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West - Vlaanderen

WOORDJE VAN DE VOORZITTER
Op het ogenblik dat ons tijdschrift verschijnt, wordt er in onze Federatie diep nagedacht over en gewerkt
aan onze toekomst.

Op het einde van 2011, volgend jaar dus, vervalt onze erkenning en
uiteraard hiermede ook onze subsidie.
Dit betekent niet het einde van de Federatie. Maar we zullen wel
ons best moeten doen om degelijke beleidsplannen te maken.
We zullen ons zeker moeten schikken naar het nieuwe concept dat
wordt opgelegd van hogerhand.
Met andere woorden: er zal meer samenwerking moeten gebeuren
tussen andere bestaande culturele koepels en er zal op een andere
manier worden gesubsidieerd.
Hoe dit allemaal in de praktijk zal gebeuren, moet nog blijken uit
voorziene vergaderingen, studies en begeleiding van Faro, ons
Vlaams steunpunt voor het cultureel leven. Waar we wel op staan,
is de eigenheid van de Vlaamse historische schuttersgilden.
Weinige organisaties hebben zo een rijk verleden en kunnen blikken
op zo een culturele schat aan tradities, musea, oude voorwerpen,

geschriften, volksdansen, vendeliers, trommelkorpsen en
dmmbands.
We weten het ook. We schieten met pijl en boog en ook met andere wapens.
Dit is een overblijfsel uit het verleden waar destijds wapens nodig waren ter verdediging.
Gelukkig is dit vandaag een spel geworden dat belangrijk is om mensen samen te brengen, hen te
vermaken en hen de gelegenheid te geven de gildecultuur en -geschiedenis te leren kennen en te
waarderen.

De gilden hebben destijds meegewerkt aan de geschiedenis in Vlaanderen.
Ze hebben deze mee helpen beïnvloeden en maken.
Ze hebben oorlogen en revoluties overleefd.
Vandaag zijn we officieel erkend. We zijn gemachtigd een sportschutterslicentie uit te schrijven en we
zijn geaccrediteerd door Unesco. Dit laten we niet vallen.
We zullen ons daarom schikken en medewerken aan de nieuwe regels, opdat onze Federatie hier in de
toekomst nog sterker en beter mag uitkomen.
Dank aan al onze medewerkers die zich hiervoor volledig inzetten.
Paul Stoop

WOORDJE VAN DE HOOFDREDACTEUR

Ons nieuwe gildejaar is wederom begonnen en velen zijn reeds aan hun vermakelijke hobby bezig.
Onze redactie heeft ook eventjes uitgerust, maar zal ook opnieuw in actie
schieten om uw tijdschrift te kunnen bezorgen, misschien met wat
vertraging, maar toch weer met volle overgave.

De tijd staat niet stil en ik denk dat ik dit tijdschrift reeds gedurende 9
jaren aan het verzorgen ben. Een hele tijd en ik voel het. De ijver en de
goesting om altijd klaar te staan en aan de computer te zitten, beginnen
stilaan te verslappen. Soms denk ik temg aan dat spreekwoord dat zegt:
"Er is een tijd van komen en gaan". Dit wil nu niet zeggen dat ik
plotseling zal stoppen en uw het vertrouwde tijdschrift niet meer wil
bezorgen. Maar toch wordt het omwille van de ouderdom stilaan tijd deze
fakkel door te geven.
Beste gildebroeders en gildezusters, ik doe een oproep aan allen, om mee
te werken aan iets moois, zoals dit tijdschrift. Spreek met uw voorzitter en
deze zal dit op zijn beurt aan de directieraad doorgeven. De huidige redactieploeg zal ieder die wil komen
meewerken, van harte verwelkomen.

Vanaf 2011 zal er zeker een andere wind door onze culturele organisatie waaien. Misschien ook het sein
om deze taak aan iemand anders over te laten.
Genoeg hierover, ik ben bereid dit jaar nog door te werken, ons tijdschrift nog samen te stellen en u allen
dit te bezorgen. Doch alleen kan zoiets niet tot stand komen. We blijven daarom ook hopen dat de
noodzakelijke teksten op tijd binnenstromen. Ik dank nu reeds alle tekstschrijvers voor hun bijdragen,
maar hoop tevens dat er voor dit jaar zeker nog talrijke teksten zullen binnenkomen.
De redactieraad zal in de toekomst instaan om het boekje mooi en fraai te houden.
De hoofdredacteur
Louis Drees

FEESTELIJKE ONTMOETINGSDAG l O-JARIG BESTAAN VAN DE
FEDERATIE
10 jaar geleden werden de eerste stappen gezet voor de oprichting van de Federatie van Vlaamse
Historische Schuttersgilden. Gelegenheid dus om alle medewerkers van de raad van bestuur en de vele
commissies die de Federatie ondertussen rijk is, eens samen te brengen. Deze ontmoetmgsdag vond plaats
op 21 november 2009 in het Interdiocesaan Parochiaal Centrum te Mechelen. Vanaf half twee werden de
genodigden verwelkomd. Alvorens het officiële gedeelte te starten om 14 uur, werden de partners
weggestuurd, want voor hen was er een nevenprogramma voorzien. Zij brachten een bezoek aan de
Koninklijke Manufactuur De Wit die zich bezighoudt met het weven en restaureren van antieke
wandtapijten. Het bezoek loonde de moeite, want alle deelneemsters keerden enthousiast temg.
De namiddag werd geopend met een venvelkoming van de voorzitter
Paul Stoop die een kort historisch overzicht gaf van de Federatie:
beginnend met de perikelen rond de oprichting als v.z.w. en de erkenning
door het ministerie van cultuur, de toetreding van verschillende
verbonden en de bijbehorende groeipijnen, de uitgave van ons tijdschrift
en de oprichting van diverse commissies, om zeker de organisatie van
reeds 9 gildedagen niet te vergeten. Verder was er de oprichting van de
verschillende regio's met de hoop dat weldra ook Oost-Vlaanderen zal
toetreden en recentelijk de tijdelijke commissie die de uitgave van een
dvd mogelijk maakte. Als grootste avontuur noemde hij alle perikelen die
er geweest zijn rond de sportschutterslicentie. Hij dankte dan ook alle
leden van de raad van bestuur, de medewerkers in de verschillende
commissies en de regiobesturen. Zonder al deze mensen was dat allemaal
niet mogelijk geweest. Maar wat hij nog veel belangrijker vond, is dat het
aantal medewerkers nog steeds uitbreidt en vooral, dat er een echte
vriendschapsband is ontstaan tussen al deze leden. De blijvende
motivatie, alertheid en steun aan elkaar zijn dan ook een garantie voor de
toekomst.

Daarna was het de beurt aan de regiovoorzitters om hun regio even aan de anderen voor te stellen. Als
eerste kwam Jan Severyns, voorzitter van het Land van Ryen, aan de beurt. Aan de hand van een

Regiovoorzitters in volgorde van vemoeming

presentatie verschafte hij uitleg waarom de regio Antwerpen en Vlaams-Brabant die naam had gekozen.
Hij gaf een overzicht van de verschillende gilden die deel uitmaken van het Land van Ryen en benadrukte
de grote verscheidenheid van de verschillende gilden.

Tweede in de rij was Peter Ressen, voorzitter van het Land van de Bockeryder, die ons in het kort
vertelde over de bokkenrijders die destijds Limburg onveilig maakten en de schutterijen die de
boerderijen en dorpsgemeenschappen moesten bewaken tegen deze gure figuren. Verder gaf hij een
overzicht van de verwezenlijkingen van hun regio, waar de beslommeringen omtrent de wapenwet wel
een van de voornaamste was en nog steeds is. Als laatste was het de beurt aan Hans Van Bockstael die de
West-Vlaamse regio Schild en Vriend kwam voorstellen en de moeilijkheden benadrukte die zij kennen
in hun streek om nieuwe gilden te laten aansluiten. De schuttersverenigingen
zijn er talrijk aanwezig, maar de nadruk ligt er meer op het sportgebeuren
dan op het culturele.
Alvorens een korte rustpauze in te lassen, bracht hoofdman Jef Servaes van
de Sint-Jorisgilde van Hoogstraten een prachtige presentatie over wat
Hoogstraten ons op de 9 gildedag in september 2010 te bieden heeft.
Na de koffie was het de beurt aan
gastspreker dr. Rob Belemans, medewerker
van FARO, die ons via verdwenen
vlindersoorten naar verdwenen talen leidde
om uiteindelijk een link te leggen tussen de
diversiteit van talen en de diversiteit van de
schutterijen en schuttersgilden. Zowel de
JefServaes talen als onze schuttersgilden zijn een
belangrijk onderdeel van het culturele erfgoed van de ingeperkte
plaatselijke gemeenschap tot een geglobaliseerde wereld.
Ondertussen waren de partners temg van hun uitstap en werd de dvd
over de schuttersgilden voorgesteld. Gedurende 25 minuten werd
geboeid toegekeken naar deze prachtige documentaire. Na nog enkele
kleine aanpassingen zal deze begin volgend jaar verspreid worden onder
de gilden, zodat hij een bruikbaar instrument wordt voor de promotie
van onze gilden.

Als afsluiter van de dag werd er nog een democratisch avondmaal
aangeboden aan de deelnemers. Een aangename namiddag was voorbij
en iedereen keerde tevreden temg, tevreden vooral om de gildebroeders
Rob Belemans

van de andere regio's te kunnen ontmoeten en te beseffen dat de gilde niet enkel onze eigen vereniging of
verbond is, maar dat er nog zo veel daarbuiten bestaat dat wij niet kennen.

Francais Van Noten
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Bovendien moeten alle beslissingen betreffende de toetreding, uittreding of afsluiting van leden door
toedoen van de raad van bestuur in dat register worden ingeschreven binnen de acht dagen nadat hij van
de beslissing in kennis is gesteld". Bovendien legt de Wet, houdende diverse bepalingen een
bijkomende plicht op voor de vereniging en: "De verenigingen
moeten, bij mondeling of schriftelijk verzoek, aan de
overheden, de administraties en de diensten, met inbegrip van
de parketten, de griffies en de leden van de hoven, de
rechtbanken en alle rechtscolleges en de daartoe wettelijke
gemachtigde ambtenaren, onverwijld toegang verlenen tot het
register van de leden en deze instanties bovendien de
afschriften of uittreksels uit dit register verstrekken welke zij
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nodig achten ". Het blijft dus in het kader van een zorgvuldig
bestuur van het grootste belang dat het ledenregister te allen
tijde up-to-date blijft! Het zou verkeerd zijn nu minder aandacht te gaan besteden aan de opmaak en
aanpassingen van het ledenregister!
2) Ingeval van benoeming of ambtsbeëindiging van de raad van bestuur, het dagelijks bestuur, de
personen gemachtigd de verenigingen te vertegenwoordigen en de commissarissen, dient u deze
gewijzigde situatie neer te leggen en te laten publiceren. Ingeval het een rechtspersoon betreft, dient u
volgende gegevens mee te delen: hun naam, hun rechtsvorm, hun zeteladres en hun btwidentificatienummer. In plaats van het btw-nummer moet nu het ondememingsnummer worden
meegedeeld omdat niet elke vzw een btw-nummer heeft, maar wel een ondememingsnummer

3) Een laatste wijziging betreft de oproeping tot de
algemene vergadering. De wet bepaalde dat de
oproepingsbrief diende vergezeld te worden van de
agenda. De term oproepingsbrief wordt nu
gewijzigd door 'oproeping' zonder meer, met als
reden dat hierdoor nu tevens andere
communicatiemiddelen (voornamelijk e-mail) dan
een brief mogelijk zijn. Strikt gezien maakt deze
wijziging nu ook een mondelinge oproeping
mogelijk. Dit is evenwel ten zeerste af te raden. Het
bewijs van de oproeping is dan immers moeilijk te
leveren. In de Franse versie van de wet bestond dit
probleem niet, nu is dit tevens opgelost in de Nederlandstalige versie.

Bewaartermiin boekhoudkundise stukken (voor vzw's)
In de nieuwe vzw-wetgeving stond vermeld dat alle boekhoudkundige documenten van vzw-verenigingen
gedurende 10 jaar dienden bijgehouden te worden. Vorig jaar wijzigde de wet, deze termijn voor grote en
hele grote vzw's naar 7 jaar. Bij K.B. van 27 september 2009 is nu ook de bewaartermijn voor kleine
vzw's gewijzigd van 10 naar 7 jaar. In het bewuste K.B. lezen we het volgende:

Art. 3 §4: het originele dagboek gehouden door middel van ingebonden en ingenaaide registers moet
gedurende zeven jaar worden bewaard te rekenen vanaf l januari van het jaar volgend op de afsluiting
ervan. Indien het dagboek wordt gehouden door middel van geïnformatiseerde systemen, moet de voor
het bewaren gebruikte drager de onveranderlijkheid en de toegankelijkheid van de gegevens die erin
geregistreerd zijn verzekeren gedurende de volledige bewaringstermijn, opgelegd in het vorige lid.
Art. 4: Elke boeking geschiedt aan de hand van een gedagtekend verantwoordingsstuk, waarnaar zij
moeten verwijzen. De originele verantwoordingsstukken of een afschrift ervan worden methodisch
opgeborgen en zeven jaar bewaard, in origineel of in afschrift. Stukken die niet strekken tot bewijs jegens
derden, worden drie jaar bewaard.
We geven de niet-vzw's m.a.w. de feitelijke verenigingen de raad zich eveneens aan deze regels te
houden, aangezien ook zij door de belastingdiensten kunnen aangeschreven worden om 'financiële
inlichtingen' in te dienen.
Gerechtelijke ontbindingen van vzw's komen eraan, maar zijn te vermijden
Het niet neerleggen van de jaarrekening gedurende drie opeenvolgende boekjaren is een wettelijke grond
tot ontbinding van een vzw. Op basis hiervan zal het probleem van de 'slapende vzw's' worden
aangepakt, maar zullen ook de nalatige bestuurders van een vzw worden getroffen.
De vordering tot ontbinding kan worden ingesteld na het verstrijken van een termijn van dertien maanden,
te rekenen van de afsluiting van het derde boekjaar.
vzw's, opgericht vóór 1/1/2004, dienden in 2007 voor het eerst hun jaarrekening neer te leggen over de
resultaten van het boekjaar 2006. De vzw komt in aanmerking voor een gerechtelijke ontbinding als zij
gedurende drie opeenvolgende boekjaren (2006, 2007 en 2008) nalaat een neerlegging te doen. Het laatste
boekjaar sloot af op 31/12/2008, dus kan de vordering 13 maanden later worden ingeleid, met andere
woorden vanaf 1/2/2010. Er wordt aangenomen dat het gerechtelijk openbaar ministerie van deze
mogelijkheid gretig gebruik zal maken. Na de inleiding van de vordering kan de vzw alsnog op een
manier ontsnappen: als alle ontbrekende jaarrekeningen worden neergelegd vooraleer de debatten in
rechte worden gesloten, kan de vzw niet op gerechtelijke wijze worden ontbonden, vzw's die nog geen
jaarrekeningen hebben neergelegd, dienen zich dus dringend op dit punt in orde te stellen!! !

Willy Willems

DE JONGE SCHUTTERIJ MAASMECHELEN ACTIEF
Beste schuttersvrienden en familie,
Namens het bestuur van De Jonge Schutterij mag ik jullie vandaag
weer hartelijk welkom heten op ons jaarlijks kerstfeestje. De
periode van kerst- en eindejaarsfeesten is voor vele mensen
aanleiding om nog eens terug te blikken op het afgelopen jaar en
de balans op te maken.
Voor onze schutterij meen ik te mogen stellen dat 2009 een
succesvol jaar is geweest.

Op het vlak van schieten hebben we het alleszins beter gedaan
zowel collectief als individueel, dan vorig jaar. Maar dat we toch
beter moeten kunnen, hoeft verder geen betoog ... zeker gezien de

reputatie die onze schutterij op vlak van schieten al die jaren heeft
verworven.

Wat me het voorbije jaar het meest heeft verwonderd zijn de
glansrijke prestaties van onze schutterij op de talloze
nevenwedstrijden. Betreffende deze prestaties mogen we toch wel
spreken van een "positieve" trendbreuk in onze schutterij. In de
bestaansgeschiedenis van onze schutterij is het nog nooit eerder
gebeurd dat we zowel op individueel als collectief vlak tijdens de
bondsfeesten, het LDS en ja zelfs op het OLS aan andere
schutterijen het nakijken hebben gegeven. Hier mogen we terecht
fier op zijn. Ik wens iedereen voor deze prestaties alvast van harte
proficiat!
Hier komen we straks zeker nog op temg tijdens de huldigingen.
Het kerstfeest 2009 heeft, voor wie het nog niet wist, nog een extra dimensie. Sinds 13 december 2009
bestaat onze schutterij namelijk vijftig jaar. Vandaar dat het bestuur dit jaar heeft besloten om het
kerstfeest te laten doorgaan op een andere locatie dan de gebruikelijke schutterskantine. Deze feestzaal
biedt ons alle nodige comfort en ruimte. Verder is ook gekozen, naar aanleiding van ons vijftigjarig
jubileum, voor een extra feestelijk menu.
Vijftig jaar, ... om even stil van te worden. Ik weet wel in het schutterswezen, waarbij heel wat
schutterijen actief zijn die reeds honderden jaren bestaan, zijn wij met ons vijftig jaar nog piepjong.
Anderzijds, vijftig j aar, een mensenleven...
Ik wil als voorzitter graag mijn bewondering en appreciatie uitspreken voor al die leden en hun partners
die al vanaf het prille begin van de schutterij hun beste beentje hebben voorgezet en dit ieder op zijn/haar
manier nog steeds doen.
Mogen zij nog lange tijd actief blijven in onze schutterij en een bron van inspiratie zijn voor de andere
leden. Dat zij allen jong van geest mogen blijven en als actief lid de naam van De Jonge Schutterij eer aan
doen. Dan weet ik zeker dat het bestaan van onze schutterij ook de komende vijftig jaar en daarna is
veilig gesteld.
Beste mensen, tijd nu voor lekker eten en drinken en genieten van elkaars gezelschap. Namens het
bestuur wens ik jullie alvast prettige feestdagen en al wat wenselijk is voor 2010, maar bovenal een goede
gezondheid.
Soetens Emiel
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HULDIGING VAN PROVINCIAAL HOOFDBESTUUR
KLEPSCHUTTERS
Beste Denis en beste Emiel,
Van harte welkom op onze Algemene Provinciale Vergadering.

Wij hebben jullie vanavond uitgenodigd, omdat wij jullie willen bedanken.
Velen onder ons weten nog hoe jij, Emiel, als eerste voorzitter van het Provinciaal Verbond geijverd hebt
om de schuttersgilden van de verschillende
verbonden bij elkaar te brengen en hun zo, samen
met het toenmalige bestuur, aangename jaren hebt
bezorgd.
Op de Algemene Provinciale Vergadering van 4
januari 1991 werd er afscheid genomen van jou in
het Provinciaal bestuur, na een carrière van maar

liefst 40 jaar als voorzitter heb jij op dezelfde
vergadering de voorzittershamer doorgegeven aan
onze allergekende Denis Vandezande.
In juni 1991 werd jij benoemd tot erevoorzitter
van het Provinciaal Verbond.

Emiel Vansichen met echtgenote

Vanaf begin 1991 tot eind 2008 heb jij, Denis, samen met
jouw bestuur, 18 jaar onze troepen geleid.
Je hebt dit altijd met volle overtuiging en inzet gedaan.
Niets was je teveel als het om de schutters ging, of als het
iets was dat de schutters en de schutterijen aanbelangde.
Wegens gezondheidsredenen heb jij eind 2008, met veel
spijt in het hart, het voorzitterschap afgestaan aan mij
(Mark Demulder).
Ik heb er dan samen met mijn huidig bestuur aan
gehouden om jullie voor deze inzet, prestaties en
verbondenheid met het schutterswezen, respectievelijk te
vieren als ere-erevoorzitter en erevoorzitter van het

Provinciaal Hoofdverbond.
Denis Vandezande
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Wij hebben dan ook gezorgd voor een mooi zilveren schildje, waarmee wij onze erkentelijkheid willen
uitdrukken tegenover jullie. Draag dit met trots en fierheid, want dit hebben jullie zeker verdiend.
Namens ons allen hier aanwezig nogmaals bedankt en geef ze maar een welgemeend applaus.
Dank u.
Jean De Wit

Voorwoord van de erevoorzitter bij het vijftigjarig bestaan PVKSG
Vijftig jaar, een gouden feest voor het Provinciaal Verbond van Karabijnschutters. Wat hebben wij
allemaal meegemaakt in die tijd. Het is haast niet te geloven dat die tijd zo snel voorbij is. Wij maakten
grote zaken mee: een wereldtentoonstelling in ons kleine land en in hetzelfde jaar de opening van het
Provinciaal Domein van Bokrijk. Meermaals kenden wij het vertrek en aankomst van ministers,
senatoren, volksvertegenwoordigers, provinciale en gemeenteraadsleden. Wij blikken terug op een
verkiezing van een nieuwe paus, in eigen land het heengaan van een koning en de aanstelling van een
nieuwe vorst. Watersnood en vuur teisterden de gemeenschap. Het lucht- en baanvervoer ging soms de
verbeelding te boven, men landde zelfs op de maan. Zangers en zangeressen schitterden en verdwenen.
Ons land werd verdeeld in gemeenschappen met een stukje cadeau voor Limburg. Wat maakten onze
mensen niet mee, van Belgisch Congo tot Zaire. Als we even de ogen sluiten, flitst dit en veel anders
voorbij.
Ons schuttersleven stond al die tijd niet stil: wij evolueerden van kleine FN-geweren met flobber-kogel
tot gesofisticeerde karabijnen en high-ómm-kogels. Onze schietstanden ondergingen vele aanpassingen,
steeds om beter te doen. Van plaatselijke koningsschietingen groeiden wij naar gewestelijke tornooien,
provinciale wedstrijden, zelfs Europese schutterstreffen. Wat het Provinciaal Verbond siert, is vooral de
grote verstandhouding en broederband. De vorige generatie schutters boodt vooral hulp en bescherming
aan kerk en gemeenschap, wij hebben deze traditie overgehouden. Nooit probeerden onze schutters een
wereldrecord te vestigen of opgenomen te worden in het Guinness jaarboek. De schutters bleven gelijk zij
waren: blij bij een overwinning en bij verlies ook de winnaars gelukwensen en zelfs meevieren. Wij
hebben goede vrienden-schutters ten grave gedragen. Op deze vijftigste verjaardag herdenken wij hen en
zullen we ze niet vergeten. Daarvoor staat het gildeleven borg.
We mogen elkaar dankbaar zijn voor de vele schone dagen schutterssport en ontspanning in vriendschap.
De grote wens is: laat ons zo verder doen.

Dit voorwoord dat ik mocht schrijven is één dank, grote dank aan de eerste en alle medewerkers. Dank u
voor uw beste inzet zonder winstbejag, altijd als vrienden.
Dank aan de dames die hun beste krachten inzetten op alle terreinen. Door hun steun werden de gilden en
het Provinciaal Verbond groot.
Emiel Vansichen, erevoorzitter Provinciaal Verbond
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WIE IS SJÖTTE ZJEF?
Wie wint Sjötte Zj efZ
Zondag 18 april 2010 zal er bij de schutterij Sint-Laurentius Meeswijk weer gestreden worden om de prijs

van"SjötteZjef\
"Sjötte Zjefis een beeld waarvoor ieder jaar opnieuw de vier Maasmechelse schutterijen (Sint-Monulphus
& Gondulphus l en 2, Sint-Laurentius Meeswijk en Sint-Pieter Leut) zich inzetten om hem binnen te
halen. Het beeld is van de hand van de Eisdense kunstenaar Bart Praet en het werd geschonken door
mevrouw Gina Zenab die meter was. Peter van het beeld was wijlen burgemeester Jef Smeets, tevens lid
van de beheerraad van de WV.

Waarom "Siötte ZjeF?
De voorzitter van de toenmalige beheerraad was Jef Bollen. Met "Jef Smeets als peter en "Jef Bollen
als voorzitter was de keuze snel gemaakt.
Eerst opteerde men nog voor Jefde Sjöt maar uiteindelijk werd het toch "Sjötte Zjef', en zo is het tot op
heden gebleven. Toerisme Maasmechelen ondersteunt dit evenement reeds gedurende 30 jaar.
Praktisch:
Sjötte Zjefis een vrije schietwedstrijd met de zware buks voor drietallen. Alle schutterijen aangesloten bij
de OLS-federatie mogen deelnemen, doch vanaf een bepaald uur strijden alleen de nog in wedstrijd zijnde
drietallen van de Maasmechelse schutterijen verder totdat de winnaar bekend is. Sjötte Zjefkent steevast
zijn einde tijdens de duisternis. Het winnende drietal mag één jaar lang over het beeld van Sjötte Zjef
beschikken.
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BENEFIETWEDSTRIJD"HAÏ-SCHIET-TI"
levert 350 euro op voor Haïti
Buitenstaanders laten kennis maken met windbuksschieten en tegelijk de slachtoffers van de
aardbeving van Haïti steunen. Dat was de opzet van
"Haï-schiet-ti", een benefietavond van schutterij
St.-Sebastiaan As vzw op 28 januari 2010.
"Veel van onze leden komen elke donderdagavond
schieten en pintjes drinken", vertelt voorzitter
Bjöm Ulenaers (25). "Na twee jaar is het voor
velen een manier geworden om het weekend in te
zetten. Om het windbuksschieten te promoten,
bedenken we geregeld originele wedstrijden. Na de
aardbeving in Haïti bedachten we zo de wedstrijd
Haï-schiet-ti."

Zowel leden als niet-leden konden deelnemen aan
deze benefietwedstrijd met de windbuks. Per
afgevuurd kogeltje, schonk je tien eurocent aan Haïti. "Ondanks de vele missers van sommige niet-leden,
heeft onze schutterij een mooi bedrag
opgehaald. Veel mensen betaalden niet
alleen hun kogels, maar deden er ook nog
een persoonlijke bijdrage bovenop. Zo
hebben we 350 euro gedoneerd aan Haïti
Lavi 12-12", aldus Bjöm Ulenaers.
"Met deze actie slaagden we erin om op
korte tijd veel mensen te bereiken", zegt
Ulenaers. "Onze website www.schutterij-

as.be, Facebook en mondreclame bleken
zeer doeltreffende promotiemiddelen. Haïschiet-ti leverde ons zelfs enkele
krantenartikels op. We houden hier dus een
warm gevoel aan over."

http ://www. schutterii -as .be
Tekst: Kris Dries
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UIT EEN OUDE DOOS
Schutters gilde St.-Denijs bestond toen 25 jaar.
Toespraak gehouden in het jaar 1980.
"Als dat geen reden is om feest te vieren, dan weet ik het niet meer. Want het is tegenwoordig al even
moeilijk om een club 25 jaar in leven te houden als om twee mensen 25 jaar lang in een huwelijk samen
te houden.

Tussen al dat feesten inpast het dan ook dat we hulde brengen aan die mensen die het mogelijk gemaakt
hebben dat we nu kunnen vieren: vier mensen die 25 jaar geleden deze schuttersgilde hebben opgericht,
en er nu ook al 25 jaar voor zorgen dat deze club de gezelligste en de beste van Limburg blijft.
Op de eerste plaats zou ik Gilbert Goddeeris willen vermelden. Als er één man is die
echt "oprichter " van deze club mag genoemd worden, dan is hij het wel. D 'er zijn
mensen die vertellen dat hij indertijd de gilde heeft gesticht om gemakkelijk van huis
weg te kunnen, maar dat zal wel vuile achterklap zijn. D 'er zijn er die zeggen dat ze
Goddeeris nog nooit hebben zien schieten, en zich afvragen of hij echt wel kan
schieten. Zeker kan hij dat... al is 't wel niet altijd raak.
Dankzij meneer Goddeeris - en de steun die hij van de koolmijn wist los te weken - is
Sint-Denijs heel snel één van de toonaangevende clubs van Limburg geworden. Hij
was het ook die de contacten met schutters uit Overijse legde. Er wordt nu nog altijd
gepraat over die geweldige tijd dat camions steenkool werden cadeau gegeven aan de
dmivenkwekers en de schutters van Beringen-Mijn met koffers vol druiven, Isca-wijn
en tomaten temgkwamen. Maar Goddeeris schoot te veel serreruiten kapot en de gilde van Overijse ging
over kop.Aan onze erevoorzitter - met - de - sigaar is het ook te danken dat half West-Limburg
tegenwoordig zijn vakantie doorbrengt in Esbeck (Duitsland). Langs hem liepen de eerste contacten die al
snel uitgroeiden tot een geweldige verbroedering tussen Limburgers en Duitse schutters. Dan mogen we
natuurlijk niet vergeten dat het ook Goddeeris was die in 1958 het schuttersverbond van de BeringenMijnstreek heeft opgericht.
Ik geloof dat het wel duidelijk is: zonder Goddeeris was deze gilde er niet. Vijfentwintig j aar heeft hij er
alles en nog veel meer voor gedaan. Blijkbaar heeft hij zich bij ons altijd opperbest thuis gevoeld. Bij ons
kreeg hij meer waardering en vriendschap dan bij Beringen FC... Dank mijnheer Goddeeris.
En de tweede van de vier pioniers die we vandaag onder de schijnwerpers willen zetten is Albert
Cuyvers. Ber is waarschijnlijk v^ereldrecordhouder fietsen met het geweer over de schouder. Toen er van
wielertoeristen nog helemaal geen sprake was, koerste hij al elke zondag met zijn fiets en zijn geweer van
de ene wedstrijd naar de andere miezenschieüng. Overal hadden ze schrik van hem, want hij schoot er
niet naast. En zelfs nu, al zegt hij dat hij te oud is en dat de jongeren het maar moeten doen, schiet hij er
nog maar zelden naast.

Ber Cuyvers is ook de man die van Sint-Denijs een ultramoderne gilde maakte. Toen men overal nog
houten schietbomen gebruikte en tegen kramikkele palen moest leunen, bezorgde hij Beringen prachtige
ijzeren schietstanden. De schietkleppen die hij maakte, werden in heel Limburg tot voorbeeld genomen.
Dat de hele schietstand van Beringen overal in Limburg geprezen werd- en duchtig nagemaakt - is te
danken aan het zagen en lassen en vijlen van onze voorzitter. Het zou me niet verwonderen dat hij in de
ateliers op de put meer voor de gilde heeft gewerkt dan voor de mijn.
Dan heeft Ber al die jaren lang, als voorzitter van de club, nog voor een heel belangrijk werk gezorgd: hij
was de officiële kussengever als op het jaarlijks feest de koningin met een bloemstuk en met kussen -werd
gehuldigd. Daar kun j e nu mee lachen, maar zonder goeie kussengever houdt geen enkele gilde het 25
jaar uit. Ook voor Ber een welgemeende proficiat en bedankt.
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De derde in rij: Pierre van Rosa pardon: Pierre Vandamme. Ook iemand die, zoals Ber, nog na 25 jaar
heel wat jongeren de baard kan afdoen als het op schieten aankomt. Niet alleen schieten, Pierre is nog
lenig genoeg om een boogie over de biljart te dansen o f langs een p aal op te kruipen.
Maar schieten, dat kan Pierre toch het best. Zelfs zonder geweer, zei Roos altijd. Pierre mist nooit. Giet
tien pinten in zijn lijf, laat hem in het stikdonker buitengaan, en ge mag er zeker van zijn dat hij de kleine
vogel nog raakt. Die hele enkele keer dat hij in een wedstrijd toch eens mist, ligt het aan de wind of een
slechte kogel of een vlieg in zijn oog. Of anders hebben ze zeker aan zijn geweer geprutst. Maar anders
mist Pierre nooit.

Om het klavertje van vier vol te maken is er nog Alfons Christiaens.
Fons, da 's de man die 25 jaar lang alle krantenv er slagen over onze gilde heeft uitgeknipt en ingeplakt.
Boeken vol geschiedenis over de goeie en slechte momenten van de schutters gilde heeft hij verzameld.
F ons, da 's ook de man die al 25 jaar lang alle secretariaatswerk heeft gedaan. O f beter gezegd: heeft hij
laten doen door zijn vrouw. Voor bekers en medailles zorgde hij ook voor tombolaprijzen en voor het
dineetje dat de gildeleden elk j aar krijgen aangeboden.
Maar schieten kan hij ook. Op kraaien in de tuin van de mijndirecteur, op konijnen en fazanten vanuit
zijn slaapkamervenster thuis. Hij was de man met het scherpe oog die ik weet niet hoeveel geweren heeft
afgesteld. Driemaal schoot hij zich tot koning, was regelmatig bij de beste schutters van het verbond, won
miezen prijzen aan de lopende band. Zijn halve huis staat vol met de prijzen die hij bij mekaar schoot.
Ooit kwam hij zelfs met een ezel achter op zijn fiets naar huis gereden. Nu heeft hij het heilige
schuttersvuur doorgegeven aan zijn kinderen. Maar hij doet ze nog regelmatig de baard af.
Bedankt ook F ons en een gemeende proficiat".
Spreker: een aangesloten lid.
Laten we ook vermelden dat de eerste drie genoemde personen ons reeds enige tijd zijn ontvallen.
De vierde in rij is nog steeds een actief lid, die alle zaterdagen en zondagen paraat is om het geweer
wederom te schouderen en te mikken. Soms nog met succes en soms iets minder.

UITGAVE 'DVD EN BEGELEIDEND BOEK'
Op de nieuwjaarsreceptie van de Federatie van Vlaamse Historische
Schuttersgilden werden de dvd's met begeleidend boek uitgedeeld. ledere gilde
aangesloten bij onze Federatie moet deze reeds ontvangen hebben.
Deze unieke realisatie was mogelijk dankzij de financiële steun van de Vlaamse
overheid.

De handelswaarde van dit boek met dvd is € 35,00.
Dit werd verwezenlijkt door een werkgroep onder leiding van Jan
Severyns, commissaris in de raad van bestuur en tevens voorzitter van de
regio Land van Ryen. Als voorzitter van de werkgroep dvd en boek over het ontstaan en evolutie
van de Historische Schuttersgilden in Vlaanderen, heeft Jan Severyns enorm veel werk verricht
om dit alles klaar te spelen, dit alles in een zeer korte tijdspanne van één jaar.
Hij is begonnen met een werkgroep op te richten, die op haar beurt alle gegevens samenbracht.
Vergadering na vergadering bracht Jan deze teksten tot een leesbaar geheel. Hierna werd de
filmploeg aangesproken, vervolgens werd het scenario geschreven en goedgekeurd. De afspraken
tot opnames werden gemaakt, dit alles onder toezicht en begeleiding van Jan.
Wij zijn er van overtuigd dat Jan meerdere slapeloze nachten heeft doorgebracht om alles toch tot
een goed einde te brengen.
Het is hem wonderbaarlijk gelukt.
Proficiat, er zijn geen woorden genoeg om Jan hiervoor te bedanken. Het resultaat mag gelezen en
gezien worden.

Dank U wel. Jan Severyns.
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UIT HET LOOIS ARCHIEF EN DOCUMENTATIECENTRUM
De schuttersgilden van Tessenderlo
In Tessenderlo is de gilde St.-Franciscus nog steeds actief, doch in het verleden was deze gilde niet de
enige in de streek. Zo waren er zeker nog een aantal die helaas ondertussen opgeheven en verdwenen zijn.
Een opsomming: in Tessenderlo een voetbooggilde de "St.-Jorisgilde", opgericht vóór 1462 en
opgeheven ca. 1795 - in Schoonhees/Hulst een handbooggilde de "St.-Sebastiaansgilde", opgericht vóór
1546 en opgeheven ca. 1795 - in Rijt/Baal/Markt een geweergilde (kolveniers) de "St.-Barbaragilde",
opgericht vóór 1597 en opgeheven in 1999 - in Schoot waarschijnlijk een kruisbooggilde "Onze-LieveVrouwgilde", opgericht in 1668 en opgeheven ca. 1880 - in Engsbergen een geweergilde (kolveniers) de
"St.-Martinusgilde", opgericht vóór 1698 en opgeheven in 1838.
De gilden als eerste burgerlijke dorpsvereniging.
Veel tijd voor ontspanning hadden onze voorouders niet. Er
moest gewerkt worden dat de stukken eraf vlogen.
Ontspanning gebeurde bij mondjesmaat en meestal
ongeorganiseerd, niet gestructureerd in een club of vast
verband. De eerste burgerlijke verenigingen ontstonden uit
pure noodzaak, als verdedigings- en tegelijk
standengroeperingen. Naar analogie van de steden waar in de
middeleeuwen gilden en ambachten werden opgericht, zagen
de

:de

de plattelandsgemeenten in de 15UC en 16UC eeuw gelijkaardige
groepen ontstaan, bi dit laatmiddeleeuwse Tessenderlo
werden schuttersgilden opgericht in de betekenis van
"beschutten-beschermen".

De idee, naam en organisatie van gilden zijn nog veel ouder
en stamt naar de Germaanse tijd: ge-hild, ge-zel, ge-ding, gemeen, ge-hucht,... Het zijn middeleeuwse woorden met een
Germaanse oorsprong. De "ge" duidde op mensen samen; de

term "gemeen" sloeg op een groep, het collectieve.
"Hild" was het Oudgermaanse woord voor strijd.
Het "ge-hild" Jater ghild of gilde, was de groep die samen Breuk (Centraal andreaskruis)
ten strijde trok, de burgerwacht van de gemeenschap. Het ge-hild bestond uit ge-zellen. "Zei" (of zelf)
was het individu. "Hocht" of "hacht" was een hechte groep die samenwoonde. Het ge-hucht was de buurt
van solidaire mensen.

Het Germaanse oorlogsgekletter klinkt aldus door in de gilde, aanvankelijk de burgerwacht van de clan of
sibbe, in dit geval het dorp of het gehucht. De kerstening bracht patroonheiligen in de gilden, waar
eeuwen voordien Germaanse godheden en symbolen werden vereerd. In Tessenderlo had iedere gilde een
afzonderlijke patroonheilige met eigen vereringsrituelen. De devotie tot de patroon uitte zich op diverse
terreinen: iedere gilde had eigen feesten ofteerdagen op de naamdag van hun groepsheilige. Er was een
beeld van de patroon in de kerk waarbij een offerblok was geplaatst en soms een altaar. ledere gilde
maakte er een erezaak van een gelijknamig beeld in de kerk of in een afzonderlijke kapel te hebben. Dat
beeld droegen ze in de processies en voor dat beeld in de kerk, plengden ze hun offer(geld).
De plattelandsgilden zagen hun voorbeeld in de stadsgilden en -ambachten die vooral in de 14 eeuw een
belangrijke strategische rol in veldslagen hadden gespeeld, zoals bijvoorbeeld in 1302 te Kortrijk.
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De leden die tot de agrarische en ambachtelijke bovenlaag van het dorp behoorden, hadden een schiettuig
als wapen: eerst een boog, later een primitief geweer dat toen allerlei benamingen had zoals roer, kolf,
buks ofsnaphaan. De gilden waren de oudste verenigingen in het dorp en lange tijd de enige. Het begon
als een burgerwacht in de middeleeuwen en evolueerde verder tot ontspannmgsvereniging en die
schietwedstrijden hielden en de oude dansen en muziek in ere hielden.
De uitbreiding van het aantal gildebroeders was een normale evolutie. Het aantal leden werd door statuten
of een caerte beperkt. Steeds meer mannen wilden bij de gilde, maar konden er niet meer bij door de
numerus clausus, een maximum aantal leden. Om een gilde te mogen stichten, moest de heer van de
streek toelating geven. Doorheen de tijden hebben altijd en overal de machthebbers angst gehad van
privémilities. Alle gilden hadden een maximum aantal leden. Dat kon veertig zijn of een getal in die
buurt. In een grote gemeente zoals Tessenderlo, waar meerdere gilden naast elkaar bestonden, werd dat
maximum verlaagd. De St.-Barbaragilde met het geweer en dus militair sterker en meer gevreesd, mocht
lange tijd slechts dertig mannelijke getrouwde leden laten toetreden, naast drie vrijgezellen of knapen.
In de bloeitijd van de 17de en 18de eeuw werd dat aantal leden moeiteloos gehaald. Er moest eerst iemand
sterven of ontslag nemen, wat zelden gebeurde, vooraleer een plaats vrijkwam die door een nieuweling
kon ingenomen worden. Zoals alle gildeplechtigheden aan de oude rituelen gebonden waren, moest ook
de toetreding volgens vaste regels geschieden. Wie bij sterfgeval of ontslag van een gildebroeder in diens
plaats wou aangenomen worden, moest aan één van de bestuursleden vragen "of het hun beliefde dat hij
op de kamer mocht komen".

Er werd in Tessenderlo een tweede gilde opgericht met een ander wapen. Ook Engsbergen en Schoot
kregen hun gilde, terwijl de oudere St.-Sebastiaangilde temgplooide
op Schoonhees en in mindere mate Hulst. Vermits er slechts vier
wapens waren, moest de laatst opgerichte gilde, die van Engsbergen,
ook voor 'de kolve' of het geweer opteren, zoals eerder de St.-

Barbaragilde al had gedaan. Er ontstonden aldus vijfLooise gilden
met vier verschillende wapens.
De gilden bleven nog tot eind 17 eeuw een beschermende functie
uitoefenen. Ondertussen waren de burgerwachten met 'roten' of

afdelingen opgericht. Vele gildebroeders werden tegelijk
rotgezellen. Toen nam de burgerwacht van de gehuchten de
oorspronkelijke en ernstige rol van de gilde over. Na de intrede van
verwoestende vuurwapens, werden de gilden folklore. Ontspanning
en het houden van oude rituelen werden het belangrijkste doel. Het
spel met boog ofbuks was een van de weinige mogelijkheden om
afwisseling te brengen in het vaak saaie leven. Alleen de
Breuk (Kyzer St.-Barbara 1731) ontspannende rol bleef in de gildetradities verder leven:
schutterswedstrijden, teerfeesten, deelname in processies, volksdansen en het in ere houden van oude
rituelen. De gilden bleven hun oude klederdracht behouden.
ledere gilde had een 'kamer'. In Geel kregen de drie broederschappen ieder een kamer op het
gemeentehuis, meer bepaald op de verdieping. In Tessenderlo was de gildekamer ondergebracht in een
privéherberg. Naast de gelagzaal was een afzonderlijke ruimte bestemd voor de gildebroeders. Bij feesten
werd de gelagzaal mee ingenomen. Ieder jaar werd de bierlevering toegewezen aan een herbergier die het
minste per ton rekende. Dat betekent dat de Looise gilden geregeld van 'kamer' veranderden.
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De Looise St.-Jorisgilde teerde op de feestdag van hun patroon Sint-Joris. Het was een voetbooggilde, die
al wordt vermeld in de tweede helft van de 15de eeuw. De St.-Sebastiaansgilde van 'de edele handboog'
teerde op 20 januari, de St.-Martinusconfrérie van Engsbergen op 11 november; de St.-Barbaragilde op 3
december en de gilde van Onze-Lieve-Vrouw van Schoot op 8 december, één van de mariale feestdagen.
Teren gebeurde op de patroondag en ook tijdens de dagen erna. Het record was zes dagen na elkaar. Het
is opvallend dat de teerfeesten in de donkerste dagen vielen. In het warme seizoen moest gewerkt worden.
De lange werkloze winteravonden leenden zich beter tot feesten.
Het bestuur bestond uit een zestal gildebroeders en werd gevormd door een hoofdman, een koning, een
deken, een alferis en twee "burgemeesters" of'oudermans". De gilden hielden hun middeleeuwse
terminologie van de bestuursfuncties aan. Sommigen bleven haast levenslang in functie, anderen waren
tijdelijk aangesteld. Permanent in dienst waren de hoofdman, de alferis ofvlaggendrager en later de
kapitein. Ze namen geregeld een koning aan, de bekwaamste schutter. De ambtstermijn van die koning
was beperkt en afhiankelijk van het toevallige resultaat van de schietingen. De twee burgemeesters
stonden in voor het financiële beheer. Zoals in het dorpsbestuur bleven zij ook korte tijd in dienst om dan
weer andere mensen in dienst te nemen.

Lange tijd was de heer de hoofdman van de gilde, in een later stadium werden het eigen gildeleden. De
hoofdman was de voorzitter in de huidige betekenis. De knaap was de bode, een ongetrouwde jonge man.
Als hij vrijgezel bleef, werd hij een knaap van jaren of een bejaarde knaap. Bepaalde functies stonden in
combinatie met een attribuut: de koning droeg de breuk, de alferis het vaandel, de knaap de trommel. Alle
leden droegen hun wapen.
Er waren drie voorwaarden om gildebroeder te kunnen worden: een wapen hebben, lidgeld betalen en
vooraf aanvaard worden door de andere broeders. Het bestuur informeerde of de kandidaat niet verdacht
werd van ketterij ofgeuzerij". De gilden waren op-en-top katholiek.

^

De nieuweling moest dan een eed afleggen en het toetredingsgeld
betalen. De leden betaalden hun lidgeld in drie of vier termijnen,
afhankelijk van de vastgestelde feestdagen.

Tijdens de oorlogen lag het gildeleven stil. In 1611, tijdens het
Twaalfj arig Bestand, werden minstens twee Looise gilden
heropgericht door een ordonnantie van prins-bisschop Emest van
Beieren.

Alle gildebroeders waren verplicht deel te nemen aan de processies,
gemeentelijke feesten en de plechtige intrede van de heer of
voorname personen. Alle gilden in Geel hadden hun heer als
hoofdman, vertegenwoordigd door zijn drossaard. Ook in
Tessenderlo was in bepaalde periodes de plaatselijke heer hoofdman,
zoals de abt van Averbode bij de St.-Barbaragilde in de 18 eeuw.

Koningsvogel (St.-Barbara)

In 1837 werd de Looise burgemeester hoofdman.
De koning van de prijsschietmg werd werkelijk als een koning behandeld en werd de dag nadien
ingehaald. Zijn huis werd versierd en hij werd samen met zijn vrouw als de nieuwe koningin onder de
praalboog geplaatst. Daarna volgde de plechtige intrede in de gildekamer. De vereniging bood de erewijn
aan en de pastoor kwam hem gelukwensen. Het werd een schitterend feest in verhouding tot de
mogelijkheden van het dorp. Hij mocht dan een jaar lang het gildesieraad dragen: de kostbare breuk met
zilverplaatjes.
Die dag ook werd de aftredende koning deken. Hij overhandigde de breuk en hing er eventueel zijn
naamplaatje bij aan, als hij dat tenminste kon bekostigen.
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De schieting gebeurde op de staande wip, de schuttersboom. Voor die doelen er waren, schoten de gilden
op de kerktoren of de wieken van de molen. Dat was een verspreide gewoonte in Brabant en wat
Tessenderlo betreft, werden hierover geen gegevens gevonden. Het schieten op de kerktoren werd
verboden in Brabant. Normaal moeten er in Tessenderlo vier schuttersbomen hebben gestaan. De
broederschappen van St.-Sebastiaan en St.-Barbara schoten naar dezelfde wip. Waar die doelen stonden,

is niet duidelijk.
Het oefenen tussendoor kon horizontaal gebeuren. De pijlen of kogels werden dan gericht op blazoenen
en schijven evenals de liggende wip. Gilden en herbergiers organiseerden meestal die prijskampen
waardoor een heel seizoen moest geschoten worden in een lange competitie. In Tessenderlo werd dat
eerst 'de kolves', nadien 'het schijfschietens' genoemd. Er waren grote landjuwelen in Brabant waaraan
alleen gilden van het hertogdom mochten deelnemen. In het Luikse waren ook wedstrijden van diverse
gilden, maar die kenden niet de Brabantse uitstraling. Het actuele OLS of Oud-Limburgs Schuttersfeest
heeft die uitstraling inmiddels wel gekregen. Wanneer de schutterijen nu op het Oud-Limburgs
Schuttersfeest paraderen, zien we een ander soort kledij. Het zijn Maaslandse gilden, waartoe ook streken
als Overpelt en Peer nog behoren. Uit de meer westelijke gesitueerde Limburgse gemeenten zijn geen
gilden aanwezig. De Looise gilden waren Kempens in kledij, versiering en rituelen en die blijken sneller
uit te sterven dan in het Maasland waar ze nog wel floreren.
Dat de Looise gilden uiteindelijk verdwenen, had te maken met meerdere factoren zoals repressie tijdens
de Franse overheersing (1795-1815), opkomst van andere burgerlijke verenigingen zoals harmonies, maar
vooral door de veranderde tijdsgeest. Alleen nostalgie!, hunkerend naar een voorbij en verloren verleden
kunnen van de gilden houden en hun sfeer en geest aanvoelen. Ze zijn echter klein in aantal, deze
romantische en dus gevoelige zielen.
In museum De Kelder bevinden zich nog voorwerpen en foto's die slechts herinneringen oproepen. De
laatste gildebroeders van St.-Barbara sterven uit. Pogingen tot heroprichting van een folkloristische
vereniging in deze moderne tijd zijn tot mislukken gedoemd.
Uit de Eeuwentemmer viermaandelijks tijdschrift in Tessenderlo.

Wordt vervolgd.

<^^-^^Y^^^^^^^^^ÏÏ^^

j Wij verwelkomen in de regio Oost-Vlaanderen onze nieuwkomers.
J Volgende gilden sloten zich aan bij de Federatie van Vlaamse Historische

l Schuttersgilden:

j

l K.H.M. Sint-Sebastiaan Wichelen Sint-Sebastiaan Berlare
J Sint-Sebasdtiaan Wetteren K.H.M. Sint-Seba Kaprijke
We wensen deze hartelijk welkom en zullen in een volgende tijdschrift
meer over deze gilden brengen.
^^<:,^^;^'^^¥^<'^^YÏS^^
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SINT-SEBASTIAAN: MARTELAAR OF MYTHE
Op 20 januari wordt het feest van Sint-Sebastiaan gevierd.
Hij hoort tot de groep van "noodhelpers" en werd aangeroepen tegen de pest en tegen de onverwachte
dood. Hij was inzetbaar bij een heleboel zaken, een passe-partout, een schutspatroon voor boogschutters,
geweermakers, jagers, ridders en soldaten, ijzerhandelaars en tapijtwevers.
Er bestaat een levensbeschrijving die vroeger aan Sint-Ambrosius werd toegeschreven, maar in
werkelijkheid een verzinsel uit de 5 eeuw is. Anderzijds kan de legende wel een zweem van waarheid
bevatten, want er komen opvallend weinig wonderbaarlijkheden in voor.
Het verhaal gaat als volgt:
Sebastiaan werd geboren in Narbonne, later werd hij burger van Milaan. In 283 ving hij een militaire
loopbaan aan. Die verliep voorspoedig, want na weinig jaren was de toekomstige heilige al kapitein in de
Praetoriaanse Garde, de lijfwacht van de keizer.
Volgens de LEGENDA AUREA werd Sebastiaan zelfs een uitgesproken favoriet van keizer

DIOCLETIANUS.
Maar net zoals zoveel Romeinse legionairs in die tijd, voelde de jonge officier zich aangetrokken tot het
christendom, misschien wel uit krijgsmanbewondering voor de moed der martelaren.
Toen twee van zulken, Marcus en Marcellianus, waren opgepakt en ter dood veroordeeld, kon Sebastiaan
zijn nieuwe overtuiging niet langer meer loochenen. Hij wierp zich op als pleitbezorger voor de
ongelukkigen en bezegelde daarmee zijn eigen lot.

i

Keizer Diocletianus ontbood terstond zijn
gardeofficier en voer tegen hem uit: "Altijd heb ik
je behandeld als de eerste onder mijn dienaren, toch

v

ben je heimelijk mij en de goden afvallig geweest".

Waardig riposteerde de heilige: "Ik heb Christus
altijd geëerd tot uw heil, en God in de hemel heb ik
altijd gebeden voor het Romeinse Rijk".
Toen beval de keizer de dappere christen aan een
paal te binden - naar verluid op de Palatijn, daar
waar nu het aardige kerkje van San Sebastiano staat
- en door boogschutters te doen executeren. In de

LEGENDA AUREA heet het als volgt:
"Ze schoten zoveel pijlen op hem af, dat hij erbij
stond als een Engel".

Enkele schilderijen van St.-Sebastiaan in het Louvre

Maar... Sebastiaan was nog niet dood. Toen zijn beulen vertrokken waren, verscheen de vrome christin
Irene, weduwe van de martelaar Castulas. Zij liet behoedzaam het zwaargewonde lichaam naar huis
dragen, en waarlijk, door haar liefdevolle verpleging herstelde Sebastiaan. Met ware christenmoed toog
hij dan weer naar het keizerlijk paleis om daar op te tomen tegen wrede vervolgingen, totdat de keizer
hem als een pestulente hond liet doodknuppelen. Zijn lijk werd in de Cloaca Maxima (de grote rioolmond
van de Tiber) geworpen, om te voorkomen dat het een voorwerp van verering zou worden.
Maar dezelfde nacht nog verscheen de heilige aan de christin Lucina en vertelde waar zijn lichaam te
vinden was. Zij zorgde ervoor dat het werd bijgezet in de catacombe aan de Via Appia, daar waar nu de
basiliek van San Sebastano zich verheft.
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Oorspronkelijk was deze basiliek (één van de zeven Romeinse pelgrimskerken) gewijd aan de apostelen
Petms en Paulus, maar na de 9 eeuw is Sint-Sebastiaan er exclusief vereerd.
Toen behoorde hij al lang tot de meest vereerde martelaren van het Latijnse christendom. Inzonderheid
genoot hij faam als patroon tegen de pest.
Waarom de pest?
Omdat die kwaal de mensen trof net zoals de pijlen Sebastiaan troffen, onverhoeds en onontkoombaar.
Al in het Oude Testament vinden wij de associatie van pijl met pestilentie, bijvoorbeeld in het boek Job
6:4 "De pijlen des almachügen steken in mij, welker gif mijn geest inzuigt.'"
Ook lezen wij dat de pest in het jaar 680 vreselijk huishield in Rome, totdat een altaar voor de heilige
Sebastiaan was opgericht in de basiliek van Eudowia.

LOFZANG SINT-SEBASTIAAN.
Felix Timmermans dichtte in 1947, kort voor zijn dood nog een vierstrofige lofzang op de martelaar
Sebastiaan.

O jongeling, Sint-Sebastiaan
Wat heeft men U toch aangedaan,
Met scherpe pijlen U doorschoten
Al naakt gebonden aan een boom.

Maar gij behield den blanken droom
Van hemels licht doorgoten.
Als vogels met groten dorst
Vlogen de pijlen in uw borst,
In uw armen, buik en beenen
En uw blanken schoonen hals;
Niet naar uw hoofd- het gebaar is valschDe schutters wilden u zien weenen.
Maar kramp of tranen zag men niet,
Hoe woest men ook de pijlen schiet.
Met bussels kwamen ze aangevlogen,
Tot gij een bloedend engel waart,
'Uw hoofd bleef innerlijk verklaard'
Als zaagt gij englen voor uw ogen.
Toen dan uw hoofd voorover viel
Ontsnapte uit elke wonde uw ziel
En is in Gods hart gesloten

Martelaar St.-Sebastianus door Memlinc in

Toen wist elke schutter tot zijn spijt

Kon. Museum van Schone Kunsten in Bmssel

Den boog ontspannende, vol nijd:
Ik heb er naast geschoten.
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IN MEMORIAM
Mathieu Aengeveld.
Lid van de Koninklijke Schutterij Sint-Servatius Raam (Ophoven) vanaf 1950.
Geboren te Ophoven op 27 januari 1936 en thuis overleden op 28 december 2009.
Groot was de schok en we werden er allen stil van toen wij op dinsdag 29 december 2009 vernamen dat
Thieu overleden was. Ieder van ons was met verbazing geslagen.
Thieu was in hart en nieren een geboren
schutterslid, steeds paraat als er een bondsfeest was
of een andere activiteit door de schutterij ingericht.

In 1950 werd hij lid van de schutterij en dit tot
heden, een lidmaatschap van 59 jaar. Een
mensenleven lang steeds op post, ook in de

moeilijke tijden altijd klaar om met zijn
schuttersvrienden in de A-ploeg of in een andere
reeks mee te schieten.

Hoe dikwijls hebben we niet van hem gehoord als
hij raak schoot: "Ik heb weer eens geluk gehad",
maar als hij miste kon je ook van hem horen: "Nipt
naast" of "Het bölke heefzich geweken". De
schutterstraditie, door zijn vader meegenomen, was
hem met de paplepel ingegeven en hij wist dan ook
als niemand anders hoe het schuttersleven in
mekaar zat.

In die 59 jaar lidmaatschap is hij 3 maal koning
geweest in onze schutterij en dit in de jaren 1966,

1990 en 2001, wat dan ook bewijst dat hij onder de
buks zijn manneke kon staan.
De kaartmakkers zullen hem zeker missen want
voor Thieu was kaarten ook een vaste stek op
zondagmorgen en nog lang zullen we deze
uitspraak die hij meermaals deed, "de wet van Murphy", blijven herinneren.
Thieu had ook een nuchtere kijk op het verenigingsleven. Als er zich een probleem voordeed, was hij
steeds bereid om achter de schermen een oplossing te helpen zoeken en dat sierde hem dan ook zo. Steeds
had hij voor iedereen de nuchtere waarheid als hem daarom gevraagd werd.
Thieu, het bestuur en al de leden van de schutterij zullen u heel hard missen en nog vele malen
terugdenken aan j e sappige maar gemeende uitspraken tijdens bonds feesten en samenkomsten van onze
schutterij en met pijn in ons hart moeten we vandaag voor goed afscheid van je nemen.
Wanneer we straks op het kerkhof de laatste groet brengen en de vlag over de kist strijken, weten -we dat
je steeds op ons zal toekijken en ons het beste toewenst.
Thieu, in naam van al onze leden: rust in vrede.

Hij werd dan ook door zijn medeschutters met schutterseer ten graven gedragen.
Ook aan de nabestaanden willen we onze welgemeende deelname in dit afscheid betuigen: oprechte
deelneming.

Herman Janssen
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IN MEMORIAM
Theo Smeets
In de volksmond genaamd Thei van Kuppes. Geboren te Maaseik op 7 mei 1964 en na een tragisch
ongeval overleden te Starogard (Polen) op 18 januari 2010.
Theo was aangesloten lid en voorzitter van schutterij SintHubertus Molenbeersel (Kinrooi). Samen met zijn vriendin
Theresa was hij gedurende twee weken op vakantie in Polen,
om zo de familie van zijn vriendin te bezoeken. Tijdens een
autorit op een tweebaansweg begon een Duitse wagen te
slippen op het gladde besneeuwde wegdek. De Duitse
chauffeur botste daarbij frontaal op de wagen van Theo
Smeets. Theo overleefde de klap niet en zijn vriendin
Theresa geraakte ook gewond door dit ongeval.
Theo laat twee zonen van 17 en 19 jaar achter. Het
schuttersleven lag Theo nauw aan het hart, daarom is dit
verlies bij zijn schutters enorm groot. Hij was ook actief

tijdens het
Oud-Limburgs Schuttersfeest en zeker in het onlangs
georganiseerde Europees Schutterstreffen in Molenbeersel
maakte hij nog deel uit van de werkgroep "Terrein en
Techniek."

Als je door verdriet wordt gedragen, het waarom aan niemand kunt vragen, dan is het goed dat je zoveel
schuttersvrienden ziet, al vinden zij de juiste woorden niet.
De Federatie, alsook de leden van de raad van bestuur, delen in dit grote verlies. Ze wensen de
nabestaanden veel sterkte bij het verwerken van hun verdriet.
Jacky Verheyen

HET BELGISCH OVERLEGORGAAN
Deze organiseert ook dit jaar haar Nationaal Koningsschieten en dit op 3 oktober in
Lontzen.

Meerdere gegevens en berichtgeving kan men bekomen op het secretariaat: Hugo

Steyls, Cipressenstraat 4, 3530 Houthalen;. tel: 089/38 08 88 of 0478/56 04 16.

FEDERATIE VAN VLAAMSE HISTORISCHE
SCHUTTERSGILDEN
De Federatie wil er u attent op maken dat men een zeer voordelige
verzekering kan afsluiten. Zeker de moeite om uitleg over prijs per lid en
inhoud van de polis op te vragen bij onze secretaris:
Peter Ressen, Breeërsteenweg 394 te 3640 Kinrooi. Zeker doen.. .
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MEDEWERKERS
Paul Stoop - Louis Drees - Francais Van Noten - Willy Willems - Emiel Soetens - Kris Dries - Herman
Janssen - Jacky Verheyen - Jean De Wit - Davy Ickx - Davy Versleegers.

Tijdschrift verschijnt driemaal jaarlijks.
Abonnementsprijzen voor 2010
Binnenland € 9

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

394, B-3640 Kinrooi; IBAN: BE 7350 0111 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.

De raad van bestuur wenst u allen veel
leesgenot, en een vmchtbaar en sportief
schuttersseizoen.

Dat de beste mogen winnen.
Indien u geen exemplaar ontvangt, vraag
dit zeker aan bii uw afgevaardigde
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