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WOORDJE VAN DE VOORZITTER
Beste schuttersvrienden en gildeleden
Deze keer wens ik het eens over de jeugd te hebben.
Vele gilden klagen dat de jeugd geen interesse heeft voor de
schuttersgilden. Andere gilden pronken dan terug met hun aantal
jeugdige leden.
De ene zegt dat ze niet graag gaan schieten, de andere zegt dat ze
zeker geen gildekledij of uniform willen dragen. Iedereen zal hier
wel een beetje het zijne willen, maar… wat doen we eraan.
Al een paar jaren brengt de federatie dit probleem onder de
aandacht. We weten het, jeugd hebben in uw schuttersgilde is een
tijdelijke zaak. Jongeren worden ouder. Ze moeten studeren, ze
vliegen het huis uit en weg zijn ze. Met veel geluk komen er
enkelen na een aantal jaren terug. Maar jeugd hebben en houden, is
een werk dat nooit stopt.
Het probleem blijkt ook een beetje regionaal te zijn. Het ene verbond heeft er last van en het andere niet?!
Hier blijkt dan vooral het bondsbestuur aan de basis te liggen dat er jeugd komt of niet.
We bekijken regio West-Vlaanderen alwaar jeugdactiviteiten en jeugdschietingen plaatsvinden. Dit wil
natuurlijk niet zeggen dat alle maatschappijen jeugd op overschot hebben, maar het werkt.
Regio Oost-Vlaanderen heeft een bestuur van zeer jonge mensen met een gemiddelde leeftijd van 32 jaar.
En ja, er zijn er ook bij van 20 jaar.
Regio Brabant-Antwerpen probeert uiteraard ook met jeugdactiviteiten naar voor te komen, maar ook hier
is de ene plaats de andere niet.
Regio Limburg en vooral de bonden van de Oud-Limburgse Schuttersfederatie en de Lommelse gilden
hebben jeugdprogramma’s waar in het eerste geval 20 scholen en achthonderd leerlingen deelnemen. Zij
noemen het daar het Kinder-OLS. Elke school die deelneemt, krijgt een schutterij als peter. De kinderen
maken zelf hun uniform, trommels en vaandels, ze hebben een koningspaar en leren marcheren en
trommelen als de besten. Daarenboven brengen ze nog spreuken en gedichtjes mee die uit volle borst aan
de tribune worden naar voor worden gebracht. Kunt u zich voorstellen? Een stoet met 800 kinderen die
deelnemen, allemaal op hun mooist, en nadien nog mogen schieten met de windbuks voor de meeste
punten. Een hoogdag voor de scholen en uiteraard voor de kinderen met hun ouders. Duizenden
toeschouwers volgen dit elk jaar. Wanneer men dat ziet, wel daar wordt men stil van.
Ook bij de Lommelse gilden worden regelmatig jeugddagen georganiseerd waar ongeveer honderdvijftig
jongeren aan deelnemen. En dan spreek ik nog niet van de plaatselijke activiteiten die her en der aan
belang en interesse winnen.
Andere gildeorganisaties, met veel (oude) leden klagen steen en been en vinden zelfs geen gilde meer om
hun jaarlijks bondsfeest te organiseren. Ze willen naar het buitenland gaan kijken hoe het daar werkt,
maar men vergeet dat ook in het buitenland (o.a. Nederland en Duitsland) problemen zijn om jongeren
aan te trekken. Maar... onze federatie interesseert hen niet.
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We hebben in onze federatie ten minste het voordeel dat we eens naar andere bonden en provincies
kunnen gaan kijken. Onze besturen ontmoeten mekaar regelmatig. Wij doen aan “kruisbestuiving”
en krijgen een veel ruimere kijk op de problemen en activiteiten en oplossingen.
De federatie brengt rechtstreeks haar steentje bij. Wij beschikken over een pakket gratis boekjes voor ons
scholenproject. Deze boekjes zijn opgebouwd uit vier theoretische lessen en één praktische les, die plaats
heeft op de schietstand. Ze zijn samengesteld door mensen met kennis van zaken, bestemd voor alle
schuttersverenigingen en goedgekeurd door mensen die met kinderen werken.
Op enkele plaatsen is deze formule al met succes gebruikt, op andere plaatsen moet men er nog kennis
mee maken. In dit scholenproject is door onze federatie zwaar geïnvesteerd. Wij vragen dan ook met
aandrang deze kans te benutten, zowel in de school als in de jeugdbeweging of in andere
jongerenactiviteiten.
Beste vrienden, waar een wil is, is een weg. Wanneer men evenwel enkel geïnteresseerd is om te gaan
schieten en puntjes of centjes te verdienen, geloof me, dan zal er zeer weinig jeugd komen of blijven
komen.
Veel succes iedereen!
Paul Stoop, voorzitter
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WOORDJE VAN DE REDACTIE
Beste lezer
Zoals u reeds kon zien op de voorpagina is een groot deel van dit
tijdschrift gewijd aan de 11de gildedag die dit jaar doorgaat te
Poperinge. En het programma belooft, dus hopelijk ontmoeten wij
elkaar wel op deze dag die geen enkele schutter of gildelid mag missen.
De zomer is voorbij en op vele plaatsen werd in de voorbije maanden
geschoten voor een nieuwe koning. Ook dat zal je merken in dit
tijdschrift, want van vele gilden en schutterijen kregen wij een artikel
toegestuurd samen met foto’s van hun nieuwe koning. Alvast bedankt
hiervoor en proficiat aan de nieuwe koningen.
Wij weten natuurlijk dat er op nog veel meer plaatsen activiteiten plaats
vonden die zeker de moeite waard zijn om er een artikeltje over te
schrijven en enkele foto’s te bezorgen. Het is altijd plezant en leerzaam
te lezen wat er in de andere gilden en schutterijen in Vlaanderen leeft
en gebeurt. De volgende maal misschien. De lange winteravonden
komen er stilaan aan, dus tijd om eens te neuzen in de archieven van het
voorbije jaar en de redactie van uw tijdschrift wat tekst te bezorgen.
Alvast veel leesgenot met het nieuwe nummer, vanwege de ganse redactie!
François Van Noten, hoofdredacteur
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30 SEPTEMBER: 11DE GILDEDAG TE POPERINGE
Naar aanleiding van het 550-jarig bestaan van de
Koninklijke Gulde Vanden Edelen Ridder SintJooris Poperinge wordt de gildedag 2012 in
Poperinge georganiseerd.
De organisatie zelf gebeurt ook door de Sint
Jooris Gilde Poperinge gesteund door het
Stadsbestuur en de Federatie van Vlaamse
Historische Schuttersgilden.
Het programma van deze gildedag is als volgt:
10u
11u15
11u30

12u30

13u
14u30

Gildemis in de St.-Bertinuskerk opgeluisterd door het zangkoor “Herenschola Vini
Galillaei”
Opstellen voor de optocht op het
Bertenplein
Vertrek van de gildeoptocht met
ongeveer 100 gilden in
historische kledij of uniform
Traject: Hondstraat,
Gasthuisstraat, Grote Markt,
Guido Gezellestraat,
Bruggestraat, Sint-Joorisstraat,
Ieperstraat, Vroonhof,
Vlamingstraat, Grote Markt.
Afstand 1,7 km
Ontbinding van de optocht, verzamelen van de gilden rond het podium op de Grote
Markt voor de toespraken. Opening tentoonstelling gildejuwelen en
gildevoorwerpen in de raadzaal van het stadhuis
Maaltijd voor de gilden in zaal Maekeblyde (mits vooraf inschrijving) of naar keuze
Activiteiten op en rond de markt:






16u
18u

Optreden vendeliers en gildedansers
Schietstanden met kruisboog, handboog en samoerai
Hoppemuseum
Talbot House
Historische Kerken

Historisch Riddertornooi met zwaardvechten en steekspelen met 6 paarden
Afsluitplechtigheid voor het podium en uitdeling van het herdenkingsgeschenk

Tijdens de tentoonstelling in het stadhuis van Poperinge zullen stukken uit het patrimonium van de
verschillende deelnemende gilden tentoongesteld worden. Aan de koning van elke deelnemende gilde
wordt dan ook gevraagd de koningsbreuk onmiddellijk na de ontbinding van de optocht naar het stadhuis
te brengen. Deze tentoonstelling wordt verder nog aangevuld met enkele stukken uit privécollecties die
een link hebben met het gildeleven. Aan de ingang van het stadhuis worden de gildevlaggen opgesteld.
Alle verdere optredens hebben plaats op en rond de markt. De vendeliers en gildedansers treden op op het
podium op de Grote Markt. De schietstanden liggende wip handboog, kruisboog en buks zijn opgesteld
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rond de markt. Een samoeraivereniging uit Aken zal een spectaculaire demonstratie komen geven. Ze
zullen er ondermeer schieten met hun Kyodo-boog. Dit is een grote handboog van 2 à 3 meter lang.
Omstreeks 16u start er op de Grote Markt een 2-uur durend middeleeuws riddertornooi. Deze show is
voor iedereen gratis te bezichtigen. Er nemen 6 ridders deel aan het tornooi en die strijden in 2
disciplines: een zwaardvechttornooi en een steekspel met paarden. Dit alles gebeurt in een middeleeuws
kader met een echt tentenkamp en in de aanwezigheid van enkele edellieden in historische kledij.

In de namiddag is er tevens gelegenheid tot gratis bezoek van het Hopmuseum voor de deelnemende
gildeleden.
Praktische info: het secretariaat is voor de middag gevestigd in het Sint-Janscollege, Deken de Bolaan.
Hier dienen de gilden zich aan te melden en is er tevens een cafetaria voorzien. Na de gildemis verhuist
het secretariaat naar het stadhuis op de Grote Markt. Er zal bewegwijzering worden aangebracht naar de
parkeerplaatsen in de omgeving van de Grote Markt.
Voor het laven van de dorstigen is er op de markt een dranktent voorzien.
Bron: www.gildedag.be en flyer van de Federatie
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Poperinge is de gaststad van de 11de gildedag, dus wat info over deze stad is hier zeker op zijn plaats.
Voor de geschiedenis van de stad wordt verwezen naar de website www.poperinge.be. Hier is een zeer
uitgebreide historiek van de stad te vinden. Enkele wetenswaardigheden springen echter in het oog en wij
willen niet nalaten deze hier te vermelden.
Vooreerst staat er in het logo van Poperinge: Kei van een stad. Dit verwijst naar de bijnaam van de
Poperingenaars: “Keikoppen”. De reden daartoe is dat Poperingenaars gekend zijn als "Keikoppen"
omwille van hun hardnekkige strijd voor het behoud van de lakenhandel tijdens een middeleeuwse
burenruzie met Ieper. Op 1 mei 1341 viel een groep Ieperlingen onder het bevel van Jan van Houtkerke
Poperinge aan. De Poperingenaars stonden onder leiding van Jacob Bets, de kleine Artevelde van
Poperinge. Jacob Bets werd vermoord en een aantal Poperingenaars sneuvelde bij dit treffen. De stad
werd voor een deel door brand verwoest, de weefgetouwen vernield en enkele inwoners als
krijgsgevangenen naar Ieper gevoerd. Ook Reningelst, Krombeke en Proven werden op 12 mei van
hetzelfde jaar door Jan van Houtkerke aangevallen wegens hun concurrentiële positie in de
lakenindustrie. Een week later betreurde Poperinge, door slechte raad geleid, het vonnis van Brugge, Gent
en Ieper te hebben overtreden en beloofde het voortaan na te leven. Er volgden geldboeten, er werden 20
gijzelaars vastgehouden en 10 Poperingenaars moesten zelfs op bedevaart naar Sint-Jacob van
Compostela. Maar Poperinge hield nog steeds niet op het verboden laken te weven. Daarom werd het
door Ieper voor de Raad van de Graaf van Vlaanderen gedaagd in 1372. De maat bleek vol te zijn en er
werd oeverloos geredetwist. Volgens de overlevering zouden tijdens deze burenruzie de spotnamen voor
Ieperlingen, nl. 'Kindjes' en voor Poperingenaars, nl. 'Keikoppen', zijn ontstaan. Het keimonument op de
Grote Markt herinnert hier ook aan.
Een ander verhaal dat rechtstreeks verband houdt met het vorige, is dat van meester Ghybe en de
keikoppengilde: nadat het het proces voor de Graaf van Vlaanderen had verloren, nam Poperinge
weerwraak met het wapen van de spot. In die dagen zou de Gilde van de Kei ontstaan zijn. De hoofdman
ervan heette Heer of Meester Ghybe, een belachelijke ridder, een soort Don Quichotte, gewapend met
keukenspit als degen, met potten en pannen als harnas, lepels als sporen, enz... averechts op een ezel
gezeten, met de staart als breidel, en slaande op een kei van 83 pond op een kussen gelegd. Zijn
hovelingen, gekleed met hetzelfde keukengerei, liepen om hem heen. De groep vormde de Gilde van de
Keikoppen of Ghybes Gilde. Op kermis- en feestdagen vierde de gilde mee en trok in stoet door de stad.
Volgens de meest courante hypothese verbeeldde de belachelijke figuur van Meester Ghybe de Trias
Flandriae, nl. de drie grote steden van Vlaanderen, Gent (Ghent), Ieper (Yper) en Brugge (Brugghe), die
het verdraagzame land Vlaanderen (de ezel) verkeerd bestuurden en tevergeefs de hardnekkige stad
Poperinge (de kei) sloeg en wilde bedwingen. Toen in de 16de en 17de eeuw de Gilde van de Keikoppen
geen reden van bestaan meer had, omdat de concurrentiële verhoudingen tussen Ieper en Poperinge waren
weggevallen, werden venijnige pijlen afgevuurd op de plaatselijke overheid. Regelmatig trok het
gezelschap in carnavaleske stijl door de stad en hekelde bestaande situaties waar het maar kon.
Op 1 mei 1653 spotte Meester Ghybe met de toenmalige amman (politiecommissaris) van Poperinge.
Deze sloop het lokaal van de gilde binnen en wierp de kei in het vuur, waar hij in stukken barstte. Op 7
juli van hetzelfde jaar trok de gilde, terwijl ze de ommegang deden, naar het huis van de amman. Deze
was gevlucht in het huis van de buurman, maar kon niet nalaten om te komen protesteren. De bende nam
de amman gevangen en veroordeelde hem om op een slee door de straten van de stad te worden gesleept.
Wat een vernedering voor een politiecommissaris! Nog dezelfde dag wist hij zich vrij te kopen en ging
klacht neerleggen bij de Raad van Vlaanderen. Op 8 november 1653 wordt de gilde, op koninklijk bevel,
afgeschaft.
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Vandaag de dag draagt de naam van het cultureel centrum in Poperinge de naam van Meester Ghybe:
Cultureel Centrum Ghybe.
Een ander verhaal uit de geschiedenis van Poperinge is het Mirakel van Onze-Lieve-Vrouw van Sint-Jan.
In dergelijke dagen van ellende en rampspoed werden de armen gestrekt naar de hemel en er werd
gesmeekt om hulp. Regelmatig, zelfs tamelijk veel, kwam een antwoord onder de vorm van een wonder,
een mirakel. De verering van Onze-Lieve-Vrouw van Sint-Jan gaat terug op het grote mirakel van een
doodgeboren kind dat tot leven werd gewekt en gedoopt. Een kerkelijke oorkonde van 1481 erkende de
feiten als echt en miraculeus. De herinnering aan het mirakel wordt vandaag de dag nog levendig
gehouden door de verering van het Onze-Lieve-Vrouwebeeld in de Sint-Janskerk en het wondergebeuren
wordt jaarlijks herdacht door de Maria Ommegang op de eerste zondag van juli. Op 11 maart 1479 kwam
bij het gezin Rassoen Vanhove - Jacquemine Bayart een doodgeboren kindje ter wereld. Omdat het
volgens de kerkelijke reglementering niet mocht worden gedoopt, werd het in de ongewijde aarde van de
tuin achter het huis begraven. Op dringend verzoek van de ouders, diep bedroefd omdat het kind
ongedoopt was gestorven, maar gedreven door een groot vertrouwen in Onze-Lieve-Vrouw, werd het
kind op de derde dag na zijn begrafenis op 14 maart 1479 ontgraven door een vrome maagd Peternelle
Turlijn. Deze had een belofte gedaan zeven jaar lang geen hemd te dragen en op geen pluimen bed te
slapen opdat het kind gedoopt zou mogen worden. Het kind toonde duidelijke tekenen van leven. Het
werd naar de kerk gedragen en voor het altaar van Onze-Lieve-Vrouw gedoopt door kapelaan Diederik
Roene, onder de naam Jakobus. Naar huis teruggebracht, stierf het korte tijd later. Het werd volgens de
overlevering begraven aan de voet van het Onze-Lieve-Vrouwealtaar waar een grafsteen het wonderlijke
gebeuren memoreert.
Bekende dichters uit de 18de eeuw waren vader en zoon Posteure. Typerend voor het oeuvre van Romanus
Bruneel (°Westvleteren 1734) alias vader Posteure en van Pieter Bruneel (+Poperinge 1836) alias zoon
Posteure was de tijdsgeest die op hen beslist heeft ingewerkt. De periode 1750-1850 was één van de
meest reformatieve tijdperken uit ons verleden. Druppelsgewijs waren de filosofische ideeën van de
verlichting doorgedrongen tot op het platteland, de eeuwenoude economische en politieke stelsels
begonnen in al hun geledingen te daveren. De Franse Revolutie (1789) en de daaropvolgende decennia
maakten met één pennentrek een einde aan de middeleeuwse toestanden.
In die scharnier van de eeuwen leefden de Posteures die vol verwachting uitzagen naar de nieuwe tijd,
maar terzelfdertijd dagelijks werden geconfronteerd met de rauwe realiteit van armoe en honger. Ze
voelden de tegenstelling tussen rijk en arm bijzonder scherp aan en als een Tijl Uilenspiegel kenden ze de
kunst om wild om zich heen te bijten, maar achteraf vergoelijkend wat zalf te smeren waar ze zojuist een
wonde hadden geslagen. Hun rijmsels zijn precies pikant genoeg om de arme drommel te laten lachen met
zo'n verregaande stoutmoedigheid en om de rijke zich met een genoegzaam lachje te laten neervlijen in
zijn zelfvoldaanheid.
Volgende voorbeelden typeren de aard van deze 'poëzie': toen een arme drommel op de Grote Markt aan
de schandpaal was gebonden omdat hij 'wissen' had gestolen, zei Posteure:
Hij voor 't stelen van wat wissen
Staet hier twee uren zonder missen;
En die stelen met vaâm en voet
Voor die pakt men den hoed.
Voor de douanebeambten bedacht hij volgend versje:
De commiizen en zijn niet veel te prijzen
Deur Lucifer zal ze 't gat van d'helle wijzen.
Het ‘Fête des Rosières’: op 25 april 1794 werd Poperinge definitief in bezit genomen door de troepen van
de Franse Republiek. Daarmee begon een periode van ruim 20 jaar Frans bestuur waarbij op alle niveaus
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van de samenleving vernieuwende maatregelen werden getroffen. Die renovaties werden meestal niet erg
enthousiast onthaald (o.a. het conscriptiestelsel).
Om het nuttige aan het aangename te koppelen werd door Napoleon bij decreet van 19 februari 1806
bevolen om jaarlijks een feest, Fête des Rosières, te organiseren ter herinnering aan zijn keizerskroning.
Dit feest moest in bepaalde gemeenten en steden (o.a. in Poperinge) worden gevierd op de eerste zondag
van december.
Concreet werd bepaald dat tijdens het Fête des Rosières een jong meisje en een oud-soldaat uit het
Napoleontisch leger door de burgemeester en de gemeenteraad aangeduid moesten worden om met elkaar
te huwen. Er diende vooral rekening te worden gehouden met de goede zeden van het aanstaande
bruidspaar en met het voorbeeldige gedrag van hun families. De twee uitverkorenen moesten huwen op
voormelde dag en ze zouden een huwelijksgeschenk, waarvan het bedrag relatief hoog lag, ontvangen dat
uit de stadskas werd geput. Op de vooravond van het feest werd de plechtigheid aangekondigd door een
salvo geweerschoten en een uur klokkengelui op de drie kerktorens. 's Zondags werd het gekozen meisje
door de burgemeester per koets ten huize afgehaald en samen met de bruidegom naar het stadhuis
gevoerd. Na de huwelijksplechtigheid werd hun het geschenk overhandigd en begaf het gezelschap zich,
voorafgegaan door het muziekkorps van de Garde Nationale, naar de Sint-Bertinuskerk. Tussen de
middag werd voor de jonggehuwden en hun ouders een uitgebreid banket georganiseerd. 's Avonds werd
het feest beëindigd met een verlichting van de openbare gebouwen en een concert vanop het balkon van
het stadhuis, verzorgd door het muziekkorps van de Garde Nationale.
Bron: www.poperinge.be

Een van de mogelijkheden die aan de gildeleden wordt geboden tijdens de gildedag, is een gratis bezoek
aan het Hopmuseum. Het Hopmuseum is gevestigd in het stadsschaalcomplex. Hier werd vroeger hop
gewogen, gekeurd en gestapeld. Je vindt er een uitgebreide collectie authentieke hoptuigen, aangevuld
met audiovisuele fragmenten en quizmodules. Je beleeft er de geschiedenis en de levenscyclus van de
hop.
De hopplant rankt uit Poperinges vruchtbare bodem sinds de
middeleeuwen als alternatief voor de eens zo bloeiende
lakenhandel.
Net zoals de hopplant slingert
de nieuwe bezoekersomloop
zich vanaf de monumentale
zolderverdieping naar het
gelijkvloers. Typische
hoppersonages zoals “De Neus”
of “De Zakker” begeleiden de
bezoeker doorheen de
ontstaansgeschiedenis van de
hopplant, de veldwerken, de
hopoogst en de diverse
toepassingsvormen van hop. En
dat is meer dan alleen in de
brouwkuip! Authentiek
hopgereedschap, historische
documenten, vernieuwde
fotografie, maquettes en kijkkasten, audiovisuele presentaties
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illustreren het verhaal van De Stadsschaal, de hopcultuur en de mens in de hopwereld vroeger en nu.
De - via de audiogids of tijdens een geleid bezoek - opgedane kennis kan je op iedere verdieping testen
met een interactieve hopquiz. Het Hopmuseum nodigt tevens uit om in het landschap de diverse aspecten
van hop te ontdekken: bouwkundig hoperfgoed, hopvelden, bezoekboerderijen, gastronomie...
Geschiedenis [3de verdieping]
De monumentale zolderverdieping, waar gedurende decennia hop werd gestapeld, brengt het verhaal over
het gebouw “De Stadsschaal”, de restauratie en uitbreiding in het kader van de vernieuwde
bezoekersomloop. Hier hoor je het verhaal van de ontstaansgeschiedenis van de hopplant: dankzij de
monniken van de St.-Bertinusabdij rankte de hop naar Poperinge. Ook de zandleemgrond van Poperinge
biedt een uitstekende voedingsbodem voor de hopplant. De schatkamer toont een aantal replica’s van
belangrijke historische hopdocumenten uit 1257, 1541, 1736, ...
Je maakt er ook kennis met de typische figuur van Meester Ghybe, symbool van de lakenstrijd tussen
Poperinge en Ieper. Wist je dat een aantal heiligen een relatie met bier hebben??? Columbanus
vermenigvuldigde bier, Arnoldus gebruikte de pest als verkoopstruc en Hildegard von Bingen ontdekte
nare bijwerkingen van hop!! De maquettes van de Stadsschaal en de St.-Bertinusabdij, een reeks
heiligenbeelden en de schatkamer zijn de blikvangers op deze verdieping.
Teelt [2de verdieping]
Deze verdieping brengt een overzicht van de activiteitencyclus doorheen
de 4 seizoenen in het hopveld. “Pièce de résistance” is ongetwijfeld de
veldkalender: hopgereedschap illustreert de veldwerkzaamheden in de 19de
eeuw toen hop langs staken groeide en in de 20ste eeuw toen hop langs
klimdraden werd geleid. Fragmenten uit het gedicht “De Hommelbouw”
van een leerling van Guido Gezelle illustreren poëtisch de veldkalender.
Fotografie en authentieke hopwerktuigen verhelderen de aanleg van een
hopveld, de strijd tegen insecten en het astverhaal, want in het
museumgebouw werd de hop nagedroogd en gezwaveld. Het personage
van De Zakker speelt hierin de hoofdrol en 3 maquettes illustreren de
evolutie in de aanleg van hopvelden: de hommelpit uit de middeleeuwen,
het staakveld uit de 19de eeuw en het draadveld uit de 20ste eeuw. Een
audiovisual beschrijft het ABC van
de hopteelt.
Oogst [1ste verdieping]
Deze verdieping behandelt de hopoogst. Tot eind der jaren ’50
werd hop met de hand geplukt en een volksverhuizing, richting
Poperinge, kwam op gang: de lokale bevolking verdubbelde, want
zo’n 10.000 “vrimde plokkers” zakten af naar de hopoogst die een
economische dimensie had: het plukloon diende meestal om de
kolenvoorraad voor de nakende winter aan te vullen. Het
monotone plukritme werd door een koffie- en lunchpauze
onderbroken en het geplukte gewicht bepaalde het plukloon. Het
“hommelpapfeest” sloot feestelijk de hopoogst af: spijs en drank
werden geserveerd, de boerin gekroond en het plukloon
uitbetaald.
De mechanische plukmachine veroorzaakte een industriële
revolutie in hopmiddens: de eerste prototypes waren zelfs mobiel,
maar dat werkte niet zo goed en de mobiele plukmachine werd
uiteindelijk een stationaire machine die op de hoeve staat. De
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afgesneden hopranken worden uit het veld naar de machine gevoerd, waar een pluk- en sorteersysteem de
ranken van hopbellen ontdoen. Vooral fotografie illustreert het tijdperk van de handpluk die met de
opkomst van de machine definitief naar de rubriek folklore werd verwezen. De maquette van een
plukmachine die ook op de Expo ‘58 werd tentoongesteld kan bovendien in werking gesteld worden.
Verwerking [gelijkvloers]
Dit niveau behandelt de vroegere activiteiten in het Stadsschaal-pand: hop werd er gewogen, gekeurd,
geperst en gestockeerd in afwachting van levering aan
de brouwerijwereld. De hopcontroleur – alias De Neus
– controleerde op puur zintuiglijke wijze de
vochtigheidsgraad en het lupulinegehalte van de hop
die met paard en kar op de binnenkoer werd geleverd.
De handbediende weegschaal werd in 1947 door een
mechanische weegschaal vervangen en de
weegresultaten werden sierlijk in het weegboek
neergeschreven. Gezien hop zeer licht is, maar veel
volume inneemt, worden hopbellen samengeperst in
balen tot 150 kg. Een handbediende en later
hydraulisch aangedreven pers, maar ook een
omgevormde wijnpers, leverden zowel vierkante als ronde balen. Het stadslood gold als
kwaliteitssymbool en met een sjabloon werden hopbalen van een passend etiket voorzien.
Een verzameling diploma’s en medailles door hoptelers behaald op (inter)nationale tentoonstellingen
bewijst dat Poperinge kwaliteitshop leverde. De wereldkaart situeert de belangrijkste hopcentra over de
wereld met hun overeenkomstig hopareaal. Hop wordt verhandeld in de vorm van lichtjes geperste
hopbellen, hoppellets (vermalen en tot harde korrels geperste hop) of hopextract (zwarte, stroopachtige
massa). Hop vindt niet alleen een afzet in de brouwkuip, maar ook in de medische wereld
(kruidengeneeskunde) en in de voedingsindustrie als smaakgever en bewaringselement. Hopranken
worden in de bloemisterij tot allerlei vlechtwerk verwerkt en een audiovisual bewijst dat hop meer is dan
bier alleen.
Bron tekst en foto’s: www.hopmuseum.be
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De hopduvel is het zinnebeeld van de
stormwinden die einde augustus de
hoppevelden vernielden. De hopboeren
uit de streek van Aalst-Asse hadden
schrik van deze nazomerse stormen die
hun oogst volledig konden vernielen. Om
de gunsten van de Goden af te smeken,
plaatsten de boeren strooien hopduvels in
de hopvelden. Deze duvels moesten het
slechte weer afschrikken en zo werd de
hopduvel een symbool.
De hopduvel in het Hopmuseum is een
schenking van het Hopduvelcomité uit
Asse.
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GROOT-BRABANTS GILDEFEEST
TE MEENSEL-KIEZEGEM
Op zaterdag 30 juni ging te Meensel-Kiezegem het Groot Brabants Gildefeest door. Deze jaarlijkse
traditie heeft steeds plaats bij de gilde wiens koning het jaar voordien de hoofdvogel heeft afgeschoten en
alzo de titel verwierf van Opperkoning van Brabant.
Negen koningen deden dit jaar mee: deze van Haacht, Dilbeek, Sint-Pieters-Kapelle, Neder-OverHeembeek, Halen, Bekkevoort, Schaffen, Waanrode en Herne. Sint-Brixius-Rode was wel aanwezig,
maar kon om praktische reden niet deelnemen.
Zoals de algemene vergadering in Haacht beslist had ging het feest door op één dag i.p.v. twee zoals
voorheen. Het weer zat goed en tot ieders verbazing scheen de zon en bleef ze schijnen. Wie zegde ooit
dat de vereniging het weer krijgt dat ze verdient? Zo zie je maar…
Om tien uur stipt werd de oppergaai op
de wip geplaatst door Paul Stoop,
hoofdman van Brabant. Na controle door
de schietmeester Pierrot ging de stang de
hoogte in tot 27 meter. De schieting kon
beginnen.
Eerst was de beurt aan keizer Cyriel van
Haacht voor de drie ereschoten en dan
was het Davy Ickx, vorige koning, die de
eer kreeg om drie schoten te lossen.
Indien hij hierbij de vogel naar beneden
haalde, was de koning gekend. Maar
helaas voor hem, het lukte niet zodat ook
de andere koningen hun kans kregen.
Voor de tweede keer in de geschiedenis
was er ook een dame bij: de koning van
Dilbeek is Solange De Pauw. Ook bij
haar lukte het niet en na verschillende, ei zo na rake, schoten was het uiteindelijk Rudy Willems uit
Waanrode die de oppergaai naar beneden deed tuimelen. We hadden een nieuwe koning!
Om 12.30u trok de stoet zich op gang, richting kerk,
alwaar de mis werd opgedragen door E.H. Frans Van
Aerschot. Tijdens de mis werd het ereteken voor de
nieuwe koning gezegend en overhandigd, dit onder
luid applaus van alle aanwezigen. Ons koningskoppel
geraakte danig onder de indruk. Eveneens werd de
nieuwe vlag van de Sint-Sebastiaansgilde van
Meensel gewijd.
Een speciale omhaling werd gedaan ten voordele van
het vrijetijdszorgcentrum “Het Balanske”. Een
dankwoord werd uitgesproken door de
penningmeester van deze belangrijke instelling voor
de regio.
Na de mis trok de stoet opnieuw naar de feestweide alwaar de gilde van de nieuwe koning als laatste het
terrein op kwam, dit onder luid applaus van alle gildezusters en gildebroeders en met tromgeroffel van de
trommelaars uit Dilbeek.
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Intussen had ook de organisatie ter promotie van het Hageland de weide bezet en vele tentjes opgesteld
alwaar men allerlei producten kon bewonderen, proeven en kopen, gaande van eet- en drankspecialiteiten
tot kunstwerken en ambachten. Dit alles samen bracht in Meensel heel wat volk op de been.
In de bomvolle feestzaal begon intussen het officiële gedeelte van
de koningsviering. Alle vaandels stonden rond het podium
opgesteld en het koningspaar kreeg een speciaal zitje op het
podium. Na de toespraak van Davy Ickx, die de nieuwe werking
van Brabant belichtte, was het Paul Stoop die vooral naar voor
bracht dat de eretekens moeten opgewaardeerd worden. Een
dankwoordje voor de mensen van Meensel was er uiteraard ook
bij. Iedereen weet immers dat bij zo een feest heel wat kunst- en
vliegwerk komt kijken, vooral bij de mensen achter de schermen.
Allen werden verzocht om, rechtstaande, eer te betuigen aan het
koningspaar tijdens de speciale muziek die voor hen werd
gespeeld. Een ontroerend moment waar iedereen stil bij werd. De
wisselbeker werd overhandigd door de uittredende koning Davy
Ickx en de zilveren schotel werd overhandigd door mevrouw de
burgemeester Chris Desaever-Cleuren. Ook zij sprak nog enkele
woordjes tot de aanwezigen. Een klein exemplaar van onze tinnen
wisselbeker werd overhandigd door Paul Stoop. Vervolgens
overhandigde elk koningspaar van de aanwezige gilden een geschenk aan het nieuwe Brabants
koningspaar.
Hierna volgden de leden die een bronzen, zilveren of gouden papegaai met diploma ontvingen voor
respectievelijk 25, 35 of 50 jaar lidmaatschap van hun gilde. Een bronzen papegaai werd overhandigd aan
Eddy Vanbergen van de gilde van Halen, aan Jos Van Muylders, Christiane Beck, Robert Willems en
Nelly Van Moer, allen van de gilde van Neder-over-Heembeek, en aan Alice Jacobs, Guillaume
d’Arschot Schoonhoven en Caroline d’Arschot-Boel van de gilde van Waanrode. Zilveren papegaaien
waren er voor Remi Cammaert, Leopold Dierickx en Michel Decat, allen van de gilde van Herne. Albert
Dehaen van de gilde van Herne, Josée Van Lint van de gilde van Sint-Brixius-Rode en Pierre Poelaert
van de gilde van Sint-Pieters-Kapelle zijn reeds sinds 1962 lid van hun gilde en kregen een gouden
papegaai overhandigd. Zij werden getrakteerd door de Hoofdschuttersgilde van Brabant en de bedoeling
is om dit in de toekomst nog meer feestelijk te laten gebeuren. Deze mensen hebben immers allemaal hun
verdiensten in het gildeleven.
De gilde van Haacht bracht traditioneel haar gesmaakte gildedansen en rond 16.30u werden de medailles
en bekers van de winnende ploegen en de eventuele winnaars van het Brabants kampioenschap uitgereikt.
Tussenin speelde een uitstekende DJ aangepaste muziek zodat de sfeer in de zaal en ook erbuiten prima
was. Op zeker ogenblik kon er geen mens meer in of uit. Iedereen wou daar zijn. Ook de vele bezoekers
van de activiteiten buiten kwamen in de zaal een kijkje nemen.
Rond 18u werd het feest officieel afgeblazen met de traditionele polonaise zodat zij die van ver kwamen,
(eventueel) tijdig naar huis konden terugkeren. Elke gilde kreeg nog een herinneringsgeschenk als
afscheid, maar of ze dan onmiddellijk naar huis zijn gegaan, wordt sterk betwijfeld.
De mensen van Meensel hebben dit prachtig gedaan en verdienen een dikke proficiat. Tot volgend jaar in
Waanrode.
Paul Stoop
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HET GILDEJUWEEL 2012 TE ANTWERPEN
Na verschillende vergaderingen met mensen van ‘t Stad,
eedvergaderingen en brainstormen, komt ons gildejuweel er aan
met rasse schreden. De laatste afspraken worden nogmaals
nagekeken, heeft iedereen een uitnodiging gekregen? Zowel per
e-mail als met de post? Heeft elke gilde geantwoord? Met of
zonder leesbevestiging? Iedereen weet zijn taak nog? Zijn we er
klaar voor?
Zondagochtend 5 augustus: onze vaste ploeg blaast verzamelen
op de Grote Markt omstreeks 8 uur. Wakker, fris en vol goede
moed om er weer iets moois van te maken, veranderen we
Brabo’s thuis in schietstanden voor handboog, kruisboog 6 en
20 m en luchtkarabijn. Nieuwe nadarafsluitingen, in fel rood,
bakenen alles mooi af, de tentjes, stoelen en tafels op de juiste
plaats, alles af- en nagemeten. De eerste zweetdruppels worden
gedroogd en ‘t is nog maar 9 uur.
Op naar het verdiep in den Bengel, waar de eerste zuchten van
de dag worden opgetekend: miljaar, ik zweet nu al en ik heb
mijn palure maar juist aan. Waar is mijn vest? En mijn kousen?
Knoopt iemand mijn hemd? Ligt mijn kraag goed? De eersten
gaan al op weg naar St.-Andries, om de genodigden op te vangen en plaatsen toe te wijzen. Ik vang onze
fotografe uit Brussel op, die zal proberen om de ganse dag in ons spoor mee te lopen om, met het oog van
een buitenstaander, de geest van het gildejuweel
vast te leggen op de gevoelige plaat. Zij is
Franstalig, dus ik zal het moeten kunnen vandaag.
Onderweg naar de kerk, in de Hoogstraat, worden
we al bewonderd en met verwonderde blikken
gekeurd en nagestaard door menig toerist en
sinjoor. We ontmoeten de eerste buitenlandse
gildebroeders, uitbundig: weer een jaar voorbij,
hoe is het? De eerste foto’s worden gemaakt,
hopelijk het begin van een mooie reportage.
Een volle kerk, mijnheer pastoor zal in zijn nopjes
zijn. Stipt om 10.30u zet de stoet aan, vanuit de
sacristie, trommel en vlag voorop, voortschrijdend
zoals het past. Eens aan de middenbeuk, nemen de
muzikanten van Kapelle-op-den-Bos over en
zorgen voor sprankelende muziek, wat zij gans de
mis zullen blijven doen. Onze interim-trommelaar
en alferis kwijten zich perfect van hun taak, en zo
krijgen onze koningen, Patrick en Jan, hun breuk
omgehangen door mijnheer pastoor, begeleid door
ceremoniemeester Dirk. De beide pages blijven
ook even staan naast de koningen, wat prachtige
beelden oplevert voor filmers en fotografen. Zeker
wanneer de beide koningen overvendeld worden
en fier als een gieter familie en vrienden groeten. De verschillende vlaggen en vaandels vormen een zeer
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kleurige omkadering van dit ganse gebeuren,
waarvoor dank aan al onze gildebroeders uit binnenen buitenland. Onder goedkeurende blikken keren
we terug naar de sacristie, waar we nog een erehaag
vormen voor kerkheren en mijnheer pastoor met
zijn gevolg. Met een dankwoord en wensen voor
nog een aangename en plezante dag als laatste
woord, nemen we weer afscheid van mijnheer
Mannaerts en de St.-Andrieskerk.
De Grote Witte Arend is weer de plaats om de
innerlijke mens te versterken met een lekkere
maaltijd: brood, kaas, vlees, eieren met spek, warm
varkensvlees en thee of koffie en een glaasje
fruitsap. Nog even genieten van de rust, want dat zal de eerste uren niet meer kunnen.
Voor de eerste maal gaan we van start met de optocht op de Vrijdagse Markt, vertrekuur 13.45u, en jawel,
iedereen heeft de boodschap ontvangen van de andere vertrekplaats. Onder begeleiding van de Antwerpse
Stadstrommelaars stappen we richting Grote Markt, waar een stralende zon ons opwacht om de
wedstrijden aan te vangen en waar de gildebroeders van Mechelen, met hun lontroer en het nodige lawaai,
de gilden op de Markt verwelkomen.
Aangezien we geen tijd te verliezen hebben,
worden de wedstrijden 20 m direct aangevat, zodat
onze confreers klaar zijn om alles en iedereen bij
te staan, pijlen te trekken, de 6 m-stand te
bemannen, een pintje te halen voor de dorstigen
onder ons en vrienden te begroeten die we weer
lang niet gezien hebben. De zon laat ons niet in de
steek tot het einde van de dag en zo kunnen we om
17.45u naar het stadhuis, voor hopelijk mooie
foto’s. Schepen van sport Ludo Van Campenhout
is weer bereid gevonden om de prijzen te
overhandigen aan de winnaars en hij kwijt zich
zoals steeds goed van zijn taak. Met een heel
hartelijk applaus van alle toehoorders, dank ik onze kapitein voor al het werk dat zij de voorbije maanden
gedaan heeft, om van dit gildejuweel te maken wat het nu is. Aangenaam verrast en ontroerd, wordt ze
omringd door onze confreers van het winnende viertal.
Met een glas in de hand en een stevige Horrido, nemen we weer afscheid van gildebroeders en
gildezusters. Bedankt en tot volgend jaar.
Confreers, allemaal bedankt voor jullie inzet, van de eerste tot de laatste.
Jan Moortgat, deken.
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VOGELSCHIETEN 2012 TE KAULILLE
De Koninklijke Sint-Jorisgilde uit Kaulille bestaat meer dan vier en een halve eeuw. Ze heeft als motto:
“De schutterij: al 458 jaar met hart en ziel in het dorp”.
Traditioneel wordt op de laatste zondag van augustus de jaarlijkse vogelschieting gehouden. Die
schuttershoogdag begint in de parochiekerk met de Sint-Jorismis, een eucharistieviering voor de levende
en overleden gildebroeders. Onder begeleiding van tamboers wordt de versierde vogel de kerk
binnengedragen. Voor de gelegenheid worden de oude gildetrommels gebruikt. Die zijn versierd met
symbolen die verwijzen naar het verleden van de schutterij. Na de mis trekt de gilde naar het huis van de
koning. Die trakteert de gildebroeders bij de afsluiting van zijn jaar als koning. Dan gaat het naar de
schuttenkamer voor het gezamenlijke gildemaal. In de namiddag trekt de schutterij door het dorp om de
inwoners uit te nodigen voor de vogelschieting. Bij de terugkomst aan de schuttenkamer marcheert de
schutterij driemaal rond de schietboom. Op die manier controleren de gildebroeders niet alleen de goede
staat van de paal, ze vragen ook de bescherming van hun patroonheilige Sint-Joris tijdens het schieten.
Aan dit oud gebruik hecht de schutterij veel waarde. In een niet zo ver verleden werd dat een keer
nagelaten en... bij het oprichten van de vogel brak de staak! Ei zo na werden enkele gildebroeders het
slachtoffer. Een andere traditie is dat de nieuwe leden onder de vlag gedraaid worden. Dat blijft het meest
aangrijpende moment voor de nieuwe gildebroeders. Na een proefjaar als gildebroeder of -zuster worden
ze “onder de vlag gedraaid”. Zittend op één knie drukken ze hun gehoorzaamheid en trouw aan de gilde
uit. De vaandrig zwaait de gildevlag over hun hoofden. Die handeling symboliseert de vleugels van de
gilde waaronder de leden in bescherming worden genomen. Daarna wordt de koning van het voorbije jaar
ontdaan van het zilver en
van zijn attributen. Rond
16 uur begint dan het
schieten op de houten
vogel. De mannelijke
leden die ouder zijn dan
18 jaar, mogen mee
schieten. Ze halen
daarvoor een
volgnummer af bij de
dekens. De
schietvolgorde wordt
strikt nageleefd en de
uittredende koning heeft
altijd het nummer één.
Na de ereschoten door de
geestelijke en wereldlijke
overheden barst de strijd
De nieuwe koning met zijn gevolg
om de koningstitel los.
De houten vogel is
gemaakt van gelijmd hout en er wordt geschoten met geweren van kaliber 12. De munitie wordt door de
buksmeester zelf gemaakt. Wie het laatste stukje van de vogel naar beneden doet tuimelen, is de nieuwe
koning. Hij wordt overladen met gelukwensen en krijgt het schitterende koningszilver omgehangen. De
Sint-Jorisgilde heeft een alleenstaande koning, maar op de dag van het vogelschieten mag de nieuwe
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koning toch een koningin kiezen. Zij blijft echter maar in functie tot bij zonsondergang. De nieuwe
koning van de Koninklijke Schutterij Sint-Joris Kaulille is Giel Eerdekens. Hoewel Giel al meer dan 50
jaar lid is van de schutterij, kreeg hij de smaak van het schieten pas enkele jaren geleden te pakken.
Aanvankelijk was hij jarenlang vendelier. Hij komt steevast met de fiets naar de bondsfeesten en het
OLS. Giel is een geboren en getogen Kaulillenaar. Hij was lange tijd leraar aan de Technische School in
Bree. Zijn vakkennis als houtbewerker komt
nog steeds van pas bij het maken van de
vogel. Die haalde hij nu voor de eerste keer
zelf naar beneden.
Sinds enkele jaren wordt op de dag van het
vogelschieten ook een “dorpsvogelschieting”
gehouden. De wapens, de munitie en de
houten vogel zijn identiek aan die van de
schutterij. Deze schieting staat open voor de
vrouwelijke leden van de gilde en voor alle
inwoners van Kaulille. Ze is intussen
uitgegroeid tot een waar dorpsevenement. De
dorpskoning van dit jaar werd na meer dan
300 schoten Jan Creemers, vroegere
buksmeester van Sint-Joris. De titel bij de
jeugd ging voor de tweede keer op rij naar
Kevin Dingenen, lid van de drumband van de
Sint-Jorisgilde. Ondanks het slechte weer
werd het toch een warme schutttersdag.
Tijdens een korte plechtigheid werden
verdienstelijke leden in de bloemetjes gezet:
Leo Bloemen en Louis Clijsters voor 60 jaar
lidmaatschap, Christ Rijnkens, Mia Franssen,
Gilbert Croonen, Filip Vanbussel, Leo Bas,
De dorpskoning presenteert de dorpsvogel
Paul Groenen en André Groenen voor telkens
25 jaar lidmaatschap van de gilde. De eretekens werden overhandigd door de burgemeester Jos Claesens
en de schepenen Mia Croonen en Nicole Ketelbuters.
Tekst: Pierre Vanbussel en Toon Verlaak
Foto’s: Mia Royakkers
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32ste KAMPIOENSCHAP VAN STENE - STAANDE WIP
Op dinsdag 24 juli organiseerde de Koninklijke Handboogmaatschappij Willem Tell Oostende voor de
32ste maal het Kampioenschap van Stene (staande wipschieten). Tevens is sedert enkele jaren aan deze
wedstrijd ook de Grote Prijs Archery Dynamics gekoppeld.
Zestig schutters boden zich aan op de schietstand in het sportpark De Schorre en onder een stralende zon
werd om 13.30 uur het Beschrijf aangevat. Na het Beschrijf werden de 3 reglementaire ronden op de blok
geschoten en slechts 4 schutters (Diego Van Morrelgem uit Zedelgem, Stijn Deklerck uit Lendelede,
Fernand Lesaffre van Willem Tell Oostende en Gregory Vanmeirhaeghe uit Middelkerke) slaagden er in
de hoofdvogel af te schieten. Er diende dus gekampt te worden om de winnaar te kennen. In de 2de
kampronde slaagde Stijn Deklerck uit Lendelede er als eerste en enige in om de hoofdvogel neer te halen
en de 32ste Kampioen van Stene was meteen gekend.
Norbert Valcke

V.l.n.r.: Peter Bouttelisier, sponsor van de Grote Prijs Archery Dynamics; Norbert Valcke, hoofdman Willem Tell
Oostende; Noël Vantyghem, secretaris; Stijn Deklerck, Kampioen van Stene; Noël Vandecasteele, schatbewaarder;
Nancy Bourgoignie, schepen van Sport en Alain Rondelez uit Diksmuide, winnaar van de speciale Prijs van de
Hoofdman.
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KONINGSCHIETEN EN INWIJDING NIEUW VAANDEL
KON. SCHUTTERIJ ST.-DIONYSIUS OPOETEREN
Op Hemelvaartsdag, 17 mei 2012, vond te
Opoeteren het jaarlijks koningsschieten van de
schutterij St.-Dionysius plaats. Na een optocht
door het centrum werd de koning 2011 Maurice
Peeters aan zijn woning afgehaald en naar de
sjöttekamer gebracht. Na de openingsschoten
en het neerschieten van de zak met snoep was
het de beurt aan de mannelijke schutters, de
dorpsbewoners en de jeugd om de 3 vogels naar
beneden te schieten. Na een 2 uur durende strijd
lukte het Lars Bosmans om als eerste de vogel
van de jeugd naar beneden te schieten. Hij werd
even later gevolgd door Robin Cuppens, die 19
jaar na zijn vader Danny, de vogel voor de
dorpsbewoners naar beneden haalde en een jaar
de titel van dorpskoning mag dragen. De vogel
van de schutters was taaier en maakte allerlei
capriolen. Toch lukte het Domenique Jacobs
om met een welgemikt schot zich tot koning
2012 te schieten. De nieuwe koning koos zijn
echtgenote Hilde Tielen als nieuwe koningin.
Na de felicitaties en huldiging werd afscheid
genomen van het oude vaandel en het nieuwe
vaandel en de schutters werden door pastoor
Vissers plechtig ingezegend. De koning
trakteerde de schutters en toeschouwers nog
met een gratis ton bier. De sjötte-DJ’s Bart en
Jorg brachten de sfeer erin zodat er nog veel van links naar
rechts en van achter naar veur gesjonkeld werd.
Leon Moors
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MEIBOOMPLANTING TE OPOETEREN
Om de oude gebruiken en het schoons van hun voorouders in ere te herstellen en tevens als dank voor een
vruchtbaar OLS in 2008 plantten de schutters van de Koninklijke Schutterij St.-Dionysius hun eerste
meiboom op 30 april 2009.
Op het Kerkplein van Opoeteren werd dit jaar op maandagavond 30 april voor de 4de keer de meiboom
geplaatst. Onder het toeziend oog van het talrijk opgekomen publiek werd de 22 meter lange den met
houten stutten op traditionele wijze door de schutters en enkele helpende handen recht geduwd.
Ondertussen werd de catering verzorgd door de dames van de KVLV en de schutterij. DJ Jorg verzorgde
de muzikale omlijsting. De organisatie kon dit jaar ook rekenen op de logistieke steun van het bestuur van
de Landelijke Gilde.
Leon Moors
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KONINGSCHIETING GEWEST DIEST
Op zondag 9 september hielden de gilden van het gewest Diest hun jaarlijkse koningsschieting.
Om hieraan te kunnen deelnemen, moest iedere schutter minstens aan 3 van de 6 voorafgaande
zomerschietingen op staande wip hebben deelgenomen. Een 50-tal schutters voldeden aan deze
voorwaarden en iedereen keek uit naar de prestaties van de uittredende koning Rudy Willems.
Rudy had reeds 2 opeenvolgende jaren de koningstitel behaald en maakte kans om keizer van het gewest
te worden.
Hij kreeg 2 schoten voorop maar faalde. Vervolgens kwamen al de gildes aan bod en de volgorde werd
bepaald door lottrekking. De wind
maakte het de schutters niet
gemakkelijk en weinig pijlen
kwamen dan ook echt dicht bij de
hoofdvogel. In de zevende ronde
echter wist Rudy dan toch zelf de
oppergaai neer te halen. Achter
hem slaagde niemand nog de
vogel neer te halen en dus werd
Rudy voor de derde maal terecht
koning van het gewest Diest en
mag hij voortaan als Keizer van
het Gewest Diest door het leven
gaan.
Hij is nu de tweede schutter van
het gewest die de titel van keizer
ontvangt. Gildebroeder Fernand
Coekaerts deed hem dit een viertal jaren geleden voor.
Tegelijkertijd werd er ook voor prins, prinses, jeugdprins en jeugdprinses geschoten. Cauberghs Kato
werd prinses, Rasschaert Bart werd de nieuwe prins, Smeulders Ilias werd jeugdprins en Daniels Kelcy
werd de nieuwe jeugdprinses.
Ook voor degenen die nooit op staande wip schieten werd een nevenwedstrijd ingericht op liggende wip.
Hier ging de titel bij de dames naar Joris Karin en bij de heren bleek Mineur Eugeen de sterkste. Aan
allen nog een hartelijk proficiat.
Willy WILLEMS, hoofdman Gewest Diest
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3-JAARLIJKSE KONINGSCHIETING EN KASTEELFEESTEN
VAN DE KONINKLIJKE SIN-SEBASTIAANSGILDE
WAANRODE
Op 15 augustus hield de Sint-Sebastiaansgilde van Waanrode haar 3-jaarlijkse koningsschieting in het
prachtige kasteelpark van haar hoofdman, graaf Guillaume d’Arschot.
De koningsschieting gebeurt met gewone handboog op een voor de gelegenheid opgestelde staande wip.
Na een drietal dagen drukke voorbereidingen, tenten plaatsen, wip zetten, tafels, stoelen en parasols
zetten, tapinstallaties installeren enz... keek iedereen uit naar de lang verwachte dag.
’s Morgens was iedereen al paraat en om 11.00 uur konden wij starten met de traditionele misviering op
de pui van het kasteel onder een stralende en voor sommigen al te felle zonneschijn. Onze proost en
gildebroeder Jan ging de viering voor en het plaatselijke Sint-Bartholomeuskoor zorgde voor de stemmige
opluistering. Een
honderdvijftigtal mensen
had er aan gehouden de
misviering samen met onze
gilde te beleven.
Na de mis kon iedereen
aanschuiven aan een
overheerlijke BBQ en mede
dank zij de uitzonderlijke
warmte hadden de mensen
achter de tapkast reeds vlug
hun handen meer dan vol.
Omstreeks 14.00 uur deed
de gilde haar intrede
begeleid door de
Koninklijke Fanfare
“Deugd en Vreugd“ uit
Waanrode. De kapitein hield een korte toespraak en stelde zijn gilde voor aan het ondertussen sterk
aangegroeide publiek. Hij dankte de
aftredende koning en tevens hoofdman
graaf Guillaume d’Arschot.
Vervolgens werd de koningsbreuk
afgedaan en werd er een bloemetje
overhandigd aan zijn echtgenote
gravin Caroline d’Arschot. Het
reglement werd voorgelezen en de
schutters togen naar de staande wip,
voorafgegaan door de vaandeldrager
en drie jeugdige trommelaars.
De uittredende koning kreeg 2 schoten
voorop en met zijn derde opende hij de
ronde voor alle deelnemers. Dan was
het de beurt aan de prins en nadien aan
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de anderen in volgorde van
aansluiting bij de gilde.
Na een paar schoten van vooral
Willy Willems, Jozef Bullens en Bart
Smeulders, die op een haar na de
hoofdvogel misten, schoot ons
gildelid Dany Bruggeman in de 16de
ronde de hoofdvogel naar beneden.
Dany, nog maar een paar maanden
lid bij onze gilde, was dan ook in de
zevende hemel met zijn prachtige
prestatie en mocht langs alle kanten
de welverdiende felicitaties
ontvangen.
De strijd werd verder gezet en in de 19de ronde haalde Willy Frickx de linkergaai naar beneden en werd
zo de nieuwe prins. Ook Willy was uitermate tevreden met zijn titel, vooral omdat hij wegens medische
redenen een tijdje noodgedwongen afwezig moest blijven op de schietingen.
De gilde had ook gezorgd voor allerlei nevenactiviteiten. Zo kon men deelnemen aan een begeleide
wandeling doorheen het
kasteelpark, kon men een dertigtal
roofvogels aanschouwen en kijken
naar hun kunsten onder het
waakzaam oog van leden van de
vereniging ARDANWEN en kon
men zelf een pijltje schieten op
liggende wip terwijl de fanfare het
geheel muzikaal opluisterde,
afgewisseld door het orkest “The
Yellow Moons”.
Ondertussen deden de schutters
gewoon verder voor het behalen van de troostprijs. Was het de warmte of waren het de drankjes die voor
voldoende afkoeling moesten zorgen, wie weet…, maar het duurde tot in de 43ste ronde voordat Jorik
Cauberghs de rechtergaai naar beneden deed tuimelen en hiervoor beloond werd met de ereprijs of eerder
de troostprijs.
Dan werd er overgegaan tot de
huldiging. De hoofdman kleedde de
nieuwe koning Dany Bruggeman met
de gildebreuk, een juweeltje met als
oudste stuk een zilveren plaket
daterend van vóór 1600 en een
borstplaat eveneens uit die periode.
Vervolgens mocht hij van de
hoofdman een prachtige trofee
ontvangen, kreeg hij van de
burgemeester de beker van de
gemeente, van de schepen van sport
de prijs van de provincie Brabant. De
voorzitter van de Federatie van
25

Vlaamse Historische Schuttersgilden en tevens opperhoofdman van de Hoofdschuttersgilde van Brabant,
Paul Stoop, mocht hem een gebeeldhouwde boogschutter, gemaakt door een plaatselijke kunstenaar,
overhandigen. Dus onmiddellijk een goedgevulde trofeeënkast.
De prins Willy Frickx kreeg eveneens een beker van de hoofdman en een beker van de gemeente werd
hem overhandigd door de OCMW-voorzitster. Jorik Cauberghs kreeg van de schenkster Marie-Louise
Crispeyn een prachtige tinnen beker en van de burgemeester eveneens nog een beker van de gemeente.
Een achthondertal supporters en sympathisanten woonden deze kasteelfeesten bij en genoten nog tot in de
late uurtjes van de prachtige omgeving en de gezellige sfeer.
Graag willen wij nogmaals iedereen danken voor hun aanwezigheid en hun steun en hierbij wil ik ook alle
aanwezige gildebroeders en gildezusters betrekken, niet alleen vanuit het gewest Diest, maar ook deze
van Mechelen, Dilbeek, Neder-Over-Heembeek en anderen.
Tot bij de volgende editie.
Willy Willems, kapitein/griffier
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10de KONING IN DILBEEK IS EEN DAME
Voor de tiende maal in haar heropgericht bestaan werd bij de gilde van Dilbeek de koningsschieting
gehouden. Dit gebeurt traditioneel op de zaterdag voor Pinksteren.
Nadat de gildeleden driemaal rond de wip zijn gegaan, werd de koningsbreuk afgenomen en aan een
boomtak gehangen, tot wanneer een nieuwe koning is gekend.
De vorige koning, Jeroen Stoop, mocht dan driemaal schieten om zijn titel te verdedigen. Wanneer hij
hierbij de oppergaai naar beneden haalde, was hij opnieuw koning en konden de anderen hun boog
afspannen.
Jammer, maar Jeroen heeft het niet gehaald, zodat de schieting kon beginnen.
Onze schietmeester, Guido Schoonjans, liet van elke gildebroeder of -zuster, een pijl achter zijn rug
vallen. Dit was meteen de volgorde van schieten, die ook van toepassing is op de wekelijkse schietingen.
Tweeëntwintig volwassenen namen deel aan de koningsschieting en vijf jongeren betwistten de titel van
prins.
Kris Collignon werd de nieuwe prins.
Na enkele schoten, die er dicht bij waren,
verslapte de aandacht naargelang de tijd
verstreek. Een borreltje, een pintje, een stuk taart:
het hielp niet meteen.
Toen iedereen al vreesde dat we zondagmorgen
verder zouden moeten schieten, was het
plotseling prijs: Solange De Pauw trof met een
welgemikt schot raak. Zij is de eerste vrouwelijke
koning bij de Sint-Sebastiaansgilde van Dilbeek,
en dit in ons jubileumjaar!
Solange is ook al tweemaal koningin van Brabant
geweest. Een dametje met pit in de boog. Een
lekkere fles champagne bekroonde dit schot. Zij
kreeg de koningsbreuk omgehangen en de
officiële foto’s werden gemaakt.
Wij wensen onze nieuwe koning veel plezier met
haar titel. Een titel waar ze fier mag op zijn.
Paul Stoop
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KONINGSSCHIETING TE HAACHT
Op Hemelvaartdag had bij de gilde van Haacht de driejaarlijkse koningsschieting
plaats. Zoals op vele andere plaatsen gaat ook hier het koningsschieten gepaard met
traditionele geplogenheden. Zo wordt er drie maal rond de wip gestapt alvorens de
vogel op de stang wordt geplaatst. Speciaal bij de Haachtse gilde is wel dat er
geschoten wordt op een houten blok in de vorm van een vogel, die 5 cm breed en 15
cm lang is, versierd met een koningspluim van 90 cm. De vogel staat op een ijzeren
stang die gespleten is en waarvan de uiteinden worden omgeplooid. Bij elk raak
schot schuift de houten vogel een beetje naar omhoog en er moet dus meerdere
malen op de vogel worden geschoten alvorens hij naar beneden tuimelt.
Het is de uittredende koning die
bepaalt hoe straf de vogel wordt
bevestigd en hoe ver de
gespleten stang wordt
omgeplooid. Opdat de andere
gildebroeders dit niet zouden
zien, gebeurt dit onder de
plooien van de gildevlag. Alleen
de ouderman is getuige van dit
ritueel en staat de uittredende koning bij met raad en
daad. Daarna gaat de staande wip omhoog en kan de
schieting beginnen. De pastoor en de burgemeester
mogen elk 3 ereschoten doen en dan wordt de koning
en koningin ontdaan van de gildebreuk en de
koninginnemantel, die aan de wip worden gehangen. De koning mag dan zijn laatste voorrecht uitoefenen
en drie schoten doen naar de koningsvogel. Daarna volgen de gildebroeders in volgorde dat zij in de gilde
zijn ingetreden.
Na vele rake schoten was het uiteindelijk Christophe Joye die het fatale
schot plaatste en de vogel naar beneden deed tuimelen. Na de erewijn,
een korte plechtigheid in de kerk, werd er nog gevierd tot in de late
uurtjes en menig pintje soldaat gemaakt.
Koninginneschieting
Een ander gebruik dat eigen is aan de Haachtse gilde is de
koninginneschieting. Dit is geen schieting voor de titel van koningin
zoals het woord zou doen vermoeden. De vrouw van de koning is
koningin. Aangezien de huidige koning niet gehuwd is, was het moeder
Carine die de eer van koningin waarnam. Enkele weken na de
koningsschieting nodigde zij haar gildezusters uit voor een gezellig
samenzijn. Er werd geschoten op de liggende wip en de koningin had een
aantal prijzen voorzien voor de beste schutsters. De gildebroeders zijn
niet welkom die dag, dus hadden zij maar gezorgd voor een alternatieve
bezigheid: zij zijn gaan minigolfen en hebben zich ook goed geamuseerd.
’s Avonds, als er aangeschoven wordt aan een lekkere koffietafel, waren
zij toch van de partij.
François Van Noten
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FILIP HUYGHEBAERT, SIRE STAANDE WIP GROOTOOSTENDE
Reeds voor de elfde maal kwamen op woensdag 16 mei 2012, traditioneel daags vóór O.-L.-H.Hemelvaart, de schutters van de twee Oostendse handbooggilden, nl. het Koninklijk Hoofdgild SintSebastiaan en de Koninklijke Handboogmaatschappij Willem Tell, bijeen om de titel van Sire staande wip
van Groot-Oostende te betwisten.
Deze wedstrijd voor de Oostendse handboogschutters werd in 2002 in het leven geroepen ter gelegenheid
van het 700-jarig bestaan van de Sint-Sebastiaansgilde en wordt sedertdien ieder jaar beurtelings door één
van de twee maatschappijen georganiseerd. Dit jaar berustte de organisatie bij de confraters van SintSebastiaan.
In totaal tekenden 28 schutters present: 13 leden van de Sint-Sebastiaansgilde en 15 schutters van Willem
Tell.
In de vierde ronde slaagde Willem Tell-schutter Filip Huyghebaert er als enige in de sirevogel vol te
treffen en was de nieuwe sire staande wip van Groot-Oostende gekend.
De avond werd afgesloten met een beschrijfschieting en de aanwezigen konden genieten van een zeer
gewaardeerde schotel gebraiseerde ham met groentjes en kroketten.
Er werd alvast afspraak gemaakt voor volgend jaar op het terrein van Willem Tell in het sportpark De
Schorre.
Norbert Valcke

V.l.n.r.: Norbert Valcke, hoofdman Willem Tell; Filip Huyghebaert (Willem Tell), Sire GrootOostende; Georges Dierickx (St.Sebastiaan) uittredende Sire Groot-Oostende en Marc Vandepoele,
hoofdman St.-Sebastiaan
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NIEUWE SIRE EN BALJUW BIJ K.H.M. WILLEM TELL
OOSTENDE
Naar aloude traditie vond bij de Koninklijke Handboogmaatschappij Willem Tell op Hemelvaartsdag de
sireschieting op staande wip plaats. De staande wip van Willem Tell bevindt zich op sportpark De
Schorre. Schatbewaarder Noël Vandecasteele slaagde er met zijn eerste schot reeds in om de sirevogel af
te schieten en tijdens de daaropvolgende 3 traditionele ronden slaagde niemand er nog in hem dit na te
doen. De nieuwe Sire was gekend. Tijdens het daaropvolgend beschrijf was het Virginie Masselis die als
eerste een hoogvogel neerhaalde en overeenkomstig het reglement werd zij dus de nieuwe baljuw. Na de
viering van de nieuwe Sire en de baljuw mocht Franky De Block in zijn functie van provincieraadslid een
medaille overhandigen aan hoofdman Norbert Valcke omwille van 15 jaar inzet voor de schuttersclub.
Norbert Valcke

V.l.n.r.: Hoofdman Norbert Valcke, deken en erevoorzitter Daniel Bouttelisier, secretaris Noël
Vantyghem, schatbewaarder en sire Noël Vandecasteele, hofmeester Guy Leempoels, baljuw Virginie
Masselis, ondervoorzitter Laurent Schouteeten en provincieraadslid Franky De Block. (Foto BVO)
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KAMPIOENSCHAP VAN BELGIE TRIARC
Op zaterdag 7 juli ging te Melsele het jaarlijkse kampioenschap van België TRIARC door. Deze triatlon
boogschieten bestaat uit doelschieten, schieten op liggende perse en schieten op staande perse.
12 Bredense boogschutters namen hieraan deel en behaalden volgende uitslagen:
Categorie jeugd: Jordy Jacobs: 4de en Alex Carlier: 5de plaats
Categorie recurveboog heren: Jonathan Vandenbogaerde: 3de plaats
Categorie: recurveboog dames: Anita Poppe: 1ste plaats en Belgisch kampioen
Categorie blankboog heren: Gerard Plaetinck: 1ste plaats en Belgisch kampioen
Gerard Plaetinck

31

VERDIENSTELIJKE LEDEN BIJ DE SCHUTTERIJ VAN
ROTEM
Tijdens de jaarlijkse feestavond van de Koninklijke Schutterij St.-Monulphus en Gondulphus
Rotem werden twee verdienstelijke leden in de bloemetjes gezet: Jaak Gijsels en Mathieu
Dautzenberg werden onderscheiden voor hun 60-jarig lidmaatschap.
Jaak Gijsels doorliep zowat alle rangen van de schutterij. Hij debuteerde als
trommelaar in 1951 en maakte gedurende veertig jaar deel uit van het trommelkorps.
Sinds 1975 is hij secretaris-schatbewaarder. Na het volgen van de commandantencursus
voerde hij enige tijd het bevel over de schutterij, om in 2001 tamboer-majoor te
worden.
Mathieu Dautzenberg, die andere rots in de branding, is reeds tientallen jaren bestuurslid.
Jarenlang sloeg hij de bas in het trommelkorps, werd clubkampioen in 1979 en koning in
1997.
Beiden schutters mochten uit handen van voorzitter Josette Philtjens en schepen van de stad
Dilsen-Stokkem, Jos Opdenakker, een mooi aandenken in ontvangst nemen.
De beide jubilarissen maakten het goede voornemen om de schutterij nog vele jaren trouw te
blijven.
Leon Goyens
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HET SPROOKJE VAN DE GILDE ZONDER LOKAAL !
"Verzinsel" n.a.v. de opening van het nieuw gildelokaal van de gilde van Bredene door deken Marc
Blomme
A
Er was eens een gilde
op Bredense grond,
en een schutter die wilde
dat ze ooit weer ontstond.
B
Wat ik hier nu mag uitleggen
is historisch en waar.
Ook die schutter kan ’t zeggen,
’t is natuurlijk … Gerard!
C
Die gilde uit het verleden
hier ooit eens gesticht,
werd 15 jaar geleden
door een kwartet heropgericht.
D
Gerard werd er Hoofdman,
Anita, Griffier,
Marc, Ondervoorzitter
en Laurette werd Bankier.
E
Zij startten met het schieten
in Vandenbogaerdes zagerij.
Je kon van de houtgeur genieten
en ’t stof… kreeg j’erbij.
F
Men bleef er vijf jaren
vol leute en plezier.
Bankier Laurette begon toen al te sparen
voor een toekomstig kwartier.
G
De gilde kon daar niet blijven
want Vandenbogaerde breidde uit.
Zonder te zagen of te kijven
werd de verhuis ingeluid.
H
Op het Horizondomein
vlakbij de visserskapel,
kregen w’een zaal met een plein,
’t was er heel wonderwel!
I
We knapten ’t zelf op
met alles d’r op en d’r aan…

Na vijf jaren kregen w’een klop
toen we weer weg moesten gaan.
J
Door gebrek aan meer slaapplaats
moest de gilde daar vertrekken.
De gemeente schonk een verblijfplaats,
met een plafond vol met… lekken!
K
Die ex-gemeentelijke werkplaatsen,
werden met dank en open armen ingenomen.
Want na drie keer verhuizen
had de gilde toch weer een onderkomen.
L
’t Was een voorlopig verblijf
om de gilde te depanneren.
Toen startte de Hoofdman zijn geschrijf
en begon dossiers te bestuderen.
M
Staâapels documenten heeft hij ingekeken,
altijd op zoek naar een gepast stukje grond.
hij kende geen rust in geen dagen, geen
weken…
tot hij uiteind’lijk hier deze plek vond.
N
In het bestuur werd toen besloten
voor een groot en grandioos plan.
Het akkoord werd met een glaasje
overgoten…
Ja we doen het, yes we can!
O
Een lijvig dossier werd opgesteld,
met bouwaanvraag en architect.
Elk detail werd er vermeld,
Griffier Anita heeft staâapels brieven
uitgetikt.
P
Toen begon Marc als een hamster te vergaren
in elke hoek van Vandenbogaerdes atelier.
Planken en latten mocht hij sparen,
elk bruikbaar restje grabbelde hij mee .
Q
Het werd de bron voor de bekisting,
de basis voor het fundament,
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de sterke, stevige fundering
uit hout, keien, zand en veel cement.
R
Afgedankte ramen en deuren
werden door Marc gerepareerd.
Met afbijten en kleuren
zijn z’als nieuw geïnstalleerd!
S
Meer dan een jaar was Marc zo aan ’t sparen
elk stukje afval werd door hem eerst gekeurd.
Zo kon hij veel bruikbaars vergaren,
pas na Marc, kreeg de container z’n beurt.
T
De grote financiële klus
werd hierdoor heel wat verlicht…
Al kom ik straks ook met mijn bus
na ’t einde hier van dit gedicht.
U
Vrijwilligers kwamen toen op de proppen
met veel soorten alaam.
Ze waren bijna niet te stoppen
en werkten heel graag saam.
V
Van bij de start werd er geen tijd verloren,
ploegjes werden gevormd door Marc.
Men ging aan ’t delven en aan ’t boren,
de Hoofdman bestuurde zelfs de clarck!
W
Door de inzet van zovelen
werd dit lokaal gans ingericht.
De een zorgde voor ’t water,
de ander voor het licht.

X
Men werkte met de hamer,
met zaag en tang en met de kwast.
Men schuurde en plamuurde,
er werd door Eric zelfs gelast!
Y
Na maanden werk en overleggen,
na veel geschrijf en veel gebel,
durven we heel terecht zeggen,
dit was hier toch geen bagatel!
Z
Dankzij vele handen
klaarden we samen deze klus.
Het smeedde hechte vriendenbanden…
En nu wacht hier … de baljuwbus!

Uit de dichtbundel: ”Het ABC van SintSebastiaan!”
Marc Blomme, 2 september 2012

34

VOLWAARDIGE VERZEKERING1
GEEN ADMINISTRATIE
GEEF HET AANTAL LEDEN DOOR AAN HET SECRETARIAAT, WIJ
HOEVEN GEEN NAAMLIJST
U DOET DE BETALING OP ONZE REKENING
ALLES IS ONMIDDELLIJK IN ORDE
HUIDIGE PREMIE PER PERSOON 4,50 EURO

1

Een samenvatting van de verzekeringspolis is terug te vinden op de website van de Federatie van
Vlaamse Historische Schuttersgilden: www.vlaamseschuttersgilden.be  Formulieren
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Woordje van de voorzitter
Woordje van de redactie
Gildedag te Poperinge
Poperinge, kei van een stad
Hopmuseum
Nieuws uit de regio’s
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WERKTEN MEE AAN DIT NUMMER
Paul Stoop - François Van Noten - Louis Drees - Davy Ickx - Mark Demulder - Jan Moortgat - Pierre
Vanbussel - Toon Verlaak - Mia Royakkers - Norbert Valcke - Leon Moors - Gerard Plaetinck - Leon
Goyens - Willy Willems - Marc Blomme

Dit tijdschrift verschijnt driemaal jaarlijks op elektronische wijze en kan gratis
geraadpleegd en/of gedownload worden op de website van de Federatie van
Vlaamse Historische Schuttersgilden www.vlaamseschuttersgilden.be.
Voor de liefhebbers: er is nog een voorraad van vroegere
(papieren) nummers van dit tijdschrift aanwezig.
Geïnteresseerd? Laat iets weten bij een van de bestuursof redactieleden.
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