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WOORDJE VAN DE VOORZITTER
Beste gildeleden,
Onze gildedag is Lier behoort intussen al tot het verleden. Zo snel vliegt
de tijd. Onze commissie is al druk in de weer om onze volgende
gildedag voor te bereiden.
Zij die er bij waren, zeggen unaniem "Het was een superdag. Er was
zo veel te zien en te beleven in Lier dat we niet alles hebben kunnen
bezoeken".

Deze commentaren, beste gildeleden, doen ons plezier. Wij zijn immers
steeds op zoek naar dingen waarmede we onze leden iets kunnen
aanbieden. Iets aanbieden om hen toch ook een beetje te bedanken voor

al het werk dat zij jaarlijks verrichten in hun schutterij, gilde of
maatschappij. Het is maar eens per jaar en voor sommigen zou het zelfs
tweemaal mogen zijn.
Jammer genoeg is dit organisatorisch en uiteraard financieel niet
mogelijk.
Waar wij na de geweldige gildedag in leper, een beetje bang waren voor wat temgval in Lier, is dit
niet gebeurd. Praktisch evenveel deelnemers als vorig jaar en met een podium om U tegen te
zeggen. Ik dank hier van harte al de deelnemers, maar zeker zij die voor een optreden hebben
gezorgd. Gildetradities leven en gildeactiviteiten, zoals volksdansen, vendelen, muziek enz., daar
hebben we met volle teugen kunnen van genieten. Ook de nieuwkomers uit Hoogstraten hebben ons
aangenaam verrast met hun wervelend vendelen en daarenboven nog met schitterende muziek.
De publiciteit in Lier heeft gewerkt. De stad heeft haar best gedaan. De Sint-Sebastiaansgilde van
Lier zorgde voor een perfecte ontvangst en hulp. Het Schapenkoppenplein barstte uit haar voegen.
Dank hiervoor.

Op sommige plaatsen stonden de toeschouwers drie rijen dik bij de optocht. Tijdens de optredens
was een massa volk aanwezig rond het podium. Ik ben ervan overtuigd dat dit alles heel veel deugd
heeft gedaan aan al onze leden. Laten we er dan nog bij vertellen dat het aangename weer dit alles
nog veel meer tot zijn recht liet komen.
Zo zien we maar, beste gildeleden, wanneer er zo wat van overal uit Vlaanderen samen wordt
gewerkt, dan kunnen we mooie zaken realiseren.

Een echte feestdag, iedereen welgemutst, zonder spanningen en allemaal genietend van het mooie
dat zo een dag kan brengen. Wat kunnen we meer verlangen?
Maar intussen zitten we in de winter. Misschien hebben we wat tijd om eens na te denken wat het
volgend seizoen ons zal brengen, temg wat plannen maken. Velen onder jullie zijn daar inderdaad
al mee bezig. Een kleine tip misschien?
Zou het mogelijk zijn om op de gildedag geen andere activiteiten te organiseren in uw gilde of
verbond? Ik weet het. Er zal een tijdje moeten overgaan eer het zo ver is, maar toch...
Mag ik verder iedereen veel goede moed toewensen om ook het nieuwe jaar succesvol door te
brengen?
Namens de Federatie van Vlaamse Historische Schuttersgilden wens ik elk van jullie
persoonlijk een gezond en vreugdevol 2009 toe.
Paul Stoop

BRIEF VAN DE REDACTIE
Nu zo stilaan het jaar ten einde loopt, beginnen de activiteiten in onze
schutterslokalen of in de gildekamers ook te veranderen. Uiterst
weinig schietingen nog, geen optochten meer door weer en wind, het
opkuisen en herstellen van de schietdoelen, van buksen en bogen en
ga zo maar verder. Maar, iets dat bij het einde van elk jaar groeit, zijn
de herinneringen aan het voorbije jaar! En dan maar vertellen hoe
hoog of hoe ver men geschoten heeft. Of hoe verdomd spijtig het was
dat er nog één iemand voor u was, want anders had gij natuurlijk de
hoofdvogel wel afgeschoten. Het aantal tonnen bier op de
Federatiedag, op uw Bondsfeest of gewoon al maar op uw eigen
schuttersfeest, gaat natuurlijk de hoogte in al naargelang de stijgende
gezelligheid van "uw herinneringsavond". Gij bent vanzelfsprekend
allemaal blij dat ge dit nog eens vertellen kunt aan zo velen die om
een of ander reden niet op uw groots feest konden aanwezig zijn.
Maar, beste schuts- of gildebroeder of gildezuster, weet gij dan nog niet dat gij dit alles aan "nogveel-meer" geïnteresseerden kunt vertellen? Ook buiten uw schutslokaal of gildekamer, ook buiten
de grenzen van uw eigen gemeente, leven er nog vele schutters die graag zouden vernemen hoe het
"op-een-ander" gedurende het voorbije jaar verlopen is. Ook daar worden vele vragen gesteld; hoe
komt het toch dat die zulk mooi lokaal hebben? Waar hebben die het geld gehaald voor hun nieuwe
uniformen?
En die en die gilde heeft jongeren en wij niet! Die kunnen een mooi teerfeest geven en wij houden
geen euro over; hoe komt dat toch? Vele, vele vragen met de daaraan verbonden antwoorden. Vele
daarmee samenhangende vergaderingen waarop naar uitkomsten en antwoorden gezocht wordt.
Denk eens even aan het volgende: gij zou graag weten hoe het allemaal bij de anderen verloopt,
maar die anderen zouden ook graag weten hoe het bij u verloopt. En de oplossing daartoe is toch
niet zo moeilijk: ze wordt u trouwens met de paplepel ingegeven. Het tijdschrift waarin ge nu leest,
heeft vele bladzijden: waarom zou ook gij of uw gilde er niet eens enkele daarvan zelf kunnen
invullen met uw herinneringen, met uw verslagen, met uw vele vragen enz... Denk ook aan dit:

beter dan de verslagen van uw vereniging zomaar in een of andere lade, waar nooit iemand in kijkt,
in uw lokaal op te bergen, is het deze verslagen ook door te zenden of door te mailen naar onze
redactieraad. Die zal er dan wel voor zorgen dat ze in het tijdschrift komen, zodat "dit" tijdschrift
uiteindelijk "uw" tijdschrift zal worden. Zou dat tenslotte niet méér beantwoorden aan de echte
gildegeest: samen één, samen sterk! Samen één in eigen gildekamer, maar ook samen één naar
buiten toe. Tenslotte: iedere gildebroeder of gildezuster in heel ons Vlaams landje, mag toch weten
dat gii het zo goed hebt in uw eigen gilde. Dus: deel dit goede nieuws mee aan een van de
redactieleden en deze ene zal er dan wel voor zorgen dat het door allen kan gelezen worden. Dat
zou echt fijn zijn, niet? Ja, dat zou pas echte gildegeest zijn!
Graag dit nog: bij voorbaat reeds een Zalig Kerstfeest, een Gelukkig Nieuwjaar, een goede
gezondheid, vele goede pijlen en trefzekere kogeltjes gewenst en meteen een goede pen met veel
inkt in om ook eens naar ons wat nieuws te sturen.

Dank bij voorbaat voor aller medewerking en dit in naam van al onze redactieleden.
Pater Karel
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SINT-MONULPHUS & GONDULPHUS 2 MAASMECHELEN
PAKT GROTE BUIT OP HET OLS 2008 TE OPOETEREN
Het voorbije Oud Limburgs Schuttersfeest 2008 te Opoeteren was er weer eentje om in te lijsten.
Kruitdampen, klinkende glazen, muziek, folklore, traditie en tienduizenden bezoekers zijn enkele
van de vele ingrediënten, die dit jaarlijkse volks- en verbroederingsfeest weer tot een geslaagd
evenement maakten. Namens schutterij Sint-Monulphus & Gondulphus 2 Maasmechelen een
welverdiende proficiat voor de puike organisatie!
Net zoals de Olympische Spelen een extra stimulans zijn om het uiterste uit de atleten te
halen, zo ook heeft de deelname aan het OLS op de schutterijen eigenlijk een vergelijkbaar
effect. Als olympisch atleet bij de openingsceremonie de vlag van je land te mogen dragen,
is wel iets zeer speciaals.. . Datzelfde gevoel kreeg ook de voorzitter van schutterij SintMonulphus & Gondulphus 2 uit Maasmechelen toen hij te horen kreeg dat zijn schutterij de
eer had om deel te nemen aan de vlaggenparade op het OLS 2005 te Wessem.
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Naar aanleiding van deze deelname ontstond bij onze voorzitter een onweerstaanbare drang om
onze schutterij naar een hoger niveau te tillen betreffende het aantal geüniformeerde leden. Dit
resulteerde zelfs tot een weddenschap, want het leek een utopie om tegen de trend in van een
jaarlijks slinkend ledenaantal, zoals bij vele schutterijen de laatste jaren jammer genoeg het geval is,
een kentering op gang te brengen. De voorzitter beloofde de schutterij een vat bier voor het behalen
van de kaap van 35 geüniformeerde leden nodig voor het OLS. Na vele telefoontjes, heen en weer
gepraat, heen en weer rijden, passen van uniformen en diens meer, was het resultaat op het OLS
2005 onverwacht positief. Maar liefst 40 geüniformeerde leden daagden op! En de voorzitter had
bijgevolg een vat bier aan zijn broek.

^
Ditzelfde fenomeen speelt zich nu sinds OLS 2005 jaarlijks af in onze schutterij en telkens met
succes. Zo was schutterij St.-Monulphus & Gondulphus 2 Maasmechelen respectievelijk op het

OLS 2006 vertegenwoordigd met 39 leden, op het OLS 2007 met 45 en op het OLS 2008 met 41
geüniformeerde leden. "Slagen we erin om telkens weer de kaap van minstens 40 geüniformeerde
leden te halen?", zo vraagt de voorzitter zich nu jaarlijks af.
Nog nooit was de buit zo groot op een OLS als dit jaar. Op het vlak van schieten was de prestatie
weliswaar benedenmaats, want het 'zestal' geraakte niet door de eerste twee schietbeurten.

Niettegenstaande kaapte de schutterij maar liefst vijf prijzen weg bij de nevenwedstrijden en dit tot
onze grote vreugde.

Nooit eerder is onze schutterij bij vorige deelnames erin geslaagd een prijs te behalen in de
nevenwedstrijden en zowaar... nu twee eerste prijzen: mooiste bordjesdrager en mooiste
koningspaar Belgische Exercitie en drie tweede prijzen: beste vaandeldrager, mooiste geheel en
beste defilé Belgische Exercitie. Een prachtig resultaat, als men weet dat van de Belgische
schutterijen enkel schutterij Sint-Huibrechts-Lille beter deed met in totaal 7 medailles bij de
nevenwedstrijden. Dit alles is zeer bevorderlijk voor de groepsgeest met het oog naar de toekomst
op goede prestaties bij de nevenactiviteiten. Want een schutterij is zoveel méér dan enkel een
schietclub. De buit die we op het OLS 2008 binnenhaalden was zonder meer een opsteker voor onze
schutterij die nu vol vertrouwen de toekomst tegemoet ziet. Ook omdat het jaar 2008 voor schutterij
St.-Monulphus & Gondulphus 2 Maasmechelen toch wel een belangrijk jaar is vanwege de
beslissing om toe te treden tot een andere schuttersbond, met name de Bond " Maas en Kempen".
Als nieuwkomer in deze schuttersbond leren we nog elk bondsfeest bij, zeker wat betreft de
nevenwedstrijden. Het enthousiasme van sommige leden om ieder bondsfeest opnieuw, ook voor de
nevenwedstrijden het beste van zichzelf te geven heeft ontegensprekelijk een positieve invloed op
de gehele schutterij. Dat belooft dus voor de toekomst!
Voorzitter
Emiel Soetens

Secretaris
Jacky Verheyen
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Op zondag 27 juli 2008 had dan de grote viering plaats, met genodigden en schutters.
j&ï f l ' i-fr' ^tUBB^BF"'1'

"»^"-

In stoet onder een mooie zomerse zon trokken de gilden van het verbond Beringen-Mijnstreek naar
de kerk Sint-Theodardus, begeleid door trommels van de harmonie Sint-Cecilia van Beringen.
De eucharistieviering werd om 10u30 geleid door E.H. Deken Meysen Marcel en Pater Karel
De Wilde. Het zangkoor van Laren o.l.v. Jos Van de moortel verzorgde een fraaie viering die alle
deelnemers lang zal geheugen.
De homilie door Pater Karel:
Waarde Gildebroeders en gildezusters, Welkom
in deze viering. Vooreerst u mag fier zijn over
wat in die periode heeft plaatsgevonden.
- Uw verbond was als eerste in zijn soort

opgericht in de volledige mijnstreek: vandaar de
benaming en tevens ook de toenmalige
aansluiting van de vier gilden uit de
gefusioneerde gemeente Lummen.

- Vooral kan u fier zijn op de vlotte
aanpassing van uw verbond aan de vele

wisselende voorschriften van de wetgeving
inzake het schieten en zijn
veiligheidsvoorschriften. Zonder afbreuk te doen
aan de medewerking van zovelen, mogen wij hier toch wel twee zeer verdienstelijke gildebroeders
vermelden, nl. Julien Meyen en Raymond Vos, dit vooral in verband met de masten en de kappen.
- Ook zal het mij niemand kwalijk nemen, hoop ik, wanneer ik zeg dat, na de rustiger tijden
waarin uw verbond werd gesticht en geleid door de heren Goddeeris en Corvers, dat uw huidige
ere-voorzitter Denis Vandezande u toch veilig geleid heeft doorheen die doolhof van de vele nieuwe
wets 'voorschriften van de laatste jaren. Hij mag er gerust fier over zijn. Proficiat, Denis.
- De toekomst van uw verbond lijkt nu wel in goede handen te zijn o.l.v. enerzijds uw ere-

secretaris Louis Drees en uw huidige voorzitter Jean De Wit met als assistent-secretaris Freddy
Broekhoven.

- Dat het in uw verbond er niet slecht aan toegegaan is, bewijst het feit dat er op de dag van
heden nog steeds een zestal schutters bij zijn, die ook de oprichting van uw verbond hebben
meegemaakt: zij moeten er zich toch goed thuis gevoeld hebben.
- Het is natuurlijk ons aller wens dat het goede verloop van uw verbond nog jarenlang mag
doorgaan.
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Het is toch niet omdat kerken en processies en patroonfeesten stilaan overal wegvallen, dat de geest
van inzet, van offervaardigheid, van broederlijkheid en noem maar op, ook moet wegvallen. Het zal
wel meer van ons vragen om dit nu op eigen benen te doen, maar, waar we vroeger meer geleid

werden, moeten wij nu zelf, heel persoonlijk, leiders en bezielers -worden van de anderen en dit op
alle sociale terreinen van gezin, van gilde, van gemeenteleven enz...

Gildezuster en gildebroeder zijn is een hele opdracht, en deze opdracht zal maar aantrekkelijk
blijven als wij, in de geest van Christus, vernieuwend blijven voor de toekomst. Een gildebroeder
die nog denkt en leeft zoals 50 jaar geleden is geen echte gildebroeder meer: ook hij zal zich
moeten weten aan te passen en ik herhaal het nog eens: men mag geen angst hebben om iets in een
nieuw kleedje te steken. In meerdere gilden drukt het verleden soms zwaar op het hele doen en laten
van de gilden - dat mag niet zijn! Het verleden mag nooit als een last op de schouders van de
gildebroeders drukken — het mag enkel het fundament zijn waarop ze met hun beide voeten moeten

blijven lopeïji!
En vergeet tjiet nïfet: die vernieuwing begint vandaag, die begint nu! En in de geest van Christus zeg
ik j e als sld^t nogmaals dit: leef nu, maak van elk Nu-moment een mo-NU-ment waar Je morgen nog
naar kunt opzien! Dan maakt ook de dag van morgen je gelukkig!
Dat wens ik aan alle gilden en schutterijen van uw verbond van harte toe.

VAERT WEL ENDE LEVET SCONE
JOUWHEERD, JOUW VADERLAND EN JOUW GOD TER ERE!
Pater Karel
Na deze plechtigheid, alwaar de zilveren breuken aangekocht ter
dezer gelegenheid gezegend
werden, trokken de gilden in stoet
door Bermgen-Mijn, wederom
begeleid door de harmonie SintCecilia van Beringen. Alle
aanwezige genodigden en de
harmonie met zangkoor werden
vergast op een kleine receptie in
het feestlokaal van St.-Denijs
Beringen. De zon bakte er flink op
los, toen omstreeks 14u30 de
keizer en keizerin met alle
koningen en koninginnen van ons
verbond, de schietwedstrijd
aanvingen om beste koning of koningin van ons
verbond te worden. Alle andere schutters konden

••*».•.

zich meten in een tweedaagse vriendenwedstrijd.
De koningen en koninginnen schoten bij
uitzondering op een vallende vogel. Bij het 96
schot viel de vogel voor de voeten van koning
Johan Laveren van Linkhout en bij het 115 schot
viel deze voor Roza Vanwetswinkel van Geenhout,
die zich tot 50-jarige koning en koningin huldigden.
Rond 19 uur werden de behaalde prijzen uitgereikt.
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De winnaar van de tweedaagse wedstrijd, Eendracht
L. S. Gestel, mocht een trofee geschonken door de stad
meenemen. De koning en koningin van deze 50-jarige
viering mochten hun zilveren breuk in ontvangst
nemen.

Zo eindigde een viering die er mocht zijn, waarschijnlijk zal ze de geschiedenis ingaan als een
uitzonderlijke gebeurtenis en menig schutter heeft er nog steeds de mond van vol.
Tot over vijftig jaar.

Hier volgt een korte geschiedenis van dit verbond.
Dit verbond ontstond bij de karabijnschutters, zoals de naam het zegt, uit
schuttersgilden die tot doel hadden met de karabijn te schieten om een
betere en doeltreffender georganiseerde competitie te realiseren.
Op 23 maart 1958 werd onder de grootste bezieler van deze gedachten dhr.
Georges Dsinter, zaliger, als schutter van de gilde St.-Lambertus te
Meelberg, het verbond geboren.
Als boreling moest dit kind opgroeien tot knaap om tenslotte volwassen te
worden. Zo werd er uiteindelijk na vele gedachtenwisselingen en overleg,
een vergadering belegd om dit verbond gestalte te geven. De eerste
vergadering werd gehouden in een lokaal te Meelberg namelijk bij Jef
Convents. De pioniers, die ons helaas reeds lang ontvallen zijn, waren voor
deze eerste vergadering:
De eerste voorzitter

Van St.-Denijs Beringen

dhr. Goddeeris

St.-Joris Brelaar

dhr. Kimpen

St.-Antonius Geenhout

dhr. Verboven

St.-Franciscus Hulst

dhr. Beckers

St.-Lambertus Meelberg

dhr. Vanderreycken

Tourmalet

dhr. Poel

St.-Joris Vorst

dhr. Beyens

St.-Lambertus Meelberg

dhr. Dsinter G.
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op jonge leeftijd

Op deze vergadering werd een eerste bestuur gekozen, om de competitie en wedstrijden vlot te laten
verlopen. Dit waren:

Voorzitter: dhr. Goddeeris van Beringen
Secretaris: dhr. Dsinter van Meelberg
Andere leden: dhr. Beckers van Hulst
dhr. Kimpen van Brelaar
dhr. Poel van Tourmalet
dhr. Verboven van Geenhout
dhr. Beyens van Vorst
dhr. Vandereyken van Meelberg
Met 7 gilden werd in 1958 de competitie en wedstrijden gestart : namelijk St.-Denijs Beringen, StLambertus Meelberg, St.-Franciscus Hulst, St.-Joris Brelaar, Tourmalet, St.-Antonius Geenhout en
St.-Joris Vorst.

Er werd geschoten met ploegen van 8 schutters voor een klassement, met 10 schutters voor de prijs
van de dag. ledere schutter was verplicht 5 kogels te schieten.
Tijdens het kalenderjaar 1958 kwam St.-Ludovicus van Paalstraat te Paal het aantal deelnemende
gilden vermeerderen, maar omdat de ploegencompetitie reeds
bezig was, konden de schutters van Paalstraat enkel meedingen voor de dagprijs.
In 1958 werd de allereerste kampioenstitel geschoten door St.-Lambertus Meelberg.
Hieraan was ook een prijsuitreiking verbonden, die in 1959 door voorzitter Mr. Goddeeris uitgereikt
werd te Beringen.
De heer Goddeeris bracht op deze prijsuitreiking bijzondere hulde aan de persoon die als stichter
kan aanzien worden, namelijk de heer Dsinter Georges.
Om titels en andere prijzen vast te leggen werd er een vergadering te Tessenderlo (Hulst) belegd op
3/8/1958 zijnde de eerste algemene vergadering.
Medewerkers aan deze vergadering waren: het voltallig bestuur alsook volgende medewerkers:
Van St.-Denijs Beringen: de heren Christiaens Alfons, Cuyvers Albert, Claes Je f, Vandamme
Pierre,

Van St.-Joris Brelaar : Huygen Jef, Kimpen Jef, Meyen Léon, Ceunen Louis, Pereman Henri
Van St.-Antonius Geenhout: Bervoets Cyriel, Kenens Louis, Sas August, Meyen Jan, Verboven
Van St.-Lambertus Meelberg : Briers Maurice, Claes Theodoor, Convents Fernand, Smolders
Remy, Vanwetswinkel Frans, Berrevoets Gerard
Van St.-Franciscus Hulst: Alenteyns Louis, Engelen Edward, Verdickt Frans
Van St.-Joris Vorst: Heselmans L., Beyens

Van Tourmalet: Poel
Helaas zijn van deze schutters er reeds velen overleden.
Op deze vergadering werd een eerste reglement opgesteld, zodat ook de te verdienen prijzen per
ploeg en individueel vast kwamen te liggen.
Ieder jaar werden na de laatste verbondswedstrijd de prijzen uitgereikt in het lokaal van de
winnende ploeg.
Er werd een zilveren plaat voor de beste ploeg geschonken waar de naam van de gilde ingegraveerd
was. Spijtig genoeg vinden we dit gebruik niet meer temg, maar wel wordt er nu een flinke beker
ter herinnering geschonken.

(wordt vervolgd)
Louis Drees
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De burgemeester van Beringen, evenals de voorzitters van respectievelijk de
Federatie van Vlaamse Historische Schuttersgilden, van het Provinciaal
Hoofdbestuur en de verbondsvoorzitter van Beringen-Mijnstreek wensten
op hun beurt in hun toespraken de gilde Sint-Ludovicus Paalstraat nog een
lang leven en vele gezellige bijeenkomsten. Ook werden op deze viering
enkele trouwe schutters (50 jaar lid) voor hun verdienste gehuldigd. Hun
tentoonstelling over deze 50 jaren had zeker een aantrekkingskracht. Ze
werd daarom door vele genodigden druk bezocht.

Gehuldigd Lea Vandevenne

v.l.n.r. foto van in de beginjaren, oude foto's en affiches

Na het officiële gedeelte en de toespraken werd door de genodigden, het bestuur en alle leden
gefeest tot laat in de nacht. Op zaterdag 9 augustus waren de gilden van alle verbonden uitgenodigd
om zich wederom te meten op de klep. Het werd een gezellige schietwedstrijd, ook omdat iedere
schutter er een klein geschenkje als aandenken mocht ontvangen.
De geschiedenis van deze gilde is wat nu volgt:
In samenspraak met enkele vrienden die deelnamen aan een zanghaantjeswedstrijd in 1957, in café
Frans Vanmeert, werd een karabijnschuttersgilde opgericht.
Het gildeleven floreerde in die jaren op een zeer hoog peil. In Paal waren verschillende gilden
actief, zowel met karabijn alsook met boog. De nieuwe op te richte gilde, werd veroorzaakt door de
zeer strenge standregels van de St.-Jansgilde, ook in de nabijheid nog actief.
Volgende stichters kunnen vermeld worden: Louis Vanmeert - Clement Coenen - Ignatius Enkels Karel Carremans - Jozef Kenens - Gerard Vanmeert - Frans Vanmeert - Gerard Daniëls - Jozef
Renders.

De St.-Ludovicusgilde werd in januari 1958 gesticht. Tot doel werden een betere samenhorigheid,
en het verbeteren van de vriendschapsbanden gesteld.
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Ook had men tot doel deel te nemen aan optochten en wedstrijden die een socioculturele en
sportieve inslag hadden in het gewest, provincie, op nationaal en Europees vlak met de
schietdiscipline "staande wip".
Als patroonheilige werd St.-Ludovicus gekozen. Het lokaal met de eerste schietboom was uiteraard
bij het café van Frans Vanmeert gevestigd.
De eerste wip werd gezegend door de proost kapelaan Thoonen. Deze schietboom werd op de mijn
van Beringen aangekocht, de klep of vogel werd gemaakt door Felix Mondelaers in de smederij van
Felix Allenteyns.
Ook moesten de leden een wapen hebben. Dit werd aangekocht in Leuven bij wapenhandelaar De
Blieck voor de prijs van 4500 fr. De eerste kogel die de loop verliet werd afgeschoten op l mei
1958 tijdens het eerste koningsschieten. Dit is zeker als historische datum te noteren. Eerste koning
was Jules Vanmeert. De gilde sloot zich ook onmiddellijk aan bij het gewestelijk verbond BeringenMijn. Maar omdat reeds in dat jaar al vier wedstrijden achter de mg waren, konden de schutters
enkel meedoen, tijdens de resterende wedstrijden, voor de dagprijs. Vanaf 1959 mocht ook de
St.-Ludovicusgilde een verbondswedstrijd inrichten, om alzo deelname aan de verbondswedstrijden
te bekomen.

De eerste vlag werd in 1959 aangekocht, ingehaald en gezegend door pastoor Vliegen, die tevens
onze proost werd.

De eerste koningsbreuk werd zelfgemaakt door een bestuurslid uit een koperen plaat.
De ledenaanwas had een enorme bijval.
De samenhorigheid en de vriendschappelijke sfeer trok blijkbaar velen aan om gildelid te worden.
De eerste kampioenstitel werd behaald in het jaar 1960.
Ook werd er uitgekeken naar een stukje grond, waar we een eigen lokaal en de schietboom konden
plaatsen. Jawel een lapje grond werd eerst gehuurd, om dit later in 1968 definitief aan te kopen van
eigenaar Alfons Moons.

Tijdens de huurperiode in 1962
trokken enkele gildeleden naar het

[fifv^ff

Kiel te Antwerpen en kochten daar
noodwoningen, die gediend hadden
in de Tweede Wereldoorlog. Ze
werden afgebroken en vervoerd naar
de huidige locatie om daar als een
houten lokaal op te bouwen. Ook
besloot de gilde vzw te worden op
13 maart 1962.
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De St.-Ludovicusgilde (A-ploeg) boekte vele goede uitslagen. Zo werd ze in de beginjaren,
namelijk in 1963, 1964 en 1965, kampioen over drie opeenvolgende jaren, wat eigenlijk betekende
dat ze een eerste gewestelijke keizersploeg bezat.
Ook de B-ploeg boekte goede uitslagen, dus de jaren 1970-1980 waren de meest succesvolle.
Het stuk grond alwaar de houten barak op stond, werd eindelijk aangekocht van Alfons Moons in
1968.
Nu kon men beginnen aan een definitief en degelijk lokaal. Er werd gestart met de vernieuwing op
27 september 1975, en met eigen krachten werd het bestaande gebouw voltooid in 1977. Door het
vele gebruik, zowel van de vlag, als van de koningsbreuken, die sleet vertoonden, werd beslist de
vlag en het koningszilver te vernieuwen.
In 1977 werd een ketting met plaatjes, waarop de namen van de koningen gegraveerd stonden
aangekocht. In 1992 werd deze ketting vervangen door een kazuifel waarop zilveren plaatjes
aangebracht werden van alle koningen. Deze kazuifel alsook de
nieuwe vlag werden samen gewijd op het gildefeest. Onlangs werd
dit koningszilver ernstig gerenoveerd met steun van de Federatie
van Vlaamse Historische Schuttersgilden.
Bijzonder te vermelden zijn de twee behaalde titels: in 1989 werd
Corthout Godelieve Europees kampioen te Valkenburg (Nederland)
en in 1996 werd onze toenmalige koningin Jeanne Vanoppen op het
Nationaal Koningsschieten bekroond door de hoofdvogel neer te
halen.

Koningsgewaad met zilver

v.l.n.r. erevoorzitter, burgemeester, voorzitter

Koning en koningin (broer en zus Vandezande)
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SINT-SEBASTIAAN DILBEEK HEEFT EEN KEIZER.
Zaterdag 31 augustus 2008 was het een hoogdag voor de gilde van Dilbeek.
Wim Collijs had zich met Pinksteren voor de derde keer na mekaar tot koning geschoten. Dat was
een keizerstitel. Dit moest uiteraard gevierd worden. In alle stilte, zonder dat Wim hiervan iets wist,
werd afgesproken dit te vieren op zaterdag 31 augustus. Zijn echtgenote Dorine werd op de hoogte
gebracht dat zij deze datum diende vrij te houden.
Achter de mg van beiden om werd hun een passende gildekledij gemaakt. De meter, Solange De
Pauw, betaalde, als geschenk, de nieuwe stof en met de hulp van Danielle Tronquo maakten ze
beiden de nieuwe outfit. Solange maakte ook de nieuwe keizersbreuk.

Wim is reeds zestien jaar bij de gilde waarvan zes bij Dilbeek alwaar hij medeoprichter is. Hij is 42
jaar jong en een vaste waarde bij de schietingen. Zij hebben vier kinderen, waaronder een tweeling.
Zij zijn allemaal lid van de gilde en de kinderen maken deel uit van het trommelkorps.
De dag van de viering was het schitterend weer. Om 15u30 stipt werden ze thuis met een speciaal
versierde wagen afgehaald. Op de feestweide, mooi versierd met spandoek en vlaggen, werden ze
verwelkomd door de hoofdman. Hierna kregen ze een welkomstgroet van de vaandels en ons
trommelkorps.

De regionale tv was aanwezig en een delegatie
van de verschillende kranten.
Ook was onze schepen van cultuur, Willy
Segers, samen met de voorzitter van de
cultuurraad, André Van Overberge van de
partij. Na de toespraak van hoofdman Paul
Stoop werden de geschenken overhandigd.
Vooreerst dienden zij hun oude outfit te
vervangen door de nieuwe. Hierna werd de
koningsbreuk vervangen door de
keizersbreuk.
De aanwezige leden van de gilde uit SintBrixius-Rode en uit Haacht hadden eveneens
een geschenk mede.

En finaal was er een mooie bloemenmiker,
aangeboden door minister Bert Anciaux.
De feestviering werd afgesloten met een
kanjer van een receptie.
Een dag die in onze gilde zeker niet meer zal
vergeten worden.
Paul Stoop
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VRIENDSCHAPSBANDEN KONINKLIJKE HANDBOOGGILDE
ST.-JORIS BOEZINGE & KONINKLIJKE SCHUTTERIJ
ST.-SEBASTIAANSINT-HUIBRECHTS-LILLE
Toen de West-Vlaamse verbonden Veume-Ambacht en Zuid-Westland begin 2005 toetraden tot de
Federatie van Vlaamse Historische Schuttersgilden, hadden we in Boezinge nooit vermoed tot wat
dit kon leiden.
Met de steun van de FVHS was onsjubileumjaar "700 jaar Sint-Joris Boezinge" een heuglijk feit.
In 2005 en 2006 waren we er met enkelen van onze schuttersgilde bij op de gildedagen van Brugge
en Maaseik.
/

Daarna stond in 2007 de gildedag te leper op het programma. Samen met de gilden van Beselare
leper Sint-Sebastiaan, Popermge Sint-Joris en Stavele zetten we ons beste beentje voor zodat leper
2007 een memorabele gildedag zou worden.
Als extraatje viel halfweg mei 2007 volgende
vraag in onze brievenbus van een zekere Juul
Vrolix uit Neerpelt: "Op zondag 30 september

houdt de FVHS haar 6 gildedag bij jullie in
leper. Wellicht is dit initiatief bij u wel
bekend. Sinds jaren ben ik aangesloten bij de
St.-Sebastiaangilde van Sint-Huibrechts-Lille
(gemeente Neerpelt). In het verleden namen
we reeds enkele malen deel aan deze gildedag
en ook dit jaar leeft het idee om naar u toe te
gaan. Gezien de verre verplaatsing (± 2 2 5 km)
willen wij er dit jaar een weekend] e van
maken. Op zaterdag kunnen we dan enkele
toeristische plekken bezoeken en op zondag is er de gildedag. We denken hierbij zelfs aan een
verbroedering met een groep uit jullie regio. Die zou ons dan ook kunnen helpen met het
samenstellen van een programma en kan ons wellicht nuttige tips verlenen om ergens aan lowbudget prijzen te kunnen overnachten ".

De Boezingse koppen werden samen gestoken en we dachten al aan Boezingse gastgezinnen om die
paar Limburgers te slapen te leggen. Maar toch nog eens geïnformeerd met hoeveel ze van plan
waren om af te zakken naar de Westhoek. Oei, geen tien of twintig? maar zestig Lillenaars wilden

erbij zijn (uiteindelijk waren ze met 64).
Geen probleem? we zochten een mime ovemachtingsplaats in de buurt en vonden die aan
democratische prijzen te Woumen (Diksmuide), 15 km van Boezinge. Begin augustus kwam een
delegatie van Sint-Huibrechts-Lille ons bezoeken en van bij deze eerste vergadering zat de spirit er
in. Samen stelden we volgend programma op voor de verbroedering te Boezinge:
14-16u30 Bezoek aan Diksmuide (met gidsen Moetje en Votje Vanderjeugt van Boezinge).
17u Aankomst aan het schutterslokaal te Boezinge.
Kennismaking. Demonstratie boogschieten.

19

17u30 Broodjesmaaltijd verzorgd door de schutterij St.-Joris zowel voor hen alsook voor die
van Lille.
19u30 Vertrek naar leper om "The Last Post" te beleven aan de Menenpoort (5 km).

20u Stipt!!! Last Post.
20ul0 Temg naar Boezinge (stamcafé St.-Joris) voor de verbroederingsavond.
De avond zou geopend worden met een kort optreden van ons korps. Het optreden is
voorzien op de straat voor het café in T-shirt. De bedoeling is dat we enkele pittige
nummers brengen. Daarna een soort quiz- en spelavond.

OOu Vertrek naar Woumen voor een verdiende nachtrus (12 km).
Door de aangename sfeer, het hommelbier en het feit dat
ze op de gildedag de Last Post konden bijwonen, werd
het programma gewijzigd en werd na het bezoek aan de
staande wip en schutterskantine niet meer naar leper
getrokken.
Het avondprogramma werd ingezet met een demonstratie
van de dmmband in een voor die gelegenheid
verkeersvrije Bmgstraat. Onze erevoorzitter Daniel

Vandeputte (92 jaar jong) kwam ook eens een kijkje
nemen.

Daarna werd de verbroederingsavond verder gezet bij onze gildeleden
Annick en Erwin in café "Het Schippershuis". Het werd een avond vol
ambiance. Westhoekers probeerden Limburgs te spreken en wij trachten
hen onze taal van Bachten
de Kupe te doen spreken. De
Boezingse Sas Pils van onze
brouwer Leroy (tevens onze
ondervoorzitter) viel in de
smaak bij de Lillenaars.

1

Op de avond van de
gildedag te leper kwamen
FVHS-voorzitter Paul Stoop en enkele bestuursleden
de sfeer in Boezinge even opsnuiven. —i^^—^—IW;^Mr ^
Op zondagavond na de gildedag werden onze Lilse vrienden uitgewuifd te leper. Tijdens de

winterperiode was er af en toe contact en groeide stilaan het idee om in 2008 temg samen te komen.
Maar dan wel in Sint-HuibrechtsLille.
Lier en zijn gildedag waren niet te
combineren met een bezoek aan
Lille. Dus werden we uitgenodigd
voor een tweedaags bezoek het
eerste weekend van oktober 2008.

é^^Sf*^'
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Begin juli gingen de bestuurleden Camiel en Geert Vanderjeugt met hun echtgenotes nog enkele
dagen naar Limburg met op het programma een bezoek aan het OLS te Opoeteren en een
voorbereidend bezoek aan de Kompen te
St.-Huibrechts-Lille.

Met wat mailtjes over en weer lag dan tegen eind
augustus het programma voor onze trip naar SintHuibrechts-Lille tijdens het weekend van 4 en 5
oktober vast. We vonden dankzij Juul Vrolix een
schitterend logement in het Dommelhofte Neerpelt.
Op zaterdag 4 oktober reisden we van vroeg in de
morgen, een groep volwassenen met auto's en de

jongeren en +65-ers met de trein van het westen naar
het oosten van ons dierbaar Vlaanderen. Na het
middagmaal werden we omstreeks 14u verwacht in
"De Kompen". De verwelkoming gebeurde met de
gebruikelijke pollepel jenever door de koning en
koningin van de gilde. Er volgde daarna een
voorstelling van de Kompen en de schutterij met al
haar activiteiten, uitleg in verband met de zware
buks en demonstratie kogels laden, kogelgieten,
stekskes en stupkes zagen, verven,.. . en bezoek aan

de repetitiezolder.
Dan iedereen op de groepsfoto bij het
schuttersbeeldje voor het Kompengebouw. Dit

bronzen beeld (opgericht in 1995) illustreert een
schutter getooid in onze historische klederdracht.
Dit uniform is vervaardigd naar model van een 16
eeuwse Antwerpse burgerwacht. Bij de schutter werden de zware buks en de trommel geplaatst, 2

attributen die onafscheidelijk
verbonden zijn met onze schutterij.
Het beeld zou iets magisch hebben.
Als je over zijn hoofd streelt brengt
dit geluk.
Dan was het moment aangekomen om
te schieten met de windbuks en met
de zware buks. Er werd geschoten in
ploegen van 4 man, 2 schutters van
Lille met 2 schutters van Boezinge.

•^^.•.

Tegen de avond werden we vergast op
een lekkere broodmaaltijd. De

verbroedering werd ingezet met een quiz. Daarna werd gezongen en gezonde leute gemaakt.
Op zondag 5 oktober werd in de voormiddag de Lilse Molen bezocht. Rond de middag volgde nog
een bezoek aan de kasteelbrouwerij Ter Dolen te Helchteren (familie van onze Boezingse brouwers
Leroy). Daarna was het tijd om afscheid te nemen. Een weekend waar we nog lang van zullen
nagenieten.
Geert Vanderjeugt
Koninklijke Handbooggilde St.-Joris Boezinge
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HET ONTSTAAN VAN DE HANDBOOGGILDEN IN WESTVLAANDEREN
We merken op dat de meeste steden en dorpen al schutters hadden voor het ontstaan van de gilden.
Dit vinden we temg in menig afschrift van de keuren die door Philips de Goede werden
goedgekeurd. Wat ook opmerkelijk is, is dat er verschillende handboog- of Sint- Sebastiaansgilden
ontsproten zijn uit de St.-Jorisgilden die voetboogschutters waren. Ook duiken er overal
afgescheurde gilden op omstreeks 1830. Enkele van onze oudste gilden: leper 1302, Lo 1404,
Beselare 1428, Veume 1403, Nieuwpoort 1446, Vlamertinge 1467, Esen 1600, Staden 1701,
Geluveld 1830, Diksmuide, 1836, Oost-Vleteren 1839, Roesbmgge 1855, Woesten 1859, ...enz.
Enkele voorbeelden:

Boosschieten op staande wip (J os Desloovere)
We lezen b.v. dat het Sint-Sebastiaansgild van Kortrijk dat gesticht werd op 3 augustus 1423,
ontsproot uit de Sint-Jorisgilde die dateerde van 1323. Hun keure (Sint-Sebastiaansgild) werd
ondertekend door Philips de Goede, graaf van Vlaanderen, Hertog van Bourgondië. Doch we
kunnen in de geschiedenis van de stad lezen dat er voor de eerste maal gesproken werd over de

"SENTE SEBASTIAENSGULDE" in 1417.

Tentoonstellins drie frontsteden 1988 Nieuwpoort
In de geschiedenis van Nieuwpoort lezen we dat er "schutslieden" waren vanaf de stichting van de

stad in 1163. Op 19 juni 1446 krijgt de gilde haar privilegie van Philips de Goede. Dit was voor
Nieuwpoort een erkenning van een bestaande toestand waarbij tevens het gild in haar geheel
opgenomen werd als onderdeel van het leger, ter verdediging van de grensstad Nieuwpoort.
- de verdediging van de stad tegen de Engelsen in 1183
- in 1214 onder de Graaf van Portugal
- in 1385 onder Philips van Bourgondië (de Stoute) tegen de Engelsen
- onder Philips de Goede in 1440 en Keizer Maximiliaan I tegen de Fransen in 1489
- onder Albrecht en Isabella in 1600 tegen de Hollanders
- en in 1647 onder Filips IV van Spanje tegen de Fransen

Tentoonstellins drie frontsteden 1988 Diksmuide
Als we de geschiedenis van Diksmuide induiken, zien we dat er in
het begin van de 15 eeuw twee schuttersgilden zijn: Sint-Joris met
als wapen de voetboog ofkmisboog en het handbooggilde met SintSebastiaan als patroon. Later, met de liberalisering rond de jaren
1830, merken we voor het eerst de Willem Tell-gilden op. Deze
waren over het algemeen een scheuring van de SintSebastiaansgilden. Dit was bij nader inzien in ieder dorp of stad zo.
Het schuttersgilde Diksmuide Willem Teil ontstond in 1836. De
"zwartgoed" opkopers staken na 1830 hun liberaal-orangistische
sympathieën niet onder stoelen of banken.. Als liberaal voorman
van deze Diksmuidse coterie trad toen Pieter De Breyne-Peellaert
naar voor die, gesteund door zijn rijke zwager dhr. Woerts, in 1836
de burgemeesterssjerp verwierf.
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Het was diezelfde dr. Woerts die een wig dreef in de Sint- Sebastiaansgilde en op l september 1836
met zijn aanhang afscheurde en de "Vrijzinnige maatschappij Willem Teil" oprichtte met als

kenspreuk "VREYHEYD, ONAFHANKELIJKHEID, GESPAERZAEMHEYD". De gildebreuk
dateert van 1936 en is een replica van de oude breuk van voor de oorlog. Zij werd geschonken door
ere-ondervoorzitter Georges Verstraete. De zilveren schakel is samengesteld uit twintig
opengewerkte fragmenten, aldus een schakel vormend en onderling verbonden door twee kleine
ringen. Twee kleinere schakelfragmenten, smaller dan de anderen stellen Bourgondische vuurslagen
voor. De andere fragmenten hebben afwisselend volgende motieven: een markiezenkroon gedragen
door twee putti rustende op dolfijnen en een Amorbuste rijzend uit gebladerte omringd door een
Sint- Andrieskmis tussen vier Bourgondische vuurslagen. Het is onwaarschijnlijk dat deze schakels
bestemd waren voor gravermg van de namen der koningen. Het centrale schakelfragment bestaat uit
twee griffioenen die een schild flankeren. Dit centrale gedeelte is in feite een weergave van het
Gulden Vlies. Naar alle waarschijnlijkheid, moest het een verdwenen wapenschild voorstellen van
een ridder van de Orde van het Gulden Vlies die optrad als beschermer of als weldoener van het
gilde.

leper (1302) (tentoonstelling drie frontsteden 1988)
Op 31 maart 1399 worden de "Broeders vanden H. ende Edelen Rudder Sabastianus" door de
leperse stadsmagistraat erkend als gilde. Dat ze toen al een bewapende groep vormden staat vast. In
1382 namen ze deel aan de slag van West-Rozebeke onder de leiding van Jan Belle, Heer van
Boezinge. De taaie mythe van 1302 wordt door de historici niet bevestigd. In hun officiële aanvraag
tot erkening 1383 geven de leden van Sint-Sebastiaan zelf dit jaartal (1302) op als aanvangsdatum.
In 1446 kreeg het Gild een keure van Philips de Goede met talrijke voorrechten, die in 1480 door
Maximiliaan van Oostenrijk en Maria van Bourgondië bekrachtigd werd en in 1520 door Keizer
Karel.

Veiime 1403 (uit de geschiedenis van Veume)
, •< Als we de geschiedenis van Sint-Sebastiaan
Veurne bekijken, zien we dat er nog een rijk
archief bestaat, althans wat de documenten betreft
sinds de 16 eeuw. Het Sint -Sebastiaansgild
kende een grotere bloei dan de voetboogschutters
van Sint-Joris. De Sint- Sebastiaansgilde werd
zoals in de meeste gilden, als beschutter
(beschermer) gezien bij een vijandelijke aanval, en
bevorderde zichzelf later tot vredelievende gilde
met het organiseren van landjuwelen. De oorspronkelijke keure van stichting 1403, behoort
niet tot de het archief van het Gild. Het oudste
reglement dateert van 1654. Ook een register akten
van "aenveerding van gildenbroeders" van 20

juni 1680 tot 1749, en van 1802 tot op heden
bestaat nog. Zeven prijsboeken daterend vanaf
1772 ...
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Een citaat uit het oudste reglement:

Artikel 20
"Niemandt en sal vermohen drijncken, toeback te roocken binnen de doelen, soo langh men
schiet, ofte in de ghildecamer soo langhe de keerse brandt, op boete van...
Voor diegene die een pintje vooraf had gedronken, bedachten ze het volgende:

Artikel 21
"Niemandt mag en vermoghen te pissen uute de veynsters vande ghildecamer ofte door de selve
te spryngen op boete van".

Zoals ieder bestuurslid, was ook elk ander lid verplicht om de eed af te leggen. Dit geschiedde in
het gildelokaal of later, in 1794, op het stadhuis. De eed klonk als volgt.
Naam....... zweert en belooft een goede en getrouwe gildebroeder te zijn van de Sint -

Sebastiaansgilde de archiers houdende binnen Veume en onderdanig te zijn en te beschermen; de
hoofman, deken en de zorghers, enz. Dit komt uit het register der Resolutiën van 20 juni 1594. In
1807 komen we voor het eerst geschriften tegen van een "nieuwe stang of gaaiperse". Er werd
wekelijks op de "perse" geschoten op dinsdag- en donderdagnamiddag.

Ook sportief was de Veurnse Sint- Sebastiaasgilde een uitblinker.
In 1681 haalden ze de grote prijs binnen te Diksmuide en hetzelfde jaar nodigden zij al de SintSebastiaansgenootschappen van Vlaanderen uit voor een schietmg. Er namen 28 ploegen deel
waarvan drie uit Veume. Het tornooi duurde van 9 juni tot 21 juli. De hoofdprijs werd door Veurne
behaald, de tweede prijs door de Sint- Sebastiaansgilde van Diksmuide, de derde prijs was voor
Esen. De bevolking van Veume had een blijde indruk van dit feest, omdat het bijdroeg tot
vriendschap onder de deelnemende gilden. We zien dan ook verder in de geschriften, dat het volkse
karakter niets dan eenvoud en vriendschap ademt. Op 27 augustus 1786 was het weer feest bij de
handboogschutters van Veume. Eenendertig gilden namen deel en er waren 88 prijsvogels te
verschieten waarvan Diksmuide er achttien kon neerhalen. Wie de "eeregaaF kon schieten kreeg
300 Franse kronen. Later zien we de prijzen veranderen in zilverwerk.... We merken ook op net als
vandaag de dag, dat de Veumse schutters overal deelnamen aan één of ander landjuweel om hun
behendigheid te laten schitteren.
1422 Deelname aan het schietspel te Diksmuide.

1423 Landjuweel te IJperen
1439 De handboogschutters van Veume winnen de tweede prijs te Winoksbergen.
1446 Zij trekken naar Bmgge, waar zij twist krijgen met de gilde van Nieuwpoort, die hen zwaar
beledigt. Het bestuur van Veume vraagt aan de eed van de Bmgse Sint - Sebastiaansbroeders om
op te treden, die de Nieuwpoortnaars veroordeelt.
1450 Loo en Lombaardsijde bekronen de behendigheid van de handboogschutters van Veurne.

1460 Het gild wint de prijs te Steenkerke.
1463 Poperinge nodigt de Vlaamse schutters uit tot een prachtig schietspel. Veurne wint de eerste
prijs, een levend hert met een zilveren halsband.
In de 16 eeuw vinden we niks temg over deelnames aan andere schietfeesten, pas in 1615 is er nog
een melding van een verbroedering met Loo.
1689 Schieting te Merkem, Veume wint opnieuw een zilveren boog.
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1719 St.-Winoksbergen bekroont onze schutters met de eerste prijs: een zilveren SintSebastiaansbeeld.
Ook in Veume kon de boog niet altijd gespannen zijn. Nu en dan was er een vreugdefeest, banket,
spel of een andere activiteit om de vriendschap onder de leden te bevorderen. Ieder jaar in januari
werd Sint- Sebastiaan gevierd (St.-Sebastiaansdag). Op het patroonsfeest in 1700 hield men
's avonds een dansfeest en een ganzeknuppeling.
Daarop volgden de krakeschieting op halfvasten, de schieting naar de "cruydenkoecke", op
paasmaandag. In mei de koningschieting of "schieting voor de gaei van eer e". Tijdens de schieting
voor "de gaei van eere" werd er in 1642 goed getafeld. Een buffet van "147 pond rundvlees, zes
braadvarkens, vier hammen van samen 44 pond, vijf schapen, vier kalveren, 50 kiekens, 43 pond
boter, 16 pond kaas, elf tonnen bier, melk en room enz. verraden dat de schutters echte
Bourgondiërs waren.. ..Verder nam het gild ook deel aan de processiedagen en andere
plechtigheden. Als we de inventaris van het jaar 1731 inkijken, merken we dat de Veumse gilde een
pak prijzen bijeenhaalde, zoals drie zilveren bogen, "zilveren Sint- Sebastiaansbeeld", "een zilveren
halsband voor de koninginne", vlaggen, wimpels, een houten Sint- Sebastiaansbeeld enz.. Veel ging
verloren of werd geroofd. De Sint- Sebastiaansgilde is nog altijd actief. Maar net als bij de meeste
gilden is er door de jaren heen en na de oorlog nog weinig van het patrimonium overgebleven.
Zoals in veel gilden was er ook de overgang van de open wip naar de muitwippen. De staande wip
stond troosteloos ter hoogte van de werken aan het nieuwe rioolgemaal langs het kanaal Veume Nieuwpoort. Gelukkig kon men rekenen op de steun van "De Ware Vrienden van de Panne": na een
overeenkomst konden de schietingen die het gild van Veume organiseerde op hun terrein doorgaan.
In 1988 was er enig licht in de tunnel en algauw verrees de eerste muitwip op het sportpark, gelegen
langs de Noordstraat. Een tweede wip volgde al snel. In 2003 organiseerden ze het Nationaal
congres ter gelegenheid van hun 600-jarig bestaan... Het schuttersgild van Veurne presteert nog
altijd op hoog niveau zoals in de middeleeuwen. Ze wonnen de provinciale titel van de eerste sector
en haalden tweemaal het tornooi "schaal de spot" op hun palmares. Huidige voorzitter Marc
Vandooren en secretaris Johan Moraal, die van kindsbeen de schuttersmicrobe te pakken hebben en
mee verantwoordelijk waren voor deze titels, ziet men dan ook wekelijks verschijnen op één of
ander beschrijf.

Beselare 1428 ( Het Markhaat)
Ook in Beselare waren er al bedreven schutters omstreeks de jaren 1300. In de slag van WestRozebeke waar de Beselaarse schutters streden onder Filips van
Arte velde, sneuvelde: "Shotter Hannekin Dhosthove van
Beiselaere". Zoals overal was het voornaamste doel van het
schuttersgilde in de middeleeuwen krijgsmannen oefenen in
dienst van de dorpsheer, soldaten die in tijden van woelingen en
oorlogen ten strijde konden trekken. Vanaf het midden van de
zestiende eeuw kregen zij meer het karakter van nut en vermaak.
De handboog werd vervangen door het buskruit. We zien dat
door de jaren heen de schietingen evolueerden als vermaak op
feesten samen met toneelspelen door de gildebroeders. Het gild
was eveneens een eigen blazoen of schild toegekend. Ook het
gildevaantje, beter bekend als het bedevaartvaantje, werd ieder
jaar op het patroonfeest meegegeven aan de leden.
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De jaarlijkse kermis en schuttersfeesten, brachten tal van vreemde schutters/
jonge snaken schijverden in de strijd rond in de weide, om voor een cent of een sou sneukelgeld
de verschoten pijlen te weken en te rapen. Jeugdige deernen met zijden geperkt schortje, een
paar gebloemde kloefkens aan de voeten en een kroontje op het hoofd zorgden voor versiering in
de tente en voor 't beschink. De gildenknecht spelde bij de prijswinnaars een bloempje op. Die
geen vogel geschoten had en dus zonder bloempje het plein verliet, kreeg op de koop toe nog de
Beselaarse schimspreuk te horen: Hij gaat met de koeibelle naar huis!"
Oorlog 14-18
De meeste gilden zagen gans hun patrimonium verloren gaan in de jaren 14-18. Wat niet in de
oorlog bleef werd geplunderd door de Fransen. Veel bezittingen van de West-Vlaamse dorpen zitten
in het archief van Rijsel.. . Niettemin werd het patrimonium van leper veilig gesteld en is heden ten
dage in het museum van leper. De evolutie van de prijzen was ook duidelijk... In de meeste
gevallen waren in de jaren 1400 tot 1500 tonnen wijn de inzet van de prijsschietingen. Later kwam
het zilverwerk dat dan evolueerde naar tinnen schalen rond de jaren 1850. Nu is het gebruikelijk dat
er bij ieder feest ofjubilee een porseleinen kunstbord wordt vervaardigd, maar door de hoge
kostprijs verdwijnen ook deze gebruiken stilaan. Gelukkig zijn er ook nog de verzamelaars, die er
voor zorgen dat deze unieke stukken niet verloren gaan.
De eed van de gilden (bestuur)
De hoofdman: nu voorzitter.
De gouverneurs: vier tot zes.

De sorgers: wat overeenstemt met de huidige commissarissen.
De klerk.
De alferis of vaandeldrager.
De griffier.
De baljuw: was diegene die bij de jaarlijkse koningschieting als eerste de gaai raakte of een vleugel
afschoot. Hij had daardoor het recht om als ordehandhaver en inner van de boetes op te treden.
De knape: was de dienaar van het gebeuren.
De gildezot: droeg bij alle gelegenheden een narrenpak tot zelfs in de kerk, mocht iedereen "zijn"
waarheden zeggen in navolging van zijn voorbeelden of voorgangers.
In sommige gilden moest de koning voor een jaar in het bestuur zetelen.
Heden ten dage werden veel titels in de gilden aangepast tot de gebruikelijke termen als voorzitter
enz..

De doodschuld is ook een gegeven dat we overal terugvinden.
Veel tradities zijn dus in de loop der jaren verloren gegaan, de wapens die in West-Vlaanderen
gebruikt werden en nog altijd gehanteerd worden, zijn de handboog en de voetboog ofkmisboog.
Het grootste patrimonium vinden we met zijn rijkdom bij de Sint-Sebastiaansgilde van Bmgge.
Hans Van Bockstael
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15DE NATIONAAL KONINGGSSCHIETEN TE GENK
Zondag 5 oktober 2008: het weer stond in schril contrast met de vorige zondag waar wij te Lier
onder een stralende hemel van een prachtige gildedag getuige mochten zijn.
Gewapend met regenjassen en paraplu's stapten wij
's morgens de autobus op die ons van de parking
nabij het feestterrein naar de Heilig Hartkerk van
Winterslag bracht, alwaar om half tien de gildemis
begon. Het was een stijlvolle viering waarbij het
prachtige koor Lacker Cantate een belangrijke
inbreng had. Tijdens de viering werden symbolisch
de eretekens gewijd en ook vier verdienstelijke
leden gehuldigd. Niemand had er dan ook
problemen mee dat de viering uitliep tot goed
anderhalf uur, want buiten was het koud en nat door
de voortdurende regen en wind.

Toch maar de weergoden getrotseerd, werd de
optocht opgesteld en er werd niet te lang gewacht
om het startschot te geven. Onderweg werden wij
nog maar eens getrakteerd op een stevige bui. Op het
feestterrein aangekomen, werd er wijselijk besloten
om na het defilé voor de eretribune de stoet
onmiddellijk de tent in te loodsen. De warme soep
en koffie gingen dan ook vlot van de hand.
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Ondertussen werden de genodigden en de koningen verwacht op een keurige receptie met de nodige
drank en hapjes. De andere gildeleden en schutters deden zich tegoed aan het frietkraam zodat
iedereen er stevig opstond om tegen twee uur de
koningsschieting aan te vangen. Alle koningsparen
verzamelden aan de kantine en op de maat van de
Lommelse dmmband ging de kleine optocht naar de
schietstand.
Twee
voorronden
zouden

beslissen

welke 30
kandidaten

de eindstrijd
zouden
aangaan.

Zoals altijd
was het een
spannende

strijd en de
vraag "Valt
de vogel of

houdt hij het
nog even
vol?" was

niet uit de
lucht. Speculaties dat er nog enkele rake schoten moesten
gelost worden, waren dan ook veel gehoord.
Uiteindelijk was het Erik Ketelslegers, koning van SintBlasius Rijkhoven, die het fatale schot loste en de vogel van
zijn stokje deed tuimelen. Proficiat aan de nieuwe nationale

koning!
Verder werden er de ganse namiddag schietwedstrijden
gehouden in de verschillende disciplines zodat elkeen zijn
gading vond en het slechte weer even werd vergeten. In de
tent werd gezorgd voor de nodige ambiance door de zanger
en zangeres van dienst en door optredens van de Lommelse
drumband en het "zaet harmonieke Neet Schoen mer Hel"!
Tot slot van de namiddag werd de nieuwe koning gevierd en
werden de prijzen uitgedeeld aan de laureaten van de
verschillende wedstrijden.
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Het was een prachtig feest, mede dank zij de goede organisatie van het Verbond der Schuttersgilden
Genk.

Alleeu spijtig dat zij de grillen van de weergoden niet in de hand hadden.

Francais Van Noten

Foto's: Willy Louwet
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KARABUNSCHUTTERSGILDE ST.- JORIS VORST KAN ZICH IN

DE TOEKOMST EEN KONINKLIJKE GILDE NOEMEN
Hun 50-jarig bestaan werd gevierd op 19 en 20 september 2008, een tweedaagse. Op vrijdag 19
september werd er 's avonds een grote receptie
gegeven, waar ook hun kleine tentoonstelling plaats
had. Vele genodigde voorzitters brachten ook hun
wensen voor de toekomst over aan deze sportieve
gilde.
De voorzitter van hun eigen gilde trad als moderator
op en bracht als eerste ook zijn toespraak die de
geschiedenis van deze gilde juist en correct als
beschrijving weergaf.
Geachte genodigden,
geachte schutters en
schutsters, geachte

vrienden: Bij deze wil ik jullie allemaal van harte welkom heten op onze
receptie u aangeboden ter gelegenheid van ons 50-jarig bestaan. Ik ben
samen met al onze leden fier dat ik deze avond de eer en het genoegen
heb om in het kort het ontstaan van de St.-Jorisgilde te vertellen.
Op vraag van schrijnwerker Arthur Heselmans kwamen enkele mensen
uit de gemeente Klein-Vorst samen om de schutters vereniging te
stichten. Dergelijke verenigingen bestonden al in Beringen, Paal, HulstTessenderlo en in Lummen.

De leden van deze vereniging zullen de eerste bestuursleden worden van
de vereniging zijnde: Victor Beyens (biersteker), Arthur Heselmans
(schrijnwerker), Simon Heselmans (mijnwerker), Alfons Heselmans
(vrachtvoerder), Gerard Cuypers (mijnwerker), Kar el Cruysberghs
(kleermaker).
De gilde werd gesticht in februari 1958 en had tot doel de wapens enkel en alleen te gebruiken voor
een vreedzame ontspanning, om banden te smeden van onderlinge vriendschap en samenhorigheid.

Als patroonheilige ^v er d gekozen voor Sint-Joris.
St.-Joris is de patroonheilige van vele schuttersverenigingen. Hij stierf de marteldood in het jaar
303. Hij was een hardnekkige bevechter van het kwaad, waarvan ook de legende van St.-Joris en de
draak. Deze heilige wordt het meest vereerd in Engeland en Rusland een wordt door vele
aanroepen voor de vestiging van een ware wereldvrede.

De eerste schietboom was geplaatst op het landgoed van kasteel "MEERLAAR " te Klein- Vorst. Het
stamlokaal bevond zich ook op het kasteel. Enkele details over de eerste schietboom. Mijningenieur
Goddeeris beloofde het bovenste metalen gedeelte te leveren voor de schietboom. Het onderste
houten gedeelte werd aangekocht bij de gebroeders Beyens (houthandelaars) te Klein- Vorst. De
precieze datum van de oprichting van de schietboom wordt in ons gildeboek niet meegedeeld. Het
lidgeld werd vastgelegd op lOOfr. wat natuurlijk veel was, maar geld in het bakje, dat was de eerste
zorg. Er eerden twee karabijnen aangekocht van het merk WALTHER cal. .22 model K.K.S. LR in
Tongeren bij de heer Comté.
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Onze gilde was ook pres ent. Aldaar was er een pracht van een optocht waarin 175 gilden
opstapten. Na loting voor de schieüng was de St.-Joris gilde als 8 aan de beurt. De eerste schut
miste niet, de andere volgden en alzo wist onze gilde de "Eerste prijs " weg te kapen dit met 27/30
punten. In hetzelfde jaar werden we uitgeroepen tot sportlaureaat van het jaar in de gemeente
Klein-Vorst. Het 25-jarig bestaan werd ook gevierd in 1983.
Alzo verliep jaar najaar met wisselende successen tot in 1990. Er kwam een brief van de gemeente.
Alarm, want het einde van de gilde in Vorst was nakend. De gilde was opeens vergunningsplichtig
voor de gemeente. Dit hield in dat onze laatste wedstrijd op 25 en 26 mei 1991 te Vorst plaats had.
Schepencollege en burgemeester weigerden om nog toestemming te geven voor onze jaarlijks e
wedstrijden, dit zonder enige opgave van gegronde redenen. Daarop laat ook de familie Claes ons
weten, dat de gronden waaropude schietstanden gelegen waren, verkocht zouden worden als 6
bouwplaatsen. Na 23 jaar moesten we onze schietstanden afbouwen. Na verschillende vergeefse
pogingen in Klein-Vorst om opnieuw op een andere plaats te starten, hebben de gildeleden een
onderkomen gevonden bij een bevriende gilde, namelijk St.-Antonius Geenhout. Aldaar konden we
gebruik maken van hun schietbomen en locatie waarvoor eeuwige dank. Tot op heden loopt deze
samenwerking uitstekend, reeds 16 jaar, zodanig dat ook dit feest alhier plaats heeft; hartelijk dank.
De voorzitter Jean De Wit.
Na deze toespraak kwam de voorzitter van de Federatie Paul Stoop enkele woorden brengen over:

"WAT IS DE FEDERATIE VAN VLAAMSE HISTORISCHE SCHUTTERS GILDEN?"

Ook wist de voorzitter van het Provinciaal
Hoofdverbond Limburg enkele gegevens aan te
kondigen. Tenslotte hadden de ondervoorzitter
Beringen-Mijnstreek en de voorzitter van de gilden
van het Verbond Lummen het woord, die ook de
geschenken van alle gilden van Lummen en
Beringen-Mijnstreek overhandigden. Tot in de late
uurtjes werd er gefeest, met een natje en een
droogje.
Op zaterdag 20 september waren alle gilden die met
het geweer. 22LR overweg konden, uitgenodigd om
onderling zich nogmaals te meten in een
vriendenschieting voor een degelijke prijs.

LANG LEVE DE SINT-JORISGILDE.
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VERTELLINGEN RONDOM DE HANDBOOG
Deel III

Aan de hand van de oudste vondsten uit het althans door ons enigszins gekende meest primitieve
verleden, kunnen wij opmaken dat de mens, van in den beginne, steeds gezocht heeft naar een of
ander instrument, naar een of ander voorwerp om zich tegen zijn vijand te beschermen of om zich
van een hem aanvallend dier te ontdoen. Als werpinstrument gebruikte hij aanvankelijk vrij puntige
stenen; eerst zal hij ze gewoon geworpen hebben, maar toch zien wij al vrij vlug de slinger
verschijnen waarmee hij de stenen naar het hoofd van de vijand of naar de kop van het dier kon
slingeren. Ook zien wij op oeroude afbeeldingen in bepaalde rotsen, en dit over heel de wereld, hoe
de eerste mens gewoon een holle rietstengel gebruikte waarin hij vrij kleine, maar zeer scherp
gepunte steentjes stak die hij vervolgens wegblies in het gezicht van zijn tegenstander. Op die wijze
trachtte hij zijn superioriteit over zijn tegenstander te bewijzen. Zo leidden de holle rietstengels en
andere holle takken die men voldoende vond, tot de eerste moordwapens van de mens.
In de beroemde, in de Franse Dordogne gelegen grot
La Madeleine, die aan de oorsprong ligt van de
benaming van het Magdaleense tijdperk dat nu
ongeveer 15.000 jaar geleden een einde nam en
tevens ook het einde inluidde van het ijstijdperk, zien
wij hoe het bewerken van been en bot de mens er toe
bracht om de benodigdheden voor visvangst en jacht
te verfijnen. Wij zien de haq^oen en de kleine
werpspiesjes fijner en fijner en meteen ook
doeltreffender worden, maar toch vinden wij, zelfs in
de grotten van Lascaux niet, de boog weergegeven
worden, tenminste niet als het meest gebruikte wapen
voor de jacht. Het is maar in de neolithische periode
tussen de jaren 5.000 tot 2.500 voor Christus, dat er
een zeer grote evolutie plaatsvond in verband met het
vervaardigen van huishoudelijke
gebruiksvoorwerpen, maar ook met die van de jacht,
visvangst, van landbouwtuigen enz. Akkerbouw en
veeteelt werden in deze periode vrij algemeen en de
meer gesloten vormen van wonen in dorpen en kleine
steden verschenen in het toenmalige gekende Europa. Tussen vondsten uit deze periode in
Zwitserland, of onder paalwoningen in de Franse of Zwitserse Jura heeft men reeds mooie houten
beeldjes, bogen en pijlen temggevonden en dit in een vrij goed bewaarde staat.
Zowel in de Franse Aveyron- als in de Champagnestreek heeft men menselijke skeletten
temggevonden waarin nog heel duidelijk, in het scheenbeen of in de wervelkolom, sporen van
wonden teruggevonden zijn waarin nog afgebroken pijlpunten zichtbaar waren.
Aan de diepte van deze resten in het menselijk lichaam, kan men goed opmaken dat de pijlen zelf
door reeds vrij sterke bogen moeten zijn afgeschoten.
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De boogschutters uit het neolithisch tijdperk moeten reeds zeer bedreven geweest zijn in het maken
van pijlpunten uit silex, iets waar zoveel vondsten in meerdere Europese musea ons van overtuigen.
Tijdens het bronzen tijdperk - ca 2.000 jaar vóór Christus - brachten de volkeren van de oostkust
van Griekenland aan de Egeïsche Zee een echte doorbraak teweeg in het ontwikkelen van
offensieve wapens. Op Kreta werden er pijlpunten in metaal gemaakt, met opstaande punten en met
scherpe randen, die geweldig diep in het vlees konden doordringen en die nochtans slechts een
halve centimeter lang waren. Op het eiland Knossos heeft men er een heel depot van gevonden:

waarschijnlijk afkomstig uit een
militair arsenaal.
Van deze wapens in brons heeft men
er ook teruggevonden in het vroegere
Armoricain, wat nu het Franse
Bretagne is, maar ook op sommige
plaatsen in Spanje en Portugal. Er is

nr^

zeker heel veel verloren gegaan, al is
het maar door de oxidatie van het
brons in onze natte streken, iets waar

de silex speerpunten en stenen,
minder onderhevig aan zijn.
Sommigen uit onze schutterswereld
hebben zeker reeds de nog goed

bewaarde rotstekeningen bezocht in enkele grotten in Spanje, Portugal of in Noord-Afrika, maar
meer nog in Zuid-Frankrijk met als topper de overbekende grotten van Lascaux. Daar merken wij
boogschutters, weergegeven in bruine, rode of zwarte kleuren en reeds met een bepaalde
behendigheid en dit met verschillende technieken waarmee ze hun primitieve boog vasthouden.
Heel duidelijk is dit alles nog niet, daar de voorstellingen nog al te veel enkel met rechtlijnige
trekken worden weergegeven en waarbij de boog dikwijls een gewone voortzetting van de gestrekte
arm lijkt te zijn. De bogen zelf blijken toch reeds van elkaar verschillend: sommige hebben een
korte, andere een langere kromming. Weer andere lijken in het midden een soort inkerving te
hebben, daar waar nog andere exemplaren eerder een extra kromming vertonen. De vraag die zich
hier stelt, is natuurlijk de vraag naar de boog die nauwkeurig en historisch juist zou zijn
weergegeven; doch die vraag zal onopgelost blijven tot men daadwerkelijk een echt goed bewaard
fossiel van zulk een boog vinden zal. Nu kunnen wij enkel bewonderend kijken naar die toch wel
fijne tekeningen die ons reeds eeuwen weten te bekoren.
Op enkele van deze tekeningen draagt de boogschutter een pijlkoker: meestal bevat deze drie pijlen
waarvan een heel eenvoudig is, maar waarvan de twee overige reeds of een gespleten pijlveer of een
bladvormig pijlpunt hebben. Het is raar, maar soms krijgt men de indruk dat men met een eerder
averechtse boog te doen heeft, waarbij de schutter de boog recht houdt door hem aan de koord vast
te houden.

Het specifieke van de toenmalige boog, of het meest kenmerkende van enkele specifieke bogen uit
die tijd, zullen wij wellicht nooit meer te zien krijgen: maar ja, het woordje nooit, mag men nooit
gebruiken!
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Vermeldenswaardig is zeker ook dat men op die eeuwenoude rotstekeningen hier en daar een
schutter meent te herkennen "van het vrouwelijk schoon"!
Wat denkt u ervan, beste lezer: zou het, enkel voor dit laatste gegeven al niet de moeite lonen om
volgend jaar tijdens uw verlofperiode, eens af te zakken naar de wondermooie grotten in de Franse
Dordogne of in de Provence? Ik kan het u verzekeren: zulke bezoeken beklijven u voorjaren!
Wat dichterbij komend, zeker in de tijd, blijven wij nu - tot verwondering van velen
hoogstwaarschijnlijk - even stilstaan bij enkele passages uit het Oude Testament. Waarschijnlijk
hebben de meeste van onze schutsbroeders al wel eens epistels horen voorlezen waar het woord
"boog" of "pijl" in voorkomen, maar ja, een mens moet die zondagmorgen al héél wakker zijn, om
uiteindelijk die woorden in zich te laten doordringen. Doch wanneer wij ook maar even de
vindplaatsen van deze verwijzingen naar boog en pijl van naderbij bekijken, kunnen wij niet anders
dan tot het besluit komen dat, zeker bij de volkeren van westelijk Azië, de boog hun voornaamste
schietwapen was en dat zelfs hun goden er nu en dan niet voor terugschrokken dit wapen te
gebruiken.
In de periode van de grote patriarchen, of nog genoemd de aartsvaders, horen wij de stervende
Israël tot zijn zoon zeggen:
"Liever dan aan een van uw broeders, geef ik u mijn degen en mijn boog". En wanneer, een tijd
nadien, patriarch Isaïas de verlatenheid van het Syrische land beschrijft, zal hij er aan toevoegen dat
men "in deze woestenij van braambosjes en stekelige haagdoomstmiken, zich best zou wapenen
met boog en pijl". Tijdens het bewind van Asa, koning van Juda, was er reeds een aanzienlijk leger
van boogschutters. Sommige schutsbroeders herinneren zich zeker een of ander oude afbeelding
van Job op zijn mesthoop die, terwijl hij zich vloekend tot Jahweh wendde, plots een pijl
toegeschoten kreeg in zijn zijde. Mooi was ook de oude afbeelding waarop Jonathan, de meest
geliefde vriend bij uitstek van koning David, deze laatste zijn gewaad, zijn klederen en zijn boog
overhandigde: een bijzonderheid van de pijlen van deze boog was dat men deze nooit meer kon
terugtrekken uit de bebloede wonde bij de door een van deze pijlen getroffen krijger.
Tijdens de bloeiperiode van het Assyrische Rijk, ongeveer 1.100 jaar voor Christus, lieten de
koningen een boog achter zich meevoeren en dit als teken van hun gezag: wanneer de vazallen hun
eer aan de koning kwamen betuigen, werd de boog naast de koning gezet. In een ander boek van het
Oude Testament, namelijk in het Boek der Koningen, worden er vele oorlogen uitgevochten; zeer
velen hiervan bijna uitsluitend door boogschutters waarvan hun pijlen, zo staat het er vermeld, zéér,
zéér scherp konden zijn.
De boog was, in die tijd, weliswaar van hard, maar toch van buigzaam hout. Soms vindt men ook al
wel eens een verwijzing naar een boog uit brons. Het is dan niet te verwonderen dat de boog
toentertijd een symbool werd van "een goddelijke woedeuitbarsting waarbij de God of de Koning
meerdere woordpijlen afschoten naar hun toehoorders" of van "een verraderlijke houding".
Laat ons deze gegevens uit het Oude Testament nu maar afsluiten met de verwijzing naar het feit
dat er meermaals "in een fel gif doordrenkte pijlen" gebmikt werden om de vijand te doden. Ook nu
wordt er in vele landen nog tot deze praktijk een toevlucht genomen. De vraag is enkel: wat of wie
is er ondertussen niet geëvolueerd, de krijgskunde - of - de mens?
Wordt vervolgd.
Pater

Karel.
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LIER, GASTSTAD VOOR DE 7"e
GILDEDAG
"Waar de drie kronkelende Nethen een zilveren knoop leggen; waar plots het spekbuikige,
overvloedhoornige Brabant zich scheidt van 't mijmerend, magere Kempenland, daar is het."
Uit: "Schoon Lier" van Felix Timmermans
De laatste zondag van september vormt reeds een hele tijd de vaste datum van de jaarlijkse
Gildedag. Op deze dag wil de Federatie van Vlaamse Historische Schuttersgilden aan het grote
publiek tonen wat de gilden zijn en waarvoor zij staan.
Dit jaar was de Pallieterstad Lier gaststad voor onze 7 Gildedag. Een
waterzonnetje achter de bijwijlen dichte mist, begroette de eerste gilden
op hun tocht naar of bij hun aankomst in Lier.
Een eerste stop op het traject naar de Sint-Gummamskerk lag bij de
Stadsschouwburg Vredeberg, waar de inschrijvingen gebeurden en men
eventueel al een eerste natje en droogje kon nuttigen. Voor de meesten
ging het van daar verder naar de kerk, voor de genodigden wachtte nog
een kleine ontvangst op het stadhuis.
Even voor 10 uur (de zon was intussen al volop van de partij) werden de
genodigden aan het stadhuis afgehaald door het trommelkorps van de
Schutterij Sint-

Harlindis en Relindis
Ellikom. In stoet ging
het dan van op de
Markt naar de SintGummamskerk, waar

de genodigden
opgewacht werden door

*'»^^

^
.^^

pastoor Jan Verheyen
en pater Karel. De
viering werd
opgeluisterd door de Parochiale Koren van SintGummams en Heilig Kruis Lier, o.l.v. Marc

^ Boonen en door titularis-organist Christian Van
Looy.

Na de venvelkoming werd zoals steeds het gebed van de schutter gebeden en na het evangelie
werden nog een herinnerings schild]'e en -schotel
gezegend.

Ook nu weer was het geld van de omhaling bestemd voor
een goed doel. Enkele gildeleden van Sint-Jozef OudWinterslag verzorgden de collecte en stortten na afloop
het geld op een doek op een gildetrom. Daarna werd dit
doek dichtgeknoopt en overhandigd aan de priester.
Tromgeroffel begeleidde het tonen van de hostie en de
kelk tijdens de consecratie, terwijl tegelijk alle vaandels
groetten. Na de communie werd dan nog het traditionele
gebed tot de overleden gildebroeders gebeden.
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Op het einde van de viering volgde het slotwoord door de Federatievoorzitter en na de zending en
zegen verliet iedereen de kerk. De vaandeldragers
stelden zich aan weerszijden van de uitgang op en
vormden zo een erehaag waarlangs de aanwezigen
de kerk buiten gingen. Vervolgens begaf iedere gilde
zich naar het aan hen toegewezen volgnummer op
het Kardinaal Mercierplein naast de kerk, voor de
vorming van de optocht. Rond 11.15 uur schoot de
schutterij van Rotem, als naar gewoonte, de optocht

Al

op gang (dit is trouwens ook het moment waarop
iedereen zeker helemaal wakker is).

^

Met gezwinde pas ging het dan van aan de SintGummamskerk, via de Grote Markt, naar het
Zimmerplein en de Schapenkoppenstraat, waar de
optocht ontbonden werd. Toch wel opvallend was de
grote opkomst van toeschouwers langs het traject,
mogelijk zelfs meer dan in leper.
Onder het publiek ook nu weer een BV: Luk cTHeu, beter gekend als o.a. de
burgemeester uit FC De Kampioenen.
Na aankomst in de Schapenkoppenstraat, stelden de gilden zich op rond het
podium, waarna er nog toespraken volgden van Guido Van den Bogaert, schepen
voor toerisme van de stad
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'^^ ^lll<wtif i. -^K Lier en van paul Stoop,
^-.M":J
voorzitter van de

^.'^•f

Federatie. Tot slot

T^^^SF^^^^ ' ti A'0 A. t ^ speelde de Koninklijke
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Harmonie Leo XIII Lier,

die de optocht had
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begeleid, nog een stukje
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muziek, waarna de
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schutterij van Rotem met
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enkele kanonschoten het

^^ -^--:^^-- - ;:.' "--_——^T___JBjj^.«^-A^^ officiële gedeelte afsloot.

Daarna brachten de koningen hun
koningszilver en de vaandeldragers hun vaandel naar het paviljoen van de Zimmertoren.
Vervolgens was het dan tijd om de inwendige mens te versterken, zodat iedereen met een gevulde
maag het vrije namiddagprogramma kon afwerken.
Om 14.30u startten de demonstraties en werd de tentoonstelling geopend. In het paviljoen van de
Zimmertoren konden de bezoekers het gildezilver bewonderen, naast het atelier van Louis Zimmer
en de grote Wonderklok. Buiten aan het paviljoen stonden dan de verschillende gildevaandels
opgesteld.
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Op hetzelfde tijdstip startten ook de demonstraties vendelen en gildedansen. Als eerste trok de SintSebastiaansgilde Haacht het podium op voor hun
volksdansoptreden. Zij werden gevolgd door de
Gelmelzwaaiers uit Hoogstraten, die een wervelend
vendeloptreden ten beste gaven. Daarna zette de
twirlinggroep "The All Stars" uit Kinrooi haar
beste beentje voor met hun dansen.
Vervolgens waren het de Sint-Sebastiaansgilden
van Kampenhout en Wespelaar die hun kunnen op
volksdansgebied tentoon spreidden, onder
begeleiding van hun vaste muziekgroep "Bruers en
Zussen". De vendelgroep uit Dilbeek was, met hun
geslaagd vendeloptreden, de volgende in de rij
demonstraties. Zij werden gevolgd door de SintSebastiaansgilde van Schaffen, met een aantal
gekende volksdansen. De Mechelse Kolveniersgilde sloot af met enkele hofdansen.
Eveneens om 14.30u namen de demonstraties schieten een aanvang op de sportterreinen aan het
einde van de Schapenkoppenstraat. Heel de namiddag lang was er een grote belangstelling te

noteren. Iedereen kon proeven van handboogschieten op doel afliggende wip, kmisboogschieten of

luchtkarabijn op pluimpjes.
Omstreeks 16.45u was het dan tijd voor het
jaarlijkse gastoptreden, ditmaal van "De
Oelewappers" uit Lommel die er nog "een
goei lap" op gaven even voor het einde van
deze Gildedag.
Even voor 18 uur kwam Federatievoorzitter
Paul Stoop opnieuw het podium op, waarbij
hij met zijn slottoespraak deze zevende

Gildedag beëindigde. Alle aanwezige gilden
mochten vervolgens een herinneringsschotel
ophalen en hun vaandel en koningszilver
temghalen uit het paviljoen van de Zimmertoren. Daarna keerde iedereen weer huiswaarts, om
onderweg heel waarschijnlijk nog na te genieten van deze dag.
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Tot slot nog enkele cijfers: 610 gildeleden namen deel aan de boottocht op de Binnennete en 480
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gingen een kijkje nemen in de Sint-Margaritakerk (met tentoonstelling gratis toegankelijk voor
gildeleden in uniform) en het Begijnhof. Verder kwamen 822 bezoekers langs op de tentoonstelling
in de Zimmertoren en het paviljoen.
Na het grote succes van de 6 Gildedag te leper vorig jaar, leek het een moeilijke opgave om dit in
Lier te evenaren. Maar dankzij de inzet van vele mensen, zowel voor als achter de schermen, mogen
we zeker stellen dat de Gildedag in Lier zeker even geslaagd was.
Noteer alvast in je agenda: afspraak voor de 8KLC Gildedag op 27 september 2009 in Gent!
Davy Ickx
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MEDEDELINGEN
IN MEMORIAM MARCEL SNYDERS

^

Marcel Snyders was lid van schutterij Sint-Monulphus en Gondulphus 2 Maasmechelen. Hij is
overleden op 70-jarige leeftijd op 16 september 2008.
Een man als Marcel Snyders in enkele woorden herdenken is haast
een onmogelijke opdracht. Toch lijkt een woordje over een
gewaardeerd lid van onze schutterij en echte schuttersvriend niet
meer als op zijn plaats.

,^
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Al van bij de oprichting in 1959 was Marcel lid van de gilde en
heeft doorheen de jaren verschillende functies opgenomen, gaande
van geweerdrager, driemaal koning (1964, 1967 en 1988) tot
officier, bestuurslid en zelfs voorzitter. Hij had het schuttershart op
de juiste plaats. Wij zullen ons Marcel blijven herinneren als een
zeer gepassioneerd en toegewijd lid van onze schuttersgilde.

Hij was trots als hij met zijn schutterij erop uit kon trekken bij
talrijke schuttersfeesten. Hij genoot met volle teugen hiervan.
Marcel was een eenvoudige en hardwerkende man. Zo heeft hij zich vele jaren ingezet als
kogelmaker, wel duizenden kogels heeft hij gegoten en klaargemaakt. "Allééjoèngens, gèir moot
wael vérroèt wèirke hé! Nèèt te lang blieve treuzele! Waet gedoan iès, iès gedoan! " zei hij dikwijls.
Inderdaad met de voorraad kogels die we momenteel hebben, kunnen we nog wel een tijdje
verder... Maar zoals Marcel zei, "wèir moote wael vérroèt blieve wèirke!"

Marcel ging er trouwens ook prat op dat niemand zo snel (en ook nog volgens de regels van de
kunst) kogels kon gieten als hijzelf. Dat competitieve, het altijd maar beter te willen doen, de
snelste, de beste willen zijn, was een typisch karaktertrekje van Marcel.
Wie kent er niet zijn vaak op ongeloof onthaalde verhalen dat hij bijvoorbeeld de dikste konijnen
van heel Limburg en omstreken had geslacht, de grootste krop sla en de dikste prei in zijn moestuin
had gekweekt, of dat hij een geweldige visvangst had gedaan?
Dat was zijn manier om de anderen (en zeker de jeugd) te motiveren en te stimuleren om het beste
van zichzelf te geven. Als hij goed op dreef was dan sprankelden zijn ondeugende twinkelende
oogjes en zorgde hij steevast voor leven in de brouwerij. Wanneer hij bijvoorbeeld begon met: "Hoe
is het mijn schat.. . van een ander?", dan wist je al hoe laat het was.
Als schutter behoorde Marcel zonder twijfel tot de beste schutters van zijn generatie. Hij heeft dan
ook op de schietwedstrijden zowat alles gewonnen dat er te winnen viel en dit zowel individueel als
in ploegverband waarbij hij al snel uitgroeide tot de vaste achterop schut. Zijn schietprestaties als
achterop schut zijn tot op heden in onze schutterij ongeëvenaard.
We zullen Marcel in ons midden missen. Hij was ook een echt familiemens. Zijn kinderen en
kleinkinderen lagen hem nauw aan het hart. Dat gold ook voor alle mensen die hij ontmoette. Wie
hem nog van voor zijn ziekteperiode heeft gekend, zal beamen dat je gemakkelijk met hem aan de
praat kon geraken en zijn belangstelling ging ook uit naar wat ander te vertellen had en dat maakte
hem tot een geliefd persoon.
We wensen de familie veel sterkte en kracht toe bij het verwerken van dit gemis.
Marcel, bedankt voor alles wat je gedaan hebt, rust nu maar in vrede.
Emiel Soetens
Voorzitter St.-Monulphus & Gondulphus 2 Maasmechelen.
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"U twijfelt over uw verzekering?
Vraag inlichtingen aan onze Federatie.
Wij bieden u een verzekering aan.
Goedkoop^ zeer weinig administratie en volledig p?
Inlichtingen op het telefoonnummer 089 70 29 50
of op de website www.vlaamseschuttersgilden.be

De EGS, Europese Gemeenschap voor (Historische) Schuttersgilden, is de
overkoepelende organisatie van alle schuttersgilden in Europa. Het is de

16de

spreekbuis van 25 federaties en bonden uit 12 verschillende landen. In dit
verband zijn er ruim 3000 verenigingen bijeengebracht met een achterban van

te

meer dan 6 miljoen gildebroeders en -zusters.
^
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Indachtig de leuze van de Nederlandse Schuttersgilden "Voor God, Koning en
Vaderland" ontmoeten de Europese Schuttersgilden elkaar tijdens toernooien.
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Het hoogtepunt is het EST, het Europees Schutterstreffen, waar in een
sportieve strijd wordt beslist wie de koning van de Europese schutters is.

^

In 2009 valt de eer Kinrooi te beurt, om dit feestelijk toernooi te organiseren.
Allen aanwezig op 28-29 en 30 augustus 2009.

28-29-30

augustus 2009

ST.-ELISABETH STOKKEM WINT DAMESSCHUTTERSFEEST.

Een drietal dames van de schutterij St.-Elisabeth Stokkem wonnen
het Limburgs Dames Schuttersfeest (LDS) in Beek. De

.^.

organiserende schuttersgilde van Beek mocht niet meedingen maar
is vastberaden om in 2009 de stunt van de dames van Stokkem
over te doen. Zij waren immers in 2007 inrichters wegens winst in
2006.
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SCHUTTERSGILDE SINT-ANNA VOORSHOVEN HOUDT ER
MEE OP.
De geschiedenis van de Schutterij St.-Anna gaat terug tot het jaar 1638. In 1948 werd ze na een
pauze tijdens de Tweede Wereldoorlog heropgestart. Nu zal de schutterij ophouden met alle
activiteiten en hun patrimonium (koningszilver, sabel, vlag) overdragen aan de Culturele Kring
Wotra. Deze vereniging beschikte wel over een groot palmares, zeker wat de prijzen op het OLS
betrof.

GOED OM WETEN:
Op de dag dat de Federatie van Vlaamse Historische Gilden hun
gildedag vierden te Lier was het echtpaar Willy Willems en vrouwtje
Marie-Louise 45 jaar gehuwd. Een gildebroeder moet familiaal zo
een feest missen als hij zijn plichten in de gilden wil volbrengen.
Willy is namelijk onze penningmeester en tevens voorzitter van de
commissie vorming en feestelijkheden. Alle gilden wensen beide
veel geluk en nog vele jaren samen. Op naar de 50, zo klinkt de
leuze.

Om beide geluk te wensen, hun adres is:

Willy Willems, Heiveld 2 te 3980 Tessenderlo
* * * *

Vele gildebroeders en/of gildezusters zullen Solange (vrouwtje van voorzitter van FVHS) wellicht
hard benijden, want zij presteerde wat menig OLS-schutter niet vermag. Ze schoot op het Nationaal
Konings schieten te Genk met een schot liefst ±15 blokskes van de hark.
Bewijs onderstaande foto's:
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INHOUDSTABEL:
Blz. 3 - Woordje van de voorzitter
Blz. 4 - Brief van de redactie
Blz. 5 - St.-Monulphus en Gondulphus 2 Maasmechelen pakt grote

buit op OLS 2008 te Opoeteren
Blz. 7 - Het Verbond Beringen-Mijnstreek 50 jaar jong
Blz. 14 - Sint-Ludovicus Paalstraat viert haar 50-jarig bestaan
Blz. 18 - Sint-Sebastiaan Dilbeek heeft een keizer
Blz. 19 - Vriendschapsbanden Kon. Handbooggilde St.-Joris Boesinge en
Kon. Schutterij St.-Sebastiaan St.-Huibrechts-Lille
Blz. 22 - Het ontstaan van de handbooggilden in West-Vlaanderen
Blz. 27 - 15 Nationaal Koningsschieten te Genk
Blz. 30 - Karabijnschuttersgilde St.-Joris Vorst kan zich een Koninklijke gilde
noemen

Blz. 33 - Vertellingen rondom de handboog deel III
Blz. 36 - Lier, gaststad voor de 7 gildedag
Blz. 40 - Mededelingen

MEDEWERKERS
Paul Stoop - Pater Karel De Wilde - Emiel Soetens - Jacky Verheyen - Louis Drees - Geert
Vanderjeugt - Hans Van Bockstael - Fran^ois Van Noten - Davy Ickx - Davy Versleegers.

FOTO'S
Willy Louwet - Jacky Verheyen - Geert Vanderjeugt

Davy Ickx - Louis Drees.

Tijdschrift verschijnt driemaal jaarlijks
Abonnementsprijzen voor 2008
Binnenland € 9

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

Breeërsteenweg 394, B 3640 Kinrooi; IBAN: BE 7350 011 l 5282, BIC: KREB BE BB
Abonnement dient vooraf betaald en kan elk moment ingaan met voortzetting, mits een opzeg van
drie maanden voor verstrijken van huidig abonnement.

Wij wensen alle lezers en sympathisanten een welgemeende
vrolijke Kerstmis en een voorspoedig Nieuwjaar.
Veel vreugde, een goede gezondheid en een vruchtbaar 2009.
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