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WOORDJE VAN DE VOORZITTER 
 
 
 

Beste vrienden 

 

 

Deze keer wil ik het even over ons tijdschrift hebben. Zoals jullie 

zullen merken is er in deze uitgave al wat meer over het plaatselijk 

gebeuren te lezen. 

 

Verschillende gilden, schutterijen en maatschappijen hebben hun 

best gedaan om wat nieuws uit hun regio of vereniging naar onze 

redactie te sturen. Waarvoor hartelijk dank! 

 

Met ons tijdschrift willen we inderdaad steeds meer de plaatselijke 

toer op. Ook andere regio’s hebben interesse wat er in jullie 

schuttersleven gebeurt. 

 

Dit wil natuurlijk niet zeggen dat er geen algemene teksten, 

wetwijzigingen en geschiedenis zullen vermeld worden. Uiteraard 

blijft op dat vlak ons tijdschrift een belangrijke bron van informatie 

en een middel om “up-to-date” te blijven. 

 

Graag hadden we ook wat meer informatie over jeugdactiviteiten in 

jullie vereniging. Ik weet uit ervaring dat in de zomerperiode heel wat speelpleinorganisaties en 

sportraden beroep doen op de gilden en schutterijen. Onze verenigingen bezorgen op deze manier vele 

uren en dagen plezier aan onze jongeren. Ook wordt door de plaatselijke gilde, maatschappij of schutterij,  

initiatief genomen om de interesse bij het jonge volkje op te wekken. We verwachten bijgevolg zoveel 

mogelijk verslagen over jeugdinitiatieven en activiteiten om in ons tijdschrift te vermelden. 

 

Deze jongeren komen op een speelse manier in contact met onze verenigingen en leren dat de gilden een 

hele geschiedenis te vertellen hebben. Door deze activiteiten te publiceren motiveert men en leert men 

van mekaar.  

 

Weldra is ons lessenpakket klaar. Regio Limburg zorgt daarvoor en daar zijn we heel gelukkig en 

dankbaar voor. Dit pakket zal over het ganse land worden verspreid. Het kan worden gebruikt in de 

scholen en jeugdbewegingen. Tevens kan dit pakket eventueel gekoppeld worden aan een bezoek aan 

jullie lokaal en schietstand. Graag hadden we geweten wie hier interesse voor heeft. Uiteraard dient dit 

pakket om gebruikt te worden. 

 

En nog dit: dit jaar houden we onze tiende gildedag. In Borgloon verwachten we jullie allemaal op 

zondag 25 september alwaar we een spetterende dag gaan organiseren. 

 

 

Paul Stoop 

 



 4 

WOORDJE VAN DE REDACTIE 
 

Beste lezer 

 

Het nieuwe nummer van uw tijdschrift is klaar. En het is tevens mijn 

eerste nummer als hoofdredacteur. Dankzij de medewerking van 

gildeleden en schutters van over gans Vlaanderen is het wat dikker dan 

gewoonlijk. De ingezonden artikels en foto’s laten u genieten van wat 

er zo al reilt en zeilt in het gildeleven van de Westhoek tot aan de 

Maaskant. Het doet deugd aan de redactie om zoveel respons te krijgen 

op onze oproep om nieuwtjes, verslagen van festiviteiten, 

koningsschietingen en vieringen toe te sturen. Wij hebben er zelfs al 

moeten doorschuiven naar ons volgend nummer. Het is altijd 

interessant en leerrijk om te weten hoe het er aan de andere kant van 

Vlaanderen aan toe gaat in de gilden en schutterijen.  

 

Wij hopen natuurlijk om voor de volgende nummers op u te mogen 

blijven rekenen en evenveel artikels en foto’s toegestuurd te krijgen. 

Dat maakt het prettig voor de redactie om met volle moed aan een 

nieuw nummer te beginnen en vragen als “Hoe gaan wij het tijdschrift 

weer eens vol krijgen?” blijven achterwege. Hartelijk dank aan allen die 

meewerkten aan dit nummer en hopelijk mogen wij in de toekomst op u blijven beroep doen. 

 

Ook namens de redactie een dikke merci aan Pater Karel die omwille van drukke bezigheden niet langer 

deel uitmaakt van de redactie. Dank u wel, pater, voor de vele bijdragen uit uw goedgevuld archief over 

het gildeleven, voor de loyale medewerking die wij van u mochten ondervinden gedurende de vele jaren 

dat dit tijdschrift al verschijnt en zeker voor de attentie die u ons bezorgde. Wij drinken ’t Recolletje, ’t 

drupke uit paters vaatje, zeker op uw gezondheid uit. Bedankt en proost!!! 

 

Verder wensen wij alle gildeleden en schutters een prachtige 10
de

 gildedag toe op 25 september in 

Borgloon. Tot dan. 

 

Wij wensen u veel leesplezier met dit nieuwe nummer. 

 

Namens de redactie 

François Van Noten, hoofdredacteur 
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 25 SEPTEMBER 2011: 10
de

 GILDEDAG TE BORGLOON 

 
De laatste zondag van september gaat de 10

de
 gildedag door. Als locatie voor deze dag  werd er gekozen 

voor Borgloon. In het vorig nummer maakten wij kennis met de stad Borgloon: een beetje historiek, een 

beschrijving van de voornaamste historische gebouwen, de getuigen van haar rijke verleden, en van de 

kastelen en religieuze gebouwen. In dit tweede deel lezen wij hoe fruit, stroop en wijn van Borgloon de 

parel van Haspengouw maken. 

 

 

Fruit, de parels van Haspengouw 
 

Honderdduizenden 

fruitbomen boordevol 

verse vruchten, zover het 

oog reikt. 

 

In Haspengouw maakt dit 

sprookjestafereel deel uit van het dagelijkse leven.  

 

Je bent hier dan ook in het hart van de fruitstreek. Hier ruikt en 

proeft alles naar vers, sappig fruit. Dat levert magische momenten op. Van het openspringen van de 

bloesems tot het plukken van de rijpe vruchten.  

 

Tonnen fruit vinden de weg naar Veiling Borgloon. Met een 

gemiddelde jaaromzet van 75 miljoen euro en een 

rechtstreekse tewerkstelling van ongeveer 150 

personeelsleden, is Veiling Borgloon één van de 

voornaamste werkgevers van Zuid-Haspengouw. Bovendien 

heeft het bedrijf een reputatie opgebouwd als belangrijkste 

coöperatieve verkooporganisatie voor fruit van een 1000-tal 

kwalitatief hoogstaande beroepstelers in de regio. 

 

Veiling Borgloon is marktleider in de verkoop van aardbeien en zomerfruit waaronder een breed 

assortiment bessen (rode bessen, blauwbessen, bramen, frambozen), krieken en kersen. Gedurende de 

wintermaanden wordt ruim 70.000 ton appelen en peren uit de regio‘s Limburg en Visé 

gecommercialiseerd. 

 

In een zijgebouw op het binnenplein van abdij Mariënlof kan 

men een bezoek brengen aan Fruitsite-Colen en het 

Fruitstreekmuseum. Hier duik je terug in de geschiedenis van 

de fruitteelt in Haspengouw. Daarbij kan de bezoeker 

eveneens al de nevenactiviteiten aangaande fruit bezichtigen.  

Uiteraard zijn er ook een groot aantal belangrijke relicten uit 

het verleden te zien, waaronder de oudste sorteermachine uit 

Europa en de oudste veilingklok van België. Een bezoek aan 

dit museum tijdens de gildedag staat op het programma.  

 

Tijdens de bloesemmaand april stellen verschillende 

fruitbedrijven hun deuren open voor het grote publiek. Ook tijdens de gildedag is een bezoek aan een 

fruitbedrijf mogelijk. 
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Bakermat van de stroop 
 

De oude stoomstroopfabriek is één van de laatste 

restanten van de industriële verwerking van fruit 

tot stroop. 

 

Begin vorige eeuw was Borgloon de bakermat van 

de stroopfabricatie, waardoor de Lonenaren de 

bijnaam ’strooplekkers‘ kregen. De fabriek werd 

opgericht in 1878, en in 1988 werd de 

bedrijvigheid stopgezet. In 1999 wordt een 

gedeelte van de fabriek, met inbegrip van de 

volledige installatie, als beschermd monument 

geklasseerd. 

 

In 2005 koopt het stadsbestuur van Borgloon de stroopfabriek aan 

om verder verval te voorkomen. Borgloon wil de stroopfabriek een 

bestemming geven met een regionale uitstraling. 

Dit omvat 3 grote delen: 

* De restauratie van de beschermde fabriek 

* De uitbouw van een fruitbelevingscentrum met ruimten voor de 

Lonenaar en de bezoeker. 

* De herinrichting en opwaardering van de stationsomgeving. 

 

Sinds oktober 2006 wordt er opnieuw, op een ambachtelijke wijze, 

stroop gestookt en in 2007 wint de stoomstroopfabriek van Borgloon de finale van de monumentenstrijd 

in Vlaanderen. 

Een groepsbezoek aan deze fabriek staat eveneens op het programma van de gildedag. 

 

Op het gekasseid binnenpleintje van het Kanunnikenhuis op het Speelhof, staat 

het beeldje van de Strooplekker, de spotnaam van de Lonenaren. 

De Strooplekker is een vrolijk manneke. Hij verbeeldt ons rijke verleden. Zijn 

hoofd is een appel, zijn lijf een peer, tezamen de vruchten die we van oudsher 

in deze streek verbouwen. 

De stroop verwijst naar het product dat we vroeger massaal fabriceerden. 

 

 

 

 

 

Proeven van LOONSE WIJN 
 

Er is niets wat de waarde van de bodem meer tot 

zijn recht brengt dan een goed glas wijn. En dat 

is nu net waar Haspengouw in uitblinkt. De beste 

wijn uit het ’noorden‘ wordt immers gemaakt op 

de vruchtbare Haspengouwse hellingen. 

 

De Romeinen deden hier 2000 jaar geleden al 

aan wijnbouw en die traditie is nooit meer 

verloren gegaan. Borgloon telt diverse erkende 

wijndomeinen, die een kwalitatief hoogstaand 

product leveren. 
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Werkgroep "de Wijngaerd" verdiept zich in de 

wijndruiventeelt en wijnproductie. In 1990 heeft een 

groep wijnliefhebbers een wijngaard kunnen aanplanten 

in de Motvallei, ’De Groote Mot‘. Deze telt inmiddels 

een 2000-tal stokken met als voornaamste variëteiten 

Müller-Thurgau, Auxerrois, Pinot Noir, Sieger en 

Riesling. 

 

Bezoeken aan de wijnkelders van de “Gilde der Loonse 

Wijnluyden”, gelegen in de Servaeshoeve, met 

degustatie van Loonse wijn zijn mogelijk. 

Domein Cohlenberg in Kerniel produceert eveneens 

witte en rode wijn onder de gecontroleerde oorsprongsbenaming ’Haspengouw‘. Aan het wijnhuis, met 

wijnkelder en degustatielokaal, heb je vanuit de wijngaard een prachtig zicht op abdij Mariënlof.  

Domein Pirar produceert witte wijn onder de gecontroleerde 

oorsprongsbenaming ’Haspengouw‘. De wijngaard werd in 

1998 aangeplant en bestaat hoofdzakelijk uit de witte 

druivensoorten Auxerrois en Rivaner. 

In domein Clos d‘Opleeuw in Gors-Opleeuw timmert Peter 

Colemont al jaren aan de weg om in België de grote witte 

Bourgognes te evenaren. En met succes, want zijn wijn is in 

verschillende toprestaurants op de wijnkaart terug te vinden. 

Bij Villa Vitis waan je je zowaar ergens op een heuvel in 

Toscane. Een rondleiding doorheen de verzorgde wijngaard 

en aangrenzende rozentuin met bezoek aan de wijnkelder en 

degustatie van Loonse wijn, kan voor groepen gereserveerd 

worden bij de toeristische dienst. 

In het Heuvelswijnhuisje 

te Kerniel produceert 

Kris Vanormelingen een 

fruitige, eerlijke wijn. 

Naast de wijngaard in 

zijn achtertuin, 

onderhoudt hij nog 

enkele wijngaarden in 

Kerniel en Jesseren, in 

totaal een 3.000-tal 

stokken met als voornaamste variëteiten Müller-Thurgau, Sieger en 

Ortega voor de witte wijn en Vroege Loonse en Dornfelder voor de 

rode wijn. Zelf organiseert hij jaarlijks een opendeurweekend om zijn 

wijn te promoten. 

In het Hoogveld van Jesseren maakt Guy Geunis, samen met enkele 

vrienden van het Haspengouws Wijngenootschap, een zeer lekkere 

mousserende wijn. Een ideale locatie voor deze wijn. 

 

Genieten van de natuur 
 

De natuur in Haspengouw is apart en mooi. Pittoreske dorpjes, glooiende landschappen, prachtige 

boomgaarden en welige akkers. De ideale plek om te genieten van de natuur. 

De ontmoeting met Borgloon zou niet compleet zijn indien men niet zou gaan rondtoeren in het oude land 

van Loon. 
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Al fietsend van knooppunt naar knooppunt via het 

fietsenroutenetwerk Limburg of volg je liever een 

kastelenroute, een bloesemroute… alles kan in Borgloon. 

 

In april worden de duizenden fruitbomen – met de belofte van 

een rijke oogst – gigantische bloesemboeketten. Bij de 

toeristische dienst zijn tal van fietsroutekaarten te verkrijgen.  

 

Rust, ruimte en zuurstof, drie troeven die van Haspengouw de 

wandelregio bij uitstek maken. Zowel de natuur– als de 

stadswandelingen leiden je langs mooie en unieke plekjes. 

Via de nieuwe Greenspot Grootloon treed je binnen in een 

eeuwenoud landschap met beboste heuveltoppen en uitgestrekte 

hoogstamboomgaarden. Enkele zijn toegankelijk, ideaal voor 

een romantische picknick.  

Haspengouw staat voor fietsen en wandelen, maar natuurlijk 

heten wij ook alle autorijders en motorfans van harte welkom. 

Vier vernieuwde Haspengouwroutes, elke lus heeft zijn 

eigenheid, leiden je door glooiende landschappen, langs 

fruitplantages, goudgele akkers, pittoreske dorpjes, statige 

kastelen en vierkantshoeves. 

 

Bovendien ogen de routes totaal anders naargelang de tijd van 

het jaar. Prachtige bloesemtapijten in het voorjaar, in de zomer rijpe boomgaarden, in het najaar mooie 

stillevens in goud, rood en bruin. 
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10
de

 GILDEDAG TE BORGLOON: PROGRAMMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

De gildedag is een organisatie van de Federatie van Vlaamse Historische Schuttersgilden, de Sint-

Sebastiaansgilde van Voort-Borgloon en het stadsbestuur van Borgloon.  

 

Het programma ziet er als volgt uit: 

 

09.00 u. Ontvangst van de genodigden op het stadhuis 

10.00 u. Gildemis in de Sint-Odulphuskerk met medewerking van o.a. het koor Cantilone 

11.15 u. Opstellen optocht 

11.30 u. Vertrek optocht (2,350 km) 

12.30 u. Ontbinding optocht en toespraken 

13.00 u. Gelegenheid tot middagmaal (soep, keuze uit 2 hoofdgerechten, dessert) verzorgd door de 

Sint-Sebastiaansgilde Voort. Hiervoor moet op voorhand ingeschreven worden. 

14.00 u. - Opening tentoonstelling in het stadhuis 

- Optredens op het podium aan het Speelhof (vendelen, trommelkorpsen, gildedansen, …) 

- Randanimatie (schietingen, bezoek aan de Loonse Stroopfabriek, aan de    

Cisterciënzerinnenabdij Mariënlof-Colen, aan het Fruitmuseum in Colen, aan een 

fruitbedrijf, stadswandeling, wijngaardbezoek,  … De bussen naar de diverse locaties 

vertrekken aan het Speelhof. 

17.30 u. Gastoptreden door de Oppenheimers uit 

Sint-Truiden. Zij zijn niet alleen een 

typische blaaskapel die in Sint-Truiden en 

omgeving optreedt, maar ook een 

synoniem voor een groep lustige kerels 

afkomstig uit de dorpen rondom de 

fruitstad, die dankzij hun onbegrensd 

temperament en hun grote voorliefde 

voor de muziek steeds meer aanzien 

genieten in binnen- en buitenland. 

18.00 u. Afsluiten gildedag 

 

 

Zoals elk jaar is er voor elk wat wils, dus een dag om zeker niet te missen.  
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UIT HET LOOIS ARCHIEF EN DOCUMENTATIECENTRUM 
(vervolg en einde) 

 

De Looise gilden in de 19
de

 en 20
ste

 eeuw 

 

Dan kwam 1830. Het nieuwe koninkrijk België erkende de verdiensten van de burgerwachten in de 

opstand en stimuleerde hun werking. De burgerwacht werd als grote held van de Belgische Omwenteling 

gezien. Zij hadden mee de Hollanders verdreven. De landsregeerders zagen de gilden als een verlengstuk 

van de burgerwachten en probeerden nieuw leven en nieuwe structuren in te blazen. De prille Belgische 

regering stimuleerde zowel burgerwacht als gilde voor militaire en defensiedoelen. Ze organiseerde in 

Brussel een groot volksfeest en deed beroep op de schuttersgilden. Daartoe liet ze een vragenlijst 

rondgaan om de plaatselijke toestand te leren kennen. 

 

De gildebesturen namen dat in dank aan, maar in Tessenderlo nog niet dadelijk, want de werking lag stil 

van 1830 tot Sint-Martinus 1834. Nieuwe meesters, nieuwe wetten: in 1834 werd de opbrengst van het 

offerblok in de Sint-Barbarakapel voor het eerst vermeld in franken en centen, tegenover guldens en 

stuivers voordien. Vier jaar na het vertrek van de Hollanders werd komaf gemaakt met het eeuwenoude 

betaalmiddel van gulden en stuivers. Het oude betaalmiddel bleef echter nog lang de voorkeur dragen. We 

lezen in 1836: Het gelag is gestelt te worden aen 2-17 nederlands te betaelen. De gulden werd 

Nederlands geld genoemd. We kunnen het vergelijken met onze huidige periode waarin nog steeds veel in 

Belgische frank wordt gerekend. De frank als nieuw betaalmiddel liet toen in de geesten lang op zich 

wachten. 

 

De Barbarakapel op de Rijt leverde toen ongeveer 13 gulden per jaar op. Ene Godelaine legde schalies op 

de kapel. Er stond een altaar met een 'bekleedsel'. In 1835 werd de Schotenaar Adriaan Blanckaerts 

betaald voor slot en sleutel aan de kapel. Na die grote herstellingswerken moest herhaaldelijk de kapel 

gewit worden. De knaap nam het op zich. Er werd liefst elf gulden betaald voor een nieuwe mantel van 

het Sint-Barbarabeeld. 

 

Er werd in die periode ook gewerkt aan 'de vogelgaar', zoals de schuttersboom toen werd genoemd. 

Jammer genoeg weten we niet waar die precies stond. 

In 1834 woonde de eerste hoofdman Andries zijn laatste activiteit bij. Hij werd opgevolgd door Gerard 

Mariën. In 1836 werd een nieuw bestuur gekozen. Het was een van de weinige keren dat het resultaat van 

de stemming bekend werd. Die dag werd Frans Cnops tot nieuwe kapitein gekozen en Jozef Testelmans 

alferis. Voor de functie van kapitein waren zes kandidaten, voor alferis slechts twee. 

In 1835 trad de nieuwe notaris Hendrik Ooms in de voetsporen van Andries en dat jaar werd apotheker 

Peter Aerts lid. Ondanks die hoogwaardigheidsbekleders trad het tijdperk van burgemeester Frans 

Laurens Deleeuw aan. Hij zou gedurende veertig jaar zijn stempel drukken op de hele gemeente 

Tessenderlo en ook op de Sint-Barbaragilde. Toen hij in 1836 tot burgemeester was benoemd, hielp de 

Sint-Barbara hem met volle kracht inhalen en huldigen. Ze spaarde kosten noch moeite. De grote dag 

vond plaats op 6 november, vijf dagen voor de grote gemeentelijke feestdag. Niet minder dan acht 

muzikanten werden door de gilde ingehuurd om mee in de stoet op te stappen en nadien op de feesten te 

spelen. Er werden voerlieden met paard en kar ingehuurd om mee te defileren en pektonnen gebrand, 

want het feest duurde tot in de duistere uren. Het kostte een fortuin van 48 gulden. Maar voor wat hoort 

wat en zoals gebruikelijk was de burgemeester moreel verplicht achteraf te trakteren voor al zijn 

dorpsgenoten die hem zoveel eer hadden bewezen. We lezen verder: "Daarop trakteerde de burgemeester 

de gilde en de knaap Van den Broeck ging de confreers uitnodigen." 

 

Die traktatie viel in goede aarde en met Sint-Barbara 1836 maakte Deleeuw zijn intrede als gildebroeder. 

Diezelfde maand stierf toevallig de hoofdman Marien, zodat iemand uit de gilde moet voorgesteld 

hebben: als onze burgemeester nu eens de nieuwe hoofdman werd? Hij moet niet veel doen voor onze 

gilde als hij maar trakteert. Was dat trouwens niet het principe waarop de abt van Averbode tot veertig 

jaar voordien mocht hoofdman zijn? 
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We lezen: Op de 16 mey 1837 is den heer Francis Laurens De Leeuw doctor in de geneeskunde en 

borgemeester der Gemeente hoofdman gekozen met alle de stemmen uytgenomen de zijne. Deleeuw was 

nu hoofdman, maar het jaar nadien waren er vijf ontslagnemende confreers of broeders: de oud-maire en 

burgemeester Martin Daems, Felix Constant Daems, Jan Hieronymus Beliën, Servaas Janssens en Peter 

Frans Cnops. We vermoeden dat het te maken had met de tweedracht tussen de Looise katholieken en de 

liberale Deleeuw wat pas vijftien jaar later tot uitbarsting zou komen in de kerkhofkwestie. 

De volgende jaren werd de gildekamer gehuurd van Coletha Willockx. Er was in die periode een vlag 

voor de mannen, 'het mans vendel’, en een vrouwenvendel met piek. Er was nog steeds sprake van het 

guldekistken, de koffer met de waardepapieren. Op 30 mei 1837 was het weer hoogdag als Michiel 

Heeren werd gevierd toen hij 50 jaar gildebroeder was. Hij kreeg een 'kruk' met linten aan. In 1840 werd 

zoals vanouds de vogel geschoten op tweede pinksterdag. Er werd zeven frank betaald om de vogel te 

maken en een nieuwe roede op de schuttersboom te plaatsen. 

 

Bij teerfeesten werd traditioneel veel gekaart. In 1851 werd een kaartspel voor de eerste keer bij naam 

genoemd: een spel wieskaerte. Whist of ‘wiezen’ was toen al in trek. Naast bier werd brandewijn 

gedronken. Franse brandewijn werd getrakteerd aan de muzikanten die nog steeds werden ingehuurd. 

In 1841 was ook sprake van een “kapiteinesse” naast een kapitein. De vrouwen hadden aldus ook een 

voorgangster. Ze werden beiden feestelijk aan huis 'uitgehaald'. De knaap deed toen nog steeds de 

‘aanzeggingen’ of het uitnodigen aan huis. 

 

Bij de bierbesteding werd bepaald welke diensten de waard moest leveren: ter beschikking stellen van de 

kamer, vuur, licht, logement, kost en drank voor de speellieden en boterhammen voor de confreers, 

'bijgelagen' en vrouwen van de gilde. De bijgelagen waren de gasten die meeteerden, maar niet tot de 

gilde behoorden. Het waren zowat de sponsors van die tijd. Zij compenseerden mee het slinkende aantal 

broeders. In 1840 waren ze met 28, zes jaar later met 21 en in 1848 nog met 17. Het waren toen tijden van 

economische crisis. De invloedrijke figuren waren toen burgemeester Deleeuw, notaris Ooms en 

apotheker Aerts. Het werk werd echter gedaan door Paul Swolfs die lang de koningstitel bleef dragen, 

Jozef Testelmans als alferis en de jaarlijks wisselende borgemeesters. In 1848 schoot burgemeester Frans 

Deleeuw zich koning. Dat waren blijkbaar teveel titels bij elkaar. Die dag verliet Paul Swolfs de gilde. De 

nieuwe koning, die tevens hoofdman was, werd met vreugdeschoten ingehaald. 

 

De ledenwerving verliep stroef. Nieuwe leden moesten vanouds trakteren en zorgen voor 'vrij gelag' voor 

de broeders. In 1842 was die maatregel al afgeschaft omdat de hoge kosten veel potentiële nieuwkomers 

afschrikten. Op 6 mei van dat jaar werd Joseph Engelen als 'confrere' aangenomen zonder dat hij een dag 

vrij gelag moest geven. Als er nieuw bloed toetrad, werd dat met vreugde begroet. In 1849 werden vier 

leden aangenomen: Cornelis Melis, Felix Persoons, Bernard Wouters en Joseph Rutten, alias ‘exter’. 

Mogelijk kwam zijn bijnaam van een voorvader uit Eksel. Daarvan kwam de latere naam van café De 

Ekster in de Neerstraat. Schrijnwerker Corneel Melis woonde aan de markt, het recruteringsveld van de 

gilde. Er trad verder een landmeter toe, een molenaar, een smid en de pachter van de Schutpenning als de 

uitzondering uit Hulst. Notaris Hendrik Ooms werd in de gilde opgevolgd door de jonge Leonard Ooms, 

ook notaris. 

 

Gildezuster Maria Leonia Jacobs werd in die periode genoemd als 'de prima ballerina voor de 

quadrille'. Dit is de eerste vermelding van een specifieke gildedans en blijkbaar werd aan de best 

dansende vrouw binnen de gilde de eretitel van prima ballerina toegekend. 

 

Herhaaldelijk is dan sprake van broeders die "onze sociëteit hebben verlaten" en andere die weer werden 

aangenomen. In 1854 vonden de gildefeesten plaats in herberg De Zwaan op de Schoterweg. De waard 

Domien Van de Weyer had twaalf frank per dag geboden en kreeg de feesten toegewezen. 

 

In 1859 en 1862 werden de vier feestdagen zoals vanouds gehouden: Sinksen, Sacramentsdag, Sint-

Martinus en Sint-Barbara. Andere jaren werden soms feesten overgeslagen. Soms was er maar één per 

jaar meer, Sint-Barbara, en soms twee en dan was Sint-Martinus erbij. De schietingen met Sinksen en de 

processie met Sacramentsdag vielen meer en meer weg. Kanselbier van hertrouwers en uitvaarten vielen 
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sporadisch voor. In de jaren 1860 stabiliseerde het ledenaantal tussen 15 en 20. Er traden onderwijzers 

toe, zoals Karel Jozef Houtmortels in 1867, toen hij nog weduwnaar was. Hij liet in die tijd het nog 

bestaande herenhuis in de Diesterstraat bouwen. 

 

Die onderwijzer werd stilaan een witte raaf in de gilde want de notabelen van het dorp keerden haar de 

rug toe. De harmonie, en vanaf 1880 ook de fanfare, konden het kruim van Tessenderlo meer bekoren. De 

Sint-Barbara boette in de 19
de

 eeuw sterk aan prestige in. Een onderwijzer die met zijn beroep in hoog 

aanzien stond, kon telkens wat cachet weergeven. Van de toetreding van een onderwijzer werd graag 

melding gemaakt. In 1869 werden zes nieuwe leden aangenomen waarbij onderwijzer Emiel Feyen en in 

1876 onderwijzer Aloïs Conings. In 1871 was voor het eerst sprake van een postbode in Tessenderlo. Dat 

jaar werd briefdrager Jean Macours als confreer aangenomen. In die jaren was er een heropleving van het 

aantal leden, maar niet op het vlak van activiteiten, die beperkt bleven. 

 

Op 15 april 1876 stierf burgemeester Deleeuw die bijna veertig jaar hoofdman was gebleven. Het jaar 

nadien werd Karel Jansen tot hoofdman gekozen met alle stemmen behalve de zijne. Hij was landmeter 

van beroep en schepen van Tessenderlo. 's Anderendaags werd hij plechtig in zijn woning uitgehaald door 

alle 'confraters' vergezeld van hun vrouwen. Iedereen was "met volle gewaad van de gilde". De stoet werd 

voorafgegaan door de muzikanten. Jansen werd kort nadien vervangen door Karel Ooms. Pas toen kwam 

er weer een nieuw elan. In 1877 werden in januari ‘gildedagen' gehouden. Dat was een nieuwigheid. 

Voordien vierde de gilde nooit feest in januari. Toen werden er vier aangenomen: de herbergiers Benedikt 

Loos en Louis De Smackers, bakker Charles Wouters en ‘grondeigenaar’ Leonard Reynders. De 

middenstand rukte op. 

 

In 1878 was er zoals in de goede oude tijd een recordaantal van 36 leden. Charles Ooms was toen 

gildesecretaris. Hij was de enige die in het verslagboek Frans schreef. Hij werd korte tijd hoofdman. Er 

kwam voor de allerlaatste keer een nieuwe schuttersboom. Decennia voordien was sprake van de 'oude 

schuttersboom'. Op Sint-Pietersdag, 29 juni 1879, werd met veel pracht en praal een nieuwe wip 

ingehuldigd en die dag was er weer een koningsschieting.
 
Dat jaar is ook voor het eerst sprake van de 

aankoop van karabijnen. Waar in de eeuwen voordien met de kolve, snaphaan of een primitief geweer 

werd geschoten, werden nu moderne schiettuigen aangeschaft. 

 

Op 26 mei 1880 werd de vogel geschoten door Joseph Wouters die de dag nadien als koning werd 

bekroond en ingehaald door alle confraters vergezeld van hun vrouwen. Op 7 december van dat jaar gaf 

de nieuwe koning een plaat aan de breuk die plechtig werd aangehecht. We lezen nu nog op de breuk: 

"Joseph Wouters, koning van S.Barbaragilde en zijn huisvrouw C Renders". Hij was de enige koning die 

zijn vrouw op de breuk mee vereeuwigde. 

Datzelfde jaar, op 16 augustus, was de Sint-Barbaragilde aanwezig op het 'Groot Vaderlandsch feest' te 

Brussel toen vijftig jaar Belgie werd gevierd. Zes gedragsdragers waren aanwezig, "allen bekleed met 

hunne eretekens". Het waren hoofdman Charles Ooms, koning Joseph Wouters, kapitein Jan Macours, 

Louis Binnemans, burgemeesters Jules Jansen en P.J. Vankerkhoven. 

Karel Ooms bleef niet lang in functie. Op 8 december 1881 werd winkelier Jozef Vankerkhoven 

hoofdman gekozen, weer met alle stemmen behalve de zijne. Op 20 juni 1882 werd hij plechtig in zijn 

woning uitgehaald door alle confraters ‘in vol ornaat’, vergezeld van hun vrouwen en voorafgegaan door 

muzikanten. Ondertussen kwam de schoolstrijd tussen katholieken en liberalen tweedracht zaaien. Er was 

de oprichting van de katholieke fanfare en de weerslag op de gilde was sterk. In 1881 waren er niet 

minder dan 16 uittredingen. Er bleven nog 23 broeders over. 

 

De moderne tijd en de nieuwe uitvindingen maakten opgang. Bij een uitvaart werd traditioneel met 

fakkels of flambeeuwen opgestapt. Dat werd nu vervangen door petroleum en ‘gruis’ en ‘stekskens’ om 

het aan te steken. 

Van de drie traditionele processies verdwenen er twee in de loop van de 19
de

 eeuw: die van kleine kermis 

en de Sint-Mertensomgang op 11 november. In de plaats kwam de H.-Hartprocessie die na de blijvende 

sacramentsprocessie uitging. 

Zo waren er in de twintigste eeuw twee processies, die ieder een afzonderlijk parcours hadden. De 
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straatnaam Processieweg verwijst er nog naar. De traditie dat de gilde mee opstapte, viel echter weg. 

 

Op 24 mei 1883 schoot Louis Engelen uit de Schutpenning zich koning. Ook hij werd de volgende dag 

ingehaald. Hij is de laatst bekende koning van de gilde. Hij werd ook de volgende hoofdman in 1893. Het 

jaar nadien overleed hij en werd opgevolgd door Louis Vankerkhoven die op 19 november 1894 tot 

hoofdman werd gekozen. 

 

In de jaren 1880 gingen enkele stevige tradities op de fles. Geen schieting meer en geen teerfeest met 

Sint-Barbara, de absolute hoogdag van vroeger. Voordien konden de broeders vieren op een dag door de 

week. Stilaan werd geopteerd voor de zondag als iedereen vrij was. Er was voortaan een feest op een 

zondag in januari, in mei/juni en in november/december. 

 

In 1888-1889 kwam weer een dramatisch ledenverlies van 23 naar 13. In die periode was ook geen 

hoofdman actief. Tot de leden behoorde nagenoeg geen enkele notabele meer. Die bevonden zich bij de 

fanfare en de harmonie, cultureel meer hoogstaande verenigingen. De democratisering had zich 

voltrokken. De gilde was een volksvereniging geworden, maar het ging van kwaad naar erger: nog negen 

deelnemende broeders in 1897 en slechts twee activiteiten per jaar. Er was geen schieting meer en geen 

processies. Maar hoera, plotseling in 1900 liefst 18 toetredingen: geen bekende namen, maar 

volksmensen. Er is weer sprake van borgemeesters naast hoofdman Louis Vankerkhoven. 

 

Het onderhoud van de Sint-Barbarakapel bleef een aanhoudende bron van zorgen. In 1901 was er een 

uitgave voor garnituur van de kapel en het witten ervan, wat regelmatig moest gebeuren. Ondertussen 

verminderden de offergaven, zodat de werken steeds meer als belastend werden ervaren. 

 

Omstreeks 1900 was de traditie van het spettelgeld voor hertrouwers verdwenen. Voor trouwers kwam 

iets anders in de plaats. Door de langere levensduur viel het meer voor dat gildekoppels 50 jaar gehuwd 

waren. Dat werd ook intens gevierd en zoals het oud gebruik of morele verplichting voorschreef, moest 

het gouden koppel trakteren. Dat deden Joseph Engelen en Regina Van Sweevelt die getrouwd waren op 

21 januari 1845. Juist voor de Eerste Wereldoorlog, op 28 april 1914 was er feest voor het 50-jarig 

huwelijk van Jozef Geypens en Antoinette Schapmans. De ‘ouderlingen’, zoals de bestuursleden werden 

genoemd, betaalden een ton bier. De broeders gaven geschenken zoals twee zetels en 'een Duitsche pijp'. 

Vier maanden later kwamen die mannen met hun pijpen massaal naar hier. 

 

In 1914 werd nog geteerd in januari. Tijdens de Eerste Wereldoorlog lag het gildeleven stil. Pas in 

december 1919 kwamen er opnieuw aantekeningen. Er waren toen negen toetredingen en het jaar nadien 

evenveel. Jozef Renders werd de nieuwe hoofdman. In 1920 waren er opnieuw vier gelagen met liefst 48 

namen op de ledenlijst. Veel van hen bleven slechts korte tijd. Het Diesters bier had toen plaatsgemaakt 

voor 'bruine van Leuven'. Ook de Aarschotse bruine viel in de smaak. Het Hageland was en bleef het 

biermekka van Belgie. 

De oudstrijders van de oorlog verenigden zich. Zij begonnen soldatenfeesten te organiseren, aanvankelijk 

met het doel om van de opbrengst een oorlogsmonument op te richten. De Sint-Barbaragilde nam deel aan 

die feesten en kreeg een premie als beloning. Uit die soldatenfeesten groeide de eerste kermis in april. 

Dankzij die feesten kreeg het Centrum er een derde officiële kermis bij. 

 

In 1924 kwam er weer een crisis. Hoofdman Jozef Renders nam ontslag samen met de twee 

`commissieleden’, zoals de vroegere borgemeesters nu modern werden genoemd. Er was drie jaar 

voordien een wet op de vzw's gekomen. De nationale overheid legde de plaatselijke verenigingen op om 

statuten op te stellen met een aantal verplichte bepalingen. Zo kwam er rechtspersoonlijkheid voor de 

bestuursleden. Het Sint-Barbarabestuur vreesde de ontbinding, herschreef de statuten en bepaalde dat bij 

de eventuele opheffing het gildebezit naar de gemeente zou gaan. 

 

Op 29 december werd een nieuw bestuur gekozen met hoofdman Ferdinand Heselmans, commissieleden 

Louis Neuts en Benedikt Reynders (Dik van 't Hof); schrijver was Karel Pauwels die ook voorman van de 

Vlaamse oud-strijders was en organisator van de soldatenfeesten. We merken dat - op de hoofdman na - 



 14 

de oude benamingen van bestuursleden niet meer werden gebruikt. In de twintigste eeuw zou de gilde 

blijven bestaan, maar ze liet de tradities ben één na één los. De benamingen van bestuursleden was er een 

symptoom van. 

 

Veekoopman Jef Renders (II) trad toe in 1927, werd later hoofdman en bleef het tot 1985. Hij bleef bijna 

zestig jaar lid, een record. 

 

De oude Sint-Barbarakapel van de gilde moest in 1953 verdwijnen 

voor woningbouw. Het gemeentebestuur, onder leiding van 

burgemeester Clerckx, richtte in de buurt een nieuw gebouw in 

steen op. Die kapel bestaat nog steeds, maar van de vroegere 

binding met de gilde wisten de leden niet meer. 

Na de Tweede Wereldoorlog loste de gilde vrij snel haar tradities. 

De broeders hielden al lang geen schietingen meer, hadden geen 

geweer, geen schuttersboom en geen koning meer. De band met 

de kerk verdween volledig. Bij een uitvaart stapten ze in gewone 

kledij op en waren individueel aanwezig. Er was geen parade in 

gildekledij meer. 

 

De Sint-Barbaragilde kwam toen samen in het houten lokaal van 

harmonie De Eendracht in de Diesterstraat. Die 'houten zaal' was 

gelegen achter in de gang naast het huidige Chinees restaurant 

Swatow. 

 

Daar kwam de gilde al minstens vanaf de jaren 1960 samen op een vaste vrijdag in de maand. Er 

stond een toog, zodat er kon gedronken worden. Er werd een muzikant ingehuurd, want de benaming 

`speelman' verdween uit het spraakgebruik. De muzikanten waren (meestal) geen gildeleden. Ze 

werden betaald voor hun diensten. Het was onder meer Victoire Renders, echtgenote van Fil 

Coomans, die in feite een 'spelvrouw' was. Nadien kwam Frans Pauwels uit Vorst en als laatste 

Frans Lemmens, alias Suske van Hulst. Ze speelden accordeon. Suske bediende met zijn voet ook een 

trom, vastgebonden aan een koord. Ze speelden de Kadril, Hanske van Leuven, de Zevensprong.... 

en er werd gedanst. De Looise Sint-Barbara was een louter dansgilde geworden en had een eigen 

quadrille of dans in het vierkant. Het werd gedanst en gezongen. Als ze gevraagd werden op feesten, 

gingen ze op bezoek bij gildes in buurdorpen zoals Oostham, Kwaadmechelen, Deurne of Paal. Daar 

leerden ze soms nieuwe dansen aan die werden ingeoefend. 

 

In de jaren 1960 en 1970 waren er ongeveer veertig leden of twintig koppels. De vrouwen werden 

als volwaardig lid beschouwd. Er waren twee of drie ‘jonkmannen’ bij. De benaming knaap was 

achterwege gebleven. Toch was er nog een band met het verleden en dat was een verpletterend overwicht 

van leden uit Looi-centrum. De laatste ledenlijsten vormen er het bewijs van. 

 

In de jaren 1960 droegen de leden zelfs geen gildekleren meer. Die werden in 1974 allemaal samen 

aangeschaft in Lille. De mannen kregen een kiel, een zakdoek en een ‘klakske’. Ze spraken niet meer van 

een faas als hoofddeksel. De kledij van de vrouwen was complexer. Hun 'uniform' bestond uit "een muts, 

een kleed met band, een kapeline, een jabot, een zakje, oorbellen, een borstspeld en een halsketting." De 

kas betaalde een deel van de kosten, de broeders en zusters zelf het andere deel. Die grootscheepse 

aanschaf van gildekledij voor iedereen gebeurde om de grote viering van die maand luister bij te zetten. 

 

Op 15 en 16 juni 1974 vierde de gilde haar 500 jaar bestaan. De Sint-Barbara was zeker niet zo oud als 

toen werd gezegd, maar een reden om te vieren is snel gevonden. Hoofdman Jef Renders verscheen met 

een foto in de krant terwijl hij de breuk van 1597 droeg. Toen werd een nieuwe vlag ingezegend, was er 

een optocht met andere gilden en een wedstrijd folkloristisch dansen. Er traden vier 

muziekmaatschappijen op, naast enkele orkesten. In 1974 waren er nog 26 getrouwde leden en twee 

vrijgezellen. 
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Na de dood van Renders in 1985, werden Pierre Konings en later Fil Coomans hoofdman. Het was de 

enige officiële gezagsdrager van vroeger die nog was overgebleven. Een koning was er niet omdat er geen 

schietingen waren. Van alferis, knaap, kapitein of borgemeesters was al lang geen sprake meer. 

Als een nieuw lid werd voorgesteld, werd niet meer gestemd. Zijn naam werd in krijt in het lokaal 

opgeschreven. Als zijn naam na enkele weken niet was uitgevaagd, was hij aanvaard. Zo kon iedereen 

zijn aversie in het geheim tonen en toch anoniem blijven. 

 

Toen ze hun lokaal in de Diesterstraat moesten verlaten, trok de gilde naar de molen op de Berg, waar ze 

in het vroegere omgevormde ‘kiekenkot’ een tijdelijk lokaal vonden. Daarna namen ze voor hun 

samenkomsten de kelder onder het gemeentehuis in gebruik. De leden vergrijsden en stierven. Jong bloed 

kwam er niet bij. Eigen (klein)kinderen hadden er ook geen boodschap aan de gilde te laten herleven. 

Dans- en schuttersgilden konden computergeïnteresseerde jongeren niet meer boeien. 

 

Wanneer ze in die laatste jaren na 1980 werden gevraagd om op te treden, zochten ze versterking bij 

andere gilden om danskoppels te leveren. Acht dansende koppels werd zowat als een minimum gezien en 

dat haalde de Sint-Barbaragilde niet meer. Ze werkten samen met gilden van Deurne en Ham-Gerhees. 

Het was een tijdelijke noodoplossing om het teloorgaan nog enkele jaren tegen te houden. 

 

Jules Geboes, de secretaris, kwam nog met een artikel in de krant. Het was een wanhopige oproep tot 

aansluiten, maar het gebeurde gelaten, tegen beter weten in. Hij zag de toekomst somber in. De krant 

berichtte: "Gelaten en moegestreden aanvaardt hij de capitulatie van zijn gul." 

 

In 1999 hield de Sint-Barbaragilde op te bestaan en schonk haar archief aan het gemeentebestuur. Het 

wordt sindsdien bewaard in museum De Kelder, als getuige van een lang en turbulent verleden. 

 

Besluit 

 

De vijf Looise gilden hebben eeuwenlang heel wat leven in de brouwerij gebracht, zowel letterlijk als 

figuurlijk. Ontstaan in de late middeleeuwen en bogend op oergermaanse wortels, trotseerden zij vele 

eeuwen. De gildebroeders bleven nostalgisch vasthouden aan hun oude terminologie, wapen, kledij en 

gebruiken. Hun doel en nut wijzigde: van schuts- of beschermingsgroepen evolueerden zij tot louter 

ontspanningsverenigingen met sterk christelijke inspiratie. 

 

Achtereenvolgens zagen in Tessenderlo vijf gilden het licht. De oudste waren de Sint-Jorisgilde met de 

voetboog en de Sint-Sebastiaan met de handboog. Ontstaan in de late middeleeuwen stopte hun werking 

in de repressieve Franse tijd omstreeks 1800. Het langst bestonden de kolveniers van Sint-Barbara die pas 

in 1999 hun werking staakten. Hun archief bleef - in tegenstelling tot de voorgaande - goed bewaard, 

zodat we een vrij volledig beeld krijgen van hun werking. De laatste twee waren typische gehuchtsgilden: 

de Onze-Lieve-Vrouw van Schoot met waarschijnlijk de kruisboog als wapen en de Sint-Martinus van 

Engsbergen met 'de kolve' of het geweer. 

 

In de 18
de

 eeuw bestonden de vijf gilden naast elkaar. Toen waren er tussen 150 en 200 gildebroeders in 

Tessenderlo actief, een enorm aantal. Het was een kwart tot een derde van de volwassen mannen. Zij 

organiseerden vier grote feesten per jaar, stapten mee op in de drie processies van Sacramentsdag, kleine 

kermis en Sint-Martinusommegang. Dan ging de vaandeldrager met de speelman voorop, gevolgd door de 

broeders en zusters in vol ornaat en met alle gildeattributen, zoals de breuk en het patroonbeeld dat op een 

berrie door de gildebroeders werd gedragen. Het moet een prachtig zicht zijn geweest: de vijf Looise 

gildes met eigen muziek in de processie. Die muziek werd echter als primitief beschouwd, gebracht door 

speellieden die geen noten kenden. De harmonie en de latere fanfare, zou meer muzikale kwaliteit in de 

processie brengen en dat verklaart mede het teloorgaan van de gilden in de 19
de

 eeuw. 

 

Jaarlijks hielden ze een schieting waarbij de koning werd aangeduid, die nadien alle eer te beurt viel. De 

vrouwen speelden een tweederangs rol, maar konden geleidelijk in aanzien winnen met een eigen 
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inbreng, vooral bij het volksdansen dat naast de schietingen de tweede belangrijke gildeactiviteit werd. 

 

Een ander hoogtepunt was het teerfeest op de patroondag. Dan werd verscheidene dagen na elkaar 

gefeest, echter pas als de mis voor de overleden broeders was opgedragen. Op die dagen was het 

bierverbruik gigantisch en ook daar evolueerde de consumptie van het eigen Loois bier in de richting van 

het kwaliteitsvolle Diesters bier en later 'de bruine' en nog later de gewone pils. Het bier was immers een 

belangrijke factor in het hele gebeuren. 

 

Uiteindelijk stierven alle Looise gilden een stille dood. Tessenderlo viel buiten de rijke traditie van het 

Maasland waar het gildeleven nog wel floreert. Het waren hier Kempense gilden, maar in tegenstelling tot 

de provincie Antwerpen, met een sterke overkoepelende structuur en toezicht op rituele en gebruiken, 

waren de gilden in West-Limburg weinig bovengemeentelijk gestructureerd. Al in 1883 werd in 

Tessenderlo de laatste koningsschieting gehouden; het opstappen in processies was al vroeg in de 

twintigste eeuw verleden tijd. Zelfs de oude gildekleren werd lange tijd niet meer gedragen. Wat in de 

twintigste eeuw gebeurde was niet meer dan het rekken van een doodstrijd. 

 

 

 

  

Gaaischieten (gravure 16
de

 eeuw) 
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HET ONDERHOUD VAN ZILVER 

 
Naar aanleiding van de ontmoetingsdag van de regio “Land van Ryen”, gaf 

Dietlinde Peeters, restauratrice metalen bij het Zilvermuseum Sterckshof te 

Antwerpen, een geslaagde uiteenzetting over het onderhoud van zilver, een materie 

die de gilden nauw aan het hart ligt.  

 

Waarom wordt zilver zwart? 

 

De grote boosdoener die zilver de gekende zwarte aanslag geeft is zwavel. De zwarte aanslag is een 

gevolg van een chemische reactie tussen zilver en zwavelhoudende gassen uit de omgeving. Deze reactie 

resulteert in het ontstaan van zilversulfide. Deze laag die zich vastzet op het zilveren voorwerp kan 

verschillende kleuren hebben, afhankelijk van de afgezette laag: in het begin wordt het zilver geel en lijkt 

het zelfs verguld, waarna het donkergeel wordt en uiteindelijk verkleurt naar bruin, blauw en zwart.  

Buitenshuis komt deze stof voor in de uitlaatgassen van het verkeer, de uitstoot van fabrieken en ook in 

mest van dieren. Binnenshuis zijn deze gassen eveneens aanwezig, zij het in mindere mate. Zij komen 

voor in lak en vernis, in lijm waarmee tapijten zijn vastgeplakt, in sommigen kleurstoffen waarmee textiel 

gekleurd is, in kattenbakkorrels en in allerlei detergenten en schoonmaakmiddelen. Men zou haast denken 

dat zilver nergens veilig is voor deze voor het zilver schadelijke gassen. 

 

Hoe kan aanlopen van zilver vermeden worden? 

 

Vooreerst dient nagegaan of het zilver snel of langzaam aanloopt, of het over de ganse oppervlakte 

aanloopt of slechts op lokale plaatsen op het voorwerp en of, bv. in een museum, slechts één of meerdere 

voorwerpen aanlopen. Een onderzoek naar het antwoord op deze vragen kan de oorzaak van de aanslag 

blootleggen. Factoren die het aanlopen versnellen zijn de tijd dat het voorwerp blootgesteld is aan de 

lucht, de luchtstroom waarin een voorwerp zich bevindt, de temperatuur rond het voorwerp, de relatieve 

vochtigheid en het hanteren van het zilver. 
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Het is dus aan te raden zilveren voorwerpen zo weinig mogelijk bloot te stellen aan de lucht en zeker 

vermijden dat ze worden blootgesteld aan tocht. Dit kan vastgesteld worden wanneer bv. slechts een 

gedeelte van het voorwerp met aanslag is bedekt. Een stijging van de temperatuur rond het voorwerp door 

bijvoorbeeld de nabijheid van een sterke belichting, zal de snelheid van de gasmoleculen doen toenemen 

waardoor deze sneller en vaker het zilveroppervlak raken. Het is dus af te 

raden om zilveren voorwerpen in direct zonlicht of onder warme lampen te 

plaatsen. Ook een hoge relatieve vochtigheid zal de reactie tussen het 

zilversulfide en het zilver versnellen. Bij het hanteren van zilver moet 

vermeden worden dat vingervetten en zuren op het zilveroppervlak 

achterblijven. Na verloop van tijd kunnen vingerafdrukken duidelijk zichtbaar 

worden en deze zijn moeilijk te verwijderen. Het gebruik van 

polyvinylchloride (PVC) of nitril (rubber) handschoenen is aan te raden. 

Katoenen handschoenen daarentegen 

kunnen transpiratievocht opnemen en dit op 

het zilvervlak achterlaten.  

Het plaatsen van absorptiemiddelen kan helpen om schone lucht te 

creëren rondom het zilveren voorwerp. Silicagelkorrels (de gekende 

zakjes die wij terugvinden in de verpakking van elektronische 

toestellen met het doel de vochtigheid te absorberen), zinkoxidekorrels 

of actieve koolstofkorrels zijn uitstekende middelen om schadelijke 

gassen op te slorpen. 

 

Bewaren van zilver 

 

Zilver dat niet tentoongesteld wordt, wordt best bewaard in een plastiek zak zodat het afgeschermd is van 

de lucht waarin zich schadelijke gassen bevinden. Voor kleine voorwerpen kunnen diepvrieszakken 

worden gebruikt, grotere voorwerpen dienen zo veel mogelijk luchtdicht verpakt te worden in plastiek.  

 

Het poetsen van zilver 

 

Vooreerst moeten eerst oude poetsresten worden 

verwijderd. Gemakkelijkste manier is het spoelen van 

zilver. Concreet betekent dit gildebreuken die op textiel 

zijn aangebracht, eerst moeten gedemonteerd worden, wat 

al niet meer zo evident is. Daarna kan het poetsen 

beginnen. Met een polijstdoek en 

wattenstaafjes voor moeilijk bereikbare 

plaatsen wordt een poetsmiddel 

aangebracht en wordt de zwarte aanslag 

verwijderd. Om het voorwerp niet te 

beschadigen, dient aandacht gegeven aan de druk en de snelheid waarmee gepoetst 

wordt. Poetsmiddelen die kunnen gebruikt 

worden zijn Hagerty en Silvo. Een ander zeer 

goed product en niet duur, dat weinig krassen 

nalaat, is Spaans Wit, een zeer fijn krijt dat 

gemengd wordt met water. Tot slot moet het 

poetsmiddel verwijderd worden door spoelen en 

drogen. 

 
fvn 
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NIEUWS UIT DE REGIO’S 
 

 

2
de

 ontmoetingsdag van de regio “Land van Ryen” te Mechelen 

 
Op 16 april 2011 ging in het gildelokaal van de Kolveniersgilde van Mechelen de 2

de
 ontmoetingsdag van 

de regio “Land van Ryen” door. 

 

Aanwezig waren: Sint-Sebastiaansgilde Meensel, Sint-Jorisgilde Hoogstraten, Koninklijke Sint-

Sebastiaansgilde Schaffen, Koninklijke Sint-Sebastiaansgilde Waanrode, Sint-Sebastiaansgilde Schelle, 

Sint-Sebastiaansgilde Schoten, Sint-Sebastiaansgilde Haacht, Sint-Sebastiaansgilde Dilbeek, Onze-Lieve-

Vrouwegilde Kalmthout, Den Crans Antwerpen en natuurlijk de Mechelse Kolveniers Gilde als inrichter 

van deze ontmoeting. 

 

Alle deelnemers werd een drankje aangeboden, 

waarna de regiovoorzitter Jan Severyns direct 

van wal stak met de aanwezigen te 

verwelkomen en zijn eerste presentatie gaf over 

de Federatie van Vlaamse Historische 

Schuttersgilden. De Federatie werd in al haar 

facetten toegelicht: de doelstelling, de 

samenstelling en structuur, de plaats die zij 

inneemt in het gildeleven, gaande van de 

plaatselijke gilde tot Europa, een terugblik op 

de verwezenlijkingen in de voorbije 10 jaar en 

een kijk op de toekomst.  

 

Jan ging op zijn gekende elan verder met een 

tweede presentatie over de regio “Land van 

Ryen”. Enige uitleg over de naamgeving leerde ons dat Land van Ryen twee mogelijke betekenissen 

heeft, namelijk ofwel rietland met een verwijzing naar de rivieren die de provincies Antwerpen en 

Vlaams-Brabant doorsnijden, op hun beurt gevoed door talrijke beken en grachten, ofwel grensland, 

verwijzend naar de verdeling van het rijk van Karel de Grote door het Verdrag van Verdun (843), waar de 

Schelde de grens uitmaakte tussen het latere Frankrijk en het Duitse rijk. Daarna kwam de samenstelling 

van de regio aan bod met zijn drie aangesloten verbonden: de Confederatie van Historische 

Schuttersgilden, de Hoofdschuttersgilde van Brabant en het verbond van Sint-Jorisgilden, en een 

opsomming van alle gilden die tot deze 3 verbonden behoren. De wapens van deze gilden werden 

voorgesteld aan de hand van dia’s, alsook hun andere activiteiten zoals gildedansen, vendelen, … 

 

Na nog een toelichting over de komende gildedag te 

Borgloon en de verzekeringsmogelijkheden van de 

polis van de Federatie, was het tijd voor een korte 

pauze en even het prachtige gildelokaal van de 

Kolveniersgilde van Mechelen te bewonderen. 

 

Na de pauze gaf Dietlinde Peeters, restauratrice bij het 

Zilvermuseum Sterckshof te Antwerpen, een 

uitgebreide uitleg over het onderhoud en bewaring van 

zilver. Met gedrevenheid vertelde zij veel interessante 

zaken over een materie die haar nauw aan het hart ligt 

en waar zij dagelijks mee bezig is. Haar presentatie 

werd geboeid en aandachtig gevolgd door alle 

aanwezigen die zeer begaan zijn met het bewaren van 
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hun kostbare gildeschatten. Speciale aandacht ging ook naar de gildevoorwepen die elke gilde had 

meegebracht en die mooi waren uitgestald. In dit nummer staat een artikel over zilver: waarom het zwart 

wordt, hoe dit te voorkomen en op welke manier het moet onderhouden worden. 

 

Afgesloten werd met een broodmaaltijd en nog wat nabespreking over de voorbije namiddag. Alle 

deelnemers keerden tevreden huiswaarts na een interessante ontmoetingsdag. Zoals altijd: de afwezigen 

hadden weer eens ongelijk.  

 

 

 
 

 

 

 

 

De gildekamer van de Kolveniersgilde van Mechelen 
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Schieting Klepkoning en -koningin en vallende 
vogelschieting 2011 bij de Koninklijke 
Karabijnschuttersgilde Sint-Joris Vorst (Laakdal)  
 

Op 4 juni jongstleden was naar jaarlijkse traditie ook dit jaar weer het hoogtepunt 

aangebroken voor de schutters en schutsters van onze gilde. 

 

Onder een stralende zon en na een klein gebed aan onze patroonheilige werd er een aanvang genomen om 

ook dit jaar onze klepkoning en klepkoningin te kennen. Weet dat wij deze schieting op een staande wip 

doen met een .22 karabijn (uiteraard met kogelvanger). 

 

In de openingsronden schieten de schutters  4 x 5 

kogels op een stalen klep, met de bedoeling deze 

uiteraard allemaal te treffen. De klep heeft in deze 

voorronden een doorsnede van 30mm en staat 20 

meter hoog op de schietboom gemonteerd. Via een 

simpel maar degelijk systeem kunnen wij na elk schot 

de stalen klep terug optrekken. 

 

Alhoewel het er in eerste instantie nog vrij spannend 

uitzag, was de beslissing bij de mannen al vrij vlug 

gevallen. Zo mocht Jean De Wit zich voor de tweede 

maal in zijn 22-jarige carrière als voorzitter van onze 

gilde tot klepkoning 2011 laten kronen. 

 

Bij de vrouwen was er even een wat fellere strijd om de begeerde titel, maar zoals steeds kan er maar één 

de beste zijn en zo veroverde Brigitta Vermeyen de titel van klepkoningin 2011. 

 

Na een kleine pauze en een paar verfrissingen zijn wij dan gestart met het eigenlijke hoogtepunt: het 

“vallende-vogelschieten” of ook wel het kermiskoningsschieten genoemd. Dit gebeurt op een hele andere 

wijze dan het klepkoningsschieten. Er is voor deze gelegenheid een speciale kogelvanger gemaakt, waarin 

zich een grote stalen schijf van 8 cm bevindt. Deze schijf zit gemonteerd op een stalen stang die boven de 

schijf  ± 8 cm is ingezaagd en 8 à 9 mm is opengeslagen. Onder deze schijf bevindt zich een veerspiraal 

die er voor moet zorgen dat de stalen schijf niet terug 

naar beneden kan zakken. Uiteraard is deze schijf ook 

nog beveiligd met een ketting, zodat deze schijf nooit 

uit de kogelvanger kan vallen wanneer hij van de stang 

wordt geschoten. 

 

De schutters en schutsters schieten om beurt één kogel 

naar deze schijf met dezelfde karabijn. Deze karabijn 

is 50 jaar oud en wordt enkel nog gebruikt bij de 

“vallende-vogel-schieting”. Je hoeft voor deze 

schieting dus geen specialist te zijn, je moet enkel het 

geluk aan je zijde hebben. Zo werd na 97 kogels Linda 

Lodders vallende-vogel-koningin 2011 van de gilde. 

Na deze schieting werd onze nieuwe “vallende-vogel-koningin” natuurlijk getooid met het koningszilver. 

Dat er daarna nog een tof feestje werd gebouwd ter ere van onze nieuwe koning en koninginnen 

zal zeker niemand verbazen. 
Jean De Wit, Voorzitter Kon. Karabijnschuttersgilde St.-Joris Vorst 
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De Koninklijke Sint-Lambertusgilde Laren 
 

 

 

 

 

 

Het wordt steeds moeilijker om de traditie van onze 

gilde-voorouders verder te zetten, maar elk jaar blijft 

het ons lukken. De officiële stichtingsakte geeft 1904 

aan als start van het gildeleven in Laren. Tot 1928 blijft het geschiedkundig stil rond onze gilde, maar 

vanaf dan kunnen we terugblikken op een gevarieerd aanbod van activiteiten. Uit verschillende 

teruggevonden geschriften blijkt dat onze gilde veel 

meer was dan een schuttersgilde, met veel aandacht 

voor religie, folklore en festiviteiten. Zelfs 

economische doelstellingen, zoals de samen-

aankoop van meststoffen, en het oprichten van een 

sociaal vangnet, bij ziekte van de boer werden de 

gildebroeders opgetrommeld om de oogst binnen te 

halen, werden in het reglement der gilde voorzien. 

Tot de dag van vandaag zijn een aantal gebruiken 

van het eerste uur nog steeds in voege. 

  

De “intronisatie van het Heilig Hart” is er zo één. 

Vroeger op verloren maandag, de eerste maandag na Driekoningen en dag van het gildefeest voor de 

mannen, en daarna verschoven naar “regeerdag”, de eerste vrijdag van april, prevelen we nog altijd de 

gebeden zoals ze decennia geleden werden opgesteld. Het geheel wordt opgeluisterd door ons eigen St.-

Lambertuskoor. Nadien is uiteraard ruimte voor een gezellig samenzijn, in Laren ook wel “drinkfeest” 

genoemd. 

 

Omdat onze patroonheilige op 17 september zijn naamfeest heeft, wil de traditie dat er de eerstvolgende 

vrijdag opnieuw voldoende aandacht besteed wordt aan de innerlijke mens. 

 

In de loop der jaren ontpopte de gilde zich meer en meer als het socio-culturele hart van Laren: buiten het 

zangkoor heeft onze gilde ook een voetbalploeg, komen onze 65-plussers elke tweede kerstdag samen 

voor hun kerstfeest, is er in maart een culturele avond, bakken we in april spek en eieren voor onze 

dauwwandelaars en gooien een 60-tal mensen elke vrijdag met de 

petanqueballen. Zeker onze schutters en schutsters moeten we in de 

bloemetjes zetten. Ongeveer 60 keer per jaar zetten ze hun beste oogje 

voor op vriendenschietingen, op schietingen van de verbonden Beringen 

en Lummen, alsook op de provinciale schietingen. Af en toe nemen ze 

deel aan het Nationaal Koningsschieten.  

 

Traditioneel is Laren-kermis het hoogfeest van de gilde. Laren-kermis 

vindt sinds jaar en dag plaats op het derde weekend na Pasen. Het feest 

wordt gespreid over drie dagen. Op vrijdag maken de schutters onder 

mekaar uit wie het volgende jaar de titel van “schutterskoning” mag 

dragen. Intussen maken al de aanwezige leden zich op om de titel van 

“kermiskoning” in de wacht te slepen. De schietklep wordt voor die 

gelegenheid vervangen door een grote houten vogel. Om beurt wordt er 

geschoten en schot na schot wordt het beest alsmaar meer toegetakeld. 

Hij of zij die het laatste restantje naar beneden haalt, is de nieuwe 

kermiskoning(in) en wordt getooid met de zilveren gildebreuk. Het kan niet anders of daar moet op 

gedronken worden. 

VZW KONINKLIJKE 

ST.- LAMBERTUSGILDE LAREN 

Hoogstraat 83 

3560 Lummen 

Tel : 013-522951 
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Zaterdagnamiddag gaan we onze koning en 

koningin thuis uithalen. Dit gebeurt in stoet met 

onze gildevlag voorop en met het nodige 

tromgeroffel van onze tamboer. Eens aan het 

koninklijk paleis aangekomen, wordt de snoepboom 

door de koning op de grond gegooid en storten de 

kinderen zich op al dat lekkers. Met het 

onvermijdelijke natje en droogje zien de 

gildebroeders en -zusters dat het goed is… 

Opnieuw in stoet, maar nu met het koningspaar 

voorop gaat het terug richting gildezaal waar de aanwezigen drinken op hun gezondheid. Daarna wacht 

nog een lekkere barbecue. 

 

Op zondagnamiddag worden onze kleinste Larenaren getrakteerd op een half uurtje paardenmolen. De 

volwassenen? Zij rusten uit, kijken tevreden terug op de voorbije dagen en maken plannen voor volgend 

jaar. Want dan zullen zij kermiskoning(in) worden, onze gilde-voorouders hebben dat immers zo 

gewild…. 
Alfons Claes, Erevoorzitter Koninklijke Sint-Lambertusgilde Laren-Lummen 

 

 

Koninklijke Gilde Sint-Ambrosius Lommel is fier 
 

Eindelijk was het zover, na zes lange jaren heeft de Koninklijke Gilde Sint-Ambrosius Lommel op 

zondag 5 juni 2011 terug gebruik kunnen maken van hun eigen schietterrein met gloednieuwe schietstand 

te Lommel aan de Rozenstraat. 

 

Nadat gedeputeerde Frank Smeets, burgemeester Peter Vanvelthoven, schepenen en genodigden de 

helderzicht kogelvanger ingeschoten hadden met hun ereschoten, knalden de buksen van de drie 

Lommelse schuttersgilden in een tornooi van gemengde drietallen op houten blokjes. 

 

Iedereen stond perplex van wat de leden van de Sint-Ambrosiusgilde hier op zeer korte tijd hebben 

neergezet, weliswaar met de financiële steun van de provincie Limburg en de stad Lommel, waarvoor 

onze dank. Het bestuur van de Koninklijke Gilde Sint-Ambrosius is dan ook terecht fier op de geleverde 

prestaties, zowel voor het verkrijgen van de nodige vergunningen als voor de handenarbeid. Hopelijk 

stimuleert dit de jeugd om in de toekomst deze traditie verder te zetten. 
Henri Vaesen, Voorzitter 

Kon. Gilde St.-Ambrosius Lommel 
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Brabants Gildefeest 2011 in Bekkevoort: nooit verwacht … 
  

Wat jaren voor onmogelijk werd gehouden, wordt dit jaar werkelijkheid. De Sint-Hubertusgilde van 

Bekkevoort is immers van oorsprong een kolveniersgilde en kolveniersgilden gebruiken vuurwapens voor 

hun schietoefeningen en voor het koningsschieten. Ook in Bekkevoort was dat het geval en de leden 

gingen er prat op dat zij de enigen in Brabant waren die nog met het geweer schoten. Zij wilden de oude 

folklore levendig houden. 

 

Niettegenstaande haar apartheid onderhield de gilde wel het contact met de gilden uit de buurgemeenten 

en werd ze ook lid van de Hoofdschuttersgilde van Brabant. Alzo werd de Sint-Hubertusgilde steeds 

uitgenodigd op de Brabantse Gildefeesten en stapte ze ook mee in de optochten, maar deelnemen aan het 

boogschieten zat er niet in en van een Koning der Koningen kon ze alleen maar dromen.   

 

Maar zeg nooit: “Nooit”. Het schieten met vuurwapens begon problematisch te worden. Het aantal oudere 

schutters - meestal jagers in hun vrije tijd – verminderde beetje bij beetje. De wetgeving werd strenger en 

strenger en schrikte vele jongeren af, om niet te spreken van andere ontspanningsmogelijkheden en een 

andere ingesteldheid bij de jeugd. Werden er nieuwe leden aangenomen, dan waren er nog weinig met 

een eigen geweer. Voor de koningsschieting moest men dan op leen gaan en was eenmaal om de 3 jaar 

schieten niet zo’n aantrekkelijke klus. De laatste wapenwet van enkele jaren terug met nog eens zoveel 

beperkingen en verplichtingen, deed voor velen de deur dicht. 

 

Door contacten met gildeleden van nabijgelegen gemeenten rees bij ons de idee om het ook te proberen 

met boog en pijl en mee te doen aan de winter- en zomerschietingen. Na enkele oefenschietingen kregen 

we de smaak al te pakken en werd tweedehands materiaal al gauw vervangen door nieuw gereedschap. 

Een volgende stap was deelnemen aan het Brabants Kampioenschap. Alhoewel het schieten door onze 

gilde van bescheiden niveau is, vaardigden we toch onze koning af, met de olympische gedachte: 

deelnemen is belangrijker dan winnen. 

 

En wonder boven wonder, winnen deed onze kandidaat vorig jaar in Haacht, zodat in 2011 geschiedt wat 

eerder voor onmogelijk werd gehouden: de inrichting van het Brabants Gildefeest door de Sint- 

Hubertusgilde van Bekkevoort. 
René Kleynen, hoofdman St.-Hubertusgilde Bekkevoort 

 

… en toch waar, een verslag 
 

Toen Benny Willems van de Sint-Hubertusgilde Bekkevoort zich op 26 juni 2010 tot opperkoning van 

Brabant schoot, vermoed ik dat ze daar even met de handen in het haar zaten. Het was namelijk de eerste 

keer dat deze gilde het Groot Brabants Gildefeest zou moeten gaan organiseren. Maar uiteindelijk mogen 

we wel zeggen dat ze hun uiterste best deden en dat het een geslaagd feest geworden is. 

 

Wat er op zaterdag 25 juni 2011, de eerste dag van het gildefeest, echter minder interessant was, was het 

herfstige weer. Motregen, afgewisseld met een buitje, en frisse temperaturen maakten het schieten minder 

aangenaam. Gelukkig bood de ruime tent een goed toevluchtsoord voor wie zijn beurten op staande en 

liggende wip geschoten had. En dicht bijeen was het toch ook wat warmer. 

 

Even voor de middag arriveerden de mensen die voor de barbecue zouden zorgen en wat later kon 

iedereen zich te goed doen aan de verschillende soorten vlees en groenten. En of er gesmuld werd van de 

overheerlijke barbecue! 

 

Vlak na de middag leek de lucht wat open te trekken, maar spijtig genoeg zette dit zich niet door. 

Integendeel: een paar uur later was het alweer aan het miezeren. Dat (en het feit dat het wel even duurde 

om de staande wip, die bevestigd was op een kraanwagen, neer te laten, terug te vullen en weer op te 

laten) zorgde er voor dat het beurtenschema vertraging opliep en de laatste schietronde uiteindelijk kwam 

te vervallen. 
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Rond 17.40 u werd de kam van de staande wip 

afgehaald en vervangen door de koningsspil. Een 

tiental minuutjes later bevestigden 

opperhoofdman Paul Stoop en schietmeester 

Pierrot Rager de koningsvogel op de spil. Daarna 

mocht keizer Cyriel zijn ereschoten afwerken, 

gevolgd door de uittredende opperkoning. Het 

lukte hem echter niet de vogel te doen vallen, 

waardoor ook de andere koningen hun kans 

konden wagen. Maar ook bij hun 3 schoten lukte 

het geen enkele koning de vogel te raken, hoewel 

hij een paar keer rakelings gemist werd. Schot 

per schot dan, waarbij ondergetekende in de 6
e
 

ronde de gaai naar beneden wist te halen. Van de 

twee volgende en laatste koningen, waaronder de 

uittredende opperkoning, wist geen van beide nog raak te schieten, waardoor Davy Ickx het Groot 

Brabants Gildefeest reeds voor de tweede keer op enkele jaren tijd naar Meensel-Kiezegem wist te halen. 

Na de koningsschieting werd er door de meesten nog even nagepraat, om dan weer huiswaarts te keren en 

zich klaar te maken voor het feest op zondag. 

 

Zondag 26 juni 2011 was de complete tegenpool van zaterdag: zo nat en koud als het toen was, zo warm 

en droog was het op zondag. 

Vanaf 12.30 u verzamelden de Brabantse gilden aan de Sint-Pieterskerk van Bekkevoort. De 

vaandeldragers stelden zich in een erehaag op aan de ingang van de kerk en daartussen namen de nieuwe 

Opperkoning en het bestuur van de Hoofdschuttersgilde plaats. 

Om 13 u kwam pastoor Jan Vander Velpen de vaandeldragers, het nieuwe koningspaar en de genodigden 

begroeten en ging hen voor in de kerk. Begeleid door tromgeroffel van de Sint-Catharinagilde Strijp, de 

Nederlandse gilde waarmee Bekkevoort verbroederd is, namen zij allen plaats, waarna de viering een 

aanvang nam. De mis werd opgeluisterd door het zangkoor onder leiding van Lea Vandenberg en met 

organist Erik Verboven. 

 

Na het gebed van de schutter, het vergevingsmoment en het openingsgebed, volgden de eerste lezing en 

het evangelie. Na de homilie werd het ereteken voor de nieuwe opperkoning gewijd en kreeg hij het 

omgehangen, waarna de nieuwe opperkoning een hartverwarmend applaus kreeg van de aanwezigen. 

 

Vervolgens werd de offerande gehouden, waarbij de heer Richard Vanbrabant van rust- en 

verzorgingstehuis “Hof ter Heyde” uit Bekkevoort enige toelichting kwam geven bij de omhaling. Het 

geld hiervan werd op een doek op een gildetrom gestort, waarna het doek dichtgeknoopt en overhandigd 

werd aan de heer Vanbrabant. Er werd ruim 250 

euro opgehaald, die besteed zal worden aan 

animatie voor de bewoners van het RVT. 

 

Na de offerande en de communie werd naar 

gewoonte het gebed tot de overleden 

gildebroeders en –zusters gebeden, waarna het 

slotgebed en slotlied weerklonken. Vervolgens 

sprak pastoor Jan, na enkele mededelingen, de 

zegen uit en even later verlieten de 

vaandeldragers de kerk, gevolgd door de nieuwe 

opperkoning, het bestuur van de 

Hoofdschuttersgilde en de genodigden, de 

koningsparen, de gilden en de andere aanwezige 

groepen. 
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Na het verlaten van de kerk langs de erehaag, gevormd door de vaandels, kon iedereen zijn plaatsje voor 

de optocht gaan opzoeken. Even later vertrok de stoet, onder leiding van de Koninklijke Fanfare De 

Broederband, naar de feesttent aan de Dennenstraat. Dankzij de lokale politie konden we veilig de 

gewestweg Leuven-Diest oversteken en werd de rest van het parcours afgesloten voor het verkeer. 

 

Bij aankomst op het feestterrein vormden de gilden een erehaag voor de gilde van de nieuwe koning, die 

zo onder applaus de tent betrad. Vervolgens stelden de vaandels zich op naast de dansvloer en zochten de 

andere aanwezigen een plaatsje uit. Na toespraken van René Kleynen, hoofdman van de Sint-

Hubertusgilde Bekkevoort, Hans Vandenberg, burgemeester van Bekkevoort en opperhoofdman Paul 

Stoop, werd het nieuwe opperkoningspaar op het podium geroepen. 

Uittredend opperkoning Benny Willems 

overhandigde daar de wisselbeker aan de nieuwe 

opperkoning, Davy Ickx. Davy ontving verder nog de 

zilveren wisselschaal van wijlen Koning Boudewijn 

uit handen van de burgemeester, een tinnen beker van 

de opperhoofdman en een herinneringsbord en –

medaille van de schietmeester. Daarna kreeg het 

nieuwe opperkoningspaar nog geschenken van de 

keizer en de andere koningsparen. 

Vervolgens kreeg Solange De Pauw een tinnen 

schotel en medaille; zij wist namelijk als enige de 

hoge af te schieten op staande wip en werd daarmee 

verdiend koningin. Daarna werden de bronzen, 

zilveren en gouden papegaaien uitgereikt en daarmee 

werd het eerste deel van de “academische zitting” afgesloten. 

 

De dj speelde alvast ten dans, terwijl buiten 

diverse activiteiten doorgingen naar aanleiding van 

de jaarlijkse Hagelanddag, die dit jaar o.m. in 

Bekkevoort plaats vond. Er waren ridderspelen en 

–gevechten, middeleeuws boogschieten, een 

springkasteel en je kon ook proeven van diverse 

streekproducten. 

Omstreeks 16.30 u was er, eveneens in het kader 

van de Hagelanddag, in de tent een optreden van 

De Romeo’s. En of er toen geswingd werd! Daarna 

werd er verder gedanst, want de Sint-

Sebastiaansgildes van Haacht, Meensel en 

Schaffen verzorgden een volksdansoptreden. 

Na de volksdansen werden de andere laureaten van 

het Brabants Kampioenschap naar voor geroepen 

om een medaille en/of tinnen schotel in ontvangst te nemen. Hierna was de dansvloer weer vrij en kon 

ieder zijn eigen dansgang gaan. 

 

Tot slot mocht het nieuwe opperkoningspaar het startschot geven voor de traditionele polonaise. Het 

duurde even (waarschijnlijk door het warme weer), maar uiteindelijk stond de dansvloer toch vol. En na 

het slotwoordje van de opperhoofdman werd er ook nog vrolijk verder gedanst. 

 

Het slechte weer van zaterdag werd ruimschoots goedgemaakt op zondag en ik denk wel dat Bekkevoort 

mag terugkijken op een geslaagd Groot Brabants Gildefeest. 

Bij deze wordt iedereen alvast uitgenodigd op de 58
e
 editie van het Gildefeest, eind juni 2012 in Meensel-

Kiezegem! 
Davy Ickx 
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470 jaar Sint-Sebastiaansgilde Kampenhout 
 

De Sint-Sebastiaansgilde van Kampenhout bestaat sinds 1541. De deelnemers aan de gildedagen zullen 

haar zeker herinneren als één van de groepen die telkenjare een gesmaakt dansoptreden geeft. Dit jaar zijn 

ze dus 470 jaar oud, of beter jong. Tijd om feest te vieren, vonden de gildeleden van Kampenhout. Op 4 

juni had een feestviering plaats in het Cultuur- en Sportcentrum van Berg, deelgemeente van 

Kampenhout. 

 

Vanaf 17 uur schoven meer dan 200 personen 

aan voor de Breugheliaanse feestmaaltijd en 

konden zij smullen van een uitgebreid koud en 

warm buffet en nog een dessert ter afronding. 

 

Ondertussen hadden de Bruers en Zussen, het 

huisorkest van de gilde, plaatsgenomen in de 

sporthal en vergastten het talrijke publiek 

gedurende een uur op gekende volksliederen en 

dansmuziek. Om 20 uur hadden een tiental 

dansparen van de gilde van Kampenhout de tijd 

gevonden om hun gildekledij aan te trekken, het 

werk even terzijde te laten en een geslaagd 

dansoptreden te geven. Gedurende bijna 

anderhalf uur met tweemaal een kwartiertje rust 

tussendoor, brachten zij een mix van Vlaamse 

dansen om af te sluiten met hun eigen Kadril van Kampenhout. Het warme applaus van de toeschouwers 

getuigde dat hun optreden zeker in de smaak was gevallen. Proficiat aan de dansers van Kampenhout.  

 

Na een intermezzo van ruim een half uur (tijd om de geluidsinstallatie op te stellen) was het de beurt aan 

Limbrant, een volksmuziekensemble uit de eigen streek. Onder leiding van Hubert Boone heeft deze 

folkgroep al heel wat optredens in binnen- en buitenland op hun actief. Zij brachten volksmuziek uit 

Brabant, Vlaanderen en bij uitbreiding België. Halverwege hun optreden werden zij aangevuld met Â 

Râse dè Têre,  een Waals koperblazerskwartet. Daarna was het de beurt aan het Slovaaks 

vrouwenensemble Trnki en de muzikanten van de groep Ceremka uit Banska Bistrica (Slovakije) die met 

hun meeslepende Slavische muziek en zang de zaal wel even stil kreeg.  Er volgde nog een tweede 

optreden van Limbrant en Â Râse dè Têre en van Trnki en Ceremka. De avond (ondertussen was het al 

nacht geworden) werd afgesloten door een derde optreden van Limbrant en Â Râse dè Têre. 

 

De gilde van Kampenhout mag terugblikken op een geslaagde feestavond waarvan de talrijke 

toeschouwers ten volle hebben genoten. 
fvn 

 

 

Koningsschieting bij de Handbooggilde Sint-Sebastiaan 

Bredene 
 

Zaterdag 7 mei 2011 werd voor de 5
de

 keer na de heroprichting van de 

Handbooggilde St.-Sebastiaan Bredene vzw, op de staande perse geschoten 

voor de titel van Koning of Koningin, Prins of Prinses 2011. 

 

Na de 13
de

 ronde schoot confrater André Vanmaele in het jaar dat hij 50 jaar schutter is, zich  voor het 

eerst Koning staande perse. Onze nieuwe zeer geëmotioneerde Koning 2011 kon zijn geluk niet op. 

 

Bij de jeugdconfraters was het Stijn Desmet die zich in die 5 jaar, 3 keer tot Prins wist te schieten. 
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Anita Poppe, griffier 

 

Sireschieting Groot-Oostende op staande wip 

 
Naar aanleiding van het 700-jarig bestaan van het Koninklijk Hoofdgild Sint-Sebastiaan uit Oostende 

werd door deze maatschappij in 2002 een eerste “Sireschieting Groot Oostende” op staande wip  tussen 

de twee Oostendse handboogmaatschappijen, Koninklijk Hoofdgild Sint-Sebastiaan en Koninklijke 

Handboogmaatschappij Willem Tell Oostende, ingericht.  

 

Dit initiatief kende van bij de start een waar succes en er werd overeengekomen dat de beide 

maatschappijen in de toekomst om beurt deze kamp zouden inrichten, telkens de woensdag vóór Onze-

Lieve-Heer-Hemelvaart. 

 

Dit jaar lag de organisatie in handen van de schutters van K.H.M. Willem Tell en greep het gebeuren 

plaats op hun schietstand in het sportpark “De Schorre”. In totaal boden 25 schutters zich aan: 12 van 

Sint-Sebastiaan en 13 van Willem Tell. 

 

In de 6
de

 ronde haalde Georges 

DIERICKX van Sint-Sebastiaan de 

hoofdvogel neer en werd hij de 10
de

 “Sire 

Groot-Oostende” op staande wip. Hij 

bracht daardoor de onderlinge stand op 4 

voor St.-Sebastiaan tegen 6 voor Willem 

Tell. De overwinning van Georges is 

echter geen toevalstreffer, want reeds in 

2002 en 2004 behaalde hij deze titel. 

 

Na de viering van de nieuwe sire Groot-

Oostende greep er nog een 

beschrijfschieting plaats en werd er 

genoten van een lekkere kaasschotel en 

een of meerder glaasjes wijn … en er 

werd reeds afspraak gemaakt voor 

volgend jaar. 
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De Sires Groot-Oostende staande wip van de laatste 10 jaar zijn:  

2002: Georges DIERICKX  (Sint-Sebastiaan) 

2003: Noel VANTYGHEM (Willem Tell) 

2004: Georges DIERICKX (Sint-Sebastiaan) 

2005: Fernand LESAFFRE (Willem Tell) 

2006: Norbert VALCKE (Willem Tell) 

2007: Noël VANDECASTEELE (Willem Tell) 

2008: Norbert VALCKE (Willem Tell) 

2009: Luc BRAEM (Willem Tell) 

2010: Ignace CLAEYS (Sint-Sebastiaan) 

2011: Georges DIERICKX (Sint-Sebastiaan) 
Norbert Valcke, secretaris K.H.M. Willem Tell Oostende 

 

Peter Bouttelisier, sire staande wip 2011 bij K.H.M. Willem Tell Oostende 

 
Traditiegetrouw vond op donderdag 2 juni, Onze-Lieve-Heer-Hemelvaartsdag, de Sireschieting staande 

wip plaats bij de Koninklijke Handboogmaatschappij Willem Tell Oostende. Een 14-tal schutters boden 

zich aan om deze begeerde titel te 

bemachtigen. Jürgen De Maere, de 

uittredende sire, opende om 16.00 

uur deze competitie. Vele pijlen 

vlogen rakelings langs de mooie 

hoofdvogel, tot in de 8
ste

 ronde 

Elisa DEPREZ een vleugel van de 

sirevogel afschoot en dus de nieuwe 

baljuw werd. De hoofdvogel werd 

terug vastgezet en in de 18
de

 ronde 

trof Peter BOUTTELISIER de 

hoofdvogel in volle borst. Niemand 

deed hem dat nog na en de nieuwe 

sire was gekend. De nieuwe sire en 

baljuw werden door alle 

aanwezigen gefeliciteerd en ze 

werden op een passende manier 

gevierd en in de bloemetjes gezet. Na de viering greep nog een beschrijfschieting plaats en werden de 

aanwezigen vergast op de even traditionele “koekenboterhammen”.  
Norbert Valcke, Secretaris 

 

West-Vlaamse Koningen 2011 

gekend 
 

Op 28 mei namen een 40-tal jeugdschutters 

deel aan de koningsschieting van West-

Vlaanderen bij de Beselaarse Sint-

Sebastiaansgilde. De strijd om de titel is in 

twee categorieën juniores, scholieren en 

pupillen samen. Bij de juniores haalde Bart 

Catteeuw reeds in de eerste ronde als enige 

de koningsvogel naar beneden en werd zo 

koning van West-Vlaanderen editie 2011. 

Bij de scholieren duurde het tot de derde 

ronde vooraleer de vogel kantelde. Het was 

Arvid Denhert van Sint-Sebastiaan 

Vlamertinge die raak trof. Na het omhangen 

Op de foto v.l.n.r. Laurent Schouteeten, ondervoorzitter; Noël Vantyghem, 

hofmeester; Norbert Valcke, secretaris; Peter Bouttelisier, Sire staande wip 2011; 

Daniël Bouttelisier, hoofdman; Elisa Deprez, Baljuw staande wip 2011 en Noël 

Vandecasteele, schatbewaarder. 
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van het erelint en de kunstborden, konden de jeugdschutters genieten van een blokkenschieting op twee 

wippen. Proficiat aan beide kampioenen. 

 

Koningstitel West-Vlaanderen kreeg 105 deelnemers 

 

In de namiddag kon men vanaf 12.30 u meestrijden voor de felbegeerde titel. Er daagden 105 schutters op 

en die schoten elk drie pijlen naar de vogel. Na de schiftingsronden bleven zeven kampers over, in 

tegenstelling van vorige edities: Luc Duthoit (Staden), Pierre Deloz (Lo), Jeroen Caron (Ieper WT), 

Mario Desmet (Menen), Geert Callemein (Beselare), Rudy Savels (Eernegem), Frederik Cael (Beselare) 

en Freddy Vanpaemel (Zedelgem). 

 

Het was Rudy Savels uit Eernegem die de West-Vlaamse koningsvogel mee naar huis nam. Na de 

koningsschieting werd de traditionele bordenschieting gestart. Het eerste kunstbord van 2011 staat in het 

teken van de plaatselijke schrijver, Warden Oom.  

 

Erelijst West-Vlaamse koningen 

 

2011 Rudy Savels               Eernegem 

2010 Olivier Witvrouw       Zedelgem 

2009 Hendrik Deman          Stavele 

2008 Marnick Perneel         Beselare 

2007 Hans Van Bockstael   Beselare 

2006 Urbain Vanacker        Zedelgem 

2005 Jeroen Dancet             Diksmuide 

2004 Roland Witvrouw       Eernegem 

 
Hans Van Bockstael 
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Nieuwe secretaris in het verbond ’t Zuid-Westland 
 

Het Zuid-Westland heeft een nieuwe secretaris, Hendrik Deman van Sint-

Joris Stavele. Hendrik volgt Herman Rousseau op die in zijn eigen gilde, 

alsook in het bestuur van het verbond, ontslagen werd. We wensen Hendrik 

alvast veel succes in zijn nieuwe functie. Het bestuur van het verbond is dan 

ook zeer tevreden dat Hendrik deze taak op zich genomen heeft.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Kurt Glorie van Sint-Joris Oostvleteren, Keizer van ’t Zuid-Westland  
 

Onder een 

stralende zon 

mochten de 

dienstdoende 

koningen van het 

verbond op het 

domein van Ieper 

WT aantreden 

voor de titel 

keizer van ’t 

Zuid-Westland. 

Twee schutters 

slaagden erin om 

tijdens de drie 

schiftingsronden 

de vogel neer te halen: Kurt Glorie en Patrick Debruyne. In de eerste afkampingsronde bevestigde Kurt 

zijn ambitie voor de titel. Volgend jaar zijn de koningen van het verbond voor de keizerschieting 2012 te 

gast in Oostvleteren. Na de keizerschieting namen 105 schutters deel aan de bondschieting. 

 

 

Huldeviering Jean Destrooper te Lo 
 

Op zaterdag 4 juni 2011 werd er een speciale huldeviering gehouden te Lo voor Jean Destrooper. Het 

bestuur van het Koninklijk Verbond Veurne Ambacht wilde dhr. Jean Destrooper, een heel bijzonder 

iemand, eens in de kijker plaatsen. 

Jean, beter bekend als Jan bij de schutters, was jarenlang ontegensprekelijk verbonden met het Kon. 

Verbond Veurne Ambacht. Al in 1974 kwam Jan in het bestuur van het verbond en werd dan ook direct 

als schatbewaarder aangesteld. Zesendertig jaar oefende hij die functie zorgvuldig uit. In maart 1985 

volgde hij dhr. Hugo Debaenst op en werd zo naast schatbewaarder ook voorzitter van het Kon. Verbond 

Veurne Ambacht. Die functie oefende hij met veel zorg en grote bekommernis voor het verbond uit tot 

eind 2010, zodus 25 jaar. 
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Erevoorzitter  
 

Zo werd Jan erevoorzitter en gaf wegens 

zijn hoge leeftijd beide functies door aan 

jongere bestuursleden. 

Voor de vele jaren vol inzet voor het Kon. 

Verbond Veurne Ambacht werd er een 

hulde- en dankviering georganiseerd te Lo 

waar Jan ook voorzitter en lid is van de 

plaatselijke gilde Willem Tell Lo. 

In het bijzijn van het bestuur en heel wat 

schuttersvrienden schetste de secretaris 

van het verbond V.A., Ghislaine 

Vandewalle, kort de vele activiteiten van 

Jan voor de boogsport.  

Jan stak heel wat van zijn vrije tijd in bestuursvergaderingen en algemene vergaderingen voor het 

verbond. Ook het bijhouden, invullen, uitbetalen en opvolgen van de financiën werden met veel zorg 

uitgevoerd. Er waren ook elk jaar de 7 verbondsschietingen waarop Jan telkens aanwezig was met de 

nodige centen om de speciale afgeschoten vogels te kunnen uitbetalen. Jan was ook altijd aanwezig op het 

kampioenschap van Veurne Ambacht en deed ook telkens mee in de competitie "Schaal de Spot". 

Onder de vele schuttersvrienden is Jan gekend als de man van weinig woorden, maar als voorzitter kende 

hij het reglement van het Kon. Verbond Veurne Ambacht als geen ander en kon zo, waar nodig, tot ieders 

tevredenheid de puntjes op de i plaatsen. 

Ook als schatbewaarder van het verbond was Jan een heel betrouwbaar en correct persoon. Hij hield de 

kas van het verbond 36 jaar lang heel zorgvuldig bij en dit zelfs tot op zeer hoge leeftijd. 

Daarom wilde het bestuur van het verbond deze vele jaren van inzet niet zomaar laten voorbijgaan en hem 

eens bijzonder danken en huldigen, want ja, Jan had zelf zeker niet om deze huldiging gevraagd. 

 

Op 12- jarige leeftijd 
 

Jan begon al heel jong met het boogschieten als een 12-jarige knaap in het college en oefent deze sport 

nog altijd uit tot op vandaag als 87-jarige in zijn eigen gilde, Willem Tell Lo. In zijn jongere jaren was 

Jan met de snor in heel veel beschrijven in de regio Veurne Ambacht als schutter en voorzitter van het 

verbond aanwezig. Jaarlijks trok Jan ook vele malen naar Noord-Frankrijk met de recurveboog en was 

steeds te zien in Kaaster voor "de vette dinsdag". Jarenlang was Jan de chauffeur voor zijn 

medegildebroeders van Willem Tell Lo en voerde ze naar de beschrijven in de regio. Ondertussen kende 

Jan als boogschutter een hele evolutie in deze sport. Hij maakte de overgang mee van de recurveboog 

naar de compoundboog en van de houten pijlen naar de fiberpijlen. Jan weet de jonge schutters ook te 

vertellen over schieten op een open wip, een wip in de vorm van een piramide, een wip met rakels, om nu 

verder te sporten op een muitwip. In boogschieten wist Jan heel goed waar de speciale vogels stonden om 

deze dan ook regelmatig neer te halen.  

Op deze mooie zonnige zaterdag werd er een gratis receptie aangeboden vanuit het bestuur van het Kon. 

Verbond Veurne Ambacht aan de gevierde en aan alle aanwezige schuttersvrienden. Vanuit het verbond 

werd ook nog een smaakvol en vloeibaar geschenk aangeboden.  

Ook de plaatselijke schuttersgilde Willem Tell Lo gaf Jan nog een mooi artistiek geschenk: een foto op 

canvas van Jean Destrooper als Sire in 1979 en 1992 met de breuk en de koningsvogel. 

Voorzitter Hans Van Bockstael van het Kon. Verbond Zuid-Westland overhandigde ten slotte nog een 

mooi porseleinen bord in naam van de Beselaarse Sint-Sebastiaansgilde.  

Samen met het bestuur en schuttersvrienden werd deze dag nog vereeuwigd op de gevoelige plaat. Daarna 

volgde nog een gezellige schieting met 80 aanwezige schuttersvrienden. 
 

Ghislaine Vandewalle, secretaris van het Kon.Verbond Veurne Ambacht 
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Kampioenschap ‘t Zuid-Westland te Diksmuide 

 

Zoals ieder jaar wordt er in de maand juni gestreden om de titel Kampioen van 

het ‘t Zuid-Westland. De editie 2011 ging door te Diksmuide op het terrein van 

de kampioen van vorig jaar. 

 

Slecht weer 

 

Met regen en felle wind startte Diksmuide W.T. om 12.00 u en behaalde 38 punten. Sint-Sebastiaan 

Beselare, als 2
de

 gestart met veel wind door de opkomende buien, maar zonder regen, haalde 31 punten. 

We hadden het allemaal gezien: het weer zou iedereen parten spelen. Reningelst startte sterk, maar schoot 

maar 29 punten bij elkaar. De hemel klaarde wat op, maar de felle wind bleef met tussenpozen het 

kampioenschap verstoren. Poperinge W.T. behaalde 38 punten en deelde met Diksmuide W.T. voorlopig 

de kop van het klassement. De ploeg van Sint-Sebastiaan Veurne schoot enkele “doublés” in het begin, 

maar kon dit niet verder handhaven en behaalde 35 punten. De wind werd echter heel strak en variabel. 

Woesten Sint-Sebastiaan ging vlot vooruit, maar raakte niet verder dan 32 punten. Ieper WT startte goed 

en na 2 ronden schoten ze de zij- en hoogvogel in één schot. Iedereen dacht: nu zal het gebeuren, maar ze 

bleven steken op 35 punten, net zoals Veurne. Nog 3 ploegen te gaan: Lo begon goed en stopte 

uiteindelijk met 28 punten. Klerken, als voorlaatste, trof meteen raak en schoot de hoogvogel af in de 

eerste ronde, de rest van de vogels kwam langzaam maar zeker naar beneden en iedereen dacht dat zij 

over de koplopers zouden gaan. Maar ze slaagden er niet in en behaalden zo 37 punten. Boezinge Sint-

Joris als 10
de

 finalist behaalde ten slotte 34 punten. 

 

Twee ploegen om te kampen 

 

Zo moest er opnieuw gestreden worden door Diksmuide en 

Poperinge voor de eerste plaats en dit over vijf ronden. 

Diksmuide spande hun boog voor 5 ronden en behaalde 8 

punten. Poperinge had meer geluk: 17 punten over vijf 

ronden was het eindresultaat. 

 

Einduitslag Kampioenschap 2011 

 

1
ste

 plaats Poperinge WT        38 + 17 

2
de

 plaats Diksmuide WT       38 + 8 

3
de

 plaats Klerken                   37 

4
de

 plaats Ieper WT                35 

5
de

 plaats Veurne                    35 
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6
de

 plaats Boezinge                  34 

7
de

 plaats Woesten  32 

8
ste

 plaats Beselare                   31 

9
de

 plaats Reningelst                29 

10
de

 plaats Lo                            28 

 

Dankwoord 

 

Voorzitter Hans Van Bockstael bedankte de plaatselijke gilde voor de goede ontvangst. Kersvers 

secretaris Hendrik Deman dankte iedere gilde voor hun sportief gedrag en ging over tot het uitreiken van 

de prijzen. Nadien werd de breuk van het schuttersverbond overgedragen aan de winnende ploeg. Met een 

receptie aangeboden door de organiserende gilde werd de winderige finaledag 2011 afgesloten. 

Het bestuur van het verbond dankt de gilde van Diksmuide voor de goede ontvangst, prachtige organisatie 

en het welslagen van deze finaledag. Volgend jaar afspraak voor de finale in 2012 te Poperinge WT. 

   

 

Molenbeersel onder de schietboom 
 

Héél Molenbeersel was verzameld onder de schietbomen, waar op zaterdag 4 juni het jaarlijkse 

fusieschuttersfeest plaatsvond, waarbij de schutterijen van Groot-Kinrooi wedijverden, en zondag 5 juni 

het schuttersfeest van Bond Maas en Kempen.  

 

Er was echter nog een andere aanleiding om onder de schietbomen bijeen te komen en dat was de 

presentatie van een historisch boekwerk over de schutterijen van Molenbeersel. Het boek is tot stand 

gekomen door gedegen samenwerking tussen de Geschied- en heemkundige kring Kinrooi en de 

schutterijen van Molenbeersel, speciaal Sint-Martinus Grootbeersel, Sint-Hubertus Manestraat en de op 

het randje van ‘rustend’ balancerende Sint-Lambertus Molenbeersel. Voor deze drie is dan ook een 

prominente plaats in het boek ingeruimd. Zo wordt in een zeer rijkelijk geïllustreerd beeldverslag een 

kroniek geboden van het plaatselijk schutterswezen. Dit aanschouwelijke boekdeel neemt twee derden 

van het boek voor zijn rekening. Al na twee pagina’s foto’s belanden we in de tijd na de Tweede 

Wereldoorlog, maar het beeldverslag is alleszins de moeite waard met interessante uitwijdingen, zoals het 

Oud-Limburgs Schuttersfeest (OLS) 1969 te Molenbeersel, nieuwe vlaggen, koningen en uniformeringen, 

een mijnwerkersschutterij, huldigingen, schietwinsten, defilé voor het koningspaar Boudewijn en Fabiola, 

meester Pierre Creemers, tot en met het Limburgs Dames Schuttersfeest te Molenbeersel en het Europees 

Schutterstreffen als recent 

hoogtepunt. 

 

Buiten de rijkelijk geïllustreerde 

kroniek wordt het echte historische 

werk evenmin geschuwd. 

Geschiedkundige feiten en 

bespiegelingen worden nauwgezet 

gememoreerd en gestaafd met 

veelvuldige bronvermeldingen, 

hoewel deze in de lopende tekst het 

lezen wat bemoeilijken. En ondanks 

het feit dat een zeer verzorgde 

uitgave het licht heeft mogen zien, 

zijn er enige inconsequenties. Zo 

wordt op pag. 22 in het bijschrift bij 

de uit 1680 stammende 

koningsvogel van Molenbeersel dit 

jaartal als jaar van oprichting 

aangehouden, terwijl in de tekst daarnaast sprake is van een oorsprong die vóór 1626 geplaatst wordt. Bij 

Met vertegenwoordiging van de drie schutterijen uit Molenbeersel werd – 

letterlijk onder de schietboom – het boek over deze schutterijen 

gepresenteerd. 
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De eerste exemplaren waren voor pastoor Luc Vanherck (l.) 

en burgemeester Hubert Brouns (r.). In het midden auteur Pol 

Spreuwers. 

 

de schutterij St.-Sebastiaan & St.-Barbara te Manestraat wordt gememoreerd dat dit gezelschap tot 1794 

actief was, maar dat het ‘thans’ (!) de zware buks hanteert. Voorts nog het raadsel van het Groot 

Internationaal Schuttersfeest (voorloper van het OLS), dat in 1887 gewonnen werd, maar door welke 

schutterij? Was het St.-Lambertus Molenbeersel (p. 24, gewonnen te Baarlo (?) of toch St.-Martinus 

Grootbeersel (p. 41, gewonnen te Horn), terwijl nadien vermeld wordt dat niet bekend is welke 

Molenbeerselse schutterij in 1887 won en in 1888 organiseerde (pag. 93).  

 

We zouden echter het boekwerk tekort doen door 

over deze kleinigheden te vallen. De heemkring 

en auteur Pol Spreuwers, hierbij bijgestaan door 

schutterijkenner Alfred Disch, verdienen alle lof 

voor het grote werk dat verricht is en dat heeft 

geleid tot een prachtig boek op A4-formaat van 

maar liefst 232 pagina’s, volledig in kleur, 

verrijkt met circa 400 foto’s en waaraan een 

elegante en bijzondere combinatie van historie en 

beeldverhaal ten grondslag ligt. Het werd ‘onder 

de schietboom’ aangeboden aan burgemeester 

Brouns en pastoor Vanherck, die dank zegden 

voor dit fraaie initiatief. 

 
Een aanrader dus! De kostprijs bedraagt 25 euro excl. 

verzendkosten. Rekeningnummer: 735-2220011-57 ten 

name van de Koninklijke Schutterij Sint-Lambertus - 3640 

Molenbeersel, met vermelding: ‘boek Molenbeersel onder de schietboom’ (BIC-nr.: KREDBEBB – IBAN-nr.: BE09 7352 2200 

1157), e-mail auteur: pol.spreuwers@telenet.be 
 

Luc Wolters (Limburgs Schutterstijdschrift) 

 

 

Confederatie van Historische Schuttersgilden  

Koningschieting 1 mei 2011 

 
Na een tijd van inslapen, vonden enkele gedreven gildebroeders de inspiratie om de 

Confederatie der Historische Schuttersgilden te laten heropbloeien. 

Met de vijfde opeenvolgende koningsschieting werd de Confederatie beloond voor 

haar volgehouden inzet. 

 

In 2007 werd opnieuw aangeknoopt met de koningsschieting. Plaats van het gebeuren: Kalmthout. Te 

gast bij de Onze-Lieve-Vrouwegilde Kolveniers, schiet de niet te verslane Jan Moortgat van de Aloude 

schuttersgilde Den Crans zich tot koning van de Confederatie.  

 

Bijgevolg organiseert Den Crans in 2008 de koningsschieting. Christiane Van Wezel van de Onze-Lieve-

Vrouwegilde Kolveniers uit Kalmthout schiet zich tot koning. Zo zorgt zij ervoor dat haar gilde de 

nieuwe gastgilde werd voor de koningsschieting in 2009. 

 

Gedreven zoals hij is kan Jan Severyns, hoofdman van de Mechelse Kolveniersgilde, het niet laten en 

schiet zich in 2009 tot koning van de Confederatie. De St.-Johannes-Babtist Schutzenbruderschaft 

Hüngen (Duitsland) wenst de koningsschieting voor 2010 in te richten wat mooi zou aansluiten bij een 

jubileumviering van hun gilde. De Mechelse Kolveniersgilde stemt in met dit voorstel. 

 

Met zijn allen in 2010 naar Duitsland. Hier hebben al onze heren schutters weeral pech want Christiane 

Van Wezel, die gewoonweg een gedreven schutster is, mag voor de 2
de

 maal de koningsbreuk van de 

Confederatie voor een jaar dragen. 
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1 mei 2011: ondanks de grote heidebrand te Kalmthout waar heel wat 

natuurschoon werd vernietigd, kan de koningsschieting doorgaan op de 

locatie van de Onze-Lieve-Vrouwegilde Kolveniers van Kalmthout. We 

starten de dag met een gildemis, waarna alle aanwezigen een receptie 

wordt aangeboden door het gemeentebestuur, helaas niet op het 

stadhuis dat dienst doet als coördinatiecentrum voor de 

brandbestrijding. De receptie heeft plaats op de locatie van de Onze-

Lieve-Vrouwengilde, waar de burgemeester, druk communicerend met 

zijn hulpdiensten, toch even de tijd maakt om ons te verwelkomen. Met 

een glaasje en een hapje genieten we van de opkomende zon, het 

windje is nog fris maar het belooft mooi weer te worden. Het 

middagmaal was zeer geslaagd en met een goed gevulde maag vangen 

wij de randschietingen aan: kruisboog 20 m vlak, verzorgd door Den 

Crans, luchtkarabijn 10 m op doel door Onze-Lieve-Vrouwegilde 

Kolveniers en luchtkarabijn 10 m liggende wip op pluimen, door 

Mechelse Kolveniersgilde. 

  

Om 15.15 u is het verzamelen voor de deelnemende koningen. Na de 

heul,
1
 die de volgorde bepaalt van het schieten, vertrekken de koningen onder tromgeroffel naar de 

schietboom waar zij drie maal rond de schietboom stappen om naar aloude traditie de boze geesten te 

verdrijven. 

Christiane Van Wezel pleegt het openingsschot met de kruisboog op een plaasteren vogel, gevolgd door 

een vrijschot van de hoofdman Jan Severyns. Met 11 deelnemende koningen viel onder hels gejuich in de 

17
de

 ronde het laatste stuk van de vogel naar beneden. Met een sprong van vreugde en verbazing werd 

Niels Janssens de nieuwe koning van de Confederatie. Papa Karel Janssens, griffier van de Confederatie, 

straalde van geluk en was super trots op zijn zoon. Mama Andrea Torfs pinkte een traantje weg van 

geluk. Iedereen was verheugd over het feit dat we een jeugdige koning hebben. En als iemand het 

verdient, is het zeker Niels Janssens: altijd aanwezig, een gedreven schutter met prachtige resultaten en 

met een echte gildegeest de gildetradities in ere houdend. 

 

Na het bezinken van de eerste emoties volgde het uitreiken van de 

wedstrijdtrofeeën. Niels Janssen werd de koningsbreuk omhangen 

en zal als “Coninck” de Confederatie van de Historische 

Schuttersgilde met trots vertegenwoordigen op de gildefeesten. 

 

Het bestuur van de Confederatie wenst alle gilden die als gastgilde 

de koningsschieting hebben ingericht te bedanken voor de steeds 

prachtige organisatie. De jaarlijkse ontmoetingen versterken de 

onderlinge vriendschap. De gildebanden worden nauwer 

aangehaald en zo hoort het ook. Maar we moeten ons wel met zijn 

allen hier voor blijven inzetten. Hopelijk maakt u de volgende 

keer deel uit van deze voorbeeldige gildegeest. 

 

Niels !!!  Nog een dikke proficiat van ons allen. 

 
Jan Severyns, hoofdman en Jeannine Jonckers, raadslid 

  

                                                 
1 heul: werpen met de verzamelde huissleutels naar een markeerpunt.  

Onze koningsschieting wordt traditioneel 

geschoten met de kruisboog naar een 
plaasteren vogel op een staak van 11 m 
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Suzanne schiet zich zen 

Kotstudente Suzanne schuimt de Mechelse clubs af op 

zoek naar een leuke hobby. Vandaag schiet ze met scherp 

bij de Mechelse Kolveniersgilde. 

 

De Mechelse Kolveniersgilde heeft zijn eigen 

hoofdkwartier in een oude schuttersbaan van het leger 

naast de sporen. Ondanks het lawaai van het passerende 

treinverkeer, hoor je de schoten al van ver. De typische 

geur van pas afgevuurde wapens komt in de gang mijn 

neusgaten binnen. Ik ben op de juiste plaats. 

 

Zoek dekking! 

In de grote schietbaan pakken ervaren schutters uit met uit de kluiten gewassen geweren en échte kogels. 

De stevige knallen doen me denken aan een luchtoffensief. Ik zoek dan ook geregeld dekking. Mijn 

reflexen amuseren de schutters, die me meteen gerust stellen en me voorzien van een koptelefoon. ‘Je zou 

niet de eerste zonder koptelefoon zijn die hier met fluitende oren buiten gaat.’ 

Gelukkig gaat het er wat minder ruig aan toe in de 

schietbaan voor luchtdrukgeweren, waar ik vandaag 

mijn eerste schoten los met een karabijn en een 

pistool. 

Het duurt ongeveer een kwartier vooraleer ik me thuis 

voel tussen de schutters. “De nieuwe leden verwennen 

we altijd wat meer zodat ze gemakkelijk in de groep 

opgenomen worden”, zegt voorzitter Jan Severyns. 

Mijn ervaring geeft hem gelijk. De Kolveniersgilde 

telt 460 leden. Die komen schieten wanneer ze willen. 

De meeste vaste klanten zijn ouder dan 30, maar 

actiever en mondiger dan jongeren. Ambiance maken en babbelen kunnen ze als de beste. 

 

Pingpongbal 

Steeds weer hoor ik die schutters zeggen dat ze zo graag schieten omdat het kalmerend is. ‘Hier komen 

advocaten en dokters ontstressen. Die mensen zijn meestal zo gespannen als een boog als ze 

binnenkomen. Als ze dan even kunnen schieten, vertrekken ze helemaal stressloos.’ Ik weet niet wat ik 

hoor. Schieten met zo’n machien is kalmerend!? 

Als ik even later zelf met een luchtdrukgeweer op de schietbaan sta, 

moet ik ze gelijk geven. Bij mijn eerste schoten trilt de karabijn een 

beetje. Het is geen wonder, het ding is bijna even lang als ik. Dat je 

om zo’n doel te raken door een vizier mikt, moet ik waarschijnlijk 

niet meer uitleggen. De kleinste trilling zorgt er al voor dat de roos 

beweegt als een pingpongbal. Wonderlijk genoeg belandt mijn 

eerste kogel toch in de roos. Ik heb het bewijs gefotografeerd, voor 

de zekerheid. Hoewel ik maar een onervaren kotstudent ben, kan ik 

de roos nagenoeg altijd raken. 

 

Hoofd leegmaken 

Ik heb trouwens de aloude regel ‘beeld je in dat het doel iemand zijn hoofd is en je mikt veel beter’, die 

onder andere bij honkbal wel eens gehanteerd wordt, zelf uitgetest op de schietbaan. Mijn conclusie is dat 

je die hier beter niet kan toepassen. ‘Je moet je hoofd leeg maken om goed te kunnen schieten. Als je 

bezig bent met je werk of met de was, dan belandt je kogel gegarandeerd in iemand anders zijn doel.’ 
 
  



 38 

Een beginnende schutter moet geen schietlessen nemen. Je kan 

de karabijnen en pistolen van de gilde gebruiken, munitie moet 

je wel zelf betalen. De ervaren schutters nemen de taak op zich 

om de nieuwelingen in te wijden en van een dosis nuttige tips te 

voorzien. Het duurt maar enkele minuten vooraleer je genoeg 

weet om met een luchtgeweer op de kleine schietbaan aan de 

slag te gaan. Maar om het echt onder de knie te krijgen, is 

vanzelfsprekend wat meer tijd nodig. Die uitdaging maakt het 

boeiender. 

  

Er is gelukkig ook altijd iemand met meer ervaring die een oogje in het zeil houdt. Als nieuweling is het 

niet gemakkelijk om er bijvoorbeeld steeds aan te denken dat een loop in de verkeerde richting wel eens 

pijnlijk zou kunnen zijn. Mijn omstanders moesten inderdaad enkele keren bukken. 

 

Na een dag vol frustratie is de schietbaan een ideale uitlaatklep voor de kotstudent die iets te lui is om 

zich af te reageren op een boksbal. Met een brede glimlach wandel ik naar mijn fiets. Op naar de 

volgende club! 

   

Avant-garde politie 

De Kolveniersgilde is niet zomaar een 

schietclub. Dat valt al meteen op als ik de 

“Gildencamer” binnenkom. Het café zou zonder 

probleem als museum door het leven kunnen. 

De muren zijn behangen met oude pistolen, 

kruisbogen en allerlei andere wapens die de 

rijke geschiedenis van de gilde illustreren. Het 

topstuk is een wapen dat dateert uit de tijd van 

Willem I, nog voor we spraken van België. 

Naast de stempel van Willem staat er ook eentje 

van de Mechelse Kolveniersgilde. Toch gaat de 

geschiedenis verder terug dan dat. De 

schuttersgilde werd opgericht in 1453 en was 

aanvankelijk een avant-garde politiemacht. Die geschiedenis wordt tot op de dag van vandaag in ere 

gehouden. De gilde organiseert ook culturele activiteiten en doet regelmatig mee aan allerlei 

evenementen. 
Suzanne Gielis  

 

 

vzw Kon. Karabijnschuttersgilde St. 

Jozef Oud-Winterslag  
 
         

 

Eerste vrouwelijke Koning 
 

Op de feestdag van Pinksteren hield onze gilde het jaarlijks koningschieten. ‘s Middags werd op een 

locatie op wandelafstand van het huis van onze uittredende koning en koningin verzameld door onze 

schutters en het trommelkorps van Groot-Beersel. Hier werd opgesteld voor onze optocht naar de woning 

Vzw nr. 4140.432.13 

Zetel: 

Cipressenstraat 4, 3530 Houthalen 
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van voornoemden. Onder een stralende zon en met een prachtige groep kende onze gilde en trommelaars 

onderweg heel wat bijval bij de bewoners van de buurt. 

 

Aangekomen aan de woning werd er aangebeld om ons uittredend koningspaar Jelka Smets en Mario 

Paparini de gilde en trommelkorps voor te stellen en een inspectie te laten uitvoeren. Een korte toespraak 

werd gehouden door onze erevoorzitter waarna aan het koningspaar een oorkonde werd overhandigd. 

Volgens de gewoonte werd ons een hapje en drankje aangeboden in de tuin. Vele sympathisanten en 

buren waren hierbij ook aanwezig en het werd natuurlijk een gezellig onderonsje. Ook aan dit mooie 

moment kwam een einde en er werd verzamelen geblazen voor de optocht richting schuttersheem. 

 

Aan onze schietstand aangekomen werd er rond de klok van 16 uur een aanvang genomen met de 

ontkroning van ons koningspaar in het bijzijn van onze burgemeester, leden van de sportraad en 

gemeentebestuur, sponsor en van onze nieuwe E.H. Proost, die speciaal welkom werden geheten. Onze 

voorzitter Jos Knoops gaf in zijn toespraak te kennen dat we nu dus officieel, na 56 jaar, afscheid namen 

van het koningsschieten op klep en dat er vanaf nu volgens aloude traditie overgegaan wordt met op de 

vogel te schieten. Na enkele woorden van onze prominenten werd er door de marketentsters traditioneel 

een borreltje en brood met kaas aangeboden. Dan was het eindelijk zover en mochten de ereschoten 

afgevuurd worden door onze genodigden en hier en daar vlogen de eerste spaanders hout al door de lucht. 

 

Van onze gilde waren het achtereenvolgens ons uittredend 

koningspaar die hun kogel mochten afvuren, gevolgd door 

de schutters die volgens lottrekking de verdere volgorde 

hadden bepaald. 

 

Dat de schieting zo snel zou beslecht worden had niemand 

voor mogelijk gehouden, maar na het 21
ste

 schot tuimelde 

onze mooie vogel naar beneden en hierdoor werd een 

verraste Lieve Miermans, met een uitdrukking van “Wat 

heb ik nu gedaan?” op haar gezicht, onze eerste koning in 

deze traditie. 

 

's Avonds bij de uitreiking van de attributen werd Mario 

Paparini officieel bevestigd met de titel en teken in de 

vorm van een zilveren speld, van keizer voor het leven daar 

hij de laatste 3 jaren zich tot koning wist te schieten. 

Onze nieuwe koning werd natuurlijk ook bevestigd in haar 

titel en ontving het kroontje en lint, kenmerken van haar 

titel. Natuurlijk werd haar de vraag gesteld wie ze als 

zilverdrager/gemaal zou kiezen om haar te vergezellen 

tijdens alle feestelijkheden. Na een klein moment gaf ze als 

antwoord dat ze voor haar eigen echtgenoot Luc Smets, commandant van de gilde, koos aan haar zijde.  

Na het plechtige gedeelte werd er door onze keizer en nieuwe koning nog een rondje gegeven om deze 

mooie dag af te sluiten. 

 
Hugo Steyls 

 

Uit de oude doos … 
 

Gilde moest medaille van Boudewijn inleveren 

 

EEKLO – Het overlijden van koning Boudewijn heeft ook de Sint-Sebastiaan-De Lieve-gilde zwaar 

getroffen. Zij zou zondag 15 augustus een medaille van de koning ontvangen uit handen van de Eeklose 

burgemeester. Kort na het overlijden van de vroegere vorst kreeg de gilde echter bericht dat ze de 

beloofde medaille moest inleveren. In de plaats daarvan krijgt ze later een exemplaar met de beeltenis van 

Lieve Miermans 
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koningin Fabiola op.  

De oudste vereniging van Eeklo heeft trouwens al ruim een eeuw banden met het koningshuis. Zo werd 

Philip, de vader van de latere koning Albert I, in 1865 erevoorzitter van de gilde. Deze Graaf van 

Vlaanderen schonk zijn gilde een mooi vaandel. 

De Sint-Sebastiaangilde wordt zondag om 11 uur ontvangen op het stadhuis. Dan wordt ook Luc 

Rijckaert aangesteld als de nieuwe erevoorzitter. Uit dankbaarheid mag hij al meteen een prijsschieting 

geven. Even later volgt de voorstelling van het nieuwe gildekanon dat Leopold Timmerman liet gieten. 

Het is een afgietsel van een Brugs kanon en zondagmiddag moet het nieuwe kanon letterlijk en figuurlijk 

het startschot geven voor de schietwedstrijd. “Het is een kanon dat twee schoten na elkaar kan afvuren”, 

merkt de voorzitter trots op. 
Artikel verschenen in Het Laatste Nieuws in augustus 1993  

 
 

15e jaar - Nr 7  zondag 22 Februari  -  1925   -   Dimanche 22 février        15e Année – N° 7 

DE GENTSCHE  
Handboogschutter 

BIJZONDER ORGAAN VOOR 

HANDBOOGSCHUTTERS 

ORGANE SPECIAL DES  

TIREURS A L’ARC 

 
Verschijnende alle Zaterdagen 

 
Paraissant tous les Samedis 

 

Stad Gent  

Overdekte wippen   Bagattenstraat 42 

Maatschappij Willem-Tell 

TWEEDE AUTOMOBIELSCHIETING 

gansch nieuw Ford waarde 12.500 fr. of 10.000 fr. in geld 

De schieting zal plaats hebben op 

Zondag 5-12-19-26 April 

 

Volgens de keus van de schutters, in geval van herkamping, zal deze plaats hebben op de eerste Zondag van Mei. Het 

is toegelaten de 4 dagen mede te schieten. 

Men zal iederen dag met 125 schutters schieten en op de tweede wip zal er telkens een schieting gegeven worden 

van 700 fr.  

De wippen zullen gezet worden met een hooge 100 fr. Zijdevogels 50 fr., kallen 25 fr.,  

en 105 kleine vogels van 20 fr.  

De schieting zal beginnen om 11 ure stipt en eindigen rond 6 ure.  

De schieting van 700 fr. zal beginnen om 12 u. en eindigen met de andere. 

De wip bevat 36 kleine vogels welke alle tiental zullen ingevuld worden. Bij den aanvang der schieting zullen er 18 

roode en 18 witte gezet worden, daarna zal men invullen met roode tot wanneer alles op de wip zal staan en daarna 

witte invullen. 

De roode zullen tellen voor geld en punt.  

De witte voor punt alleen, hoogen tellen maar 1 punt.  

 

De inleg is bepaald op 50 fr., welke moeten opgezonden worden aan Amedée Baert, Bellevuestraat 57, Gent. Geen 

inschrijving zal gedaan worden zonder de inleggelden. 

Deze schieting is zoowel voor buitenland als binnenland. Bij uwe inschrijving geeft goed uwen dag welke gij verkiest, 

men zal er goed rekening van houden tot zoolang er plaatsen open zijn, dus wacht niet lang. 
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Deze schieting mag maar 500 schutters begrijpen, verleden jaar hebben wij er menige moeten weigeren. Deze 

automobielschieting is gewaarborgd tot 12.500 fr.  

Voor zooveel er geene wettelijke bepalingen zich voordoen. 

Deze is verleden jaar gewonnen geworden met 4 punten. 

Voor het Comiteit, 

AMEDÉE BAERT 

Bellevuestraat , 57. Gent 

N.B. – Men kan zich ook laten inschrijven bij M. H. Herreweghe, Bagattenstraat, 42, Gent. 

 
Van onder het stof gehaald door Yentl François 

 

 

100 jaar Koninklijke Schuttersgilde Sint-Antonius Geenhout 

 
De Koninklijke Karabijnschuttersgilde Sint-Antonius Geenhout werd opgericht in 1911. Dit 100-jarig 

bestaan was de aanleiding om eens uit te zoeken wat er allemaal geweten was over de gilde. Iedereen is 

enthousiast aan het werk geschoten en beginnen krantenknipsels en/of foto’s te verzamelen en op te 

zoeken. Resultaat is een naslagwerk van maar liefst 115 bladzijden waarin krantenknipsels, foto’s, oude 

documenten, anekdotes, … de geschiedenis van de gilde in kaart brengen. Binnen het bestek van dit 

tijdschrift is het natuurlijk onmogelijk deze 115 bladzijden integraal weer te geven, daarom een 

samenvatting met uittreksels uit dit interessante werk. 

 

Oprichting 

 

Geenhout is een gehucht van Paal, dat op zijn beurt deel uitmaakt van de stad Beringen. In dit kleine 

gehucht is in 1911 in het café bij Michel Coels het idee ontstaan om een schuttersgilde op te richten. Het 

waren de boeren van Geenhout die “jaloers” waren op deze van het nabij gelegen gehucht Brelaar. Daar 

had men immers een schuttersgilde die met jachtgeweren naar een zogenaamde vogel schoten, een doel 

op staande wip. De grote bezielers van dit initiatief waren caféuitbater Michel Coels, Theophiel 

Derboven, die eerste voorzitter werd, en Jozef Vanroy. Op dat ogenblik was het enkel de bedoeling om 

voor verbroedering, oefening en vermaak te zorgen, alhoewel de schuttersgilden in vroegere tijden een 

gans ander doel hadden, namelijk een burgerwacht ter bescherming van de stad of het dorp. 

 

De reglementen 

 

Voor het opstellen van de eerste reglementen gingen de stichters te rade bij de pastoor van Paal, pastoorke 

De Wit. Hij was gekend voor zijn hulp aan verenigingen en zijn kennis van reglementen. Hij had 10 

universitaire diploma’s en schreef vlot 7 talen. De eerste reglementen waren dan ook zeer nauwkeurig 

opgesteld. Naast het doel van de vereniging, was er onder meer beschreven dat 7 frank en 50 centiemen 

toetredingsgeld moest betaald worden. Om de twee maand was er de eerste zondag vergadering en moest 

het lidgeld van één frank betaald worden. Verder was er bepaald dat elk jaar op 10 mei er een mis gelezen 

wordt ter ere van de patroonheilige Sint-Anthonius, alsook op de maandag van het koningsschieten. 

Afwezigheid in deze misvieringen gaf aanleiding tot een boete van 2 frank. Ook bij het overlijden van een 

gildebroeder was aanwezigheid in het sterfhuis verplicht om de overledene naar zijn laatste rustplaats te 

dragen. 

Het koningsschieten was ook streng gereglementeerd: de gildekoning of de veldwachter loste een eerste 

schot uit de hand en dan nog twee, aangelegd. Elkeen moest 10 cartouches bij zich hebben. De koning 

was verplicht zich te laten huldigen op de dinsdag na het koningsschieten en moest zorgen voor een 

versierde boom, boterhammen en koffie. Een koning die zou weigeren zich te laten huldigen, betaalde 

150 liters bier en 25 frank boete. Bij de huldiging werd er een boom geplant voor het huis van de koning 

en versierd met snoep voor de kinderen. 
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Het schieten / de geweren 

 

Van 1911 tot midden de jaren 1950 werd er geschoten met jachtgeweren of omgebouwde wapens met 

cartouches met een loden bal. Er werd geschoten naar een metalen vogel die vastgezet werd op een stang. 

Door veelvuldig tegen deze metalen plaat te schieten, kwam de vogel los te zitten en uiteindelijk viel deze 

naar beneden. Degene die de vogel afschoot, was de winnaar. Bij prijzenschietingen werden er meerdere 

vogels gemonteerd, hetzelfde systeem als bij het boogschieten. Tijdens WO I en II was het door de 

bezetter verboden om wapens te bezitten. Toen werd er geschoten met pijl en boog. Vanaf het midden van 

de jaren 1950 werd er overgeschakeld op karabijn punt 22. 

 

De vlaggen en kentekens 

 

Waar de eerste vlag gemaakt of gekocht werd, kon niet worden teruggevonden. In 1961 werd ter 

gelegenheid van de 50
ste

 verjaardag een nieuwe vlag aangekocht. De huidige vlag dateert van 1995. 

Als eerste kenteken werd er gekozen voor een hoofddeksel, een gildeklak in groene kleur met een bruine 

band. Naast een vorm van herkenning had deze gildeklak ook een functionele rol, nl. het beschermen 

tegen het neervallend lood. Eveneens moesten de leden een bruine band aanschaffen met de kentekens 

van de gilde. Deze band werd “sleur” genoemd. Ook aan de vrouwen werd gedacht: zij kregen een groene 

halsdoek waarop twee gekruiste geweren en SAGP gedrukt waren. 

Ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan is er gekozen voor een nieuwe kleding met hemd en jas, zowel 

voor mannen als voor vrouwen. De klak en de halsdoek blijven nog in gebruik. 

 

Het gildelokaal 
 

In 1911 werd de gilde ondergebracht in het café bij Michel Coels. Toen het huis in 1932 bouwvallig 

werd, vergaderde men ten huize van de secretaris. Na de oorlog 1940-45 verhuisde men naar het café van 

Leonard Vinnes. In 1972 werd een stuk grond gehuurd en werd er met man en macht een houten kantine 

opgetrokken. Op 8 april 1973 werd ze officieel ingehuldigd. In 1978 werd de grond aangekocht en in 

1982 werd er gestart met de bouw van een stenen zaal. Na 2 jaar van hard werken en opoffering van veel 

vrije tijd door de gildeleden was de zaal klaar voor de inhuldiging op 25 februari 1984. Enkele jaren later 

werden de achterliggende gronden aangekocht en ingericht als parking. Aan het lokaal van de gilde staan 

4 pylonen welke als schietbomen dienen en voorzien zijn van kogelvangers. De vogels zijn geplaatst op 

20 meter hoogte. 

 

Jaarlijkse activiteiten 
 

Elk jaar wordt aangevat met het driekoningenzingen. De vrouwelijke leden verzamelen aan het lokaal en 

vervolgens worden alle aan deze activiteit deelnemende vrouwen met een bezoekje vereerd. In elk huis 

wordt een borrel of iets anders gedronken en krijgen ze een versnapering. ’s Avonds keren ze terug naar 

het gildelokaal en worden ze door de mannen getrakteerd op spek met eieren. Deze activiteit ontstond als 

tegenhanger van een gelijkaardige activiteit voor de mannen, nl. het Sint-Antoniuszingen op de zondag 

het dichtst bij het feest van Sint-Antonius (17 januari). Om de kas te spijzigen worden er elk jaar 

mosselfeesten georganiseerd in oktober en januari.  

Regelmatig wordt er natuurlijk geschoten: einde van het jaar of begin van het jaar is er een 

winterschieting om opnieuw een beetje vertrouwd te geraken met het karabijnschieten na de winterstop. 

Verder zijn er de Sint-Antoniusschieting in februari, de deelname aan vrienden- en verbondsschietingen 

en natuurlijk het koningsschieten gepaard gaand met het uithalen van de koning. 

Tot slot is er een jaarlijkse barbecue in juli, de jaarlijkse uitstap in augustus en het ledenfeest in 

november. Laatste activiteit van het jaar is het sinterklaasfeest voor de kinderen van zowel leden als niet-

leden. 

 
Uit het boek “1911-2011  100 jaar KSAGP” 
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OUD-LIMBURGS SCHUTTERSFEEST 2011 

Op de eerste zondag van juli 

gaat elk jaar het Oud-

Limburgs Schuttersfeest 

door bij de winnaars van 

vorig jaar. Het was de 

Koninklijke Schutterij Sint-

Elisabeth Stokkem die in 

2010 d’n Um won en 

daarmee dit jaar instond voor 

deze megaorganisatie. In een 

spannende finale op 9 juli 

bleven uiteindelijk nog 3 

Belgische en 2 Nederlandse 

schutterijen over. St.-

Sebastianus uit Heel viel als 

eerste af en legde beslag op 

de vijfde plaats. Het zestal 

uit Oirsbeek moest het in de 

eindstrijd opnemen tegen 

drie Belgische schutterijen. 

St.-Sebastiaan uit Grote Brogel was de volgende die de strijd moest opgeven en eindigde op de vierde 

plaats. Daarna vielen ook de Breydelzonen uit Kessenich af. In de 14
de

 kavelronde miste Oirsbeek en 

daardoor was Schutterij St.-Harlindis en Renildis Ellikom de winnaars van d’n Um 2011.  

De overige plaatsen in de top 10 van het O.L.S. 2011 werden bezet door de zestallen van St.-Sebastianus 

Ell en St.-Joris Wessem (samen op de 6
de

 plaats), St.-Ansfried Thorn (8
ste

), St.-Odilia Ospeldijk (9
de

) en 

St.-Urbanus Montfort (10
de

). 

Hierbij enkele krantenartikels over dit groots gebeuren. Op de laatste bladzijde van dit tijdschrift vindt u 

foto’s van het O.L.S. 2011. 

Schutterij Sint-Harlindis en Relindis Ellikom organiseert volgend jaar het Oud-

Limburgs Schuttersfeest. In Dilsen-Stokkem bleken ze het sterkst. 

De Belgische schutterij Sint-

Harlindis en Relindis Ellikom uit 

Bocholt haalde afgelopen zaterdag 

9 juli d’n Um binnen. Het zestal 

versloeg in een zenuwslopende 

eindstrijd in Dilsen-Stokkem 

schutterij Sint-Lambertus uit 

Oirsbeek. 

 

Voor de schutters van Ellikom is 

het de tweede maal dat ze de 

hoofdvogel afschieten. Tien jaar 

geleden zegevierden ze ook al op 

het Oud-Limburgs Schuttersfeest 

(O.L.S.) in het Nederlandse 

Boshoven. Na 2001 boeken ze dit 

jaar opnieuw succes. Dat hebben ze te danken aan Jaak Veuskens, Rob Schouteten, Jean Plessers, Patrick 
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Bosmans, Jan Symons en Hubert Smeets. Zij schoten feilloos, terwijl Mariëlle Bruls van Oirsbeek in de 

veertiende kavelronde miste. 

 

De finaledag moest afrekenen met allesbehalve ideaal schuttersweer. Hevige regenbuien en een felle zon 

wisselden elkaar af terwijl de wind vrij spel kreeg op het open terrein. Dat had gevolgen voor de finale. 

Aan de start stonden 27 schutterijen, maar dat aantal werd heel snel gehalveerd.  

 

Op voorhand vreesden de Belgen, slechts met vijf, de overmacht van de Nederlanders. Maar terwijl de 

noorderburen aan een razend tempo afvielen, hielden onze deelnemers stand. Naast Ellikom eindigden 

Sint-Sebastiaan uit Grote-Brogel en de Breydelzonen uit Kessenich in de top vijf. 

 

De mensen van Ellikom wachtte een groot feest, maar vanaf vandaag moeten ze de hoofden bij elkaar 

steken. Volgend jaar organiseren zij als de winnaars van 2011 het Oud-Limburgs Schuttersfeest, een 

evenement dat jaarlijks zo'n 25.000 bezoekers kan bekoren.  
Het Nieuwsblad 12/07/2011 

 

Definitie van deceptie? Dit. 
 

Speelde vorige week de zon de schutters op het O.L.S. parten, zaterdag tijdens het kavelen werden ze 

vooral geteisterd door de wind. Na 20 minuten lagen al 11 van de 27 zestallen eruit. 

Huub Penders zit even helemaal stuk. Na een minuut kavelen kan zijn schutterij - Eendracht uit 

Papenhoven - de buks al inpakken. De 69-jarige routinier, goed voor meer dan dertig foutloze optredens 

op het O.L.S., mist het allereerste schot. "Wat moet ik zeggen? Hij is mis.” Een supporter jammert: 

"Definitie van deceptie? Dit.”  

Eendracht is de eerste vereniging die deze 

zaterdag het veld moet ruimen, maar al snel 

volgen er meer. Na 20 minuten liggen 11 

van de 27 overgebleven schutterijen al uit 

de strijd. Was vorige week zondag in 

Stokkem de felle zon in de rug de grote 

boosdoener, nu wordt de schutters met 

name de wind fataal. De harken op de 

schietboom zwiepen centimeters heen en 

weer. Een van de weinige verenigingen die 

daar goed mee om weet te gaan, is Sint-

Lambertus uit Oirsbeek.  

Buksmeester en achteropsjöt Frits Roberts 

geeft een tip: "Als je onder de buks staat, 

moet je naar het gras kijken. Beweegt dat, dan beweegt de boom ook. Dan heeft het geen zin om naar de 

bölkes te turen, daar worden de ogen alleen maar vermoeider van.” En terwijl de omroeper gewag maakt 

van een klaroenmondstuk en sabel die gevonden zijn, spelen zich her en der vergelijkbare drama's af als 

bij Eendracht. Zo verlaat bij Sint-Sebastianus uit Puth een kogel onbedoeld de loop tijdens het 

vergrendelen. Mis. Exit Puth. Als na vier rondes van achttien punten het schieten overgaat op kleine 

bölkes van één bij één centimeter, zijn nog tien verenigingen in de strijd. Her en der klinkt luid gejuich op 

als weer een ronde is overleefd. En als Sint-Joris Wessem als gedoodverfde favoriet het loodje legt, 

nemen hoop en zenuwen onder schutters en publiek zichtbaar toe. Nu kan iedereen d'n Um winnen. Aan 

slechts één vereniging lijkt die commotie voorbij te gaan: Sint-Harlindis en Relindis uit Ellikom. 

Onverstoorbaar en haast sneller dan de eigen schaduw schiet het Belgische zestal de hark leeg. Alsof ze 

een mitrailleur in hun knuisten hebben. Als zij er weer achttien afgehaald hebben, moeten andere 

verenigingen nog vijf of zes punten schieten. Alleen Oirsbeek houdt lang stand. Maar niet lang genoeg. 
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Het zevende schot van de veertiende kavelronde wordt door Mariëlle Bruls gemist. Ellikom wint d'n Um, 

exact tien jaar na de eerste zege in Boshoven, opnieuw. "De trein raasde door tot aan het eindstation”, 

jubelt Rob Schouteten van Ellikom. "We hoorden de reacties op de misser van Oirsbeek. We zaten toen 

op de helft van onze hark. Extra opletten, niet bibberen en eraf die bölkes.”  
De Limburger 11/07/11 

De optocht mag je zeker niet missen: Gerard 

(81) bouwt tribune voor zich zelf 

Zondag trok het O.L.S. door Stokkem met 148 

schutterijen. Gerard Steuteling uit Stokkem wist dat er 

veel volk ging komen en wilde kost wat kost de optocht 

zien. “Ik ben 81 jaar en kan helaas niet meer 3,5 uur 

rechtstaan om al die gilden voorbij te zien marcheren. Dus 

heb ik voor mezelf een kleine tribune gemaakt.” Gerard 

monteerde een stoel op een oude barkruk zodat hij hoger 

zat en goed de optocht kon bijwonen. “Zo’n 

schuttersoptocht vind ik geweldig”, aldus Gerard. 

“Afgelopen week ben ik ook gaan kijken naar het Kinjer-

O.L.S. Dat was mooi, maar na afloop had ik pijn aan mijn 

benen. Nu heb ik van elke schutterij een mooie foto 

kunnen maken.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mathieu en Suzy ‘door Stokkem op’ 
  

Afgelopen week stapten Mathieu Schurgers en dochter Suzy mee in de optocht van het Oud-Limburgs 

Schuttersfeest in Stokkem. Mathieu stond fier op de weide te pronken met het koningszilver om de hals 

van schutterij St.-Martinus Dilsen. 

“Na 41 jaar ben ik weer eens koning 

van een schutterij,” grapt Mathieu 

fier. “Als jonge gast kwam ik in 

Lanklaar terecht als trommelaar van 

de schutterij St.-Paulus. Als ik 19 

jaar was schoot ik me in 1970 tot 

koning. In dat jaar deed de schutterij 

niet mee aan het O.L.S. Het O.L.S. 

viel altijd samen met Lanklaar-

kermis en de schutters vonden het 

familiefeest van de kermis plezanter 

dan deel te nemen aan een optocht. 

In 1974 is de schutterij ter ziele 

gegaan.” 

Maar afgelopen jaar sloot Mathieu 
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terug aan bij de schutterij St.-Martinus Dilsen en schoot er meteen de hoofdvogel af. Dochter Suzy mocht 

koningin zijn. “Ik heb me speciaal een jurk laten ontwerpen in een bruidsmodewinkel,” zegt Suzy. “Als je 

in je eigen gemeente als koningspaar opstapt, herken je wel veel mensen in de optocht,” weet het 

koningspaar. 

 
 

Harnassen gemaakt uit kartonnen eierdozen 
 

Schutterij Sint-Elisabeth Stokkem organiseerde op donderdag 23 juni voor de tweede keer op Belgisch-

Limburgse bodem het Oud-Limburgs Schuttersfeest voor kinderen, het Kinjer-O.L.S.. Zo’n 5.000 

toeschouwers zagen hoe de jonge schutters uit Helden (Nederlands-Limburg) de hoofdvogel afschoten. 

 

“Het is een traditie dat de O.L.S.-winnaars ook een O.L.S. voor kinderen organiseren om de Limburgse 

folklore en cultuur te behouden”, zegt voorzitter Jean Kenzeler van het Kinjer-O.L.S. “Het geheel moet 

zo goedkoop mogelijk worden voorgesteld.” 17 scholen namen deel. Elke school had werk gemaakt van 

een eigen uniform. “We lopen met zelf geverfde bloempotten op ons hoofd en de trommels zijn gemaakt 

van lege verfpotten”, zegt June Terwilgen (10) van basisschool Uiterwaard Stokkem. “Onze hoofddeksels 

zijn gemaakt van oude frituurpotten”, grapt Ruben Vis (10) van de Schutters van Kaulille. “We hebben er 

zelf een lint op gevlochten.” 

 

Bölkes 
 

De basisschool van Opoeteren had van 

eierdozen uit karton harnassen 

gemaakt. “We willen origineel zijn en 

dragen op ons hoofd een grote 

zonnebloem”, aldus Kobe Weetjens 

(10). In de optocht mocht elke school 

zich voorstellen voor een jury en laten 

zien hoe goed men kon trommelen en 

marcheren. Nadien mochten zes 

leerlingen per school schieten op de 

bölkes, zoals tijdens een echt O.L.S. 

School ’t Schakeltje uit Dilsen stond 

met zes meisjes onder de hark. “We 

hebben vier weken geoefend en de 

meisjes schoten het beste”, grapt 

Zaccaria Noutoukhedou (11). “Ik heb 

met de windbuks maar één keer mis geschoten”, aldus Enya Przeniczka (11) uit Boseind 

(Maasmechelen). De overwinning ging uiteindelijk naar een Nederlandse school uit Helden. De school 

stelde zich voor met een vlaggenparade en zelfs een ruiter op een neppaard. 

 
Mark DREESEN (Belang van Limburg) 

  

De kinderen van basisschool Uiterwaard Stokkem paradeerden met 

bloempotten op hun hoofd door de straten van hun eigen dorp 
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Alle schutters die geen exemplaar van dit tijdschrift mochten 

ontvangen, kunnen dit aanvragen bij hun afgevaardigde. 

 

 

Voor de liefhebbers: er is nog een voorraad van vroegere 

nummers van dit tijdschrift aanwezig. Geïnteresseerd? Laat 

iets weten bij een van de bestuurs- of redactieleden. 
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