vrije

tijd voorzien, zodat we nog een

wandelingetje maakten en nog iets

gingen drinken. Binnen uiteraard, want

er hingen dreigende regenwolken

waaruit af en toe wat regen viel.

Om 12.3 Ou werden we dan verwacht in

restaurant "Wacht am Rhein" voor het

middagmaal: soep, kalkoenfilet met

abrikozen en kroketten, vanille-ijs met

warme krieken.

Daarna maakten we een

stadswandeling door Koblenz, waarbij

Fran9ois Van Noten ons de

interessantste plekjes van de stad liet

zien: de Münzplatz, de Alte Burg, het Mittelrhein Museum, de Deutsche Eck (met zicht op de vesting

Ehrenbreitstein), de Historiensaule... We eindigden de wandeling op het terras van een hotel-restaurant,

met een drankje en een hele lading moppen.

—: • ^-»« ;[ILI
Om 17.3 Ou vertrokken we dan naar ons hotel, Haus

Bastian, een eindje buiten het stadscentrum. Daar

gebeurde eerst de verdeling van de kamers, waarna

we er onze intrek in namen en eventueel onze

koffers konden uitpakken.

Rond 19 uur werden we verwacht in het naast het

hotel liggende Restaurant Panorama voor het

avondmaal. Opnieuw konden we genieten van een

driegangenmenu om duimen en vingers van af te

likken. Na het eten mocht de gilde van Haacht

gebruik maken van een kleine feestzaal in het restaurant, zodat ze hun dansoptreden van zaterdag al eens

konden oefenen. Uiteraard was dat een dorstige bezigheid, zodat we na het oefenen nog een tijdje

nakaartten in de bar van het restaurant en rond 23 uur ons hotelbed opzochten.

Vrijdagmorgen 26 augustus werden we al om 8 uur aan de ontbijttafel verwacht, want een uur later

zouden we temg naar Koblenz rijden. Daar aangekomen, hadden we nog een uurtje vrij, want de boot
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waarmee we een rondvaart gingen doen, zou pas om 10.15u vertrekken.

Tijdens de tocht over de Rijn, onder een blakende zon, maakten we kennis met een aantal gekende

bezienswaardigheden, voornamelijk kastelen, zoals

Schloss Stolzenfels, Burg Lahneck en de

Marksburg. Wegens de overstromingen in

Zwitserland en Zuid-Duitsland een paar dagen

eerder, was de Rijn sterk gezwollen en was het

moeilijk om tegen de stroom in te varen. Dat was

duidelijk te horen aan de scheepsmotoren.

Stroomafwaarts varen was uiteraard geen

probleem...

Na aankomst van de rondvaart vertrokken we naar de vesting Ehrenbreitstein, op de andere oever van de

Rijn, waar we konden gemeten van soep en varkensschnitzel met champignons. Van op de vesting

hadden we eveneens een prachtig uitzicht over Koblenz en op de samenvloeiing van Rijn en Moezel.

Opmerkelijk was het feit dat de overgang tussen beide rivieren duidelijk en abmpt te zien was: de

donkere Moezel leek tegen een muur van modderbmin Rijnwater te botsen in plaats van mstig in elkaar

over te vloeien.
\

\
Rond half drie verlieten we Kóblenz en brachten nog een bezoek aan Königswinter. Wie zin had kon de

Drachenfelsbahn nemen: een tandpdspoörbaan die je tot aan de ruïnes van het kasteel boven op de

rotsen bracht. De anderen konden rlistig door het stadje kuieren en eventueel een terrasje doen.

Om 18 uur vertrokken we öaar ons hotel, waar we een heerlijk avondmaal achter onze kiezen konden

stoppen. De dansers van Haacht kregen opnieuw het feestzaaltje ter beschikking om hun generale

repetitie te houden en tot slot zochten we weer de bar van het restaurant op. Daar begonnen al snel de

moppen door de lucht te vliegen, totdat we rond 23 uur onze hotelkamer opzochten. Met dank aan de

moppentappers van dienst, uit Haacht, Dilbeek en Meensel-Kiezegem!

Zaterdag 27 augustus vormde de eerste dag van

de feestelijkheden rond 50 jaar EGS. Een stralend

zonnetje wekte ons en na het ontbijt vertrokken we

richting Mayen, waar we rond half elf aankwamen.

Fran^ois ging de aanmeldingen voor de

jubileumsschietmgen doen, terwijl de anderen

kennis konden maken met Mayen en ook al een

stukje konden zien van het schietgebeuren.

Vanaf 11 uur begonnen op de Markt optredens van

groepen uit gans Europa. Zo mocht een Tsjechische

dansgroep de spits afbijten, gevolgd door een

jongerenorkest uit Polen. Om half één was Haacht

aan de beurt met hun volksdansoptreden. Ze

werden nog gevolgd door groepen uit Nederland,

Duitsland en Oostenrijk.

Normaal gezien zou om 13 uur het jubileumskoningsschieten starten, maar omdat de houten vogels van

de voorgaande schietmg nog niet afgeschoten waren, moesten de koningen nog wat geduld oefenen.
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Uiteindelijk viel het laatste stuk van de linkervogel rond 14 uur, waarna de eigenlijke koningsschietmg

begon. Ondertussen hadden enkelen van onze groep hun droom om eens echte Bratwurst te eten al

waargemaakt.

Door het systeem dat gebruikt werd voor het koningsschieten, duurde het erg lang voordat we onze

eerste keer mochten schieten en velen maakten daarvan gebruik om Mayen eens te verkennen.

Ondertussen werd de jubileumsadelaar vakkundig een kopje kleiner gemaakt en gekortwiekt.

Om 17 uur werden alle schietingen op de markt onderbroken voor de huldiging van de

laureaten en de vlaggenparade. Aangezien er nog geen jubileumskoning was, gebeurde de huldiging

enkel voor de jubileumsprins. Vervolgens sprak de uittredende president van het EGS, graaf t'Kint de

Roodenbeke, de aanwezigen toe. Zijn toespraak werd gevolgd door de vlaggenparade, waarbij zes

gildenbroeders de vlag van hun land aanbrachten tot op de kiosk. Daar werd de vlag dan gehesen, terwijl

het bijhorend volkslied gespeeld werd.

Paul Stoop in Mayen

Na de vlaggenparade werden de schietingen

hervat. Om 18 uur kregen de 5 meegereisde

Brabantse koningen of hun vertegen-

woordiger (Roger Deweerdt, Haacht;

Paul Stoop, Dilbeek; Eddy Verberckt,

Neder-Over-Heembeek; Patrick Van Den

Troost, Sint-Brixius-Rode; Davy Ickx,

Meensel-Kiezegem), en hun eerste keizer

(Cyriel Theys, Haacht) dan de eerste keer

die namiddag een schietbeurt. Daarbij

werden niet zoveel brokken gemaakt, dus

we hoopten op een tweede keer schieten.

Die hoop verviel al snel, toen om 18.3 Ou de

vogel naar beneden stortte. Davy Ichc in Mayen
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Onterecht echter, want de jury liet weten dat enkel de bevestiging stukgeschoten was en dat er verder

moest geschoten worden. Het duurde dan nog bijna een uur vooraleer het laatste stuk hout viel, bij de

tweede of derde schutter na ons; we hebben dus echt wel pech gehad.

Desondanks namen wij ons verlies sportief op en namen dus uiteraard ook deel aan de Europese avond

die vanaf 20 uur georganiseerd werd. Maar dat was ook wel vanwege het geplande optreden van de

Haachtse gilde tijdens de avond.

Het feest begon echt met de intrede van het EGS-vaandel en het EGS-bestuur, gevolgd dóór

Toespraak president EGS, t' Kint de Roodenbeke

toespraken van o.a. Juan graaf t'Kint de Roodenbeke, burgemeester Günter Laux en aartshertog

dr. Otto von Habsburg. Mede door de

muziekgroepen werd de sfeer ten top gedreven.

Ook het ondertussen alom bekende "1000 Mal

belogen" zwengelde het gebeuren

aan, waardoor er beslist werd de verdere

optredens, waaronder dat van Haacht, af te

gelasten en de feestavond in volle hevigheid te

laten losbarsten. Rond 23 uur vertrokken we

weer naar Koblenz, om voor de laatste

feestelijke dag toch nog een beetje uitgeslapen

te zijn.

Zondag 28 augustus mochten we iets langer

blijven liggen, we werden namelijk pas rond

8.3 Ou verwacht voor het ontbijt. Daarna was het

tijd om onze valiezen in te pakken, want na de

feestelijkheden zouden we temg na^r België

afzakken.
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Rond 11 uur arriveerden we opnieuw in Mayen, waar we nog een stukje van de eucharistieviering

meepikten. Net zoals zovelen beslisten we om, met het warme weer, toch nog iets gaan te drinken

voordat de optocht zou beginnen.

De eerste groepen in de optocht vertrokken tegen 12.3 Ou; wij moesten nog een kwartiertje geduld

oefenen voordat wij mochten afmarcheren. Tijdens onze wachttijd kregen we het nieuws doorgespeeld

dat Stan Krolicki, o.m. regiosecretaris binnen het EGS en secretaris van de Federatie van Vlaamse

Historische Schuttersgilden, naar het ziekenhuis gevoerd was. Achteraf bleek alles toch nog mee te

vallen.

Een uur na ons vertrek kwamen we aan op het marktplein van Mayen, waarna we onze dorst gingen

lessen op een plaatselijk terras. Zo waren we ook al wat uitgemst en temg aangesterkt voor onze

temgtocht naar huis. Om 16 uur was het dan zover: de bus op en weg waren wij. Na een paar uur rijden

(met onderweg oponthoud door een file en door een sanitaire stop net voor Aken) waren we weer thuis,

moe maar zoveel ervaringen rijker. Als dank voor het geleverde opzoek- en reseryatiewerk dat aan deze

vierdaagse voorafging, kreeg Fran9ois wijn aangeboden en ook Willy, onze buschauffeur, kreeg een

welgemeende bedanking.

Vele deelnemers aan deze reis keken ook al uit naar het

volgende evenement, en dat zal het 15de Europees

Koningsschieten zijn, dat van 25 tot en met 27 augustus

2006 doorgaat in Heeswijk, Nederland.

Europees sgprs Treden "

Wij kijken er al naar uit!

Davy Ickx

25. - 26. - 27.

August 2006

Heeswijk/Nederland
(Gememde E^emhe/^?
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JUBILEUM VAN DE KONINKLIJKE SCHUTTERIJ
ST.-SEBASTIAANST.-HUIBRECHTS-LILLE

Grevenbroek nieuwe statuten. Op l augustus

1655 worden de nieuwe standregels opgesteld

en later bekrachtigd door baron van

Blanckaert.

45?0

In 1545 werd de schutterij opgericht als een soort burgerwacht. Deze burgerwacht was ter bescherming

van de grondheer. Daarnaast had de schutterij

ook een religieuze opdracht. Zij moest de

processie begeleiden en opluisteren. Ook

dienden zij het broederschap in stand te

houden. De wereldlijke opdracht bestond erin

ontspanning te bieden aan de leden,

dorpsfeesten op te luisteren en schietingen in te

richten. Deze eerste standregelen werden

verkregen uit handen van Godart van Bocholtz.

Toen het dorp Sint-Huibrechts-Lille in 1651

werd aangevallen door de Lorreinen, vluchtten

een aantal Lillenaren met hun bezittingen in de

kerktoren, zo ook de bezittingen van de

schutterij. Omdat de vijand hen zo zag

ontsnappen, staken de Lorreinen de kerk en de

toren in brand. Dertig Lillenaren bleven in de

brand alsook alles wat er was opgeslagen. In

1655 vroegen de schutters aan de heer van

^

In 1711 werd een tweede schutterij opgericht:

"de jonge schutterije". Ze kregen dezelfde

rechten en voorrechten als de oude schutterij. In 1723 smolten hun activiteiten samen. Net als voor vele

andere kerkelijke verenigingen was de Franse overheersing een zwarte periode. Al de goederen,

eigendom van de schutterij, werden aangeslagen en verbeurd verklaard.
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Vermoedelijk werd na de komst van Napoleon het schuttersleven hervat.

Het enige overgebleven document uit deze periode is het kasboek dat in 1878 werd geopend. Het is een

perfecte afspiegeling van het toenmalige schuttersleven. Toen werd de schutterij nieuw leven ingeblazen

met de vogelschieting en de deelname aan de schietwedstrijden in andere dorpen.

De gevolgen van de twee wereldoorlogen werden omzeild en in 1945 kon de nieuwe bloeiperiode

aanvangen. Vanaf het moment dat aangesloten werd bij de schuttersbond "Maas en Kempen" in 1952,

kreeg de vereniging meer vorm en werden de activiteiten talrijker. Sedert 1954 wordt de historische

gildenkleding gedragen. De twee hoofdactiviteiten van de schutterij zijn het schieten met de zware buks

k^-
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en het trommelen. Daarnaast wordt geijverd om de cultuurhistorische waarde van de schutterij verder uit

te bouwen. Gegroeid uit een typische mannenvereniging staat de groep nu open voor het hele gezin.

Kinderen vanaf 9 jaar mogen reeds aansluiten bij de drumband. Zo telt de schutterij uit Sint-Huibrechts-

Lille momenteel 100 leden!

De koninklijke schutterij van Sint-Huibrechts-Lille heeft het afgelopen jaar heel wat activiteiten

georganiseerd zoals het schieten voor niet-schutters en het vogelschieten voor het behalen van de titel

'Dorpsschutter'. Na ongeveer 200 schoten op een vogel, geschilderd door een kunstenares van Lille, was

de winnares bekend. Nieke Triki haalde met haar schot de vogel naar beneden en won een stenen

schuttersbeeld, de wisselbeker en een persoonlijke beker.

Op kermismaandag 22 augustus 2005 vond de jaarlijkse traditie van het konings schieten plaats aan 'De

Kompen' in Sint-Huibrechts-Lille.

Bij de opening omstreeks lluOO werd er een klein concert gegeven door de nieuwste drumbandleden van

de schutterij Sint-Sebastiaan. Daarna startte men met het buksschieten op blokjes met een ribbe van 1,5

cm. Ondanks het feit dat het een competitie was, heerste er zoals altijd een sfeer van gezelligheid,

vriendschap en samenhorigheid. Dit gevoel werd nog versterkt door de aanwezigheid van een zatte

harmonie die in de loop van de namiddag verscheen.

Wie tijdens het koningsschieten l schot mist, ligt onherroepelijk uit de wedstrijd! Naargelang het aantal

afvallers wordt er beslist of de moeilijkheid van het schieten wordt opgedreven door het schieten op

blokjes met een ribbe van slechts l cm, door het verdubbelen van het aantal schoten per schutter of
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uiteindelijk door het verwijderen van de ringkorrel. Hier komt natuurlijk de ware schietkunst

bovendrijven! De schutter die als laatste overblijft, is voor één jaar koning van de schutterij. Tijdens een

plechtigheid waarop de burgemeester, schepenen en de pastoor zijn uitgenodigd, wordt de koning

ingehuldigd.

Naar aanleiding van het 450-jarig bestaan van de schutterij vond er onlangs een feestweekend plaats dat

startte op vrijdag 30 september 2005 met een cantus. Dit zangfeest werd georganiseerd door de jeugd

van de schutterij en iedereen die een cantusgevoel wilde ervaren of beleven, was welkom.

Op zaterdag l oktober was er een academische zitting waarop tal van sprekers waren uitgenodigd. Ook

werd de dmmband van de schutterij gehuldigd voor hun 8 deelname aan het WMC in Kerkrade

(Nederland), waaraan zij ook voor de 8 keer met een gouden medaille terugkeerden! Daarna werd de

tentoonstelling "Eeuwenoud, maar springlevend" geopend met aansluitend een receptie. Een eerste

onderdeel van de tentoonstelling bestond uit een ontleding van de schuttersgroep. Ze belichtte alle

verschillende functies van o. a. de bordjesdrager, de marketenster, de commandant en de koning en hun

invulling door de schutterij St.-Sebastiaan. Een tweede aspect belichtte de materialen die gebruikt

worden bij het maken van de kogels. Tenslotte werden kunstwerken i.v.m. het schutterij leven

tentoongesteld: schilderijen, beelden, affiches en 'vogels'.

's Avonds stond er een reünie op het programma waarop de huidige leden en alle mensen die ooit lid

waren van de schutterij - ongeveer 375 mensen - waren uitgenodigd. Het was een unieke avond waarop

verbroedering, gezelligheid en mijmeren over 450 jaar schutterij leven, alsook het aanhalen van

anekdotes sinds de heroprichting na 1948 centraal stonden.

'• i-. '
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Ex-trommelaars kregen de gelegenheid om voor één avond temg deel uit te maken van het

trommelkorps. Ze brachten een muziekstuk op kartonnen trommeltjes gesponsord door een bekende

waspoederfabrikant. De compositie was het werk van dmmmstructeurs Gerard Storms en Jules Vrolix.

De avond werd afgesloten met het zingen van een top 10 van schutters-, club- en drinkliederen.

Op zondag 2 oktober kon je ook nog terecht op de tentoonstelling om kennis te maken met het heden en

verleden van de schutterij uit Sint-Huibrechts-Lille, "want een vereniging die leeft, moet in de kijker

blijven".

Davy Versleegers
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8 OPEENVOLGENDE GOUDEN MEDAILLE OP WMC

De Koninklijke Schutterij St.-Sebastiaan Sint-Huibrechts-

Lille van de bond 'Maas en Kempen' nam op 30 juli 2005

voor de 8 " keer deel aan het WMC en won ook voor de 8

keer op rij een gouden medaille!

De oorsprong van het WMC ligt in 1949. Twee

harmonieorkesten uit het mijnstadje Kerkrade nodigden een

Engelse mijnwerkersbrassband uit Yorkshire uit voor een

concert: de Carlton Main Frickley Colliery Band.

Vanaf dat moment had Kerkrade zijn

'wereldmuziekconcours'.

Het concert was zo succesvol, dat het idee geboren werd om

in Kerkrade een internationaal festival voor amateurorkesten

te houden, gekoppeld aan een reeks concerten door professionele orkesten. De internationale

verbroedermgsgedachte, die na de Tweede Wereldoorlog sterk leefde en de internationale samenstelling

van de beroepsbevolking in de Limburgse mijngebieden, gekoppeld aan een hoog ontwikkeld

amateurmuziekwezen, bleek de juiste voedingsbodem voor dit destijds unieke initiatief. In de loop der

jaren is het WMC synoniem geworden met een spectaculair muziekfestival van de hoogste kwaliteit.

De schutterij uit Sint-Huibrechts-Lille nam voor het eerste deel in 1978 onder leiding van Roger Peeters.

De laatste 4 deelnames waren o. l. v. hun huidige dmminstmcteur, Gerard Storms. De werken worden

sinds hun deelname in 1985 gecomponeerd door Victor Oskam, een docent slagwerk aan het

conservatorium in Amsterdam. Deze man heeft sinds zijn functie alsjurylid in 'De Grote Prijs der Lage

Landen' een speciale band met de schutterij. In zijn eerste werk 'New Connection' wordt die

kennismaking met de schutterij vertaald. In de laatste twee werken heeft hij enkele Afrikaanse invloeden

gebruikt. Hij maakte gebruik van zogenaamde 'talking dmms' en 'logdmms'. De werken zelf hebben een

Afrikaanse titel: 'Don Kili' oftewel 'Kom en Dans'

en 'Motu Na Mpiko' oftewel 'Moedige Man'. Dit

laatste werk is opgedragen aan een lid van de

drumband die niet mee kon doen aan de wedstrijd

wegens ziekte.

Het bijbehorende logo prijkt ook op de T-shirts van
de leden van de drumband. De 8 verticale strepen

symboliseren hun 8 deelnames aan het WMC en

geven samen met de 2 drumvellen vorm aan een

Afrikaans masker.

Bij de mars-, marsparade- en showwedstrijden

zorgt het internationale deelnemersveld vier weken

lang voor een ware titanenstrijd. Begin maart werd

pas door loting bekendgemaakt dat de schutterij uit

Sint-Huibrechts-Lille het laatste van de vier

weekenden moest optreden: zaterdag 30 juli 2005.

Dit hield in dat de meest intensieve repetities

zouden plaatsvinden tijdens de zomervakantie van

de dmmbandleden, wat niet zo vanzelfsprekend is!
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Er werd gedurende een heel jaar tweemaal per week hard gewerkt tijdens de repetities. Vanaf april werd

met verflijnen het parcours uitgezet in het plaatselijke voetbalstadion 'De Bosuil'.

Vanaf juni nam het aantal repetities toe tot drie maal per week en de laatste week voor het optreden werd

er iedere dag geoefend! Ondanks het feit dat de meeste dmmbandleden hun handen vol hadden met hun

werk of het huishouden, was er toch iedere keer een goede bezetting.

Het resultaat van al die inspanningen kwam

er in de vorm van een gouden medaille:

82,17 punten in de hoogste divisie van de

'marswedstrijden'.

De dmmband van Sint-Huibrechts-Lille werd

gejureerd door vier juryleden op exercitie en

op muzikaal vlak. De jury apprecieerde hun

originaliteit, hun bezetting en hun

muziekkeuze, want de dmmband speelt

immers pittige werken,waaraan niet veel

korpsen zich wagen!

Alle leden van de dmmband, waarvan de

leeftijd varieert van 13 tot 51 jaar sloten de

wedstrijd af met een fijn gevoel. Ook de tien

nieuwe leden die voor het eerst hadden

deelgenomen aan het WMC "hadden dit niet willen missen". Bij aankomst werden de dmmband en alle

betrokkenen zeer goed ontvangen als een groot team waar samenhorigheid en waardering thuishoren. Er

werd een barbecue georganiseerd waarbij de smaak van een geroosterd varken werd weggespoeld met

behulp van enkele gesponsorde vaten bier.

Na hun optreden op het WMC werd de

drumbandleden een maand vrijstelling van

repetities gegund. Deze werden pas op 2

september hervat.

Zoals steeds is de schutterij Sint-Huibrechts-

Lille op zoek naar nieuwe uitdagingen voor

de toekomst. Dat ze geen uitdagingen uit de

weg gaan, bewijzen hun deelnemers aan

'De Grote Prijs der Lage Landen' en hun

samenwerking met een Franse

straattheatergroep in Neerpelt, Parijs en op de

wereldtentoonstelling in Hannover in 2000.

De voorbereidingen voor het zestiende WMC

in 2009 zijn al gestart. Dat volgende concours zal opnieuw in Kerkrade worden gehouden.

Davy Versleegers.
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VERBOND LOMMEL

Schieten ter verbroedering onder de

Lommelse gilden in 2005.

De drie gilden in het verbond Lommel schieten

jaarlijks een onderling tornooi, waaraan alle

aanwezige schutters deelnemen, zowel de

mannelijke schutters alsook de vrouwen. De

gilde die de minste schoten nodig heeft om twintig houten blokjes van 1,5 cm ribbe af te schieten wordt

de dagwinnaar. De resultaten van de drie wedstrijden samen geeft de jaarwinnaar en die gilde mag de

wisselbeker van de stad Lommel in ontvangst nemen.

Op zondag 28 augustus 2005 kwamen de drie Lommelse schuttersgilden voor de derde keer dit jaar

samen om te verbroederen op het terrein van de Koninklijke Sint-Sebastiaangilde.

In de tussenstand had de Koninklijke Sint-Ambrosiusgilde nog 8 punten voorsprong op de Sint-

Jozefgilde, en 25 punten op de thuisploeg. Een spannende wedstrijd lag in het vooruitzicht.

Het mooie weer bracht veel kijkers op de been en de genodigden waren talrijk aanwezig. De eregasten

bewezen met de openingsschoten hoe moeilijk het Lommelse schieten wel is en langzaam begon tussen

de notabelen ook een soort competitie te groeien.

De St.-Jozefgilde nam weer een slechte start en verloor daarmee alle kansen op de eindoverwinning.

Vooral de schutters van St.-Sebastiaan bleken in topvorm en behaalden met 31 punten de

dagoverwinning. De St.-Jozefgilde die na hun slechte start het vizier bijgesteld kregen behaalden de

tweede plaats met 33 punten. De St.-Ambrosiusgilde, een beetje op hun lauweren rustend (8 punten

voorsprong) behaalde de derde plaats met 36 punten, dit was nochtans genoeg om de nieuwe wisselbeker

voor dit jaar overhandigd te krijgen. Proficiat aan de regelmatigste schutters.

Opmerkelijk: De drie gilden hadden samen slechts 100 schoten nodig om de 60 blokjes af te schieten.

De beste prestatie in de geschiedenis van dit tornooi.

Bij de vrije open wedstrijd achteraf, viel vooral de sterke opkomst van de jeugd op, met Nadia Bex, St.-

Jozefgilde, die pas miste in de kavelronde voor de derde plaats, en de 16-jarige winnaar Nick Coenjaerts,

St.-Sebastiaangilde. Op de tweede plaats eindigde, na een lange kaveling voor de eerste plaats, de koning

van de St.-Jozefgilde Danny Vandeboer, en op de derde plaats, na een kaveling met drie schutters, Ludo

Geerts van de St.-Jozefgilde.

Voor de eerste drie was een mooie prijzenpot voorzien.

De tabel over de drie wedstrijden:

Beker Schaal van de stad Lommel

Tornooien

2005 St.-Jozef

St.-Ambrosius

St.-Sebastiaan

St.-Jozefgilde St.-Ambrosiusgilde St.-Sebastiaangilde Totaal

47 35 33 115
38 36 36 110
53 46 31 130

In het vet afgedrukt de respectievelijke winnaars.

August Geerts



PROVINCIAAL VERBOND
KARABIJNSCHUTTERSGILDEN

Vier provinciale verbroederingswedstrijden in 2005

De vier wedstrijden in de provincie Limburg eenden een zeer sportief

en broederlijk verloop met volgende resultaten:

Op l mei 2005 schoten de koningen en koninginnen, de keizers en

keizerinnen aan de schietstand te St.-Jan Thiewinkel met als inrichter

de Schuttersgilde van Kapel v/d Beukenboom Lammen.
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Limburgs Koning:

l Jean-Marie Sillen 20 treffers

St.-Joris Munsterbilzen

2" Johan Laveren 19 treffers

St.-Tmdo Linkhout
de

3" Henri Baeten 18 treffers

St.-Amandus Spouwen

Keizer: Victor Peremans 8 treffers

Limburgs Koningin:

l"' Ly dia Schraepen 20 treffers

St.-Jacobus Eversel

2 Marleen Colla 18 treffers

St.-Joris Munsterbilzen

3 Tesia Luceri 14 treffers

St.-Denijs Beringen

St.-Franciscus Hulst
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Keizerin: Lizy Schroeders 8 treffers St.-Kristoffel Munsterbilzen

Ploegenwedstrijd: l St.-Jan Thiewinkel A 40/40 16/16 16/16 Er waren 416 schutters.

Op 5 mei 2005 was de wedstrijd voor de mannen jonger dan 55 jaar aan de beurt te St.-Lambertus

Laren Lummen.

Limburgs Kampioen:

l Rudy Hillen 28 treffers van St.-Antonius Geenhout - 2" Robert Vogels 27 treffers van

St.-Lambertus Laren - 3 ~ Fran^ois Corners 24 treffers van St- Jan Thiewinkel.

Ploegenwedstrijd: l St.-Jan Thiewinkel 40/40 16/16 14/16 Er waren 403 schutters.

Op 16 mei 2005 was de wedstrijd voor de vrouwen jonger dan 55 jaar ook aan de beurt te

St.-Jozef ST Spurk Bilzen.

Limburgs Kampioene:

l Carla Sillen 26 treffers van St.-Joris Munsterbilzen - T Annick Driessens 25 treffers van

St.-Jacobus Eversel - 3" Anja Cuppens 24 treffers van St.-Joris Vorst.

Ploegenwedstrijd: l St.-Jacobus Eversel A 40/40 16/16 Er waren 453 schutters.

Op 15 augustus 2005 was de wedstrijd voorzien voor alle schutters ouder dan 55 jaar te

St.-Antonius Geenhout.

Limburgs Kampioen Heren:

l Alfons Reynders 47 treffers

van St.-Tmdo Linkhout

2" Lambert Castro 46 treffers

van St.-Amandus Spouwen

Henri Schuyten 43 treffers

van St.-Jacobus Eversel

Limburgs Kampioene Dames:

l Gabrielle Schroven 29 treffers

van St.-Antonius Geenhout

2" Julia Reykers 28 treffers

van St.-Franciscus Hulst

3 Mia Vanzeer 24 treffers

van St.-Joris Brelaar

Ploegenwedstrijd : l" St.-Amandus Spouwen A 40/40 16/16 15/16 Er waren 400 schutters.

Over de vier wedstrijden waren er 4 ploegen met het maximum van 160/160. Na kaveling werd

St.-Amandus Spouwen Provinciaal Kampioen met als uitslag 160/160 16/16 15/16.

Jean Theunissen.
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't SCHUTTERSVERBOND ZUID-WESTLAND
en VEURNE -AMBACHT
Voorzitter: Germain Beemaerts Secretaris: Femand Deblock

contactadres

Robert Dewitte

Vinkenlaan 5 B l

Jean Werquin

Zeelaan 56

Luc Vanderscheuren

Eikenhofstr. 100

Gerard Vandeberghe

Esenweg 178

Raphaël Cardoen

Houthemstraat 36

Herman Bafcop

Reningelstplein 2

Sint-Sebastiaan Sint-Jan-ter-Biezen Danny Vanderberghe

Sint-Joris Boezinge

De Panne

Diksmuide

Esen

Geluveld

Sint-Sebastiaan Reningelst

Sint-Sebastiaan Staden

Sint-Joris Stavele

Sint-Sebastiaan Beselare

Willem Teil Popermge

Houtem

Sint-Sebastiaan leper

Willem Teil leper

Sint-Sebastiaan Klerken

Willem Teil Lo

Veume

Sint-Sebastiaan Nieuwpoort

Sint-Sebastiaan Oostvleteren

Sint-Sebastiaan Vlamertinge

Sint-Sebastiaan Watou

Sint-Sebastiaan Woesten

Sint-Sebastiaan Reninge

Sint-Sebastiaan Roesbmgge

Kapellemolen l

Frans Samijn

Grote Veldstraat 45

Hendrik Deman

Hoeflandstraat 9

Hans Van Bockstael

Neerhof 29
Frans Vandermarliere

Prof. Dewulfstr. 119

Henri D'Hooghe

Westmolenstraat 5

A. Ouvrein

Bmgseweg 134

Gilbert Vandevoorde

Izegrimstraat 72

Arsene Lievens

Predikboomstr. l

Jan Destrooper

Gravestraat 4

Eric Seys

R. Vandammestr. 100

Dirk Vanoverberghe

Zeelaan 57

José Marchand

M. Vandewijnckelstr. 3

Georges Pareyn

Elzendammestraat 17

Femand Vuylsteke

Steenvoordestraat 69

L. Vanneste

Poperingestraat 52

Henri Lemahieu

leperstraat 15

Joel Deroo

Prof. Rubbrechtstr. 15

8900 leper

8860 De Panne

8600 Diksmuide

8600 Diksmuide

8980 Geluveld

8970 Reningelst

8978 Watou

8920 Staden

8640 Oostvleteren

8980 Beselare

8970 Popermge

8630 Houtem

8900 leper

8900 leper

8650 Klerken

8647 Lo-Reninge

8670 Koksijde

8670 Koksijde

8640 Oostvleteren

8640 Oostvleteren

8978 Watou

8640 Woesten

8647 Lo-Reninge

8972 Roesbmgge



Inhoudstabel :
Blz. 3 - Woordje van de Voorzitter

Blz. 4 - Woordje van de Hoofdredactie

Blz. 5 - Door en voor het Gildenwezen

Blz. 7 - Uit de geschiedenis van de rederijkers en de schuttersgilden

Blz. 11 - Afscheidsfeest gouverneur Hilde Houben-Bertrand

Blz. 12 - Officieel afscheid van gouverneur Hilde Houben-Bertrand
ste

Blz. 14-51 Groot Brabants gildenfeest te Waanrode

Blz. 17 - De Boezingse Sint-Jorisgilde

Blz. 21 - De afscheidstoespraak van onze proost Pater Karel

Blz. 24 - Wat moet er op een vlag staan?

Blz. 25 - Was Pieter Paul Rubens een gildenbroeder?

Blz. 28 - Gilde van Sinte-Barbelen uit Leuven

Blz. 34 - Viering 50 jaar EGS - Mayen 25-28 augustus 2005

Blz. 39 - Nieuws uit de bonden

450 jarige viering Sint- Sebastiaan Sint-Huibrechts-Lille

8 Opeenvolgende gouden medaille op WMC

Schuttersverbond Lommel (verbroedering)

Provinciaal Hoofdverbond Karabijnschuttersgilden

't Schuttersverbond Zuid-Westland en Veume-Ambacht

Medewerkers: Paul Stoop, Pater Karel De Wilde,Willy Baeke, Jo Bloemen, Davy Ickx, A. Sercu,

F.H. Geens, Davy Versleegers, August Geerts, Jean Theunissen, Fran^ois Van Noten, 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.

'^

Lig niet te msten, maar. ................................... ..laat uw teksten tijdig binnenkomen



Herinneringen

Genodigden in de eucharistieviering te Bmgge

Keizers en koningen bij het verlaten van de kathedraal te Bmgge

Openingsschot voor de optocht te Bmgge

Genodigden stapten ook in de optocht te Bmgge

Overhandiging van herinneringsgeschenken te Bmgge


