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Tijdens de jaarlijkse ‘gildendag’ worden ook typische dansen 
van de schutters getoond.  © Federatie Schuttersgilden/Davy Ickx

Gemeenschapsgevoel 
primeert
Historisch schutterswezen in Vlaanderen  
erkend als immaterieel erfgoed

Gedrenkt in het leven
Fotografe Lieve Blancquaert toont in Sint-Pietersabdij in Gent 
beelden van geboorte, leven en dood

Portretten van mensen sieren de pandgangen van de oude abdij.  © Lieve Blancquaert

XX Schuttersgilden  
stonden vroeger in voor 
veiligheid dorp of wijk
XX Alle gilden kennen het 
koningsschieten
XX Band met Kerk speelt 
rol in schuttersleven

Voormalig Vlaams minister van 
Cultuur Sven Gatz (Open Vld) 
voegde het historische schut-
terswezen toe aan de Inventa-
ris Vlaanderen voor Immaterieel 
Cultureel Erfgoed. Schuttersgil-
den werden eeuwen geleden op-
gericht om in te staan voor de 
veiligheid van de plaatselijke be-
volking en bestaan tot vandaag.

Oorspronkelijk waren het groe-
pen burgers die in de steden po-
litionele taken uitoefenden. Met 
schietspelen bekwaamden ze 
zich in het hanteren van hun wa-
pens. Zowat aan het begin van 
de zestiende eeuw kwamen er al 
op enkele plaatsen schuttersgil-
den ‘ten plattenlande’ voor. Van-
af de zestiende eeuw groeide het 
aantal plattelandsschutterijen. 

Na de Franse Revolutie, die hun 
openbare functie opdracht in 
wezen overbodig maakte, kwam 
er een heropstart. Tegenwoor-
dig bestaan ze nog steeds, maar 
dan in de vorm van sociale ver-
enigingen waarin het gemeen-
schapsgevoel primeert. Alle gil-
den kunnen ook bogen op een 
rijk verleden, doorspekt met his-
torische tradities zoals defilés, 
dansen en klederdracht.

„Vandaag tellen we 354 his-
torische schuttersgilden in al-
le Vlaamse provincies samen en 
die hebben allen eigen en diverse 
tradities,” zegt Peter Ressen van 
de Federatie van Vlaamse His-
torische Schuttersgilden. „Hun 
oorsprong is echter gemeen-
schappelijk, namelijk het be-
schermen en beschutten van de 
gemeenschappen, vandaar hun 
naam. De oudste sporen van de 
schuttersgilden gaan terug tot 

de twaalfde eeuw. Schutters wa-
ren bijvoorbeeld betrokken bij 
de Guldensporenslag in 1302. We 
koesteren dus een indrukwek-
kende geschiedenis.”

De federatie wil de tradities van 
de schutterij bewaren voor de 
toekomst. Peter Ressen: „De be-
langrijkste traditie is ongetwij-
feld het koningsschieten, jaar-
lijks of soms driejaarlijks, dat 
door nagenoeg alle gilden in ere 
wordt gehouden. Ook vrouwen 
mogen nu meedoen. Het hangt 
van de groep af welk wapen er 
wordt gehanteerd. In Limburg is 
dat de zware buks of een karabijn 
kaliber .22, in Brabant en Vlaan-
deren vooral de handboog en in 
Antwerpen de kruisboog. Uni-
formen zijn eveneens belangrijk. 
In de Kempen wordt de blauwe 
kiel gedragen, want dat was de 
uitgaanskleding van de boeren. 
In Limburg houden we jaarlijks 
het Oud Limburgs Schutters-
feest, waarbij vrijwel alle schut-
terijen uit Belgisch zowel als Ne-
derlands Limburg samenkomen. 
Het defilé van de deelnemers is 
indrukwekkend.”

Ook religie speelt een rol in het 
schuttersleven. „Altijd al was er 
een stevige band met de Kerk”, 
zegt Ressen. „Sommige gilden 
hadden een eigen altaar in hun 
kerk en bij processies liepen ze 
voorop om de weg vrij te maken. 
Tijdens de jaarlijkse ‘gildendag’ 
– dit jaar was dat in Deinze – is er 
steevast een eucharistieviering.”

Peter Ressen, zelf voorzitter 
van de schutterij Sint-Martinus 
in Kinrooi, zette mee de schou-
ders onder de erkenning van de 
schutterij als immaterieel erf-
goed. „De enige voorwaarde is 
dat het erfgoed een grote groep 
mensen aanbelangt”, zegt Frea 
Vancraeynest van Histories vzw, 
die het dossier mee begeleidde. 
„Het schutterswezen heeft een 
rijke geschiedenis, maar het is 
ook actueel en van deze eeuw. 
De erkenning is een beleidsin-
strument en houdt vooral meer 
zichtbaarheid in. Borgen is zor-
gen dat die tradities worden 
doorgegeven aan jongere gene-
raties. Het mooie aan dit dossier 
is dat het een grote groep men-
sen betreft in heel Vlaanderen en 
dat verbroedering en saamhorig-
heid wezenlijk elementen zijn 
van hun identiteit.” (eds)

Erik DE SMET
Op het hoogste punt van de stad 
Gent, de Blandijnberg, prijkt 
de eeuwenoude Sint-Pietersab-
dij, sinds de vroege middeleeu-
wen een spiritueel centrum voor 
Vlaanderen. De Franse revoluti-
onairen maakten een einde aan 
het kloosterleven en de gebou-
wen werden daarop achtereen-
volgens gebruikt als kazerne en 
gevangenis. Vandaag vind je er 
een tentoonstellingshuis van Eu-
ropees formaat.

Momenteel is daar de grote 
overzichtstentoonstelling Circle 
of Life te zien van fotografe en te-
levisiemaker Lieve Blancquaert. 
Het is een heuse spirituele erva-
ring om je in de oude klooster-
vertrekken, waar eertijds werd 
gebeden en bezonnen, te laten 
raken door het mysterie van ge-
boorte, leven en dood. Die er-
varing begint al in de lobby: de 

„Het schutterswezen heeft 
een lange geschiedenis 
en het is actueel”

shop waar nu Blancquaerts fo-
toboeken te koop liggen, was 
eertijds het mortuarium van de 
monniken.

Maatschappelijk engagement 
is een rode draad door Blanc-
quaerts oeuvre. Via haar fototoe-
stel zet ze zich af tegen diverse 
vormen van onrecht, vooral dan 
tegen het onrecht dat vrouwen 
wordt aangedaan. Bekend zijn 
intussen haar reportages over 
vrouwenbesnijdenis en moeder-
sterfte in Afrika.

Tien jaar lang legde fotografe 
en televisiemaker Lieve Blanc-
quaert overal ter wereld ook ge-
boorte, huwelijk en dood vast en 
de tentoonstelling is het sluit-
stuk van die wereldwijde zoek-
tocht. In een multimediale set-
ting krijgt u rituelen, tradities en 
gebruiken te zien bij de sleutel-
momenten van het leven, maar 
vooral mensen. „Elke dag wor-

den meer dan 385.000 mensen 
geboren en sterven er ongeveer 
155.000”, zegt Lieve Blancquaert 
in de begeleidende audiotape. 
„Allemaal krijgen ze een andere 
verpakking en een ander verhaal. 
Gedrenkt in religie, rituelen en 
tradities. Velen gediscrimineerd 
van bij de eerste ademhaling tot 
de laatste zucht. Sommigen hup-
pelen, anderen kruipen door dit 
leven.”

De video-installatie, met in-
drukwekkende dronebeelden 
van landschappen en reporta-
ges van geboorten, wordt bege-
leid door een klankband met een 
bewerking van het Erbarme dich 
uit Bachs Matthäus-Passion. Wie 
wordt echter gevraagd om zich te 
erbarmen over die zuigelingen, 
God of de mens? Een citaat van 
de Amerikaanse vrijdenker Ro-
bert G. Ingersoll zet de bezoeker 
op een spoor: „Ik zou liever leven 
en liefhebben waar de dood ko-

ning is, dan het eeuwige leven te 
bezitten zonder liefde.”

Straf is ook de dialoog die de fo-
to’s van jonge mensen met gru-
welijke littekens aangaan met 
een oud schilderij van de bewe-
ning van de dode Christus. Blan-
cquaerts portret van een psy-
chisch ziek meisje met gekerfde 
armen is een meesterstuk. Het 
hangt het dichtst bij de dode Je-
zus. Wie confronteert het meest?

Je ziet vrolijke beelden, zoals 
een als farao verkleed bruidspaar 
in Las Vegas of trotse Afrikaanse 
moeders met ontblote borsten. 
Maar er zijn ook verontrusten-
de beelden, zoals een doodgebo-
ren kind in een materniteit of 
een Indiase opa die het lijk van 
zijn kleinzoon in het water van 
de heilige rivier Ganges laat zak-
ken. Dan weer spreekt berusting: 
het afleggen en opbaren van een 
oude priester in een funerarium 
in Herent. Of je wordt in verwar-
ring gebracht: bij een uitvaart in 
West-Afrika worden zogenoem-
de huilvrouwen ingehuurd.

Ecce Homo/Zie daar de mens was de 
titel van een eerdere tentoonstel-
ling van de fotografe. Waar gaat 
die mens naartoe? Op die vraag 
komt geen antwoord. Of mis-
schien toch wel. De laatste halte 
in de kloosterbibliotheek is een 
video-installatie op de muziek 
van de Liebestod uit de opera Tri-
stan und Isolde van Richard Wag-
ner. Wellicht is de liefde de enige 
zin van ons bestaan.

Circle of Life. Lieve Blancquaert tot 
en met zondag 12 januari 2020 in 
de Sint-Pietersabdij in Gent (Sint-
Pietersplein 9). Alle dagen open, 
behalve op maandag, van 10 tot 
18 uur. Tickets: van 2 tot 10 euro. 
Meer info via 09 266 85 00 •  
Uitgeverij Hannibal geeft naar  
aanleiding van de tentoonstelling 
een geschenkboek (prijs: 45 euro)
uit met driehonderd beelden,  
waarvan een groot aantal nog 
nooit eerder werd gepubliceerd, 
aangevuld met teksten van  
schrijver Bernard Dewulf en een 
epiloog door Lieve Blancquaert.

onder cnknr. 3782-505 aan 20,49€
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FLORA PLUS is een voedings-

„Sommigen huppelen, 
anderen kruipen door dit 
leven”


