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WOORDJE VAN DE VOORZITTER  
 
 
Beste vrienden, 
 
Onze negende gildedag in Hoogstraten is alweer een tijdje 
voorbij. Wat het weer betreft, zijn we door het oog van een 
“kleine” naald gekropen. 
Overal regende het pijpenstelen behalve te Hoogstraten, althans 
tot 17 uur. 
 
Nadien was ook ons liedje uitgespeeld. Niettemin blikken we 
terug op een succesvolle dag waarvoor ik verwijs naar het 
verslag verderop in dit tijdschrift. 
 
We weten het. Bij zo een organisatie is er wel altijd iets dat 
vatbaar is voor kritiek. Hier was het de prijs van het eten. Dit 
lag volledig buiten de verantwoordelijkheid van de Federatie 
maar niettemin gaan we zorgen dat dit in de toekomst niet meer 
gebeurt. Ook de Sint-Jorisgilde van Hoogstraten kon hier niets 
aan doen. 
 
Ik nodig daarom iedereen al uit op onze jubileumgildedag. Voor 
de tiende keer zal deze doorgaan in Borgloon. Mensen die 
Borgloon niet kennen, moeten niet ongerust zijn. 
Er is van alles te zien en te beleven en we gaan er zeker iets 
speciaals van maken. 
 
Zoals vroeger reeds vermeld, vervalt onze erkenning eind volgend jaar. Wij zijn dus volop bezig met een 
nieuwe aanvraag voor te bereiden. Het zal niet eenvoudig zijn. 
Sommige mensen zullen om hun medewerking worden gevraagd en anderen zullen gevraagd worden om 
informatie te bezorgen. Wij rekenen erop dat dit spontaan zal beantwoord worden, zodat ook wij verder 
kunnen. 
Het is in ons aller belang dat de Federatie, al of niet met een partner, verder kan. 
 
Onze Federatie heeft zich tijdens de tien jaar van haar bestaan in alle Vlaamse provincies gevestigd. In elke 
Vlaamse provincie is er een regiobestuur dat de noden en problemen opvolgt. Zij zorgen ervoor dat 
informatie doorstroomt en dat de Federatie in gans Vlaanderen haar doelstellingen bereikt. 
Dit betekent dat we in gemiddeld 50% van alle gemeenten vertegenwoordigd zijn. 
Ook wil dit zeggen dat heel wat mensen zeer hard hebben gewerkt om zo ver te geraken. 
Hoeveel gilden, schutterijen en maatschappijen kennen ons nog niet? Ik denk dat er niet zoveel meer zijn. 
Wij hopen dat dit, samen met andere argumenten, een belangrijk element is naar de overheid toe. 
We zouden bijzonder ontgoocheld zijn indien onze nieuwe aanvraag niet meer in aanmerking zou komen. 
Al onze rechtstreekse medewerkers overal te lande, een vijftig in totaal, en alle bestuursleden en leden van 
onze verenigingen in gans Vlaanderen en Brussel wensen geen ezelstrap te krijgen, omdat ze zich tien jaar 
volledig hebben ingezet. 
 
Paul Stoop 
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WOORDJE VAN DE REDACTIE 
 
 
Beste vrienden, sympathisanten, gildebroeders en gildezusters 
 
Een schuttersjaar is wederom verstreken. Voor wat het schieten aangaat, zijn er die het goed gedaan 
hebben. Anderen zijn misschien wat teleurgesteld, omdat het resultaat niet 
was zoals ze zich hadden voorgesteld. Toch hebben we allemaal weer 
kunnen genieten van een mooi en plezant jaar. We hebben onze hobby 
weer een gans jaar kunnen beleven zonder ons druk te moeten maken over 
reglementen, licenties of andere geplogenheden en opgelegde wetten. 
 
Toch zijn er schutters die zich kopzorgen maken en dagelijks begaan zijn 
met het welzijn van de Vlaamse Historische Schuttersgilden. Er gebeurt 
wel degelijk het een en het ander achter uw schermen, waarbij wij 
schutters en schutsters, niet stilstaan. Onze Federatie vertegenwoordigt 
immers alle aangesloten gilden verspreid over geheel Vlaanderen en 
Brussel. 
 
Zo zijn ook de redactieleden altijd in de weer om mooie teksten en foto’s 
bijeen te brengen om uw tijdschrift driemaal per jaar op het gepaste 
moment te verzorgen. De medewerkers danken dan ook iedereen die 
meewerkte om deze teksten te bezorgen. 
Toch wil ik u nogmaals vragen om zoveel mogelijk verslagen van uw feesten en activiteiten met enkele 
foto’s binnen te sturen. Het kan niet zijn dat plezante of opmerkelijke gebeurtenissen achterwege blijven.. 
Het is maar een kleine moeite om hierover een tekstje te schrijven, een fotootje te maken en deze bij de 
redactie binnen te brengen. Indien er taalfoutjes in uw teksten zitten, nemen wij u dat niet kwalijk, wij 
zullen deze zonder ruchtbaarheid met plezier verbeteren. Dus vrienden en gildeleden, laat u ook eens van 
die kant zien en bezorg ons in de toekomst alle opmerkbare en plezante gebeurtenissen in uw gilde. Wij 
doen de rest. 
 
Toch heb ik ook een mededeling. In ons eerste nummer van dit jaar heb ik al aangehaald dat ik nu met dit 
nummer afscheid zal nemen als hoofdredacteur. Ik deed toen een oproep naar alle voorzitters en 
bestuursleden van alle gilden om enkele mensen warm te maken om mederedactielid te worden. Deze 
oproep wil ik hier nogmaals herhalen om de dringende leegte op te vullen. De ouderdom speelt soms mee 
om onaangename beslissingen te nemen. Ik ga dus met dit nummer afscheid nemen als hoofdredacteur.  
Het doet wel iets, want ik ben er zeker van dat ik ook dat zal voelen. Afscheid nemen doet altijd zeer, maar 
toch blijf ik gildebroeder, toch zal ik altijd aan het gildeleven blijven deelnemen, hetzij wel meer op de 
achtergrond. 
 
Hopelijk zal dit tijdschrift nog mooier worden. Ik hoop althans het altijd te mogen ontvangen, want toch 
ligt het gevoelig en doet het een beetje pijn. Ik wens de Federatie ook het allerbeste. Moge ze ook in de 
toekomst welvaren. 
 
Tot afscheid nog aan allen, een welgemeende dank voor de mooie samenwerking. 
Leve de Federatie. 
 
Hoofdredacteur 
Louis Drees. 
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UIT HET LOOIS ARCHIEF EN DOCUMENTATIECENTRUM 
 
De Looise gilden in de oude tijd (tot de 18de eeuw) (vervolg) 
 
4. Onze-Lieve-Vrouwgilde van Schoot (1668-?) 
 
In 1640 was in het naburige Veerle de kolveniersgilde O.-L.-Vrouw afgescheiden van de oude 
handboogschuttersgilde. Enkele decennia later zouden die van Schoot hetzelfde doen. De gilde kreeg een 
lintwormnaam: ‘de Loffelijke Gilde van Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekt Ontvangen van Schoot. De 
patroondag was 8 december, een mariale feestdag. De gildebroeders noemden zich ‘confreers van Onze 
Lieve Vrouw tot Schoot’. 
 
Op dat ogenblik waren er in Tessenderlo drie oude gilden die ieder een ander wapen hadden. Algemeen 
werd aangenomen dat in Schoot een kruisbooggilde kwam die in 1668 werd gesticht. Beide zaken zijn 
onduidelijk. Merkwaardig is dat in het rijke gildearchief geen enkele keer sprake is van hun wapen en geen 
enkele keer wordt het expliciet een kolveniers- of een kruisbooggilde genoemd! 
 
De oprichting en het wapen. 
 
De bewaarde oprichtingsakte of ‘caerte’ werd goedgekeurd op 2 januari 1668 door de geheime raad van de 
prins-bisschop in Luik. Die caerte was het reglement en bevatte de statuten van de vereniging en die 
werden - toen zoals nu - vaak overgenomen van bestaande, gelijkaardige verenigingen. 
In die caerte stond dat er een bierhuis bij de schuttersboom was, terwijl de documenten jaarlijks spreken 
van een bierbesteding bij een herbergier. Er is sprake van broeders die met pijlen en boog moesten 
optrekken. In die caerte staan boetes voorzien in Brabantse stuivers terwijl Schoot tot het Land van Luik 
behoorde, waar Luiks geld werd gehanteerd. 
 
Bovendien is de eerste bladzijde van de caerte verloren gegaan en begint het stuk met artikel 2. Dat kan er 
op wijzen dat de caerte voor Schoot van een andere gilde werd overgenomen en dat het eerste artikel met 
de benaming van die andere gilde was weggevallen. We nemen aan dat dit een algemene tekst is van een 
andere gilde uit Brabant die als model gediend heeft voor Schoot. 
Er is sprake dat de leden op Sacramentsdag en Sint-Martinusdag, ieder met boog en pijlen gewapend, om 
negen uur ’s morgens in de gildekamer moesten samenkomen om dan gelijk naar de kerk te vertrekken 
wanneer voor de hoogmis werd geluid. Er is sprake van boog en pijlen die de broeders moesten dragen, 
maar van een kruisboog is echter nergens sprake! In de erkenning van de geheime raad is specifiek 
melding van Schoot en van een bestuur bestaande uit koning, deken en gezworenen, niet van een 
hoofdman. Die erkenning is echter op een afzonderlijk blad geschreven en de caerte staat daar los van. 
Anderzijds is ook nooit sprake van aankoop van poeder of buskruit voor de schietingen. We weten dus nog 
niet zeker welk soort gilde het in Schoot was: mogelijk een handboog, waarschijnlijk een kruisboog? 
 
Leden en bestuur 
 
Het bestuur bestond aanvankelijk uit een koning die het jaar nadien deken werd, twee borgemeesters voor 
het financieel beheer en een alferis of vlagdrager. 
In 1699 bestond het bestuur uit vijf mannen: koning Arnold Van Geel, deken of vorige koning Jan 
Versluysen, alferis Joris Van Velthoven en de borgemeesters Lavrijs Maeybos en Andries Schapmans. Van 
een hoofdman was toen nog geen sprake. In de eerste decennia van haar bestaan had de Schootse gilde 
geen hoofdman. 
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Pas in 1750 kozen ze in Schoot Joris Verheyden als 
eerste hoofdman. Hij was eerder al alferis of 
vlaggendrager. In tegenstelling tot de St.-Barbaragilde 
die de abt van Averbode tot hoofdman had gemaakt in 
ruil voor rijke giften, had de Schootse gilde vanaf toen 
een eigen broeder als hoofdman. Voor het overige was 
de structuur en de werking nagenoeg identiek aan die 
van de reeds beschreven St.-Barbaragilde. De eerste 
hoofdman, Joris Verheyden, was in 1754 nog in functie 
toen hij zijn kanselbier gaf voor zijn tweede huwelijk en 
in 1757 voor zijn derde trouwpartij. Hij had ook een 
drukke echtelijke agenda. Er zijn slechts zes namen van 
Schootse hoofdmannen vermeld. Zij waren de 
voorzitters die levenslang tot hun dood de sjerp droegen. 
 
Van de stichting tot 1750 is alleen sprake van koning, 
deken, twee borgemeesters en een alferis. Dat zijn vier  
functies die jaarlijks werden verwisseld. Alleen de 

Een hoofdplaat, een van de oudste daterende (1597),           alferis en later de hoofdman en de kapitein bleven 
afgebeeld met twee gekruiste geweren en twee sabels.           meerdere jaren na elkaar in functie. De twee  
gildeborgemeesters werden de gezworenen genoemd. Ze bleven slechts een jaar in dienst en hielden de 
rekeningen bij. Op O.-H.-Hemelvaart 1668 werden Merk Van den Valgaer en Hendrik Van Roy gekozen 
tot gezworenen. De lijst van die penningmeesters is ellenlang want de lijsten van koningen, gezworenen en 
gildebroeders bleven vrij goed bewaard. 
 
De ongetrouwde bode werd ook knecht, knaap of tamboer genoemd. Hij moest rondgaan en de broeders 
verwittigen. Zijn taken waren uitnodigen, trommelen en het lijkbidden van gestorven broeders. Zoals de 
alferis kreeg de knaap handschoenen door de gildekas betaald. Zij moesten niet met blote handen de vlag 
dragen of trommelstokken hanteren. Later kwam er een kapitein bij. Het gehucht was klein, de trouw van 
de leden groot. 
 
Er werd geen griffier of secretaris aangesteld, maar de registers werden vrij goed bijgehouden. Zij die 
notities bijhielden, getuigden vaak van een gebrekkige scholing. Zij schreven veel in het dialect op. Door 
die schrijfwijze werden de functies erg vervormd: Het beheer werd gevoerd door ‘de borgemeesters van de 
gul van Schoot’, de alferis werd geschreven als aeverres man of zelfs den eerstman Frans Machiels. De 
vaandeldrager liep immers altijd voorop en was in de stoet ‘de eerste man’. De kapitein was capetaen. 
Hendrik Verbiest kreeg die nieuwe bestuursfunctie. 
 
In 1770 bestond het bestuur uit zes mannen: hoofdman Jan Clerckx, koning Jan Baptist Schuermans, 
alferis Peter Vermeyen, deken Jan Roels, borgemeesters Jan-Baptist Laenen en Ambroos Geets. Tot de 
broeders behoorden onder meer de smid Adriaan Nuyts, de waard Meeus Maes en de schoolmeester Loots. 
In tegenstelling tot de St.-Barbaragilde waren er haast geen notabelen aangesloten. Het kruim van Schoot 
was wel present, maar die konden in status en geldbezit niet raken aan de burgerij van de plaats of het 
centrum. 
 
Het lidgeld van de gilde was lager dan dat van de St.-Barbaragilde. Dat kwam mede door de lagere sociale 
status van die broeders. In 1785 trad een notabel man toe, dokter Elen.  
Hij woonde nochtans in het centrum, maar blijkbaar kon hij daar niet toetreden en waren ze in Schoot maar 
al te blij een hoogwaardigheidsbekleder in hun rangen te krijgen. Ze noemden hem gewoon ‘den docter’. 
Het jaar nadien schreef Elen de rekeningen al op. Hij bleef niet lang in Tessenderlo. Toen hij in januari 
1788 naar Beringen verhuisde, verdween hij even snel uit de Schootse gilde als hij gekomen was. 
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De plaatselijke schoolmeester was zowat de enige notabele van Schoot en dus moreel verplicht bij de gilde 
te zijn. Hij woonde op de schans waar hij lesgaf in het schooltje van Schoot. Zo is in 1708 sprake van ‘de 
eerzame Bastiaan Boogers woonachtig op de schans van Schoot’. In de jaren 1708-1712 regelde Boogers 
de financiën van de gilde. Nagenoeg iedere schoolmeester van Schoot die nadien kwam, werd lid van de 
gilde en voerde vaak een bestuursfunctie uit. Als een eenvoudige broeder het verslag bijhield, stonden er 
veel dialectwoorden in. Daaruit leren we hoe bepaalde termen en namen toen werden uitgesproken. Zo 
werden de roepnamen van toen genoteerd: Sus Van Hoef, Sus  Kledts (=Clercx), Tist Laenen, Sus Busfels, 
Sus Heselmans en Nol Vanlarken(=Van Laerken). 
 
Plots dook dan een poëtische oprisping op. Tussen de uitgaven van 1776 stond ineens de spreuk:”Bazen 
zijt verblijt met dezen tijdt”.  Die dialectwoorden verdwenen wanneer een schoolmeester het boek bijhield. 
De voornamen werden dan officiëler geschreven. In 1787 trad de nieuwe schoolmeester Jan-Baptist Van 
Bel als nieuw lid toe, in 1791 laatst als schoolmeester vermeld hoewel hij nog vele jaren lid bleef. Op 
Sacramentsdag 1792 teerde hij mee, maar toen werd Hendrik Peeters de nieuwe schoolmeester, die ook 
mee teerde. 
 
In het begin van de 18de eeuw was sprake van broeders uit Engsbergen en Schoonhees. Wat later waren 
bijna uitsluitend mannen van Schoot lid. In 1702 waren er 34 broeders die aan de schieting deelnamen. 
 
Vanaf 1733 volgen bijna jaarlijks namenlijsten van broeders. Familieleden waren gelijktijdig lid en hun 
kinderen namen vaak plaatsen in. In 1733 waren er 29 gildebroeders ingeschreven. In 1741 namen 23 
broeders deel aan de schieting, waarvan 6 bestuursleden. Dat aantal steeg tot 41 in 1770 en tot een 
maximum van 42 vier jaar later. Dat jaar waren er 51 gelaglieden die meeteerden, dus negen gasten van 
buiten de gilde. Deze werden ‘bijteerders’ genoemd. In 1772 kwam de molder Frans Van der Grinten van 
Volkermolen bijteren in Schoot. Omstreeks 1770-1790 werd het maximum aantal van veertig gehaald of 
benaderd. In 1795 schoten nog 38 broeders naar de vogel. Het jaar nadien kwam een tijdelijke 
onderbreking. In 1796 werden de voornaamste functies niet meer bij naam vernoemd. 
 
De feestdagen 
 
De Schootse gilde hield jaarlijks vier officiële feestdagen: 
O.-H.-Hemelvaart, Sacramentsdag, kleine kermis en hun 
patroondag. Met Sacramentsdag, kleine kermis en Sint-
Martinus trok de processie uit en moesten ze samen met de 
andere gilden in die optocht meegaan. In de processies droeg 
de gilde het beeld van Onze-Lieve-Vrouw op een berrie. De 
broeders offerden in de kerk bij het beeld en betaalden de 
kosten voor het kleden van het beeld. Ook aan de 
kermisomgang nam deze gilde deel en op de grote 
dorpsfeestdag van Sint-Martinus (11 november) stapten ze 
mee, maar hielden ze geen speciaal feest.  
Hun teerdag hielden ze op de feestdag van hun patrones, 
Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekt Ontvangen, op 8 december. 
Deze begon met het luiden de avond voordien en met een mis 
voor de overledenen gildebroeders de volgende ochtend.  
Daarvoor werden de kapelaan, de koster en de organist betaald. Op het feest achteraf speelde de 
ingehuurde speelman. Naast bier waren er uitgaven voor brandewijn.  
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Schietingen en koningsschieting. 
 
De oudste vermelding maakt gewag van tien‘kolves’ of schietwedstrijden per jaar. De gilde van Schoot 
stelde dan telkens twee gildebroeders als ‘gezworenen’ aan voor iedere schieting, wat ze een kolve 
noemden. Er zijn alleen voor de periode 1685-1688 lijsten bekend van die kolves. Het seizoen begon en 
eindigde met Sacramentsdag. In de jaren vóór 1700 werd weinig genoteerd door de Negenjarige oorlog en 
daarna is er geen sprake meer van die kolves. De koningsschieting had plaats op O.-H.-Hemelvaart. Ze 
betaalden de timmerman om de schietboom te maken. We veronderstellen dat de wip op de Schootse 
schans stond, omdat het eigendom was van het gehucht of de heerwagen van Schoot. De koningsschieting 
had in Schoot dezelfde rituelen als elders.  
De hoofdman moest bij de schout de vogel bannen of toestemming vragen. Jaarlijks moest de zogenaamde 
officier betaald worden voor zijn recht. Na de schieting trokken ze van de boom naar de kamer. 
 
Oude gebruiken 
 
Een hertrouwer betaalde een halve ton kanselbier. Er is altijd sprake van het kanselbier, niet van 
‘spettelgeld’ zoals bij de St.-Barbaragilde. 
Bij een sterfgeval moesten de broeders zowel op de begrafenis alsook op de uitvaart aanwezig zijn en dat 
viel in die jaren niet samen. Zij moesten met het lijk naar de kerk gaan, de mis horen en ten offer gaan. Uit 
het sterfhuis had de Schootse gilde dan recht op een halve ton bier, betaald door de familie van de 
overledene. De gilde bekostigde het andere deel. 
 
Attributen en bezittingen 
 
Over een breuk is er weinig sprake. Die moest de koning dragen. In 1772 is er sprake van een bedrag dat 
werd betaald “als wij de breuk gehaald hebben” en in 1792 voor het zuiveren van de breuk. Daaruit 
begrijpen we dat in 1772 een breuk werd aangeschaft. 
Naast de breuk was er het vaandel, wel beschouwd als het belangrijkste gildebezit. 
Ook was er een meubel ‘de gulde kasken’ alwaar de belangrijke documenten bewaard werden. 
Het eerste gildeboek dat bewaard bleef, begon juist voor 1686. De Schootse gilde bezat ook een onroerend 
goedeen, nagelaten door vrome broeders. Ze had één weide in eigendom, waarvan ze de jaarlijkse 
opbrengst door de huurder uitbetaald kreeg. Dat verhuurde perceel van een ‘zil’ of ongeveer een derde 
hectare heette ‘het gulden bemdeken’. 
 
5. Sint-Martinusgilde van Engsbergen 
 
Schoot kreeg waarschijnlijk een kruisbooggilde. In dat geval waren er in 1668 in Tessenderlo vier gilden 
met ieder een ander wapen. Wat Schoot had, moest Engsbergen ook krijgen. Daar werd, na de Sint-
Barbaragilde in het centrum, de tweede kolveniersgilde van Tessendelo opgericht. Deze broeders zouden 
ook schieten met het geweer. Opmerkelijk is dat deze gilde de patroon van de gemeente als schutsheilige 
zou nemen. 
Midden zeventiende eeuw woonde in Engsbergen al iemand die ‘keizer’ werd genoemd. Hij had die titel 
echter bij een andere gilde behaald, waarschijnlijk de St.-Sebastiaangilde. Jaan Van Duren (1623) was 
kapitein van de Engsbergense burgerwacht. Hij droeg vanaf 1655 de bijnaam keyse. Voor de Engsbergense 
gilde was opgericht, waren alle gildebroeders elders in Tessenderlo actief. De archieven van deze gilde zijn 
niet bewaard gebleven, zodat ons beeld beperkt blijft. 
Over de oprichting is niets bekend. Vermoedelijk werd deze gilde kort na die van Schoot (1668) opgericht. 
De eerste vermelding kwam er door een dodelijk ongeval bij de schieting. Op 12 mei 1698 werd Adriaan 
Houtmeyers begraven. De dag voordien liet de gilde van St.-Martinus de schuttersboom oprichten met  het 
oog op de koningsschieting. De boom was gecontroleerd door Paulus Peyskens die hem goed had 
bevonden. Adriaan Houtmeyers werd gevraagd de vogel in de top te stellen, maar de mast brak.  
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Het gevaarte kwam op zijn hoofd en borst terecht, zodat hij geen enkel teken van leven meer gaf en dood 
bleef liggen. Er was een dode en dan moest de doodsoorzaak onderzocht worden. Tot grote angst van de 
Engsbergenaars legde de schout van Tessenderlo een criminele klacht neer. 
 
Baas boven baas, dachten ze en de Engsbergense broeders schreven prompt een brief naar de Luikse prins-
bisschop, de hoogste in rang in het prinsbisdom Luik waartoe Tessenderlo behoorde. In die brief 
herinnerden de opstellers de kerkvoogd aan een oude bepaling die was uitgevaardigd door hun voorganger 
Ferdinand van Beieren dat een ongeval op een schietdag met ontplooid vaandel niet kon bestraft worden.  
 
Hij wou het gildebestuur vervolgen. Zij smeekten de prins-bisschop om niet buiten hun privilegies gesteld 
te worden. Ze waren naar een advocaat gegaan. Ook hij gaf als advies dat dergelijke ongevallen vrij waren 
van straf en boete. Of de Engsbergenaren gelijk hadden, is niet geweten. De Martinusgilde 
vertegenwoordigde mee het gehucht Engsbergen. Het was lange tijd  de enige burgerlijke vereniging. Bij 

parochiale werken werd zij aangesproken. In 1749 was het 
strodak van de kapel in slechte staat. De pastoor van 
Tessenderlo vroeg aan de Martinusgilde om de lemen wand en 
het strodak af te breken en de kapel acht voeten groter weer op 
te bouwen, wat gebeurde. Ongeveer 50.000 kareelstenen 
werden gemetseld. De gemeente gaf een balk van de 
Rijterschans en ook balken uit hun bossen.  Het gehucht of de 
heerwagen Engsbergen zorgde voor kalk en hout.  
 
De Engsbergenaars deden sommige werken gratis en de 
gildebroeders deden hun duit in het zakje. De gilde stelde zich 
zelfs borg voor de betaling. 
De Martinusgilde had een eigen schuttersboom die enkele keren 
werd vermeld, zoals in 1742: “een beemd tot Engsbergh ontrent 
den scutsboom.” 

Bepaalde broeders lieten goederen na aan hun gilde Johannes Gijbels, die in 1731 stierf, liet diensten 
opdragen. Met het goed of kapitaal dat hij naliet, werden op de teerdagen de kerkdiensten voor de pastoor 
betaald. 
 
Door het gebrek aan bronnen weten we niet wat er tijdens de Franse Revolutie gebeurde, maar we stellen 
vast dat toen de neergang van de gilden werd ingezet. In 1838 stopten de laatste broeders officieel met de 
werking. Dat jaar verklaarden de leden in een schriftelijke akte dat “de gulde niet meer in haar vorige 
staat bestond en zelfs te niet was”. Ze waren geërgerd dat de ciborie in hun kerk van tin en koper was en 
eigelijk te slecht om het H. Sacrament te bewaren. Daarom stelde ze voor hun zilveren breuk en vogel, 
waarvan geen gebruik meer werd gemaakt, te schenken aan pastoor P.J. Cuypers om er een zilveren ciborie 
van te laten maken. Zo hoopten ze dat de gestorven en nog levende 
gildebroeders daardoor het hemels geluk zouden vinden. Tot het 
parochiebezit van Sint-Martinus behoort nog een zilveren ketting met een 
papegaai die waarschijnlijk van deze St.-Martinusgilde voortkomt. 
Blijkbaar werd niet alle zilver van de breuk gebruikt voor de nieuwe 
ciborie. 
 
Dat was het einde van de gilde van Engsbergen die in het verre verleden 
het laatst was opgericht en het kortste bestaan had gekend. 
 
In een toekomstig nummer kunnen we het hebben over de gilde van  
Tessenderlo in de 19de  en 20ste eeuw. 
 
 
 
Uit: Eeuwentemmer het Loois Archief         

9 



 
 
 
 
50-JARIG BESTAAN VAN HET KAMPIOENSCHAP “SCHAAL DE 
SPOT” IN HET KON. HANDBOOGSCHUTTERSVERBOND VEURNE 
AMBACHT 
 
Op 8 augustus 2010 vierde het Kon. Handboogschuttersverbond Veurne Ambacht groot feest. Heel wat 
genodigden van her en der gingen op de uitnodiging in. Het Kon. Verbond kon dan ook heel wat 
burgemeesters uit de regio en de schepenen van Lo verwelkomen, alsook twee bestuursleden van de 
Federatie der Historische Schuttersgilden: Paul Stoop en Willy Willems. 
 
Alle bestuursleden van het Kon. Verbond Veurne Ambacht, de bestuursleden van het Verbond Zuid-
Westland, voorzitters, secretarissen en vaandeldragers van de aangesloten gilden waren samen met nog 
andere schuttersvrienden aanwezig op het uitgebreide feest. De secretaris van het Kon. 
Handboogschuttersverbond Veurne Ambacht, Ghislaine Vandewalle, nam samen met het bestuur het 
initiatief maar ook de planning voor die dag op zich. 
 
Samen met de steun van de plaatselijke Kon. Schuttersgilde Willem Tell Lo startte de dag om 9.30u  met 
een mooie eucharistieviering in de abdijkerk. Heel wat schuttersvrienden uit de regio waren in hun 
prachtige schutterskledij en met de breuk en vlag van hun gilde in deze viering aanwezig.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voorafgegaan door een trommelaar werd de nieuwe vlag van het Kon. Verbond Veurne Ambacht door de 
vaandeldrager Patrick Syx na de homilie vooraan in de kerk gebracht en gewijd door priester Johan 
Dekeyser. 
 
Na de eucharistieviering trokken we in stoet door de kern van de Cesarstad het pittoreske Lo, naar Lauka 
plaats van de receptie. De secretaris van het Verbond trok de stoet met de vele genodigden ( ± 150) op 
gang, gevolgd door de trommelaars uit Houtem, met daarachter de vaandeldragers, bestuursleden en vele 
schuttersvrienden.  
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De prachtige kledij en de vele meegedragen breuken gaven de stoet een historisch cachet mee. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In Lauka volgden eerst nog wat toespraken, de voorstelling van de nieuwe vlag, het uitdelen van 
geschenken (unieke porseleinen borden van die dag) en een aangename receptie aangeboden door het 
gemeentebestuur van Lo-Reninge en koekjes van Destrooper. Na de receptie gingen 105 genodigden aan 
tafel. Iedereen kon zich te goed doen aan drank en warme beenhesp en groentjes uit de Westhoek. 
 
Om 14.30u volgde de grote schieting met 122 schutters op twee staande muitwippen. Tijdens deze 
schieting waren er nog 40 porseleinen borden te verschieten: 20 op elke wip. Dit naar aanleiding van het 
50-jarig bestaan van de competitie “Schaal de Spot”. Deze alom gekende schutterscompetitie is een 
organisatie van het Kon. Handboogschuttersverbond Veurne Ambacht. Dit Verbond werd gesticht in 1929 
onder impuls van verscheidene voorzitters van schuttersgilden uit de regio en de heer senator en meester 
advocaat Albert de Spot aanvaardde direct het erevoorzitterschap. Het doel van de nieuwe stichting was 
toen deze gezonde schutterssport en vrijetijdsbesteding te kunnen uitoefenen met velen in 
samenhorigheid, verdraagzaamheid, vriendschap, eerlijkheid, vertrouwen en 
verbroedering onder de staande wip. De waarden van toen worden nu nog steeds hoog in het vaandel 
gedragen. 
 
Bij de stichting van het Verbond sloten zich 11 gilden aan nl. Veurne, Hoogstade, Stavele, Beveren, 
Wulveringem, Liesele, Houtem, De Panne, Koksijde, Adinkerke-veld en Adinkerke-dorp, waarvan er nu 
nog 4 actief zijn van deze gilden. Dit was de tijd dat elke gemeente nog een schuttersgilde had. 
Ondertussen zijn er heel wat gilden verdwenen maar nieuwe gilden sloten zich aan en het Verbond Veurne 
Ambacht telt nu 24 actieve gilden. Deze zijn: Beselare, Boezinge, De Panne, Diksmuide, Esen, Geluveld, 
Houtem, Ieper Willem Tell, Ieper St.-Sebastiaan, Klerken, Lo, Nieuwpoort, Poperinge, Reningelst, 
Reninge, Roesbrugge, Oostnieuwkerke, Oostvleteren, Staden, Stavele, Veurne, Vlamertinge, Watou en 
Woesten. 
 
Twintig jaar na de stichting gaven de voorzitter van het Verbond, dhr. Edmond Van Eygen uit Veurne, 
wegens gezondheidsredenen en toenmalige secretaris, dhr. Emile Persyn, wegens hoge leeftijd hun ontslag. 
Een nieuw bestuur werd gekozen en dhr. André Dupont uit Lo werd voorzitter en zijn vriend medeschutter 
Prosper Cornette werd secretaris. Daardoor verhuisde de zetel van het Verbond van Veurne naar Lo in 
1955. Dhr. senator, Albert de Spot, bleef erevoorzitter en het Verbond kon vele jaren rekenen op zijn 
financiële steun. Ondertussen ontstond er in het brein van de voorzitter André Dupont, secretaris  Prosper 
Cornette en dhr. Jozef Calliau uit de gilde van Beveren het verlangen om een competitie tussen de 
verschillende gilden uit te dokteren. Zo gedacht, zo gedaan en samen met advocaat Albert de Spot werd 
een  
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reglement uitgeschreven. De bedoeling was en ’t is nog altijd zo, dat verscheidene pelotons van telkens vijf 
man uit verschillende gilden tegen elkaar in het strijdperk zouden treden. De competitie begint op één mei 
en duurt tot de finale op half september in Lo. Tijdens de vier voorronden kampen op verschillende 
locaties de pelotons per twee tegen elkaar. Elke deelnemer van de winnende finaleploeg krijgt elk jaar een 
blijvend aandenken: vroeger een tinnen, nu een porseleinen schaal. Uit erkentelijkheid wegens jarenlange 
financiële steun van senator Albert de Spot werd deze competitie naar hem genoemd: ”Schaal Albert de 
Spot” waarvan we dus op 8 augustus 2010 het 50-jarig bestaan vieren. 
 
Dit jaar telt het Kon. Handboogschuttersverbond Veurne Ambacht 582 leden en 56 ploegen van telkens 5 
personen waagden zich aan de competitie. Jawel, de ploegenstrijd blijft spannend tot het laatste schot. Half 
september beleven we dan de boeiende finale en kennen we uiteindelijk de nieuwe winnende ploeg. De 
finale wordt afgesloten met de uitreiking van de schalen en een aangename receptie aangeboden door  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
het gemeentebestuur van Lo-Reninge, waarvoor onze hartelijke 
dank. 
Door hun talrijke aanwezigheid kreeg het feest van 8 augustus 2010 
voor de aangesloten gilden een culturele en historische duiding. 
Het Kon. Handboogschuttersverbond Veurne Ambacht wilde ter 
gelegenheid van dit feest hun patrimonium ook wat aanvullen. 
Daarom werd een nieuwe vlag ontworpen met de naam van het 
Verbond, het kroontje van koninklijk, het startjaar van het Verbond 
1929, het feestjaar 2010, het wapenschild van Veurne (start van het 
Verbond), het wapenschild van Lo-Reninge en (zetel van het 
Verbond) en geïllustreerd met kerk, stadhuis, de westpoort en de 
Cesarsboom van Lo. 
Ook de plaatselijke Kon. Schuttersgilde Willem Tell Lo kon die dag 
uitpakken met hun mooie nieuwe koningsbreuk. Daarop staan alle 
koningen van de gilde vermeld die gekend zijn sedert 1934. 
Die dag werden ook uit dankbaarheid drie unieke porseleinen borden uitgereikt aan dhr. Jan Verfaillie, 
senator en burgemeester van Veurne, dhr. Lode Morlion, burgemeester van Lo-Reninge en dhr. Paul 
Stoop, voorzitter van de Federatie van Vlaamse Historische Schuttersgilden. 
Vanuit het Verbond Veurne Ambacht nogmaals dank aan alle medewerkers en de vele schuttersvrienden 
voor dit deugddoende schuttersfeest. 
 
Secretaris van het Kon. Verbond Veurne Ambacht 
Gislaine Vandewalle.       12 



 
 
 
VERTELLINGEN RONDOM DE HANDBOOG VII 
 
   
Daar wij, op alle vragen die wij in vorige bijdrage stelden, geen enkel antwoord ontvingen, vermoeden wij 
dat onze gildebroeders en –zusters een massa opzoekingswerk aan het verrichten zijn, om ons binnenkort 
toch nog een zo bevredigend mogelijk antwoord te geven.  Deze gedachte gaf ons voldoende moed om vast 
te houden aan een oud gezegde binnen de schutswereld: “Nooit versagen”!  Maar, ik twijfel eraan of deze 
woorden wel ooit door een “schrijver, of griffier, of secretaris, of archiefbeheerder” werden uitgesproken! 
 
In het allervroegste begin van het ontstaan der gilden in onze streken, toen vrij grote gebieden nog van de 
Franse koningen of van de hertogen van Bourgondië afhingen, verliep de uitbreiding van de gilden 
eigenlijk vrij spectaculair, in die zin dat er in een korte tijdspanne, heel wat gilden ontstonden. Sommige 
daarvan kenden waarlijk in een minimum van tijd, heel wat toeloop van leden, wat hen dan ook aanzien en 
erkenning verschafte. 
  
Neem nu bv. de gilden der hand- en kruisboogschutters van Namen. Sommige historici 
beweren wel dat zij er reeds in 1266 waren, maar meestal neemt men aan dat zij in 
1276 opgericht werden door Gewijde van Dampierre. Hij hield eraan zelf de leden uit 
te kiezen en hij beperkte zich praktisch tot de hogere burgerij en plaatste hen onder zeer 
bedreven officieren.  Hij vroeg de leden om elke zondagnamiddag met hun wapens te 
gaan oefenen in de vallei van Saint-Georges, niet zover buiten de stad gelegen. Om 
zich te bekwamen moesten zij reeds aan schijfschieten doen. De beste schutters 
ontvingen van hem een prijs en vooral gaf hertog Gewijde van Dampierre hen vele 
materiële voordelen en privileges. Om zeker te zijn van hun diensten ten tijde van 
opstand of oorlog, liet hij hen “een eed van trouw” afleggen. De Franse benaming 
hiervan was “serment”: daarom werden en worden nog op sommige plaatsen in het 
huidige Wallonië de broederschappen of de gilden “les serments” of  “le grand serment 
de…” genoemd. Het eerste serment in Namen was dit van de kruisboogschutters en 
telde 100 leden. De trektouwen van deze bogen waren destijds van hoornvishuid, de 
pijlen waren van ijzer. In 1384 treffen we te Namen, en ook te Bergen,  
handboogschutters aan. In deze laatstgenoemde stad telde de compagnie            Gewijde van Dampierre 
slechts 60 leden, maar ze waren tot en met geoefend in het schieten.     beeld aan de gevel v/h 
Even later werd een andere groep van 64 leden opgericht, omdat de eerste            stadhuis Brugge,   
groep de stad niet voldoende meer kon beveiligen of beschutten.                          vernield en bewaard 
In meerdere steden van Henegouwen en Luxemburg, maar ook in Vlaanderen en      in stadsbibliotheek 
Brabant bloeiden vele broederschappen of gilden van hand- of kruisboogschutters en dit volop tot de jaren 
1450. Na 1450 moesten zij dikwijls hun plaats en diensten afstaan aan de fel opkomende kolveniers wier 
wapen een grote verspreiding kende. Er zijn natuurlijk duizenden bladzijden te vullen met duizenden 
anekdoten over de gilden: ik wil er hier slechts twee kleine vermelden. In 1421 werd te Aalst de gilde der 
handboogschutters opgericht ter ere van de H. Sebastiaan. Daarbij werd bepaald dat zij allen over twee 
bogen konden beschikken en over vier dozijn pijlen.Er werd wel van hen verwacht dat zij steeds bereid 
zouden zijn om de hertog van Bourgondië te helpen wanneer hij dit nodig vond. De handbooggilde van 
Nieuwpoort, die in 1446 werd opgericht, mocht het hertogelijke blazoen dragen op hun kleding en hun 
kaproenen. Bovendien mochten zij, in heel Vlaanderen, rondreizen met al hun wapens, hun gereedschaptas 
en speciale uitrusting, maar “ze moesten, overal waar zij verbleven, steeds paraat zijn om dit alles ten 
dienste te stellen van de graaf, telkens hij dit nodig achtte”. 
 
Laat ons nu even wat langer stilstaan bij de geschiedenis van Brugge.  
In de beginjaren van 1100 kende Brugge een grote uitbreiding en de magistraten van de stad deden toen 
reeds meermaals een beroep op de handbooggilde om de “Burg”, de vesting, te beschermen.  
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Brugge heeft, in de loop van zijn geschiedenis, heel dikwijls moeten weerstand bieden aan de aanvallen 
van de Hunnen, de Vandalen, de Gothen, de Vikings enz. Dankzij zijn ligging kende Brugge een bloeiende 
en snel groeiende handel en daar waren vele concurrenten natuurlijk op uit. Brugge had toen ook 
meermaals af te rekenen met allerlei epidemieën, met hongersnood, met grote overstromingen en met felle 
branden. Dat gaf bijna altijd aanleiding tot plunderen en telkens opnieuw moest de stadsadministratie 
beroep doen op de schutters van de hand- en kruisbooggilden. Daar er, wegens de vele handel, nogal wat 
rijken in de stad woonden, waren er meer kruisboogschutters dan handboogschutters. Maar bij de aanval 
van de Franse koning op Brugge, hebben beide schuttersgilden zich even fel ingezet en hebben ze de 
koning in Cassel verslagen. Het is nog steeds een raadsel hoe de stad Brugge, zelfs in de jaren 1000 tot 
1125, voortdurend meer dan voldoende schutters kon inzetten en het waren bijna steeds de 
handboogschutters die de grootste triomfen behaalden. Interessant om weten is zeker het destijds ontstaan 
van het volgende gezegde, een gezegde dat eeuwen later nog in vele gildekamers te vinden is: 
  “Drinc ic win, so bederf ic; 
   Drinc ic water, so sterf ic; 
   Nochtans is het beter win gedroncke en bedorve, 
   Dan water gedroncke en gestorve.” 
 
Wanneer Thierry van de Elzas in 1150 het Heilig Bloed naar Brugge bracht, waren het de 
handboogschutters die voor de veiligheid en de verdediging ervan instonden. En wanneer zijn zoon, 
Philippe van de Elzas, in 1165 graaf Florent van Holland bevocht en hem overwon, waren het wederom de 
handboogschutters van Brugge die hem gevangen naar hun stad meevoerden. In 1258 wijdde bisschop 
Walter van Doornik de eerste kerk in van de Paters Minderbroeders te Brugge en het is in deze kerk dat de 
handbooggilde zijn eerste kapel inrichtte ter ere van de Heilige Sebastiaan. 
  
Enkel over de geschiedenis van de Brugse Gilden is er méér dan één boek te schrijven. Heel interessant en 
leerrijk is het uiterst goed gedocumenteerde boek van Henri Godar dat in 1947 te Brugge werd uitgegeven: 
de titel luidt “Histoire de la Gilde des Archers de Saint Sébastien de la ville de Bruges”. Het telt 525 
bladzijden en bevat 140 illustraties en enkele prachtige tekeningen van André Vlaanderen. 
  
Het is voor ons onmogelijk om de hele geschiedenis van de Brugse gilden in deze bijdrage samen te vatten.  
Er zijn bovendien nog vele Vlaamse steden met een wondermooie geschiedenis over hun gilden. Maar over 
Brugge willen we gaarne nog het volgende vermelden. 
In 1280 sloeg, tijdens een hevig onweder, de bliksem in op de houten toren van het belfort. Hierin 
bevonden zich toen ook de caerten en de verordeningen der privilegieën der gilden. Men heeft er alles aan 
gedaan om deze waardevolle documenten te redden, maar tevergeefs. Op 28 september 1280 kwam er een 
samenscholingsverbod tot 7 personen: de inwoners waren boos op de magistraten wegens hun te lakse 
beleid. In 1281 kwamen de commissarissen van de graaf de rekeningboeken van de stad Brugge nakijken 
en dat viel niet in goede aarde. De bevolking, maar ook “vele gildebroeders” grepen naar de wapens en 
sneden de ambtenaren hun kelen over! Gewijde van Dampierre kwam dadelijk naar  Brugge, sloeg de 
uitlopende opstand neer en liet de voornaamste magistraten onthoofden! In 1282 kwam het volk weer tot 
opstand, maar ook deze werd dadelijk neergeslagen. De toenmalige verificateurs van Frankrijk ontdekten 
dat de stad wederom veel militair materieel had aangekocht, waaronder 9.300 pijlen, tientallen tenten, 
honderden lansen, zwaarden en schilden. Bij het militair materieel behoorden ook verscheidene kleinere 
wagens waarop de kisten, welke de bogen en de pijlen bevatten, konden worden vervoerd. 
  
In 1297 overmeesterde Philips de Schone Vlaanderen en dit aan het hoofd van een geweldig grote 
legermacht. Niettegenstaande het aandringen van de graaf van Vlaanderen en van de koning van Engeland, 
begaf de oppermagistraat van Brugge zich naar de op komst zijnde koning van Frankrijk. Zij ontmoetten 
elkaar te Ingelmunster en de koning van Frankrijk kreeg er de sleutels van de stad Brugge.  Daarna trok hij 
in stoet naar Brugge. De handboogschutters die met de magistraat naar Ingelmunster waren getrokken, 
vormden tijdens de stoet het erecordon.  
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In oktober 1297 werd de wapenstilstand tussen Vlaanderen en Frankrijk ondertekend. Philips de Schone 
liet de stadswallen verhogen en versterken. Alle privileges die in 1280 tijdens de grote brand waren 
opgehouden te bestaan, werden in ere hersteld. En hertog Gewijde van Dampierre werd in een Parijse 
gevangenis opgesloten. 
 
Ik ga deze aflevering hier besluiten. Er zijn nochtans nog zo vele mooie verhalen over de rijke 
geschiedenis van onze handbooggilden te vermelden, doch dat zal voor een volgende bijdrage zijn. En ik 
herhaal het nogmaals: waarom zou u zelf eens niet enkele bladzijden uit uw rijk gildenarchief opzenden?  
Er zijn nog zo vele gilden en schutterijen waar onze Federatie zelf nog weinig over weet. Waarom bezorgt 
gij ons niet “die kennis” die nu gewoon maar ergens onder het stof ligt? Vergeet niet dat vroegere 
gildebroeders deze gegevens hebben verzameld en uitgeschreven “voor later”, voor ons dus!  Wat ligt die 
kennis dan nu in uw gildekamer te doen???  
Dank bij voorbaat voor uw komende medewerking. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
( De hier afgedrukte foto van de handboogschieter is een tekening van Le Perugin en bevindt zich in het 
Condé museum van Chantilly).  
Pater Karel De Wilde 
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 DE HANDBOOGGILDE SINT-SEBASTIAAN TE BASSEVELDE 

  

Sinds het verschijnen van het jongste nummer van ONS MEETJESLAND heeft de gilde van Bassevelde 
door bemiddeling van de heer Buysse, secretaris van deze gilde, inzage gekregen in een oud «Registre van 
Reglementen der Societeyt van het Jong Gilde te Bassevelde» uit het jaar 1841.  

In dit jaar, bestond de oude Sint-Sebastiaansgilde nog wel, maar wegens het gering aantal leden, amper 7, 
leek zij toen onvermijdelijk ten dode opgeschreven. Enkele leden van de gemeenteraad besloten toen om 
een nieuwe en levenskrachtige «societeyt» op te richten.   

Dit gebeurde nog in hetzelfde jaar met D. Dhanens als hoofdman en E. De Decker als koning.  Elk nieuw 
lid diende bij zijn aanvaarding 5 frank te betalen, wat een groot bedrag was voor die tijd. 

In 1843 was de nieuwe vereniging reeds zo bloeiend, dat de oude gilde besloot vanaf dan samen te gaan 
met de nieuwe Sint-Sebastiaansgilde en tevens haar bezittingen aan de nieuwe vereniging af te staan.  Dit 
gebeurde nog hetzelfde jaar, terwijl de afstand van het archief en van de eretekens zou volgen in 1865. 
 
Er werd een inventaris opgemaakt van die bezittingen en daar die vol interessante punten zat, citeren we 
hieronder enkele punten uit die inventaris: 

  “1°  Een register begonnen in 1728 en beschreven tot bladzijde 78. 
  16° Een zottekleed bestaande in broek, vest met bellen. 
  17° Eene muts met eene bel. 
  24° Eenen zijden standaert, met koperen pijk, verguit, van 1842. 
  25° Eenen baillieu-stok met zilveren vogel daarop. 
  26° Eene ketting met den aanhangenden vogel in zilver. 
  27° Een zilveren vogelken met lint, bij de koninginne, huisvrouw J.B. Goole.” 
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Elke handbooggilde die zichzelf respecteerde, had toen ten minste twee hoornblazers, een tamboer of 
trommelaar en zeker en vast een nar of “zot”.  De nar moest steeds zorgen voor de nodige humor bij de 
gaaischietingen, door zijn kluchten en koddige gedragingen.  Het betreden van het schietplein gebeurde 
altijd per groep, in formatie, waarbij de “zot” van de vereniging voor de nodige komische luister moest 
zorgen.  Gewoonlijk werd een ereprijs uitgereikt voor de beste intrede, vooral rekening houdend met de 
formatie en de humor. 

De ereprijs “voor de schoonste inkom” werd zo door Bassevelde weggekaapt op 5 juni 1842 te Zelzate en 
op 17 juli 1842 te Kaprijke. 

In bijna alle rekeningen van uitgaven van de vereniging vindt men de post terug: “betaeld voor poer”. Dit 
poer (schietpoeder, buskruit) was bestemd voor het afvuren van de kanonschoten, die werden gelost bij de 
aanvang van de grote koningsschieting van de handbooggilde, die jaarlijks plaatsvond.  

In de zitting van 21 augustus 1859 deelt de hoofdman Goole mee dat “de peers” nu werd verplaatst naar 
een stuk grond, gelegen bij de herberg “De Carosse”, uitgebaat door Jan Van Hamme. 
 
Er werd overeengekomen dat er 50 roeden land onbezaaid zouden blijven, om ten allen tijde te komen 
schieten en dit tegen het bedrag van 0,50 frank per jaar en per lid. Deze herberg “De Carosse” stond in de 
Dorpstraat en werd enkele jaren geleden gesloopt. 

De 
handboogmaatschappij 
“Gilde Sint-Sebastiaan” 
verkreeg het recht de 
titel van “Koninklijke” 
te dragen op 12 juni 
1927.  Tot op de dag 
van vandaag is deze 
Basseveldse gilde nog 
zeer bloeiend en telt 
zelfs méér dan zeventig 
leden.  Ad multos 
annos (nog vele jaren) 

  

Vrij naar een bijdrage 
van ROMANO 
TONDAT. 

Yentl en Jens     Vaandel van Eeklo bewaard in stadhuis 
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“MINSTENS EENMAAL KONING ZIJN VAN DE SCHUTTERIJ”  
 
Op zondag 5 september hield schutterij Sint-Monulphus en Gondulphus 2 haar jaarlijkse 
koningsvogelschieten. Om 13u45 vertrokken 33 leden in uniform aan de kantine op het schietterrein voor 
de optocht door de nabijgelegen woonwijk. Na de ontbinding van de optocht ontving Tony Snyders uit 
handen van de voorzitter een zilveren schild wegens het behalen van twee “erekruizen” tijdens het vorige 
jaar. Nadien ontving het koningspaar, Laura en Tim Snyders, een diploma en meerdere trofeeën voor hun 
prestaties op bondsfeesten en LDS. Na het afnemen van het koningszilver, pluim en sabel bij huidig koning 
Kris Snyders kon de strijd om de koningstitel aanvangen. 
 
Elf heren, ouder dan zestien jaar, streden om de felbegeerde 
koningstitel. Dit aantal was onverhoopt hoger dan voorgaand jaar. 
Het vogelschieten werd een poos gestaakt om de ontknoping te 
volgen bij het jeugdschieten, waar zich vijf gegadigden inschreven. 

Jeugdkoning: 

De koningsvogel voor de jeugd werd volledig eigenhandig 
vervaardigd en getekend (op een houten plaat) door Madeleine 
Salden. Op de tekening zagen we drie koolmeesjes eten van een 
voedselbol, opgehangen aan de tak van een boom.  

De jeugdleden schoten beurt om beurt met de luchtkarabijn. 
Bedoeling was om de onderste helft van de houten plaat te 
scheiden van de bovenste helft. Op een gegeven moment wiebelde 
de onderste helft van de plaat fel heen en weer. Nog twee schutters 
waagden hun kans, maar de plaat bleef hangen. Uiteindelijk eiste 

Kristof Verheyen de                                                               
titel van jeugdkoning                 
op door de vogel naar  Jeugdkoning: Kristof Verheyen                       
beneden te doen vallen. Tijdens  de kerstviering van de 
schutterij zal Kristof een zilveren schild ontvangen als 
blijvend aandenken. 

Koningsschieten volwassenen: 

De elf kandidaten voor de titel bij de volwassenen schoten, 
zoals gebruikelijk, gelijktijdig met twee buksen op de vogel, 
die bewust minder “zwaar” werd vervaardigd door 
buksmeester Theo Salden. Na 182 schoten wist Emiel 
Soetens de vogel naar beneden te halen. Voor Emiel, 
voorzitter van de schutterij, is dit de eerste titel. Samen met 
partner en tevens marketentster Sarah Spruyt vormen zij het 
koningspaar 2011. 

In een eerste reactie na de installatie als nieuwe koning 
opperde Emiel de wens dat elke schutter zich minstens één 
maal tot koning van de schutterij zou kunnen kronen.                           

   Koningspaar Sarah Spruyt en Emiel Soetens                                  

   Verheyen Jacky                                                                          

18 



 
 
KEIZERSCHIETING ZUID-WESTLAND 2010  
 
Op domein De Kortekeer te Beselare werd de keizerschieting voor de dienstdoende koningen van het Zuid-
Westland georganiseerd. Drie ronden voor alle koningen moesten uiteindelijk de nieuwe keizer aanwijzen. 
Jeroen Caron, koning van Ieper W.T., kon als enige de koningsvogel neerhalen en mag volgend jaar als 
dienstdoende keizer van Ieper W.T. de koningen van 2011 ontvangen op hun terrein. 
Hans Van Bockstael 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TE GAST BIJ DE KONINGSBOOMPLANTING TE  
ST.-HUIBRECHTS-LILLE 
 
Op zaterdag 6 november was ik te gast op de de koningsboomplanting bij de Schutterij Sint-Sebastiaan 
Sint-Huibrechts-Lille. De drumband (met o.a bestuurslid Benny Bax, ja van de smaakpolitie op VT4) 
opende de optocht. Die ging van hun schutterslokaal “De 

Kompen” naar 
het huis van de 
koning,, Bruno 
Stalmans en zijn 
koningin Annie 
Pinxten. 
Dit jaar werd 
ervoor gekozen 
een 
koningslinde te 
planten. Vooraleer de boom in het plantgat gezet werd, begroef 

men een hermetisch afgesloten koker met daarin een document met nieuws van de gilde, het dorp en de 
wereld samen met enkele geldstukken. Na de planting trakteerde de koning ons op jenever, broodjes en 
andere dranken. ’s Avonds trakteerde de koning nog met een “koningston” in hun schutterslokaal “De 
Kompen”. De drumband “Hoop in de Toekomst” van Lommel bracht het koningspaar nog een 
verrassingsconcert tijdens de koningston. 
 
In de loop van de dag werden reeds plannen gesmeed om in 2012 naar aanleiding van de gildedag te 
Poperinge opnieuw een verbroedering te organiseren in Boezinge. 
 
Geert Vanderjeugt      19 
 
 



 
 
BOEZINGSE SINT-JORISGILDE IN HET NIEUW   
 
  
Sedert we enkele jaren terug aansloten bij de Federatie van Vlaamse Historische Schuttersgilden, is de 
interesse in onze geschiedenis onder ons bestuur, sterk toegenomen. Tot op heden konden we voor onze 
kledij steeds een beroep doen op het kledingmagazijn van de stad Ieper. Nu is het ons de voorbije 2 jaar 
voorgevallen dat we nog enkel bij speciale gelegenheden deze toestemming verkregen. 
  
Ondertussen zijn we gaan spitten in ons verleden of er nergens geen sporen zijn van een beschrijving van 
de kledij waarmee onze gildebroeders in vroegere eeuwen uitgerust waren. 
  
In het boek van pastoor F. Vandeputte, Histoire de Boesinghe et de sa Seigneurie, (Boezinge, 1846) 
vonden we het volgende terug : 
  
Il parait que l'octroi ne fut pas accordé, mais l'on ne continua pas moins la société, qui, en 1780, envoya 
six de ses membres, pour prendre part au grand tir à l'arbalète à Bruges. Boesinghe était la seule 
commune du plat-pays qui avait osé envoyer quelques-uns de ses confrères pour se mesurer avec ceux de 
Gand, Bruges, Courtrai, Alost, Audenarde, Nieuport, Grammont et Eecloo. Soixanteseize confrères y 
disputèrent les prix consistant en objets d'orfèvrerie. Eedoo remporta les deux premiers prix et Courtrai le 
troisième. Les arbale'triers de Boesinghe étaient en uniforme e'carlate. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op basis daarvan werden in het voorjaar van 2010 een aantal geschiedenisgetrouwe kostuums (anno 1780 
waarin scharlakenrood voorkomt) vervaardigd door het gerenommeerde Huis Maes uit Tielt.  
  
De voorstelling van onze nieuwe outfit gebeurde bij de openingsplechtigheid van de Ypres Historic Rally 
te Boezinge, telkenjare samen met de Ieperse stadsnar en de piper van de Ieperse Last Post. 
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EUROPESE KAMPIOENEN BIJ DE BOEZINGSE SINT-JORISGILDE  
 
In het weekend van 21-22 augustus vond in Staden het Europees Kampioenschap boogschieten op de 
staande wip plaats. Zaterdag was het 
eerst de beurt aan de jeugd. In de 
Belgische ploeg van 24 
jeugdschutters mocht Bart 
Sweertvaegher van de Boezingse 
Sint-Jorisgilde meekampen. De 
Belgen wonnen van de Nederlanders 
en Fransen. 
  
Zondag was het dan de beurt aan de 
volwassenen. Johan Lagrou, koning 
van de Boezingse Sint-Jorisgilde was 
geselecteerd en mocht meekampen 
voor de individuele Europese titel. 
Johan haalde in zijn 3 schoten 
tweemaal de oppervogel naar 
beneden. Ongeveer tweehonderd andere schutters uit België, Nederland en Frankrijk deden het hem niet 
na. Op het einde van de dag werd Johan aangesteld als Europees Kampioen 2010. 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Geert Vanderjeugt 
Koninklijke Handbooggilde 
Sint-Joris Boezinge 
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AAN TAFEL MET THEO VOORTER 
 
Zijn relaas over het O.L.S. 2010 
 
door Verheyen Jacky 
 
STOKKEM – Ongeveer een maand geleden wonnen Vital Weetjens, Josianne Baccus, Hubert Schepers, 
Marian Beelen, Jan Moermans, Davy Scheepers en Theo Van de Beek van schutterij Sint-Elisabeth 
Stokkem het O.L.S. te Grubbenvorst. De schietproblematiek op zondag en de titanenstrijd ’s zaterdags in 
een verzengende hitte zullen ons bijblijven van een O.L.S. doorspekt met veel emotie, maar ook veel 
frustratie. Reden voor het Limburgs Schutterstijdschrift om een gesprek te hebben met de voorzitter van de 
Stokkemse schutterij, Theo Voorter. 
 

Het O.L.S. te Grubbenvorst werd op zondag.avond na de twee klassieke 
inschietronden wegens problemen in het kogelveld gestaakt. Oorzaak was 
een verkeerde inplanting van de aanlegpalen. Zeer uitzonderlijk waren 73 
schutterijen, dit is ongeveer de helft van alle deelnemende schutterijen, 
gerechtigd om deel te nemen aan de kaveling ’s zaterdags nadien. 
De schutters van Stokkem trokken met hoge verwachtingen naar de 
kaveling. De ambitie, afgaande op de puike schietresultaten van het 
huidige seizoen en de derde plaats op het O.L.S. van vorig jaar, was om 
minimum een toptienplaats te behalen. Stiekem werd een O.L.S.-
overwinning voor ogen gehouden. Bovendien had Stokkem de ambitie 
nog beter te presteren nu de Nederlands-Limburgse media hen 
bestempelde als de te kloppen favoriet. Vijf schutters maakten verleden 
jaar al deel uit van het zestal, aangevuld met buksmeester Hubert 
Schepers, die er vorig jaar niet kon bij zijn wegens een allergie op het 
oog.  

 
De kaveling in de hitte eiste zijn tol en op een zeker moment werden de voorzitters van de acht nog in 
wedstrijd zijnde schutterijen naar de federatietent geroepen om hen te wijzen op de organisatieplicht bij 
gebeurlijke winst of niet de wedstrijd te stoppen. De burgemeester van de gemeente Dilsen-Stokkem was 
niet aanwezig op het O.L.S.-terrein maar had verleden jaar al ingestemd met de organisatie van het O.L.S. 
bij eventuele winst. Terug aangekomen bij zijn schutters aan de schietboom deelde Theo Voorter 
instructies uit aan zijn bestuursleden om contact op te nemen met de eigenaars van de benodigde gronden 
op maandag na het O.L.S., terwijl hij zelf met verlof was in het buitenland. 
 
Rond de klok van 18 uur miste een schutter van Bocholt een ‘bölke’ en streden alleen nog de schutterijen 
Sint-Elisabeth Stokkem en Sint-Lambertus Helden voor de overwinning. De wil en vastberadenheid om te 
winnen, was nu nog meer toegenomen bij de schutters van Stokkem: “Nu gaan we er 100 procent voor”, 
sprak Theo zijn schutters toe. Nochtans waren de schutters van Helden niet te onderschatten. Nauwelijks 
één maand voordien had het A-zestal de schietwedstrijd ‘beker Hendriks’ gewonnen, vóór Stokkem. 
 
Theo Voorter, samen met Roger Weetjens in de rol van hulp-buksmeester, had een intens contact met zijn 
schutters onder de aanlegpaal en was van overtuiging dat de winnaar deze avond nog zou bekend zijn na 
nog enkele kavelronden.  
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Een ander niet onaardig detail was dat Theo samen met vrouw Josianne (tweede ‘schöt’ in het zestal) die 
zelfde avond nog zou vertrekken naar een vakantiehuis in de Provence. Met tien personen zouden ze die 
nacht nog op vakantie vertrekken, waarvan acht leden van de schutterij. 
 
Op een gegeven ogenblik kwam een lid van het federatiebestuur naar buiten met een lichtmeter om de 
hoeveelheid lux te meten. Theo hoopte om nog niet te moeten stoppen omdat hij de indruk had dat de 
schutters van Helden hun ‘bölkes iets minder zuiver’ wegschoten. Twee kavelronden verder kwam de 
finale beslissing van het federatiebestuur om de kaveling te stoppen wegens het bereiken van 100 lux en de 
kaveling ’s zondags nadien verder te zetten.  
 
Theo Voorter was niet akkoord met deze beslissing en er volgde een discussie die ‘live’ in de ether kwam 
op L1 radio. Theo was van mening dat er nog voldoende licht was om enkele ronden verder te kavelen en 
ook deze vraag te stellen aan de voorzitters van Stokkem en Helden. De O.L.S.-federatie liet weten dat het 
reglement voorschrijft om te stoppen bij 100 lux of minder, waarop Theo repliceerde dat het reglement ook 
niet naar de letter was toegepast tijdens het persoonlijk kampioenschap van de O.L.S.-federatie. Hierbij 
ging ook de gedachte naar de schutterijen van plaats tien tot en met drie die ’s anderendaags moesten 
terugkeren voor de prijsuitreiking. In volle frustratie riep Theo toen het O.L.S. bij winst op ‘onze eigen 
manier’ te organiseren.  
 
Gelukkig kon Josianne Baccus de situatie goed relativeren temeer zij 
zelf als tweede ‘schöt’ niet aan de finale van de kaveling kon 
deelnemen. Bovenop de vrijgekomen emoties en frustratie moest te 
elfder ure nog een vervanger voor haar gezocht worden. Deze werd snel 
gevonden in de persoon van Theo Van de Beek, die aangaf het zichzelf 
nooit te vergeven ingeval hij zou missen. 
Een emotionele Theo Voorter sprak in de feesttent zijn schutters moed 
in voor de dag nadien. 
Theo, Josianne en de twee paraplumannen van dienst reden samen naar 
huis waar zij aankwamen omstreeks 23.30uur. Vervolgens laadden zij de 
auto in en na twee uurtjes rusten, zonder de slaap te vatten, vertrokken 
zij om drie uur ten huize van Theo en Josianne op reis richting het 
zuiden. Theo deelde de wagen met parapluman Patrick                           
Brabants. Josianne en de anderen zaten in de twee andere wagens.         Theo Van de Beek 
                Foto: Fred Vliegen 
In de wagen werd de klok angstvallig in de gaten gehouden, want om elf uur zou de kaveling opnieuw 
aanvatten. Enkele minuten na de start van de kaveling miste een schutter van Helden zijn eerste ‘bölke’, 
waarop de schoonmoeder van Theo volgend sms verzond: “Hoeveel km nog te rijden? Stokkem heeft 
gewonnen”. Dit bericht was echter voorbarig, want nog vier schutters van Stokkem moesten hun ‘punten’ 
nog schieten. 
Theo dacht dat de buit al binnen was en tranen van emotie rolden over zijn wangen. Hij maande zijn 
chauffeur aan om de wagen met Josianne daarin voorbij te rijden om het heugelijke nieuws te melden. 
Josianne, die regelmatig in de achteruitkijkspiegel keek, kon het nieuws al raden, afgaande op de 
gezichtsuitdrukking van Theo. Op de eerstvolgende parking hielden zij halt. Theo belde terstond naar 
‘achteropschöt’ Davy Scheepers om zijn felicitaties over te maken, waarop Davy antwoordde. “Bedankt 
Theo, maar ik moet wel nog schieten! Ik zal je zo dadelijk terugbellen”. Enkele tellen later was het verdict 
gevallen met Stokkem als winnaar van het O.L.S.. Terug thuis bezocht Theo, zoals altijd bij speciale 
gelegenheden en/of overwinningen, het graf van zijn overleden vader Jan Voorter, oud-voorzitter. 
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De schutters waren: Vital Weetjens, Josianne Baccus, Hubert Schepers, 
Marian Beelen, Jan Moermans, Davy Scheepers en Theo Van de Beek 

 
Ongeveer één maand later zit ik aan tafel met Theo en vraag hem om meer opheldering betreffende het 
organiseren van een O.L.S. op de ‘eigen’ manier. Theo legt uit dat hij niet met alles akkoord is conform het 
draaiboek organisatie O.L.S.. Het O.L.S. zal een schuttersfeest zijn in eerste plaats voor de schutters zelf. 
Zonder de benodigde sponsoring is de organisatie ervan onmogelijk. Doch de schutter zelf moet op de 
voorgrond blijven staan. Afgaande op het financiële debacle van de organisatie van het O.L.S. in 1994 
zullen de Stokkemse werkgroepen streng toezien om alle ‘overbodige’ financiële uitgaven te bannen. Dit 
zou onder meer buffetten, recepties, lunchpakketten, tentjes, tribune en dies meer kunnen omvatten. 
 
Als advies naar de O.L.S.-federatie toe stelt Theo voor om eventueel een beroep te doen op een 
‘festivalmanager’ zodat ‘kleinere’ schutterijen ook in staat zullen zijn om dat grote en kostenomvattende 
feest te organiseren. 
 
De burgemeester van de gemeente Dilsen-Stokkem, Lydia Peeters, heeft zich geëngageerd als 
stuurgroepvoorzitter van de organisatie in 2011. De contacten met de boeren in de omgeving om de nodige 
terreinen ter beschikking te stellen zijn zo goed als afgerond. Behalve de logistieke steun van de gemeente 
Dilsen-Stokkem hebben al verscheidene lokale verenigingen spontaan hun hulp aangeboden. De inwoners 
en gemeenschap zullen gesensibiliseerd worden via een apart schrijven.  
 
Theo: “En laat ons hopen dat bij het door ons verzorgde O.L.S. 2011 het weer opnieuw mooi is… maar de 
zinderende hitte achterwege blijft.” 
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SUCCESRIJKE 9de GILDEDAG IN HOOGSTRATEN 
 
 
Op zondag 26 september 2010 vond de jaarlijkse Gildedag opnieuw plaats in het Antwerpse. Na Mechelen 
in 2003, was het nu de beurt aan Hoogstraten. De plaatselijke Sint-Jorisgilde was er onze gastheer. 
 
Vanuit het hele Vlaamse land kwamen weer tientallen gildeleden afgezakt, hetzij per auto, hetzij per bus 
(zoals ook wij met de meeste andere gilden uit het gewest Diest van de Hoofdschuttersgilde van Brabant). 
Om 7.45u vertrok de bus aan onze vaste opstapplaats, de carpoolparking in Bekkevoort. Van daar ging het 
dan via de autosnelweg tot Hoogstraten, waar we dan vlak voor het Klein Seminarie konden uitstappen en 
zo de dag konden beginnen. 
 
Na het aanmelden en de versterking van de innerlijke mens in het Seminarie, konden de aanwezigen zich 
naar de Sint-Katharinakerk begeven, waar de eucharistieviering doorging. 
Even vóór 10 uur werden de genodigden aan het stadhuis afgehaald door de drumband van Sint-

Huibrechts-Lille, die hen tot aan de ingang van de kerk 
begeleidde. Daar verwelkomden de priesters de genodigden 
en gingen hen voor bij de intrede in de mis. 
De viering werd prachtig opgeluisterd door het Gemengd 
Piuskoor o.l.v. Tine Rabijns en organist Erwin Van Bogaert, 
die een aantal prachtige klassieke stukken van o.a. Mozart 
en Bach ten gehore brachten. 
 
 
 

Na de homilie zegende E.H. vicaris Selderslaghs, die in de 
viering voorging, de gebruikelijke herinneringsschotel en -
plaket en na de communie volgde dan nog het gebed tot de 
overleden gildeleden. 
Tot slot van de viering werden de Weledele Heer Graaf 
Jean Jacques de Lalaing en mevrouw Liesbeth Van den 
Bossche nog plechtig beëdigd als leden van de Sint-
Jorisgilde Hoogstraten. Na het dankwoord door voorzitter 
Paul Stoop en de zending en zegen werd de mis plechtig 
beëindigd met het Hallelujah van Händel. 

 
Bij het buitengaan stelden de vaandeldragers zich in een erehaag op, waarlangs de aanwezigen dan de kerk 
konden verlaten. De verschillende gilden gingen dan dadelijk hun plaats in de optocht opzoeken en stelden 
zich daar op.  
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Met de Koninklijke Fanfare Sinte Catharina op kop zette de stoet zich een kwartiertje later in beweging, 
om dan uiteindelijk aan te komen bij het podium vóór het Begijnhof. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Daar werden de gilden verwelkomd door Arnold Van Aperen, burgemeester van Hoogstraten en 
federatievoorzitter Paul Stoop haalde in zijn toespraak de veranderingen in en om de Federatie aan. Zo 
verwelkomde hij de gilden uit de nieuwe regio Oost-Vlaanderen en sprak over de nieuwe instructies vanuit 
het ministerie, die meer samenwerking met andere koepelorganisaties inhouden. 
Als slot van het officiële gedeelte werd de 9de Gildedag plechtig geopend. 
 
Na het middagmaal (Kempens buffet) in het Klein Seminarie, waar heel wat gildeleden gebruik van 
maakten, was het tijd voor de namiddagactiviteiten. 

Zo waren de gildevaandels 
uitgestald op de toegangsweg naar 
de Begijnhofkerk en in dit prachtige 
gebouw zelf ging de tentoonstelling 
van het gildezilver door. Voeg 
daarbij nog de optredens van de 
Koninklijke Jachthoornkring Sint-
Hubertus Brasschaat en dan is het 
zeker niet moeilijk te begrijpen dat 
het voor het grootste deel van de tijd 
in de kerk op de koppen lopen was. 
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Voor de geïnteresseerden was er de mogelijkheid om de toren van de Sint-Katharinakerk te beklimmen en 

te genieten van het uitzicht (voor zover de wolken het toelieten) 
of om een kijkje te nemen bij de beiaard. Verder kon men een 

rondleiding volgen in de kerk, het stadhuis en 
het Begijnhof en wie een ritje met de huifkar 
zag zitten, kon vlakbij het Begijnhof opstappen 
voor een tocht naar de Laermolen, een 
waterslagmolen waar olie geproduceerd wordt. 
 
In het Begijnhof zelf gingen de demonstraties 
schieten door: handboog op doel, handboog op 
liggende wip, kruisboog op doel en luchtkarabijn op pluimpjes. Naar we vernamen was de opkomst hier 

erg groot en hebben de verantwoordelijken dus de handen goed 
vol gehad. 
Verder vonden we hier ook een klein podium met 
muziekgroepen terug en eveneens het druk bezochte Stedelijk 
Museum. 
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Op het podium aan de ingang van het Begijnhof vonden de dans- en vendeloptredens plaats. De Sint-
Jorisgilde Minderhout mocht als nieuwkomer de spits afbijten met hun volksdansen. Zij werden gevolgd 
door een andere nieuweling (toch wat volksdansen betreft), namelijk de Sint-Sebastiaansgilde Meensel die, 
na een stille periode, de draad van het dansen weer heeft opgepikt. Daarna was het de beurt aan de dansers 
van de Sint-Sebastiaansgilde Haacht. 

Twirlinggroep The All Stars Kinrooi zette zoals 
steeds hun beste beentje voor en dit was dan zoals 
steeds weer een spetterend optreden. 
De Gelmelzwaaiers uit Hoogstraten speelden een 
thuiswedstrijd en vergastten het publiek op een 
aantal prachtige vendelfiguren. Zij werden 
gevolgd door de dansers van de Sint-
Sebastiaansgilde Kampenhout, die op hun beurt de 
dansschoenen doorgaven aan de collega’s uit 
Schaffen.  
 
 

De Gelmelzwaaiers mochten met hun 2de optreden van de dag dit onderdeel van het gildewezen afsluiten 
en maakten het podium vrij voor het jaarlijkse gastoptreden. 
 
Helaas beslisten de weergoden er anders over en lieten ze even na 17u een fikse regenwolk op Hoogstraten 
los. Misschien vonden ze 8 droge Gildedagen meer dan genoeg? Het was in elk geval reden genoeg om 
vroeger dan anders een einde te maken aan deze 9de Gildedag en noodgedwongen moest Paul Stoop zijn 
slottoespraak in de Begijnhofkerk afwerken. Maar ondanks de regen aan het einde, denk ik wel dat we 
kunnen terugblikken op een geslaagde editie. 
 
De 10de editie van de Gildedag zal doorgaan op 25 september 2011, in het Limburgse Borgloon. Noteer dit 
alvast in je agenda, we verwelkomen je er graag! 
 

Davy Ickx 
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17de NATIONAAL KONINGSSCHIETEN TE LONTZEN  
 
 
Het regenachtige weer van begin oktober beloofde niet veel goeds voor het jaarlijks Nationaal 
Koningsschieten, maar het weerbericht beloofde dan weer een schitterende zondag. Toen wij ’s morgens 
vertrokken was het nog fris, maar hoe dichter wij de Duitse grens naderden, hoe meer de zon haar best 
deed om door het wolkendek te breken. 
In Lontzen aangekomen, scheen zowaar een volwaardige zon. Het kleine kerkje zat afgeladen vol. Zij die 

geen plaats hadden gevonden of wat later waren toegekomen, konden 
zich in de Sint-Hubertushalle te goed doen aan een lekker broodje en 
een tas warme koffie of misschien zelfs aan een fris pintje. Op het 
stemmige, modern 
aangelegde pleintje 
voor de kerk was 
het ook al druk en 
eens de mis was 
afgelopen, zocht 
iedereen zijn 
nummer van de 
optocht. Stilaan 
kwam de optocht op 
gang onder een 
stralende zon en het 
werd zelfs warm, 
zoals de weerman beloofd had. Alle straten van het kleine dorpje 
werden doorlopen en na een rechtsomkeer ging het richting 
feestterrein. Dank zij die rechtsomkeer was iedereen in de 
mogelijkheid om de ganse optocht gade te slaan. 

Aangekomen op het feestterrein stapten alle deelnemers op rubberen matten de feesttent binnen. Gelukkig 

waren er de rubber matten die nog in laatste instantie als noodoplossing waren aangebracht, want het ganse 
terrein lag er door de regen van de laatste dagen sompig bij. Enkele dagen voordien was het doorgaan van 
het feest nog lang geen zekerheid. Maar eind goed, al goed: een prachtige zon, aangename temperatuur en 
droge voeten maakten er een prachtig feest van. De vaandrigs namen plaats rond de dansvloer en eens alle 
schutterijen en gilden binnenwaren, werden er enkele toespraken gehouden en verklaarde de voorzitter het 
Nationaal Koningsschieten voor geopend. Meteen het startsein om te gaan aanschuiven aan de twee 
frituren om de inwendige mens te versterken. 
In de Sint-Hubertushalle ging kort na de middag een receptie door voor de genodigden en voor de 
deelnemende koningsparen.  
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Iets voor twee werden zij in 
stoet afgehaald door de 
drumband van Lommel en 
ging het richting 
schietstand. Er waren vele 
kijklustigen en het terrein 
was eerderaan de kleine 
kant om allen een plaatsje 
te geven, maar dankzij het 
mooie weer was het 

aangenaam zitten in de schaduw van de bomen. In twee 
voorronden werd uitgemaakt welke 30 schutters naar de 
finale mochten gaan: degene die het laatste stukje van de 
vogel naar beneden haalde, zijn 7 voorgangers en de 7 die 

na hem kwamen. Vogel 1 maakte als eerste zijn buiteling, kort nadien gevolgd door vogel 2. De finale 
begon met enkele ereschoten en dan brak de strijd los. Het 
was uiteindelijk Roger Boons van de Sint-Jozefgilde 
Lommel die een einde maakte aan de spanning en de vogel 

met een welgemikt schot volledig van zijn stokje deed tuimelen. Op de andere schietboom werd de finale 
betwist voor de titel van prins en hier was het Gregory Kriescher van Kgl. St.-Michael Flobert Club  van 
Linde Hergenrath die als beste uit de bus kwam. 
 
Ondertussen hadden op de verschillende schietstanden de diverse wedstrijden plaats. Sommigen gingen 
door aan de schietstand waar de koningsschieting plaatsvond, maar degenen die voorzien waren om door te 
gaan naast de feesttent, moesten omwille van de drassige bodem uitwijken naar de bouwplaats van het 
schooltje. Tussen stenen en betonmolens trokken zij hun plan en af en toe moest er een pijl uit de bouwput 
worden opgevist. 
Tot slot van de dag werden de prijzen van de schietwedstrijden uitgereikt alsook de prijzen voor de 
optocht. Ook werd de nieuwe koning gevierd. Een aangenaam Nationaal Koningsschieten sloot daarmee 
het zomerseizoen af en de organisatoren mogen beslist fier zijn op dit feest. 

                                                                             30                                               François Van Noten 



 
 
OPRICHTING VAN DE JONGE SCHUTTERIJ MAASMECHELEN 
 

In het reeds verschenen artikel (in vorig nummer) werden de broers 
Theo en Jaak Salden al in de “spotlights” geplaatst als oprichters, 
mensen van het eerste uur. 
Meer dan vijftig jaar na de oprichting zijn de broers Theo en Jaak 
Salden, schutters in hart en nieren, nog steeds van de partij. Bewijs 
hiervan is de eerste erekruisschietwedstrijd te Bocholt op 22 mei 
2010 waar zij 102 bölkes van de hark wisten te schieten, zonder 
misser. Op de foto zien we vooraan links officier Theo met naast 
hem de bijna tachtigjarige Jaak Salden. 
Links achter zien we huidig voorzitter Emiel Soetens,  
commandant Jacky Verheyen en koning Kris Snyders. Voor Jacky 
en Kris was dit het allereerste erekruis ooit. 
Het aantal erekruizen van de broers Theo en Jaak Salden zijn 
ontelbaar. 
 
 
 
 
 

Jacky Verheyen 
 

 
 

 
 
Bredene op weg naar een definitieve accommodatie 
 
Geschiedenis van de handbooggilde St.-Sebastiaan Bredene 
Gesticht in 1630 actief tot 1786 
Heropgericht 1922 tot 1948 
Heropgericht 1997 ook tot 05 december 
 
Na bijna 14 jaar heropgericht, vele omzwervingen en verhuizen is eindelijk de kogel door de kerk en werd 
de bouwvergunning aan handbooggilde St.-Sebastiaan verleend en kan het starten van dit project 
aanvangen. 
De werken zullen enkel door vrijwilligers uit eigen rangen gebeuren. 
Iedereen is zich wel degelijk bewust van het grote werk dat dan ook met bloed, zweet en tranen zal 
verlopen, maar elkeen staat in volle vertrouwen klaar om deze nieuwe uitdaging aan te gaan. 
 
Volgend verhaal binnenkort. 
 
Anita Poppe 
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UIT EEN OUDE DOOS 
 
De Amazonen 
 
De Amazonen waren een woest vrouwelijk krijgersvolk. Ze 
waren voortgekomen uit een verbintenis van de oorlogsgod Ares 
en de Najade (Bronnimf) Harmonia en bewoonden een gebied 
ten oosten van de Zwarte Zee. De Griekse naam ‘amazone’ hield 
mogelijk verband met het feit dat ze zich één borst lieten afzetten 
om beter te kunnen boogschieten. Naast hun stamvader Ares 
vereerden de Amazonen ook de maagdelijke jachtgodin Artemis. 
De Grieken geloofden dat de Amazonen soms gemeenschap 
hadden met mannen uit een ander volk. Ze brachten dan de 
daaruit voortgekomen meisjes groot en doodden de jongetjes. 
Hun koningin Lysippe stelde hun matriarchale samenleving in, 
waarin de vrouwen gewapend werden met pijl en boog, 
halvemaanvormige schilden, speren en bijlen. Hun naam werd 
afgeleid uit a-mazos, d.i. zonder borst.  
          De Amazonen, vrouwelijke krijgers, 
Deze vrouwelijke strijders aanbaden later hun koningin                    waren voortreffelijke ruiters en boogschutters. 
Penthesileia en raakten vervolgens onder de bekoring van haar dode lichaam. De held Heracles kreeg 
eveneens  met de Amazonen te maken. Een van de twaalf werken die hij moest verrichten, was het 
veroveren van de gordel van de Amazonen-koningin Hyppolyte. Hyppolyte voelde zich tot Heracles 

aangetrokken en wilde de gordel graag aan hem 
afstaan, maar de episode kreeg desondanks een 
tragische afloop: Heracles doodde Hippolyte en 
verschillende andere Amazonen. De held Theseus 
ontvoerde tijdens een militaire expeditie de Amazonen-
koningin Antiope, die volgens sommigen verliefd op 
hem was geworden. De andere Amazonen 
achtervolgden Theseus en leverden fel strijd tegen hem 
op Atheens grondgebied. Uiteindelijk 
zegevierdeTheseus. Uit de verbintenis tussen Theseus 
en Antiope (volgens sommigen Hippolyte) werd een 
zoon, Hippolytus, geboren. Volgens sommigen reisde 
Theseus niet zelfstandig naar het land van de 
Amazonen, maar vergezelde hij Heracles toen die 
Hippolytes gordel moest gaan halen. 
 
← De Amazonen waren voortreffelijke strijders, die zelfs tegen 
de grootste mannelijke helden opgewassen waren. Op de 
Atheense amfora uit circa 330v. Chr. zijn strijdende Amazonen 
afgebeeld. 

 
Apollo 
 
Apollo, die ook wel Phoebus werd genoemd, was een van de belangrijkste Griekse goden. Hij behoorde tot 
de twaalf Olympische goden, die samen met de oppergod Zeus op de berg Olympus verbleven. Deze zoon 
van Zeus  en Leto was onder meer de god van de waarzegkunst, de kunsten (met name de muziek) en het 
boogschieten. Ook was hij een met de zon verbonden lichtgod (Phoebus of foibos betekende: lichtend) en 
verspreidde hij met zijn pijlen besmettelijke ziekten, die hij echter ook weer kon genezen. Hij werd daarom 
ook wel aangeduid als ‘de van verre treffende’. 
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Op eenzelfde manier was hij de beschermgod van de herders terwijl hij 
tegelijk verbonden was met hun aartsvijand, de wolf. Hij was afkomstig uit 
Lycië, in het zuidwesten van het huidige Turkije, maar ontwikkelde zich al 
rond 1000 vóór Christus tot een echte Griekse god. Leto bracht Apollo en 
zijn tweelingzuster, de jachtgodin Artemis, ter wereld op het eiland Delos. 
Alleen daar was men niet bang voor de toorn van Zeus’ eeuwig jaloerse 
echtgenote Hera. Apollo werd razendsnel volwassen en trok naar het 
Griekse vasteland, waar zich in Delphi, bij een scheur in de bodem, de 
vrouwelijke  reuzenslang Python ophield. Python was een dochter van de 
aardgodin Gaia. Ze had eerder Leto dwarsgezeten en geprobeerd de 
geboorte van Apollo en Artemis te verhinderen. Apollo doodde het monster 
met (volgens de dichter Ovidius)’ duizend pijlen’. 
Hoewel hij boete moest doen voor het doden van de goddelijke slang, kon 
hij bij haar vroegere woonplaats zijn 
beroemde orakel instellen. Dit aan de 
heiligdommen van Apollo verbonden 

Apollo, lichtgod en god van de       orakel van Delphi, dat zich volgens de  
kunsten, bespeelt hier de lier.        Grieken bevond bij de door Pythons graf 
gevormde ‘navel’ – oftewel het middenpunt – van de wereld, behield 
gedurende de hele Oudheid een geweldige reputatie. Het bestond niet 
alleen in de mythologie, maar ook in de werkelijkheid en werd door 
talloze mensen geraadpleegd. Antwoorden op lastige vragen werden er 
gegeven door een waarzegster annex priesteres, de Pythia (in haar 
naam klonk het woord ‘python’ nog door). Zij zat op een driepotige 
kruk boven de aardspleet waarnaast eens de reuzenslang had gelegen 
en kreeg van daaruit haar voorspellingen ingefluisterd – door niemand 
minder dan Apollo. Deze ‘orakeltaal’ was meestal niet erg helder 
geformuleerd en voor verschillende uitleg vatbaar, wat de reputatie 
van onfeilbaar van het orakel zeer ten goede kwam. Volgens 
realistische moderne verklaringen werd de Pythia waarschijnlijk 
bedwelmd door giftige dampen die uit de aarde opstegen, zodat ze tot 
verward gebrabbel verviel. Deze wartaal zou dan door andere priesters 
zijn opgetekend en bewerkt tot een ‘bruikbare’ voorspelling. 
In Delphi werden na het doden van Python ook de Pythische Spelen 
ingesteld, die aanvankelijk vooral muzikale en later ook sportieve 
evenementen omvatten. De eerste priesters in Delphi waren volgens 
een mythe afkomstig uit Kreta. Apollo leidde, in de gedaante van een 
dolfijn, hun schip naar de haven van Delphi. Apollo doodde na Python 
nog vele anderen met zijn pijlen. De reus Tityus werd door  hem en  Artemis, hier krijgshaftig gehuld in een 
zijn zuster Artemis gedood, omdat hij had geprobeerd hun moeder  leeuwenhuid, was de tweelingzuster van 
te verkrachten. Deze daad werd, anders dan het doden van Python,  Apollo. Net als hij kon ze voortreffelijk 
goedgekeurd door Zeus. Tityus werd vervolgens in de Tartarus, het  boogschieten. Hier houdt ze haar boog 
meest ‘helse’ deel van de onderwereld, aan eeuwigdurende   in haar linkerhand. Artemis Bentis uit 
folteringen onderworpen        Tarente, 4de eeuw v. Chr. 
 
Slachtoffer van de wraak van Apollo en Artemis werd ook Niobe. Deze echtgenote van de Thebaanse 
koning Amphion had zeven zoons en zeven dochters en ging er daarom prat op dat ze veel vruchtbaarder 
was dan Leto. Ze vond het zelfs volstrekt onnodig offers aan de godin te brengen. De hoogmoed werd op 
gruwelijke wijze afgestraft: Apollo schoot met zijn pijlen Niobe’s zeven zoons dood, Artemis nam de 
dochters voor haar rekening. Toen alleen Niobes jongste dochter Chloris nog in leven was en zich in 
doodsangst vastklampte aan haar moeders rokken, smeekte Niobe haar te sparen, maar haar woorden 
vonden geen gehoor.  
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Ook het jongste dochtertje werd getroffen (al bleef dit meisje volgens een bepaalde lezing in leven, zie 

Chloris). Niobe zelf versteende van verdriet. 
Tweemaal moest Apollo voor zijn gewelddaden boete doen door zich in 
dienst te stellen van een sterveling. Tijdens deze slavendiensten bouwde 
hij onder meer samen met de zeegod Poseidon de stadsmuren van Troje 
(volgens een andere lezing verrichtte hij dit karwei tegen betaling, maar 
kwam de Trojaanse koning Laomedon zijn financiële afspraken niet 
na). In de Trojaanse oorlog was hij de fanatiekste en geduchtste 
goddelijke medestander van de Trojanen. Met zijn pijlen veroorzaakte 
hij een pestepidemie onder de Grieken, nadat de dochter van een 
Apollo-priester door hen was ontvoerd. Volgens sommige was Apollo 
verantwoordelijk voor de dood van Achilles, de grootste Griekse held 
uit de Trojaanse oorlog. Achilles sneuvelde doordat een pijl van Paris 
hem trof op zijn enige kwetsbare lichaamsdeel, zijn hiel. Het zou echter 
Apollo zijn geweest die ervoor zorgde dat de pijl van de matige schutter 
Paris feilloos doel trof. Aan twee kinderen van de Trojaanse koning 
Priamus, Helenus en Cassandra, schonk Apollo profetische gaven. Maar 
omdat Cassandra Apollo afwees als minnaar, was het haar niet vergund 
veel plezier aan haar helderziendheid te beleven. Apollo zorgde ervoor 
dat haar voorspellingen, ofschoon altijd juist, door niemand werden 
geloofd. 
Cassandra was niet de enige die in amoureuze zin weinig van Apollo 

Eros (brons) uit de 2de eeuw v.Chr.           moest hebben. Ook de nimf Daphne wees hem af. Eros, die door 
Apollo Eros en Apollo ruziede als         was beledigd, nam wraak door de grote god vurig verliefd 
          Boogschutter.               op Daphne te laten worden. Wanhopig sloeg zij op de vlucht voor de 
wellustige god. Toen hij haar bijna te pakken had, smeekte ze bevrijd te 
mogen worden van het lichaam dat zijn begeerte had opgewekt. Vervolgens 
veranderde zij in een laurierboom. Meer succes had Apollo bij de jongens. 
Zijn verhouding met de knappe Hyacinthus liep evenwel uit op een tragedie 
toen Apollo zijn vriend per ongeluk doodde met een discus. 
Ondanks al dit liefdesleed bracht Apollo enkele nakomelingen voort. Bij 
prinses Coronis verwekte hij zelfs een belangrijke zoon: Asclepius, de god 
van de geneeskunst. Niet dat Asclepius op een gangbare manier ter wereld 
kwam; omdat Coronis Apollo ontrouw was, werd ze door Artemis gedood. 
Apollo zelf of Hermes haalde de nog ongeboren Asclepius vervolgens uit 
het dode lichaam van Coronis, dat al op de brandstapel lag. Eén belangrijk 
aspect van Apollo is hier tot nu toe niet aan de orde gekomen: zijn 
kunstzinnige, muzikale kant. In zijn hoedanigheid van artistieke god was hij 
de leider van de negen muzen, de beschermgodinnen van kunsten en 
wetenschappen. Zelf vond Apollo de kithara uit, het Griekse instrument dat 
geldt als de voorloper van de luit en de gitaar. Zijn geliefdste instrument, 
waarmee hij ook het vaakst op afbeeldingen te zien is, was echter de lier. 
Dit instrument ontwikkelde hij niet zelf: hij kreeg het van Hermes, als 
vergoeding nadat de piepjonge Hermes vee van Apollo had gestolen. Apollo 
speelde tevens fluit en niet onverdienstelijk. De satyr Marsyas, die dacht dat 
hij het beter kon en zo hoogmoedig was de god uit te dagen voor een 
fluitwedstrijd, leed een smadelijke nederlaag en werd vervolgens door 
Apollo gevild. Dat Apollo ten aanzien van zijn muziek overgevoelig kon   Asclepius, god van de 
reageren ervoer ook de Phrygische koning Midas.         geneeskunst, zoon van Apollo, 
               die zelf met pijlen besmettelijke 
             ziekten verspreidde. 
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Nadat hij eerst de god Pan had horen spelen op zijn rietfluit en vervolgens Apollo een virtuoze uitvoering 
op de lier had horen geven, was hij het oneens met de overige toehoorders, die Apollo’s spel prefereerden 
boven dat van Pan. Dit irriteerde Apollo zo dat hij Midas van ezelsoren voorzag. 
Zoals Apollo zieners hun voorspellingen ingaf, zo inspireerde hij ook dichters, zangers en musici die zijn 
geliefde instrumenten bespeelden. De door en door Griekse Apollo sprak ook de Romeinen, die de Griekse 
beschaving bewonderden en nabootsten, aan. Niemand minder dan de eerste Romeinse keizer Augustus 
wijdde in 28 v. Chr.op de Palatijnse heuvel, in het hart van Rome, een tempel aan hem. Augustus wilde 
daarmee aangeven dat hij, als leider van het Romeinse rijk, beschaving over de wereld bracht. 
 
Artemis   
 
Artemis, dochter van de oppergod Zeus en Leto, was een van de twaalf Olympische goden die samen met 

Zeus op de berg Olympus verbleven. Zij was de tweelingzuster van 
Apollo en de godin van de jacht en de 
vrije natuur. Hoewel Artemis meestal 
werd voorgesteld als een maagdelijke 
godin met een uitgesproken afkeer van 
seksualiteit, was ze oorspronkelijk 
waarschijnlijk een minder preutse 
moedergodin die in Ephesus (het huidige 
Efeze in West-Turkije) werd vereerd. 
Zoals Artemis’ broer Apollo mensen met 
besmettelijke ziekten doodde en tegelijk 
god van de geneeskunst was, zo was   Portretkopje van Artemis, 
Artemis zowel jachtgodin als beschermster    de kop van een dier draagt ze 
van de wilde dieren (‘heerseres van de        als kap op haar hoofd. 

     Artemis, jacht- en natuurgodin was  dieren,’  noemt de dichter Homerus haar). 
   bedreven met pijl en boog zoals haar  Net als Apollo kon Artemis uitstekend overweg met pijl en boog: 
               tweelingbroer Apollo.    doodde Apollo met zijn pijlen bij voorkeur mannen, vrouwen die iets 
hadden misdreven werden door Artemis getroffen. Zo werden de zoons van Niobe, die er prat op was 
gegaan vruchtbaarder te zijn dan Leto, de moeder van Apollo en Artemis, door Apollo gedood en de 
dochters door Artemis  De reus Tityus, die Leto had verkracht, werd eveneens het slachtoffer van een 
gezamenlijke wraakactie van de goddelijke tweeling. Hij belandde, na door hen te zijn omgebracht, in de 
Tartarus, waar hem eeuwigdurende folteringen wachtten. Vanwege haar moorddadige, sinistere kant werd 
Artemis wel gelijkgesteld aan de angstaanjagende Hecate, de godin van hekserij en magie. Inderdaad kon 
Artemis griezelig uit de hoek komen: koning Admetus van Pherae, die haar niet naar behoren had vereerd, 
trof na zijn bruiloft zijn slaapkamer vol slangen aan en de machtige Myceense koning Agamemnon moest, 
omdat hij haar eens had beledigd, zijn dochter Iphigenia aan haar offeren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           De tempel van Apollo in de Romeinse stad Pompeii,  
        met op de achtergrond de verraderlijke vulkaan Vesuvius. 
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De Giganten   
 
De giganten waren verschrikkelijke reuzen. Ze ontsproten aan het 
bloed van de hemelgod Uranus dat terecht kwam op Gaia, Moeder 
Aarde, toen Uranus door zijn zoon Cronos werd ontmand. Tegelijk 
met de giganten ontstonden de Frinyen, de wraakgodinnen en de 
Melische nimfen. De Giganten waren niet alleen buitengewoon 
groot en onvoorstelbaar sterk, ze zagen er ook angstaanjagend uit: 
ze hadden lange haren en woeste baarden, en hun benen liepen uit 
op slangen. 
 
Toen Zeus, na afloop van de titanenstrijd, de titanen gevangen 
zette in de Tartarus, het meest onherbergzame deel van de 
onderwereld, was Gaia daar zo verontwaardigd over, dat ze haar 
zoons, de Giganten, aanzette tot een opstand tegen Zeus en de 
andere Olympische goden. Zeus wist dat de goden de Giganten  

De Giganten, zoons van de aardgodin Gaia,      alleen konden verslaan met de hulp van een buitengewone       
kwamen in opstand tegen het bewind van       sterveling. Met die wetenschap in het achterhoofd verwekte hij bij  
Zeus. Ze slingerden rotsblokken en brandende    Alcmene de formidabele held Heracles. Ook Gaia trof haar 
boomstammen naar de hemelgoden.         voorbereidingen: ze deed een kruid opschieten om de giganten 
de onsterfelijkheid te schenken en hen onoverwinnelijk te maken. 
De gigantomachine of gigantenstrijd vond plaats in Pallene in 
Thracië. Hij brak uit toen de Giganten rotsblokken en brandende 
boomstammen naar de hemelgoden toeslingerden. De belangrijkste 
Giganten waren Eurymedon, Alcyoneus en Porphyrion. Alcyoneus 
was onsterfelijk, zolang hij contact had met zijn geboortegrond. 
Daarom sleurde Heracles hem, na hem met een van zijn giftige 
pijlen te hebben getroffen, Pallene uit, waarna hij stierf. Porphyrion 
vatte, door toedoen van Zeus, een plotselinge begeerte voor Hera op. 

Maar toen hij de kleding van de 
godin losscheurde en haar wilde 
verkrachten, trof Zeus hem met 
een van zijn bliksems. 
Vervolgens schakelde Heracles 
hem met een pijl uit. 
Verschillende goden weerden 
zich geducht: Apollo trof met zijn 
pijlen de Gigant Ephialtes in de 
ogen, de Gigant Enceladus werd  Deze Gigant, waarschijnlijk Porphyrion 
door Athena bedolven onder het  werd tijdens de strijd getroffen door een 
eiland Sicilië, en de Gigant Pallas          pijl van Heracles of Apollo. 
werd door Athena levend gevild.  
De Gigant Mimas werd door Hephaistos  
onder de Vesuvius bedolven.      . 
 
 
 
←  Artemis, de godin van jacht en ongerepte natuur, verweet Heracles dat hij de aan 
haar gewijde Cerynëische hinde had gevangen, maar vergaf hem toen haar duidelijk 
werd dat hij niet op eigen initiatief had gehandeld. 
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MEDEDELINGEN 
 
Ook Oost-Vlaanderen heeft zich met verschillende gilden aangesloten in 
onze Federatie. Deze zijn: K.H.M. Sint-Sebastiaan Kaprijke, K.H.M. Sint-
Sebastiaan Wichelen, Sint-Jorisgilde Gent, Sint-Sebastiaan Berlare, Sint-
Sebastiaan Wetteren en Sint-Sebastiaansgilde “De Lieve” Eeklo. In ons 
vorige nummer werden zij al welkom geheten. Ook zij brachten een regio tot 
stand met hun vertegenwoordigers onder de vermoedelijke naam 
“Vlaanderen de Leeuw” met als voorzitter de heer Frank Declerck tel: 053/ 
80 41 39  frank.declerk@gmail.com en als secretaris Yentl François tel: 
0496/ 93 22 57 yentl.francois@hotmail.com. 
 

Onze volgende en 10de gildedag zal plaatshebben in Borgloon, bakermat van de handbooggilden, op  25 
september 2011. Voorbereidingen zijn nu reeds gestart. Houd deze datum nu al vrij. 
 
In het begin van dit jaar (2010) heeft onze Federatie een prachtige dvd met beschrijvend boek 
uitgebracht. Iedere aangesloten gilde heeft een exemplaar ontvangen. Mochten er nu nog 
gildebroeders of gildezusters zijn die dit boek met prachtige dvd willen ontvangen, dit is nog steeds 
beschikbaar op ons secretariaat.  De handelswaarde van het boek met dvd is € 35,00 per stuk; voor 
de leden van de verenigingen aangesloten bij de Federatie zal deze combinatie van dvd en boek 
aangeboden worden voor de prijs van € 30,00 per stuk (over te schrijven op rekeningnummer 735-
0011152-82 van de Federatie van Vlaamse Historische Schuttersgilden). 

 
In memoriam, Jef Terwingen  
          
 Oude Schutterij Maasmechelen 

         Vanaf 1956 was hij al lid van onze schutterij. In de jaren 
'70 is hij lid geworden van het bestuur, waar hij jaren de taken van secretaris op 
zich heeft genomen en deze ook altijd tot in de puntjes netjes heeft afgewerkt.Voor 
de schutten was hem niets te veel en daar maakte hij ook altijd tijd voor. Ook het 
schieten ging hem vlot: op jonge leeftijd in 1959 wist hij zich koning te schieten 
van de schutterij en in het jaar 1971 deed hij dit nog eens. In 1983 hoorde ook Jef 
bij het winnende zestal dat toen het O.L.S. won te Eys, en "den Um" mee naar huis nam. Zeker en vast 
mooie herinneringen in het leven van onze voorzitter die hij zijn hele leven heeft meegedragen. Naast het 
schieten had hij ook nog vele andere hobby's. In zijn jonge tijd combineerde hij het schieten met zijn 
voetbal, hij was daarbij ook trouwe supporter van R.C. Genk. Naast deze had hij nog een grote passie: zijn 
vogeltjes.                                                                                
Tot op een dag het noodlot toesloeg en onze voorzitter ziek werd en hij van de ene dag op de andere 
beperkt werd in zijn doen en laten. Dit moet voor hem en zijn familie niet gemakkelijk zijn geweest.  Maar 
door zijn ziekte liet hij zich niet doen. Wat hij nog kon meemaken in de vereniging als zijn ziekte het 
toeliet, was het nu om te steunen of te vieren, hij was erbij. Als voorzitter heeft hij tot de laatste minuut 
mee beslissingen genomen. Het bestuur heeft hem hier altijd bij betrokken, zoals het hoort. Tot het 
moment kwam, een harde slag voor ons allen in de vereniging, dat onze voorzitter is heengegaan.            
Jef, wij zullen U missen en U altijd blijven herdenken in onze schutterswereld.          
Vaarwel en rust zacht,       

De leden van de Oude Schutterij en de Federatie 
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SAMENVATTING VERZEKERING AAN ALLE AANGESLOTEN GILDEN AANGEBODEN 
MET ZEER VOORDELIGE PRIJS 
 
Tot de verzekerde activiteit behoren: 
 

• Optochten, schietoefeningen en -wedstrijden en activiteiten indien zij worden georganiseerd door 
de aangesloten verenigingen in het kader van hun normale werking. 

• Zijn eveneens verzekerd, indien zij worden georganiseerd door de aangesloten verenigingen, in het 
kader van de verzekerde activiteit: 

o Vergaderingen, trainingen, wedstrijden, repetities, schoonmaak en onderhoud van 
gebouwen. 

o Gemeenschappelijke verplaatsingen en verblijf ter plaatse. 
o Tijdelijke activiteiten zoals een eetfeest, bal of tentoonstelling ter ondersteuning van de 

verzekerde activiteit. 
o Zijn niet verzekerd: een handelsbeurs, braderie of Vlaamse kermis. 
o Voor andere tijdelijke activiteiten dient vooraf de maatschappij geraadpleegd te worden. 

 
1. Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid. 

De leden onderling zijn derden.  
Verzekerd is de schade aan derden veroorzaakt:  

- Naar aanleiding van de uitoefening van de in de bijzondere voorwaarden 
omschreven activiteiten ingericht door de aangesloten verenigingen. 

- Op de weg van en naar de plaats waar de activiteiten plaatsvinden.  Dit begrip wordt 
geïnterpreteerd naar analogie met het begrip arbeidsweg in de arbeidsongevallenwet. 

- Door de gebouwen, installaties en goederen die gebruikt worden in het kader van de 
activiteiten. 

De verzekering geldt ook in het buitenland. 
 

2. Verzekering lichamelijke ongevallen. 
Een lichamelijk ongeval is een plotse gebeurtenis die een lichamelijk letsel veroorzaakt of het 
overlijden tot gevolg heeft en waarvan de oorzaak of één van de oorzaken uitwendig is aan het 
organisme van de verzekerde.  
De verzekering dekt de ongevallen overkomen aan de verzekerden tijdens de activiteiten ingericht 
door de vereniging en op de weg van en naar de plaats waar de activiteiten plaatsvinden.   
 
Deze begrippen worden geïnterpreteerd volgens de Belgische rechtspraak inzake 
arbeidsongevallen. 

Onder ongeval verstaat men ook: spierscheuringen, verrekkingen en verstuikingen te wijten aan een 
plotse krachtinspanning. 

3. Waarborg rechtsbijstand. 
Verzekerd is het verweer van de verzekerde, het verhaal op en het onvermogen van de 
aansprakelijke personen en de strafrechterlijke borgstelling. 
Vrije keuze van advocaat of expert. Kosten en erelonen worden terugbetaald. 

 

Niet aarzelen, sluit aan vóór 2011. De Federatie waarborgt u een zeer 
voordelige prijs. 
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INHOUDSTABEL: 
  Blz. 3 - Woordje van de voorzitter 

  Blz. 4 - Woordje van de redactie   

  Blz. 5 - Uit het Loois archief en documentatiecentrum  

  Blz. 10 - 50-jarig bestaan kampioenschap “Schaal de Spot” 

  Blz. 13 - Vertellingen rondom de handboog VII 

  Blz. 16 - De Handbooggilde St.-Sebastiaan te Bassevelde   

  Blz. 18 - Minstens éénmaal koning op de schutterij 

  Blz. 19 - Keizerschieting Zuid-Westland 2010 

   - Te gast bij koningsboomplanting te St.-Huibrechtslille 

  Blz. 20 - Boezinge St.-Jorisgilde in het nieuw 

  Blz. 22 - Aan tafel met Theo Voorter (O.L.S. 2010) 

  Blz. 25 - Succesrijke 9
de

 gildedag in Hoogstraten 

  Blz. 29 - 17
de

 Nationaal koningsschieten te Lontzen 

  Blz. 31 - Oprichting van de Jonge Schutterij Maasmechelen  

   - Handbooggilde St.-Sebastiaan Bredene 

  Blz. 32 - Uit een oude doos 

  Blz. 37 - Mededelingen  

 

   

MEDEWERKERS 

Paul Stoop - Louis Drees - Gislaine Vandewalle - Pater Karel De Wilde - Yentl François - Jacky Verheyen 

Hans Van Bockstael - Geert Vanderjeudt - Davy Ickx - François Van Noten - Anita Poppe - Davy 

Versleegers. 

 

Tijdschrift verschijnt driemaal jaarlijks.     

Abonnementsprijzen voor 2011 

  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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allen schutters die geen  

exemplaar van dit tijdschrift mochten ontvangen, kunnen dit aanvragen bij hun 

afgevaardigde. 
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De raad van bestuur en de 

redactieraad van onze Federatie 

wenst alle gildeleden en 

sympathisanten een feestelijk 

Kerstmis en een voorspoedig en 

gezond nieuwjaar in 2011. 
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