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WOORDJE VAN DE VOORZITTER 

Beste schuttersvrienden en gildeleden 

 

Het verheugt ons dat we de laatste maanden opnieuw verschillende 

gilden mogen verwelkomen bij onze Federatie. Onze leden weten 

dat we samen sterk staan. Het gaat niet alleen over de schietingen 

en beschrijven, neen, het gaat uiteraard ook over het bewaren van 

de tradities. Dit wisten we natuurlijk al. 

 

Gilden en schutterijen moeten hun verenigingsleven beleven en 

waar dit niet het geval is, moeten ze er maar vlug mee beginnen: 

niet alleen het verenigingsleven met een gezonde competitie onder 

mekaar, maar ook de bijeenkomsten, het vieren van hun 

patroonheilige, deelname aan optochten en op vele plaatsen nog 

aan processies en diverse culturele activiteiten. Gaan schieten is 

natuurlijk plezierig, als het maar niet alleen om de centen gaat.  

 

Sommige gilden doen nog alleen dit en vergeten hun tradities. 

Ik ken persoonlijk in mijn eigen Pajottenland een gilde die honderden jaren geleden is opgericht. De 

hoofdman zegt mij dat zij enkel nog schieten, één keer per jaar een “diner” hebben en de rest interesseert 

hem niet. Hij is er nog fier op ook. Deze gilde is de oudste vereniging van haar dorp, ze maken zich sterk 

dat zij een mooie koningsbreuk hebben en een mooi vaandel. Regelmatig in de krant komen na een 

schietprestatie is echter het belangrijkste voor hem. Voor de rest vegen ze het hele verleden van hun gilde 

van de tafel. Beste schuttersvrienden, deze gilde is geen gilde meer en zij zullen op termijn verdwijnen. 

Jammer dat op dit vlak nog zo veel kortzinnigheid bestaat. Tradities, het is al zo veel malen gezegd en 

geschreven, helpen bij het overleven van de gilden. 

 

Ik hoor zeer veel klagen over gebrek aan interesse, vooral bij jongere mensen, maar wie heeft er tijd om 

elke twee dagen ergens te gaan schieten, weekend inbegrepen? Wij hebben niets tegen het sportieve 

gedeelte van onze verenigingen, integendeel, we zijn allemaal schutters, maar denk eens na! Mensen met 

jonge kinderen, mensen die hun huis moeten betalen, mensen die hun loopbaan nog vorm moeten geven. 

Deze mensen hebben de tijd niet om zich enkel en alleen met de schietingen bezig te houden. Vandaar dat 

het belangrijk is om ook met ons patrimonium bezig te zijn, met onze archieven, met tradities en met 

opzoekingen. Deze activiteiten kan men beter en gemakkelijker spreiden. Het beste bewijs hiervan is het 

succes van erfgoedverenigingen en heemkundige kringen, ook volksdansgroepen en drumbands en dit, 

jawel, vooral met jongeren. Het zijn niet uitsluitend oudere mensen die zich daarmee bezighouden. Een 

reden te meer om nogmaals eens goed na te denken. 

Combineer de schietsport met het culturele gedeelte van uw vereniging en u gaat meer interesse 

opwekken en ook jongere mensen aantrekken. Op zeer vele plaatsen, vooral bij de boogschutters, vindt 

men nog hoofdzakelijk oudere mensen. Het is vooral daar dat gilden verdwijnen. 

 

Vele gilden die vorig jaar in Poperinge voor de eerste keer deelnamen aan de gildedag, waren verbaasd 

dat er nog zo veel traditionele klederdrachten en uniformen in de optocht waren. Sommigen worden 

hierdoor aangemoedigd om dit ook bij hen opnieuw in te voeren. 

 

Gelukkig zijn er nog veel gilden en schutterijen waar het nog steeds goed gaat. Laat ons het zo houden. 

 

Paul Stoop, voorzitter 
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WOORDJE VAN DE REDACTIE 
 

Beste lezer 

 

Mei: stilaan neemt de lente de bovenhand op de winter die nu toch al 

lang genoeg geduurd heeft. Lente betekent ook het heropleven van 

de activiteiten in de gilden en schutterijen: de meiboom is geplant, 

de schietwedstrijden komen er aan, zowel lokaal als binnen de 

verbonden, links en rechts staat binnenkort de koningsschieting op 

de agenda, dus ook tijd voor een nieuw nummer van ons tijdschrift. 

 

De webmaster van www.vlaamseschuttersgilden.be heeft ons ook 

enkele cijfers bezorgd over de bezoekers van de website in de eerste 

maanden van 2013: bijna 7.000 maal werd de startpagina aangeklikt 

gedurende de eerste drie maanden van dit jaar. Dat is heel wat en het 

doet plezier te weten dat de website regelmatig geraadpleegd wordt. 

Wat de redactie natuurlijk meer interesseert is het tijdschrift: sinds 

zijn publicatie op 18 januari tot begin april werd het vorig nummer 

379 maal gedownload. Niet slecht, maar het kan beter. Vandaar een 

oproep tot u, beste lezer: vertel aan uw gildebroeder- of zuster, aan 

uw schuttersvrienden, aan uw kennissen, … dat het tijdschrift online 

op de website staat, geef hen het juiste internetadres. Wij sturen naar 

zo veel mogelijk e-mailadressen wanneer het nieuwe nummer online is, maar weten dat wij niet iedereen 

rechtstreeks bereiken. Dus, beste hoofdmannen, griffiers en bestuursleden, stuur die e-mail door naar de 

leden van uw gilde of schutterij. En zijn er leden die geen pc hebben, druk een exemplaar af voor hen. 

 

De Federatie leeft: op 29 september gaat de 12
de

 gildedag door te Oudenaarde en binnen de commissie is 

al druk gewerkt aan de organisatie ervan. Zoals u op de voorpagina kunt zien, staat dit nummer al deels in 

het teken van de stad Oudenaarde. In het volgende nummer krijgt u natuurlijk nog meer nieuws van wat 

er te beleven valt op deze 12
de

 gildedag. 

 

De Federatie leeft, want er mogen alweer enkele gilden verwelkomd worden: de boogschuttersgilde De 

Hert uit Sint-Andries Brugge, de Koninklijke Handbooggilde Fort Lapin Brugge, Koninklijke 

Handbooggilde Sint-Joris en Sint-Denijs Assebroek Brugge, Oude Koninklijke Gilde Sint-Rochus Gent 

en de Sint-Sebastiaansgilde Oudenaarde.  

 

Verder wens ik jullie veel leesplezier met dit nieuwe nummer. Tot slot doet de redactie nog maar eens een 

warme oproep, zeker aan de nieuwkomers, om artikels, uit de oude doos of nieuw, toe te zenden voor het 

volgende nummer. 

 

Tot in september. 

 

François Van Noten, hoofdredacteur 
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VLAAMSE ARCHIEVEN IN NEDERLAND 
 

Begin februari kregen we het bericht dat de heer André Gillet overleden is. André Gillet woonde in Ukkel 

en was, naast een bekend figuur in de gildewereld, tevens een groot verzamelaar van documenten en 

gildevoorwerpen. Zijn woning was een echt museum met zeer waardevolle voorwerpen. Tevens was er 

een enorm archief aangelegd van documenten waarvan het overgrote deel uit Vlaanderen en Brussel 

kwam. Een ware, maar vooral waardevolle schat aan informatie. 

 

Men zou kunnen verwachten dat de documenten terugbezorgd zouden worden aan de gilden aan wie ze 

toebehoren. Dat hier iemand vrije tijd zou moeten voor opofferen was, gezien de omvang van de 

archieven, duidelijk. Echter, omdat de nabestaanden van de heer André Gillet op korte termijn alles 

opgeruimd wilden hebben, werden hier en daar mensen gecontacteerd om eventueel voorwerpen aan te 

kopen en documenten uit te zoeken en te bezorgen aan de rechtmatige eigenaars, de gilden in Brabant en 

Vlaanderen. 

 

Het moet één van deze contacten geweest zijn die de mensen van het Limburgs Schutterijmuseum 

ingelicht heeft en die hebben er geen gras over laten groeien. Het hele archief, ongeveer 43 dozen, werd 

zonder blikken of blozen ingeladen en naar het museum overgebracht. De nabestaanden waren ervan 

overtuigd dat bepaalde stukken zouden teruggegeven worden bij hun eerste aanvraag. 

 

Helaas, verschillende verzoeken om de documenten terug te bezorgen aan de gilden worden door het 

museum afgewezen, met argumenten als “het archief moet volledig blijven” of “wij beheren archieven uit 

verschillende landen”.  

Dit Vlaams archief zijn wij dus kwijt en terug in het bezit ervan komen, kunnen wij vergeten! 

  

Dit museum is vooral bestemd om de voorwerpen en documenten van de schutterijen aangesloten bij de 

Oud Limburgse Schuttersfederatie te bewaren, althans daarvoor werd het opgericht. Zie ook hun website 

www.schutterijmuseum.nl 

 

Na een brand in 2008 zijn ze op dit ogenblik nog bezig met een mogelijke nieuwe locatie in de kerk van 

Steyl. Volgens de uitleg van het museum willen zij ook archieven uit Europese landen gaan bewaren en 

stappen ze blijkbaar af van hun oorspronkelijk doel. 

 

De familie Gillet is zich bewust van het te snel afleveren van deze archieven en betreurt dit. Zij beseffen 

dat er zeer weinig mensen uit ons land naar Steyl zullen gaan om documenten in te kijken waarvan ze nog 

niet eens weten dat ze bestaan. Vlaanderen is een hoop archieven armer. 

 

Jammer dat dit zo gelopen is, maar “hebben is hebben en krijgen is de kunst” is nog altijd een toepasselijk 

spreekwoord. 

 

Daarom dringen wij bij de besturen van de historische schuttersgilden er op aan om zeer zorgvuldig met 

hun archieven om te gaan. Wij kunnen dit niet genoeg benadrukken. Voorwerpen en documenten horen 

thuis in de gilde. Als het gaat om waardevolle voorwerpen zoals vaandels, zilveren breuken en zo meer, 

of om documenten zoals reglementen, die men liever op gepaste manier wil bewaren, kan men contact 

opnemen met een instantie die dit op een verantwoorde manier doet, en waar men eigenaar blijft van de 

voorwerpen of documenten. In Vlaanderen kan dit o.m. bij KADOC, dat verbonden is aan de universiteit 

van Leuven. 

 

Een verwittigd man is er twee waard, en dit geldt ook voor de dames in de besturen van onze historische 

schuttersgilden. 

 

Paul Stoop 

http://www.schutterijmuseum.nl/
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OUDENAARDE, GASTSTAD VAN DE 

12
DE

 GILDEDAG 
 

Op 29 september zijn wij allen uitgenodigd op de 12
de

 gildedag 

welke doorgaat in Oudenaarde, daarom al wat algemene en 

toeristische informatie over deze stad. In het volgende nummer van het tijdschrift brengen wij meer 

praktische info over de gildedag en over wat er die dag te beleven valt.  

Oudenaarde ligt in de provincie Oost-Vlaanderen, zowat 30 km ten zuiden van Gent, en telt ongeveer 

30.000 inwoners, die Oudenaardenaars of Oudenaardisten worden genoemd. Eertijds was de stad in heel 

Europa bekend om haar wandtapijtenproductie, een nijverheid die haar bloeiperiode meemaakte in de 

zestiende eeuw, maar nog bleef voortduren tot in de achttiende eeuw. Vandaag wordt de stad wel eens de 

parel van de Vlaamse Ardennen genoemd. 

Naast de stad Oudenaarde zelf behoren ook de deelgemeenten Bevere, Edelare, Eine, Ename, Heurne, 

Leupegem, Mater, Melden, Mullem, Nederename, Volkegem en Welden tot de fusiegemeente 

Oudenaarde. 

Op het Oudenaardse wapenschild staat een afbeelding van een bril. Volgens een zestiende-eeuwse 

legende zou keizer Karel V hebben opgedragen om die bril er te zetten, omdat de stadswachter de keizer 

niet had zien aankomen. De stadswachter, die de geschiedenis zou ingaan als Hanske de Krijger, maar die 

volgens Charles De Coster Thyl Ulenspiegel was, zou toen in slaap zijn gevallen omdat hij te veel had 

gedronken. In werkelijkheid is het embleem in het wapenschild geen bril, maar een gotische letter A van 

Audenaerde. 

Korte geschiedenis 

Oudenaarde is gesticht aan de linkeroever van de Schelde, die lange tijd de grens vormde tussen Frankrijk 

en het Heilige Roomse Rijk. In het jaar 1030 gelastte graaf Boudewijn IV van Vlaanderen er een burcht te 

bouwen. De toren van Oudenaarde (turris Aldenardensis) moest dienst doen als tegenhanger van de 

vesting die de Duitse keizer aan de overzijde van de rivier in Ename had laten bouwen. In de dertiende 

eeuw werd de donjon vervangen door een groter kasteel. 

Graaf Filips van de Elzas gaf de stad in 1150 een stadskeure. Langzaamaan ontstonden twee stedelijke 

vestingen: Oudenaarde op de linker- en Pamele op de rechteroever van de Schelde. Pas in 1558 

versmolten beide stadskernen.  

De stad is ook de geschiedenis ingegaan als geboorteplaats van Margaretha van Parma. Keizer Karel V 

verwekte in Oudenaarde een kind bij weversdochter Johanna van der Gheynst. Hun kind zou van 1559 tot 

1567 als landvoogdes over de Nederlanden regeren. 

In 1555 trad keizer Karel af als heer der Nederlanden. Hij werd opgevolgd door zijn zoon Filips II. Onder 

diens terreurregime viel de Oudenaardse wandtapijtenindustrie nagenoeg stil. Dat was in die tijd de 

belangrijkste bron van inkomsten voor Oudenaarde en bijgevolg waren er in 1556 meer dan achtduizend 

werklozen in de stad. Met de komst van Alva emigreerden talloze stedelingen naar de Noordelijke 

Nederlanden. Die toestand duurde voort totdat Alexander Farnese de stad Oudenaarde op 6 juli 1582 

innam. Inmiddels was de Oudenaardse bevolking echter gehalveerd. 

In 1658 en in 1667 vielen de Fransen Oudenaarde binnen. Daarop werd in 1668 de vrede van Aken 

gesloten. De stad werd daarbij aan Frankrijk toegewezen. In het voorjaar van 1684 werd Oudenaarde drie 
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dagen lang vanaf de Kerselareberg onder vuur genomen door het Franse leger. De stad werd toen 

goeddeels in puin gelegd en zou jaren nodig hebben om deze klap te boven te komen. 

Op 11 juli 1708 waren Oudenaarde en omgeving het toneel van een belangrijke veldslag in de Spaanse 

Successieoorlog. Tijdens de Slag bij Oudenaarde versloegen de Engelsen en de Nederlanders het Franse 

leger.  

Op 11 mei 1745 vielen de Fransen Oudenaarde opnieuw binnen tijdens de Slag bij Fontenoy. De 

Oostenrijkers, Engelsen en Nederlanders leden toen een nederlaag tegen de Fransen. 

In de Eerste Wereldoorlog werd tijdens de Slag aan de Schelde van 1 november 1918 onder meer de Sint-

Walburgakerk zwaar beschadigd. Daarnaast werden ook de kerken van Bevere, Eine en Heurne bij deze 

slag vernield. Nadat de geallieerden zich in november 1918 hadden gehergroepeerd, werd Oudenaarde 

door de Duitsers aangevallen met gifgassen. Ze maakten daarbij veel burgerslachtoffers. 

Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd Oudenaarde opnieuw beschoten. De beschadigingen waren toen 

weliswaar eerder gering. Niettemin duurde het tot het jaar 1949 voordat ook die schade volledig hersteld 

was. 

Tot in de negentiende eeuw werd de stad nog door stadswallen omringd. In de twintigste eeuw werd de 

binnenstad echter opengebroken. Op het stadsplein werden enkele oude gevelhuisjes gesloopt. Daardoor 

ontstond de brede doorgang naar de markt. Pas in 2006 werd het “gat in de markt” opnieuw gedicht. 

Vroeger kronkelde nog een zijtak van de Schelde door het centrum van de stad. In de jaren vijftig werd 

die echter goeddeels dichtgegooid. Tot vandaag zijn er echter nog resten van te zien achter de 

stadsbibliotheek en in het stadspark. 

Bezienswaardigheden 

Oudenaarde is in de eerste plaats befaamd om zijn stadhuis, dat bekend 

staat als schoolvoorbeeld van Brabantse laatgotiek. Het stadhuis en de 

belendende lakenhal werden opgetrokken in het begin van de 16
de

 eeuw. 

Als bouwsteen diende Balegemse steen, maar bij recente restauraties zijn 

de sculpturen op de torens vervangen door replica’s in een Noord-Franse 

steen, die beter bestand zou zijn tegen luchtvervuiling door zure regen. Op 

de spits van het stadhuis staat een bronzen beeld van de plaatselijke 

volksheld Hanske de Krijger. Binnen in het gebouw is tegenwoordig een 

museum ondergebracht, waar wandtapijten en zilverwerk worden 

tentoongesteld. 

De gotische Sint-

Walburgakerk werd 

herbouwd rond het jaar 1150, nadat een eerdere kerk deels 

verwoest werd bij een brand. Aan de oorspronkelijke kerk 

herinnert thans alleen nog het koor in Scheldegotiek, dat van 

de ramp gespaard bleef. Omstreeks 1620 bouwde meester 

Simon de Pape een barokke kapconstructie aan de gotische 

torenspits. De kooromgang werd uit Doornikse zandsteen 

vervaardigd, terwijl voor de recentere delen ook Balegemse 

steen werd gebruikt. De kerk is rijk aan beeldhouwwerken, 

schilderijen en verdures. 
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Tegenover de Sint-Walburgakerk ligt de stadsbibliotheek. Dit classicistische bouwwerk dateert uit de 

achttiende eeuw en wordt soms het “Vleeshuis” genoemd, omdat de Oudenaardse slagersgilde er eertijds 

haar onderkomen had. Het Vleeshuis werd gebouwd ter vervanging van een oudere overdekte vleesmarkt 

uit de veertiende eeuw. 

Verderop aan de rechteroever van de Schelde staat de Onze-Lieve-Vrouwekerk van Pamele, die tussen 

1234 en 1300 werd opgetrokken. Het bouwwerk geldt als typevoorbeeld van Scheldegotiek: exemplarisch 

zijn onder meer de nog zeer romaans aandoende vensters en kooromgang, terwijl de zuilengalerij boven 

het middenschip al duidelijk gotische kenmerken vertoont. Zeer kunstig zijn ook de hoektorentjes van 

deze dertiende-eeuwse kerk. 

Verder telt de stad vier bruggen over de Schelde. De meest opmerkelijke daarvan is de Ohiobrug tussen 

Eine en Nederename. Ze werd gebouwd in opdracht van de Amerikaanse staat Ohio als compensatie voor 

de oorspronkelijke brug, die verwoest werd tijdens de Eerste Wereldoorlog. Aan weerszijden van het 

bouwsel staan twee gebeeldhouwde bizons. Daarnaast herinnert ook een herdenkingszuil voor gevallen 

Amerikaanse infanteriesoldaten in de binnenstad nog aan de Eerste Wereldoorlog. Het monument van 

Tacámbaro werd dan weer opgericht ter nagedachtenis aan Oudenaardse strijders die sneuvelden tijdens 

de Franse interventie in Mexico. 

Andere bezienswaardigheden zijn onder meer het geboortehuis van Margaretha van Parma en de 

aanpalende negende-eeuwse Boudewijntoren, het middeleeuwse begijnhof van Oudenaarde, de abdij van 

Maagdendale, het Bisschopskwartier, het Huis de Lalaing, het neoclassicistische Kasteel Liedts en het 

spoorwegstation in belle époquestijl. 

Belangrijke musea zijn 

 Het Centrum Ronde van Vlaanderen  

 De expositieruimte voor lokale kunstenaars in het oude spoorwegstation 

 Sint-Salvatorabdij  

 Het stadsarchief in de abdij van 

Maagdendale  

 Het wandtapijtenmuseum en de 

zilvercollectie in het stadhuis  

 Huis de Lalaing  

 Stadsmuseum MOU aan het stadhuis  

Verder is er in de deelgemeente Ename een archeologische site: archeologen hebben er de grondvesten 

ontdekt van een elfde-eeuwse burcht, een handelsnederzetting en een benedictijnenabdij. De Schelde was 

in de middeleeuwen de grens tussen Frankrijk en het Heilige Roomse Rijk. Keizer Otto III had te Ename 

een vesting aangelegd als bastion tegen het Franse Rijk. In 1504 werd de vesting vernietigd en bij 

Vlaanderen ingelijfd. Op de oude stad Ename werd toen een klooster gebouwd. Ook bij de restauratie van 

de nabijgelegen Sint-Laurentiuskerk zijn reeds opzienbarende vondsten gedaan, zoals een persoonlijke 

loge van de Duitse keizer. 

Werelderfgoed: in Oudenaarde zijn er meer dan honderd beschermde monumenten. Eén daarvan staat op 

de werelderfgoedlijst van de UNESCO, namelijk het stadhuis als één van de belforten in België en 

Frankrijk. Het Begijnhof, als één van de Vlaamse begijnhoven, is niet geklasseerd. 

Bedevaartsoord: in de Oudenaardse deelgemeente Edelare ligt het bedevaartsoord Kerselare ter ere van 

Onze-Lieve-Vrouw. Van oudsher beheert de parochie Pamele dit bedevaartsoord. Sinds 1953 wordt er 

jaarlijks op Hemelvaartsdag een autowijding gehouden en is er een kermis waar gedroogde wijting en de 

plaatselijke snoep (lekkies) worden verkocht. 
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http://nl.wikipedia.org/wiki/Scheldegotiek
http://nl.wikipedia.org/wiki/Romaanse_architectuur
http://nl.wikipedia.org/wiki/Schip_(bouwkunst)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Gotiek
http://nl.wikipedia.org/wiki/Schelde_(rivier)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Ohiobrug
http://nl.wikipedia.org/wiki/Eine
http://nl.wikipedia.org/wiki/Nederename
http://nl.wikipedia.org/wiki/Ohio_(staat)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Eerste_Wereldoorlog
http://nl.wikipedia.org/wiki/Bison_(geslacht)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Verenigde_Staten
http://nl.wikipedia.org/wiki/Monument_van_Tacambaro
http://nl.wikipedia.org/wiki/Monument_van_Tacambaro
http://nl.wikipedia.org/wiki/Franse_interventie_in_Mexico
http://nl.wikipedia.org/wiki/Margaretha_van_Parma
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Boudewijntoren_(Oudenaarde)&action=edit&redlink=1
http://nl.wikipedia.org/wiki/Begijnhof_(Oudenaarde)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Abdij_van_Maagdendale
http://nl.wikipedia.org/wiki/Abdij_van_Maagdendale
http://nl.wikipedia.org/wiki/Huis_de_Lalaing
http://nl.wikipedia.org/wiki/Neoclassicistische_architectuur
http://nl.wikipedia.org/wiki/Charles_Liedts
http://nl.wikipedia.org/wiki/Station_Oudenaarde
http://nl.wikipedia.org/wiki/Belle_%C3%89poque
http://nl.wikipedia.org/wiki/Centrum_Ronde_van_Vlaanderen
http://nl.wikipedia.org/wiki/Station_Oudenaarde
http://nl.wikipedia.org/wiki/Sint-Salvatorabdij
http://nl.wikipedia.org/wiki/Gemeentearchief
http://nl.wikipedia.org/wiki/Abdij
http://nl.wikipedia.org/wiki/Verdure
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Streekspecialiteiten 

Oudenaarde is een echte bierstad! Die biertraditie is al eeuwenoud. Enkele 

brouwerijen zetten tot vandaag nog steeds de rijke biertraditie verder: Roman, 

Liefmans, Cnudde en Smisje. Vooral de typische bruine bieren, maar ook de 

kriekbieren, zijn het vermelden meer dan waard. Hoewel de meeste Oudenaardse 

brouwerijen tegenwoordig door grotere concerns zijn overgenomen, wordt het 

bier nog steeds in Oudenaarde gebrouwen. 

De Oudenaardse graanstokerij Braeckman biedt een ruim aanbod 

van jonge en oude jenevers, vruchtenjenevers, roomjenevers, 

edele likeuren, speciale aperitieven en nog heel wat meer.  

Je kan in Oudenaarde niet alleen een lekker streekbiertje of jenevertje degusteren, er zijn 

ook de vele lekkernijen en typische streekspecialiteiten die je zeker eens moet proeven!  

Zo zijn er de ‘lekkies’, de bekendste snoepjes uit het gamma van Jan van Gent, een 

artisanale suikerbakkerij in Kerselare.  

Oudenaarde heeft niet alleen een bier dat de naam van Adriaen Brouwer draagt, ook een 

Adriaen Brouwertaartje en Adriaen Brouwerkaas zijn erg smakelijk. 

Nog meer lekkers voor op de boterham is een sneetje Ename abdijham, een zeer lichtjes 

gezouten en langdurig gedroogde ham van topkwaliteit. 

Sport 

De Ronde van Vlaanderen doet elk jaar Oudenaarde aan. Onder meer de beroemde Koppenberg ligt in de 

Oudenaardse deelgemeente Melden. Vanaf 2012 is de stad de aankomstplaats van de Ronde van 

Vlaanderen. 

Oudenaarde heeft overigens een 

museum dat gewijd is aan de Ronde 

van Vlaanderen en aan de wielersport 

in het algemeen. Het Centrum Ronde 

van Vlaanderen is op initiatief van de 

provincie Oost-Vlaanderen geopend in 

2003 als een interactief bezoekers- en 

belevingscentrum, opgebouwd rond de wielerklassieker de Ronde van Vlaanderen. Er is een uitgebreid 

archief beeld- en geluidsmateriaal van oude radio- en televisiereportages te bekijken en te beluisteren. Het 

is mogelijk ook zelf te fietsen op de "kasseifiets", de "hellingenfiets" of om het op te nemen tegen Peter 

Van Petegem op de Oude Kwaremont.  

Het CRVV heeft ook een brasserie en een museumshop. Sinds 2008 is wielerkampioen Freddy Maertens 

er gastheer. Directeur van het CRVV is Rik Vanwalleghem, voormalig wielerjournalist en hoofdredacteur 

van Het Nieuwsblad-De Standaard. 

Bronnen: website stad Oudenaarde en Wikipedia 
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VIJF IDENTIEKE GILDEBREUKEN 

EEN STAND VAN ONDERZOEK 
 

Onderstaand artikel is van de hand van Elisabeth Mertens. Zij behaalde in 2009 het diploma Master 

Kunstwetenschappen aan de Katholieke Universiteit Leuven en is momenteel Masterstudente Conservatie 

en Restauratie van zilver aan de Artesis Hogeschool te Antwerpen. Met haar studie concentreert zij zich 

op de bewaring en de restauratie van gildebreuken. Zo deed zij o.a. de restauratie van de Oude 

koningsbreuk van Wortel (17de eeuw, Sint-Jorisgilde Wortel) en van de Koningsbreuk van Blaasveld 

(17de eeuw, Collectie Museum Vleeshuis Antwerpen). 

In haar masterproef is zij bezig met een studie over 5 gelijkvormige gildebreuken, met als oorsprong de 

Schuttersgilde van Sint-Pieters-Kapelle: omdat het zo eigenaardig is dat er 5 dezelfde breuken bestaan 

(normaal uniek gemaakt), wijdt zij haar studie hieraan. Hiervoor wordt er kunsthistorisch, 

materiaaltechnisch en analytisch onderzoek gedaan op of naar deze 5 breuken. Op vraag van haar 

docent, Patrick Storme, publiceert zij over deze studie in ons tijdschrift.  

Toeval wil dat één van die breuken in bezit was van de heer Gillet (zie  artikel in dit tijdschrift) en 

ondertussen verkocht is aan een privépersoon uit Namen. 

 

 

Traditiegetrouw bezit elke schuttersgilde haar eigen gekoesterd juweel, namelijk de koningsbreuk. Uniek 

is het bestaan van vijf identieke breuken, anno 1624, die volgens overlevering zouden toebehoord hebben 

aan één en dezelfde schuttersgilde, namelijk deze van Sint-Pieters-Kapelle Ter Waerden bij Edingen. Het 

bestaan hiervan is in de literatuur reeds omstandig beschreven.
1
 Het raadsel van deze vijf identieke 

breuken is tot nu toe onverklaard en onopgelost gebleven ondanks het opzoekingswerk van vermelde 

auteurs. 

 

De aanleiding voor dit onderzoek was de zilveren gildebreuk uit de collectie van het Openluchtmuseum 

van Bokrijk, die voor onderzoek binnen gebracht werd in de Opleiding Conservatie-restauratie Metalen 

aan de Artesis Hogeschool Antwerpen. Literatuuronderzoek gaf aan dat er nog vier gelijkvormige 

breuken zouden bestaan. In dit project wordt getracht deze vijf breuken te lokaliseren en ze 

kunsthistorisch, materiaaltechnisch en wetenschappelijk te onderzoeken met als doelstelling de 

ontstaansgeschiedenis en de authenticiteit ervan te achterhalen.  

 

De vijf breuken 

 

Eén van deze breuken is momenteel in het bezit van de huidige Sint-Sebastiaansgilde van Sint-Pieters-

Kapelle. Twee andere bevinden zich in musea: één in de V&A te Londen en één in het Openluchtmuseum 

Bokrijk, terwijl de twee overige breuken zich in privébezit bevinden.  

 

                                                 
1  Robert d'Hasseler, Nog een boogschuttersbreuk te Sint-Pieters-Kapelle, Holveo, XXXII, 2004: 32-39; André V. Gillet, Kritische 

beschouwing over de vijf of zes gildebreuken van de Sint Peeters Gulde ter Waerden, Holveo, XXX, 2002: 145-172; U. Deblander en A. 

Roeykens, De “Broke” van Sint Peeters Gulde ter Waerden, Het Oude land van Edingen en omliggende, nr. 4, jrg. 2, Edingen, 1974: 243; I. 

Bloch, Korte bijdragen. De drie Schuttersketenen van St. Pieters-Kapelle, Kunsthistorische mededelingen uit Oud Holland, LXXX, 1965 I: 

47. 
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Al de breuken bestaan uit een keten gevormd door beweegbare segmenten die samengesteld zijn uit 

opengewerkte elementen van gegoten zilver; enkele onderdelen werden ook verguld. Deze gedreven en 

vergulde elementen zijn op een onderplaat in verguld messing vastgeklonken (behalve het exemplaar van 

Bokrijk). De aldus gevormde platen zijn onderling gescheiden door verguld zilveren balusters, die tevens 

dienen om de scharnieren te verbergen. Elke breuk bevat 12 platen in renaissancestijl, verdeeld in 6 maal 

twee verschillende decors. Zes platen stellen twee dolfijnen voor, de overige zes verbeelden twee 

frontmakende groteske zeemeermannen, van wie de ineengestrengelde staarten een bloemendecor 

vormen.   

 

Onderaan de breuken, op een medaillon, staat de beeltenis van Sint-Pieter, zittend op de pauselijke troon 

en getooid met tiara en omgeven met een aureool. De Heilige draagt in de rechterhand de bisschopstaf, 

aan de bovenkant uitlopend op het pauselijke kruis, en in de linkerhand een sleutel, attribuut dat hem 

doorgaans wordt toegekend. Het medaillon is in reliëf uitgevoerd. Op de breuk van Bokrijk is de beeltenis 

Afbeelding 1: Gildebreuk Schuttersgilde 

Sint-Pieters-Kapelle 
Afbeelding 2: Gildebreuk in het 

V&A London 

Afbeelding 5: Gildebreuk in het 

Openluchtmuseum Bokrijk Afbeelding 3 en 4: Gildebreuken in privébezit 
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Afb. 8: Logo gilde 

van Sint-Pieter vervangen door een gravure van Sint-Sebastiaan. De vier andere platen dragen een 

ingegraveerd opschrift op de keerzijde: 

BROKE.VAN.S.PEETERS/GULDE.TER.WAERDEN/1.6.2.4.XANUS.DRIESCAERTS.PASCHTOR/. 

 

Onder de breuk hangt een vogel met open vleugels, de poten rustend op een boog. Deze vogel is van het 

klassiek Brabants type. De volronde vogel richt de kop naar voor en draagt een parelsnoer om de nek. De 

vleugels zijn breed uitgeslagen en de poten rusten op een naar onder geplooide boog zonder pees. Het 

geheel is geciseleerd om het gevederte maximaal te detailleren. Wederom is de breuk van Bokrijk hierop 

afwijkend. 

 

Rond de broke zijn erepenningen, schildjes, aangebracht met de namen van de koningen en 

waardigheidsbekleders van de gulde, in het Nederlands, het Frans of het Latijn. De hoeveelheid schildjes 

verschilt van breuk tot breuk (met een maximum van 13).  

  

     

Tot nu toe is niet onderzocht, hoewel ze bij visuele inspectie gelijkend zijn, of ze ook materiaaltechnisch 

identiek zijn en het oorspronkelijk niet zou gaan om één origineel stuk met een viertal kopieën. Het 

materiaaltechnisch onderzoek kan hierop antwoord bieden. 

 

 

Schuttersgilde Koninklijke Sint Peeters Gulde Ter Waerden te Sint-Pieters-

Kapelle 

 

Wegens het gebrekkige bronnenmateriaal is het bijzonder moeilijk en delicaat het 

wezenskenmerk van de schuttersgilde van Sint-Pieters-Kapelle in die periode te 

achterhalen, laat staan ze van een bepaald etiket te voorzien. Het archief van de Sint-

Sebastiaansgilde bestaat niet meer. De parochieregisters van Sint-Pieters-Kapelle 

gaan maar terug tot de tweede helft 17de eeuw.
1
 Naar alle waarschijnlijkheid is het 

gild van Sint-Pieters-Kapelle opgericht in de tweede helft van de 15de eeuw of het 

begin van de 16de eeuw. “Dès le siécle suivant (16
de

), il est fait mention des 

serments de Bassily, de Petit-Enghien et de Saint-Pierre-Capelle”
2
. Uit een passage 

uit een, nu verdwenen, “compte de la massarderie” van Edingen uit 1452 kan 

afgeleid worden dat het gild op dat ogenblik nog niet bestond.
3
 

                                                 
1 Algemeen kwamen de parochieregisters pas in zwang in de 17de eeuw: W. Nolet en P.C. Boeren, Kerkelijke instellingen in de 

middeleeuwen, Amsterdam,1951: 334; W. Buntinx, Kerkregisters van de provincie Brabant, inventarissen 265 Algemeen Rijksarchief 

Brussel, Sint-Pieters-Capelle (bij Edingen), 1997: 124. 
2 E. Matthieu, Notice sur le serment des archers de Saint Sébastien à Marcq, Annales du Cercle Archéologique de Mons, XV, 1878: 507. 
3 E. Matthieu, Histoire de la ville d’Enghien, herdruk uitgave Bergen in 1876, Brussel, 1982: 195. 

Afbeelding 6: Gaai breuk Bokrijk Afbeelding 7: Gaai breuk V&A, gelijkaardig aan drie andere 
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Afbeelding 10: Gravure achterzijde centraal medaillon 

 

Het eerste archiefstuk dat is teruggevonden 

over het gild, dateert uit 1510. Op 28 

november van dat jaar wordt het 

“scuttershof” in Sint-Pieters-Kapelle 

verkocht.
1
 Als de schutters in 1510 al een 

hof bezaten, betekent dit dat ze toch al 

enkele jaren moesten bestaan. Het 

volwaardig gild zijn, in die jaren, wordt 

bewezen door het volgende archiefstuk. 

Een rekening werd teruggevonden in de 

archieven van de heerlijkheid Edingen 

(1517-1518) die vermeldt: “Aan de 

koninkstabel van het handbooggild van 

Sint-Pieters-Kapelle, de som van 6 pond 

toernois vanwegen eenzelfde som die de 

heer aan dit gild gegeven heeft, te nemen 

door deze ontvanger op de inkomsten van 

Herne elk jaar op de dag dat de 

gildebroeders van dit gild hun papegaai 

schieten. Voor kwittantie van de 

konikstabel: 6 pond.”
2
  

 

Meer gegevens over het vroegere bestaan van deze gilde zijn er noch in de literatuur noch in de archieven 

verder vermeld. Het is in 1624 dat opnieuw een vermelding van een gilde terug te vinden is. De inscriptie 

van het jaartal 1624 op vier breuken is een aanwijzing voor het bestaan in die periode van de Sint-Peeters-

Gulde Ter Waerden. 

Het blijft gissen of het hier om een voortzetting gaat van een reeds bestaande gilde, de oprichting van een 

nieuwe, of het ontwaken van een slapende gilde.  

Het was traditie dat schuttersgilden graag deelnamen aan wedstrijden in de verschillende gewesten. Het 

waren vooral de gilden van Brabant, Vlaanderen en Henegouwen die nauw met elkaar samenwerkten.
3
 

Op het vlak van de handbooggilden was deze werking minder intens, maar ze bestond in ieder geval. In 

de literatuur is er geen enkel spoor terug te vinden van een deelname van het gild Sint-Pieters-Kapelle Ter 

Waerden aan schietspelen of landjuwelen in Brabant en ook niet aan deze ingericht in Henegouwen, 

onder andere door de schuttersgilden van Bergen, Doornik, Ath, Soignies enz.
4
 

 

Oorsprong van de breuken 

 

Aan de hand van literatuuronderzoek worden een 

aantal hypotheses omtrent de oorsprong, de 

authenticiteit en het aantal van deze breuken 

getoetst. 

De inscriptie 

BROKE.VAN.S.PEETERSGULDE.TER.WAER

DEN/1.6.2.4.XANUS.DRIESCAERTS.PASCHT

OR/ op 4 van de 5 exemplaren doet 

veronderstellen dat de schenker van deze breuken 

de toenmalige pastoor van de parochie moet 

geweest zijn. Zijn onderstelde gegoede afkomst 

zou een verklaring kunnen bieden voor zijn 

                                                 
1 B. Roobaert, Het grondbezit van de fundatie Vander Eycken te Sint-Pieters-Kapelle, Holveo, XXII, 1994: 50. 
2  ARA, Schepengriffies Arrondissement Brussel, nr. 9472 (1517-18) f° 36r-v. 
3
 E. van Autenboer, De schutterswedstrijden der Brabantse gilden (1300 - 1600), Turnhout, 1996: 238. 

4 E. van Autenboer, De schutterswedstrijden der Brabantse gilden (1300 - 1600), Turnhout, 1996: 214-324. 

Afbeelding 9: Oudste foto Sint-Peeters-Gilde Ter Waerden 1903-1904 

(Robert D’Hasseler, De Koninklijkse Sint Peeters Gulde Ter Waerden, 

Cronycke van Sint Peeters Ter Waerden, jrg. 8, 1993: 647) 
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financiële slagkracht om dergelijk zilverwerk te kunnen bekostigen. Het was trouwens in de 17de eeuw 

niet uitzonderlijk dat geestelijken lid werden van een schuttersgilde of zelfs medeoprichter ervan waren
1
, 

en dit ondanks de onderrichtingen van de katholieke kerk in deze contrareformatorische periode. De 

parochiepriester werd geboden afstand te bewaren en niet aan de vermakelijkheden van het volk deel te 

nemen. Over de identiteit en het leven van de pastoor zijn nauwelijks bijzonderheden terug te vinden. Hij 

was waarschijnlijk afkomstig van Bever uit een zeer goede familie. Xanus (Christianus, Chrétien) 

Driescaerts (Driesgaerts, Drieschaerts, Driscaert, Driscart) was de pastoor van Sint-Pieters-Kapelle tot 

1625, zijn overlijdensjaar.
2
 Contacten met naamgenoten uit de streek van Bever leveren verder geen 

genealogische gegevens op omtrent pastoor Driescaerts. 

 

Sint-Pieters-Kapelle behoorde in die periode tot het graafschap Henegouwen, tot “la pestré” van 

Hérinnes, deel uitmakend van de heerlijkheid Enghien. Kerkelijk ressorteerde deze parochie onder het 

aartsbisdom Kamerijk, eerst onder de patronage van de abdij van Sainte-Waudru in Mons, daarna onder 

de abdij van Saint-Aubert, en dit vanaf 1266 tot aan de Franse Revolutie. Van 1559 tot 1802 behoorde de 

parochie tot het dekenaat Halle. Onze pastoor moet gekend zijn door deze abdij. De moederparochie was 

Herne, maar reeds in 1266 was Sint-Pieters-Kapelle Ter Waerden een 

onafhankelijke parochie geworden.
3
 Onderzoek in de archieven van Lille 

en navraag bij expert terzake prof. Philippe Desmette van de universiteit 

Saint-Louis te Brussel leverden geen verdere gegevens op. De archieven 

van Saint-Aubert blijken eveneens in een brand vernield.
4
 De Katholieke 

Universiteit van Leuven had ook in het aartsbisdom Kamerijk, en dus in 

het decenaat Halle en de parochie Sint-Pieters-Kapelle, het privilegerecht 

op de benoeming van priesters. Noch in de studentenlijsten van de faculteit 

artes of van de faculteit theologie, noch in de benoemingslijsten is de naam 

Driscaerts terug te vinden.
5
  

Een ander spoor vermeldt
6
: “Ce collier est un des cinq que donna en 1624 

la Duchesse de Croy à des serments qui entouraient son chateau 

d’Enghien.” De auteur beroept zich op een zogezegd traktaat in de 

archieven van het domein Edingen, een traktaat dat uiteindelijk niet terug 

te vinden is en niet bevestigd wordt door andere onderzoekers. Indien deze 

stelling waar zou zijn, waarom zijn er dan geen inscripties op de 

medaillons terug te vinden verwijzend naar de bedoelde dorpsnamen. Het 

strookt eveneens niet met de traditie dat noch de naam noch het wapen van 

deze edele dame als schenkingsherinnering ingegraveerd zouden zijn. Dat 

Anne de Croy dit traditioneel schenkingsbewijs wel degelijk ter harte nam, bewijst haar aangebracht 

monogram (zie afbeelding 11
7
) op de breuk van het Sint Anna schuttersgilde dat testamentair na haar 

                                                 
1 Archives départementales du Nord, Lille, 3 G 2861, 1738 in het dekenaat Saint-Brice van het bisdom Kamerijk wordt vermeld dat pastoors 

“vont tirer des fleches avec leurs paroissiens d’une confrérie laïcale pour abattre l’oiseau”.  In de statuten van 1591 van de schuttersgilde van 

Thieusies (Soignies) wordt een pastoor vernoemd als medestichter: Archives de l’Etat à Mons, Seigneur de Thieusies, 887; J.A. Jolles, De 

Schuttersgilden en Schutterijen van Noord-Brabant. Overzicht van hetgeen nog bestaat, I, ’s Hertogenbosch, 1933: 7; F. Le Bon, L’ancien 

serment des arbalétriers de Nivelles et ses statuts, Annales de la Société Archéologique de l’arrondissement de Nivelles, III, 1892: 260. 
2 André V. Gillet, Kritische beschouwingen over de vijf of zes gildebreuken van de Sint Peeters Gulde Ter Waerden, Het Oude Land van 

Edingen en omliggende, jrg. XXX, nr. 3, Herne, 2002: 152. 
3 J.M. Duvosquel dir., Albums de Croy X, Comté de Hinaut VII, Crédit communal de Belgique, Brussel, 1991: 315, 319; B. Roobaert, De 

Dekenale Visitatie van 1775 voor het Dekenaat Halle, Holveo, XXXIV, 2006, 273; J.Deschuyteneer, La Création de la Paroisse de Saint-

Pierre-Capelle, Annales du Cercle Archéologique d’ Enghien, XI, 1958: 56. 
4 Correspondentie per e-mail met Gerrit Vanden Bosch, Archivaris Aartsbisdom Mechelen-Brussel, Philippe Desmette, professeur d'histoire 

moderne, Centre des recherches en histoire. Facultés universitaires Saint-Louis Bruxelles en Alexis Donetzkoff, Conservateur du patrimoine. 

Archives départementales du Nord, Rijsel. 
5 P. A.Vandermeersch, The Reconstruction of the Liber Quintus Intitulatorum Universitastis Lovaniensis (1569-1616), Lias XII, 1958; A. 

Schillings, Matricules de l'université de Louvain, V 16 fevr. 1616-fevr. 1651, Brussel, 1967; J. Reusens, Promotions de la Faculté des Arts de 

l’université de Louvain (1428-1797), Leuven, 1869. 
6 E. J. Soil de Moriamé, Inventaire des Objets d’Art et d’Antiquité, dl 1, Charleroi, 1927: 163-165, n° 1233. 
7 U. Deblander en A. Roeykens, De “Broke” van Sint Peeters Gulde ter Waerden, Het Oude land van Edingen en omliggende, nr. 4, jrg. 2, 

Edingen, 1974: 234. 

Afb. 11: Monogram Anne de 

Croy 
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dood in Edingen werd opgericht. Er zijn dan ook voldoende argumenten om deze laatste stelling niet bij 

te treden.
1
 

Een ander tegenargument voor een schenking aan de dorpen is het feit dat de heerlijkheid Edingen van 

Henri IV bij de aankoop ervan in 1607 door Charles d’Arenberg en zijn vrouw Anne de Croy uit 17 

dorpen bestond. Zelfs het aantal nauw aangrenzende dorpen aan de stad en het kasteel Edingen betrof 

meer dan vijf.
2
  

 

De namen vermeld op de koningschildjes hebben trouwens enkel betrekking op personen vermeld in de 

parochieregisters van Sint-Pieters-Kapelle.
3
  

 

In oorsprong schuttersgilde of religieuze broederschap 

 

De oudste schuttersgilden vonden hun oorsprong in steden en vrijheden om have en goed te beveiligen, 

alsmede om het leven van de zwakkere inwoners, geestelijken, vrouwen en kinderen te beschermen. 

Naast ambachtelijke en schutterscorporaties werden ook religieuze broederschappen opgericht met als 

belangrijkste doelstelling door devotie en gebed de hemel te verdienen voor de eigen leden en voor hun 

medemensen. Toen de centrale legers opgericht werden om de vorstelijke macht steviger te vestigen, 

betekenden de schuttersgilden een niet denkbeeldig gevaar voor deze heersers. De schuttersactiviteiten 

werden afgeleid naar politionele opdrachten en naar het gezelschapsleven. Ze richtten hun interesse 

uiteindelijk ook meer naar het belang en het welzijn van de leden.
4
 De uitstraling van de gilden verzwakte 

sterk eind 16de en zeker in de 17de eeuw. De gilden evolueerden naar min of meer gesloten 

gezelschappen. Een meer burgerlijke mentaliteit had het gemeenschapsgevoel verdrongen. Onder invloed 

van de ideeën van de renaissance en het humanisme was de samenhorigheid bij de verschillende standen 

verstoord geraakt. De nadruk werd op het individu gelegd en niet meer op de hele bevolking.
5
   

 

De 80-jarige oorlog, de Beeldenstormen, de confiscatie van goederen door Karel V in de 16de eeuw, de 

calvinistische periode waren niet enkel voor de religieuze broederschappen, maar ook voor de 

schuttersgilden een bijzonder negatieve periode. Niet alleen gingen veel zilverbezit en archieven verloren, 

maar de militaire functie van de schuttersgilden werd getemperd, zo niet afgeschaft. Het beroepsleger met 

haar vuurwapens kreeg meer en meer aanzien. Ook naar aanleiding van de calvinistische periode 

verdwenen heel wat broederschappen, niet in het minst religieuze, voorgoed van het toneel. Tijdens de 

17de eeuw nam het religieuze besef duidelijk weer toe. Er werden geleidelijk aan terug broederschappen 

opgericht of heropgericht, de meeste evenwel pas na 1650. Zij werden door de bisschoppen niet 

opgedrongen, maar ontstonden meestal op aanvraag van enkele vooraanstaande personen en van de 

pastoor.
6
  

 

Wat was het opzet om in 1624, juist na het twaalfjarig bestand van de 80-jarige oorlog, (1621) terug een 

schuttersgilde op te richten? Oprichting van een schuttersgilde met als primaire doelstelling de 

bescherming en de oefening met de wapens was in die periode nochtans niet meer zo voor de hand 

liggend en kwam zeker niet vanuit het initiatief van de kerkelijke overheid. Een octrooi voor de 

oprichting van een werkelijke schuttersgilde na 1600 werd nog eerder zelden verleend en dan nog enkel 

door de burgerlijke overheid. 

 

Was de oprichting van de gilde in 1624, binnen de historische en economische context op dat ogenblik, 

een oproep van pastoor Driescaerts aan zijn parochianen voor een bijdrage aan het belang en het welzijn 

                                                 
1 Correspondentie per e-mail met Mirella Marini, doctoraalbursaal aan de Universiteit Antwerpen en expert ‘levensloop Anna de Croy’ 

bevestigt deze stellingname. 
2 Y. Delannoy, La cession de la Seigneurie D’Enghien par Henri Iv à Charles d’ Arenbergh en 1607, Credit Communal Collection Histoire, 

série in-8°, 76, Brussel, 1988 : 217 -223 en 325. 
3 W. Buntinx, Kerkregisters van de provincie Brabant, inventarissen 265 Algemeen Rijksarchief Brussel, Sint-Pieters-Capelle (bij Edingen), 

1997: 124. 
4 E. van Autenboer, De schutterswedstrijden der Brabantse gilden (1300 - 1600), Turnhout, 1996: 336. 
5 Ibidem; M. Roggemans, De geschiedenis van de occulte en mystieke broederschap, 2010: 17. 
6 M. Cloet, Het kerkelijk leven in een landelijke dekenij van Vlaanderen tijdens de 17e eeuw. Tielt Van 1609-1700, Leuven, 1968: 50. 
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van zijn parochiegemeenschap? Immers, het gemeenschapsgevoel uit vorige eeuwen dreigde, zoals reeds 

gesteld, verloren te gaan. Waren de breuken uit het jaar net voor zijn overlijden één of andere 

testamentaire beschikking voor zijn parochiegemeenschap? 

 

De kerk probeerde terug invloed te bereiken door onder andere geestelijken lid te laten worden van de 

gilden, die in kerkelijk verband de naam broederschap kregen. Door de vermenging Kerk en Staat hadden 

immers ook de schuttersgilden een religieuze basis gekregen. De oorspronkelijke primaire functie, die 

zeker niet ontkend mag worden, was uiteraard een militaire.
1
 

Opmerkelijk is dat zeer weinig schuttersgilden Sint-Pieter als beschermheilige of schutspatroon in hun 

naam, of de afbeelding ervan op het medaillon van hun breuk dragen. De meesten, zowel in de 

Noordelijke als Zuidelijke Nederlanden, kozen als patroonheilige de Heilige Sint-Joris voor de kruis- of 

voetbooggilden, de Heilige Sebastiaan voor de handboog- en de Heilige Kristoffel of Anthonius voor de 

kolveniers- of geweergilden. Daarbuiten werd ook de patroon van de parochie als schutsheilige gekozen, 

hoewel deze voornamelijk gekozen werd door de religieuze broederschappen en rederijkersgilden.
2
 Voor 

Noord-Brabant vindt men in de oplijsting gegeven door J. A. Jolles slechts éénmaal Sint-Pieter als 

beschermheilige terug.
3
 De Federatie van Vlaamse Historische Schuttersgilden herbergt naast deze van 

Sint-Pieters-Kapelle Ter Waerden, enkel de Sint-Pietersgilde van het Limburgse Elen. Er bestaat nog een 

niet aangesloten Sint-Pietersvereniging in het Vlaams-Brabantse Mazenzele.
4
 In de Ligue Francophone 

Belge de Tir à l’Arc is er enkel de schuttersgilde Saint Pierre in Gau-Ukkel te vinden. 

 

 

    

Traditioneel wordt de Heilige Petrus meestal afgebeeld als apostel, de sleutel van de hemel dragend. 

Zelden wordt hij afgebeeld als paus met de pauselijke attributen. Ook de iconografische elementen 

verwijzen niet rechtstreeks en niet traditioneel naar een schuttersgilde. Op de schakels treft men 

zeemeermannen en dolfijnen aan, symbolen van geboorte, wedergeboorte en afvaart naar het hemelrijk, 

van hoop en redding.
5
 De dolfijn is in de christelijke symboliek een symbool van Christus als heiland, 

terwijl de zeemeerman ook wel als de duivelse geest wordt gezien. Zeemeermannen en vooral 

zeemeerminnen vertonen een symbolisch-moraliserend element, de afschrikking van de luxuria of 

onkuisheid.
6
 Waterwezens representeren ook het levensbevorderend en heilmakend aspect. Door deze 

magische wezens af te beelden werd op de bescherming van de godheid gerekend.
7
 Was dit de religieuze 

boodschap die pastoor Driescaerts aan zijn parochianen wou meedelen? De oprichters van religieuze 

                                                 
1 A. Vanhoutryve, De Brugse kruisbooggilde van Sint-Joris, Handzame, 1968: 61. 
2 J.A. Jolles, De Schuttersgilden, I: 9; P. Trio, De Gentse Broederschappen (1182-1580). Ontstaan, naamgeving, materiële uitrusting, 

structuur, opheffing en bronnen, Gent, 1990: 16, voetnoot 25. 
3 De Sint-Petrusgilde te Woensel, opgericht in 1827: J. A. .Jolles, De Schuttersgilden, I: 9. 
4 www.vlaamseschuttersgilden.be (maart 2013) [2013]; www.sintpietersgilde.be (maart 2013) [2011]; www.lfbta.be (maart 2013) [2013]. 
5 Th. Veenhof,  Hall’s Iconografisch Handboek. Onderwerpen, symbolen en motieven in de beeldende kunst, Leiden, 2000: 82, 340. 
6 A. Roeykens, De sirenen of zeemeerminnen, Holveo, VI, 1978: 224; F. Ledegang, Christelijke symboliek van dieren, planten en stenen. De 

Physiologus, Kampen, 1994: 58-60. 
7 J. Campbell ed., The Masks of God. Primitive Mythology, Pennsylvania, 1982: 62. 

Afb. 12, 13 en 14: Centraal medaillon, dolfijn en zeemeerman 
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broederschappen waren leden of gezaghebbers van kerkelijke instellingen.
1
 Het oprichten van een 

schuttersgilde paste zeker niet in de religieuze doelstelling van een parochieherder. 

 

Voor religieuze broederschappen was het niet de gangbare traditie om halskettingen, in het genre van 

breuken, te dragen, met uitzondering van enkele.
2
 Het is eveneens beschreven dat in oorsprong religieuze 

broederschappen evolueerden naar gemeenschappen die niet enkel het zielenheil maar ook de 

ontspanning van hun leden beoogden en zo uitgroeiden tot een schuttersgilde.
3
 Een zilveren vogel werd 

dan als attribuut toegevoegd aan de oorspronkelijke breuk.
4
 De dorpsgeestelijke stond heel dikwijls 

bovenaan de ledenlijst. Ook rederijkerskamers of gilden van rederijkers hadden een breuk of halsketting.
5
 

Omgekeerd gebeurde het ook dat in de 17de eeuw al te ijverige pastores hier en daar ten strijde trokken 

tegen de al te wereldse vermaken die bij de feestelijkheden van een schuttersgilde weleens uit de hand 

liepen. Het gild werd dan weleens ontdaan van zijn wapens, vlag en zilver. Het geheel leek dan niet meer 

op een schuttersgilde, maar werd een geestelijke broederschap met uitsluitend kerkelijke bedoelingen.
6
  

Er zijn overtuigende bewijzen dat de Sint-Peeters-Gulde Ter Waerden op dat ogenblik een religieuze 

broederschap was. In de literatuur is enkel terug te vinden dat er een broederschap van de Heilige Petrus 

te Sint-Pieters-Kapelle bestond tussen 1806 en 1930.
7
  

 

Een blijvende moeilijkheid is dat over de benaming van de verschillende vormen van verenigingsleven in 

de latere middeleeuwen geen eenstemmigheid bestond. Termen als “gilde, confrérie, religieuze 

geestelijke of godsdienstige broederschap” enz. werden in de bronnen op een onconsequente wijze door 

elkaar gehanteerd. Ook in de nieuwe tijd treft men nog enkele van deze middeleeuwse termen in de 

bronnen aan. Een bijkomende moeilijkheid is dat de structuur van vele gilden sterk overeenstemde met 

deze van broederschappen. Ook binnen gilden kon het religieuze aspect sterk naar voren komen, 

waardoor het onderscheid met religieuze broederschappen moeilijker te achterhalen wordt.
8
 

 

Ontegensprekelijk zijn er een aantal argumenten die pleiten voor de eigenheid van de Sint-Peeters-Gulde 

als schuttersgilde. Zoals reeds vermeld bestond er een schuttersgilde in de 16de
 
eeuw. Enkel de 

vermelding in de archieven duidt op het vroegtijdig bestaan. Gildebestanden, eigen archieven, roerend of 

onroerend goed zijn niet bewaard gebleven. Zelfs aanduidingen over de naam van deze oorspronkelijke 

gilde zijn niet teruggevonden. 

 

De specifieke verwijzing naar een schuttersgilde is op de eerste plaats de aanwezigheid van de vogel en 

de naamschildjes van de koningen en een enkele keizer. Verwonderlijk en tot nu toe eveneens 

onverklaard blijft dat de vroegste datum op koningsschildjes pas 1651 is, 27 jaar na de datum vermeld op 

de achterkant van het medaillon van het gilde, de mogelijke stichtingsdatum van het gilde. De namen 

vermeld op deze koningsschildjes zijn terug te vinden in de parochieregisters van deze periode, helft 17de 

eeuw. Waarom dit samenvallen van het verschijnen van de eerste namen op de schildjes en de eerste 

registratie in de registers? Opvallend en eveneens niet-strokend met de schutterstraditie is dat enkel de 

koning met naam wordt vernoemd zonder een verwijzing naar eigenschappen of beroepskwaliteiten van 

hem, wat heel dikwijls ook op humoristische wijze gebeurde. 

 

                                                 
1 P. Trio, Volksreligie als spiegel van een stedelijke samenleving, Leuven, 1993: 340. 
2 “Collier en argent d’une Confrérie du S. Sacrement”, Brugge 1764: Orfèvrerie d’ art à Bruges, Exposition Musée Communal Bruges, 

Brugge, 1950:27. 
3 Correspondentie met  Paul TRIO, gewoon hoogleraar, faculteit letteren, departement geschiedenis, KULAK heeft geen weet van dit 

bestaan; J.A. Jolles, De Schuttersgilden, I: 7. 
4 Dat de vogel niet onherroepelijk verbonden was aan de breuk bewijst de inventaris van de Sint Jorisgilde van Gent in 1528 waarbij in de 

juwelen de ‘halsbandt’ en de ‘papegaey’ afzonderlijk werden geïnventariseerd. Uit: J. Moulin-Coppens, De geschiedenis van het oude Sint-

Jorisgilde te Gent, Gent, 1982: 62-63. 
5 Hasselts Zilver, Stedelijk museum Stellingwerff-Waerdenhof, tentoonstelling 10-8 - 20-10-96, Hasselt, 1996:14. 
6 J. A. Jolles, De Schuttersgilden, I: 19. 
7 J. Arno, De Broederschap van de Heilige Petrus te Sint-Pieters-Kapelle, Holveo, I, 1973: 134-135. 
8 C. Verheyden, De broederschappen in de plattelandsparochies van de decanaten Brussel-Oost en Leuven (17e-18e eeuw), 

Licentiaatsverhandeling Katholieke Universiteit Leuven Faculteit Letteren, 2006: 18; P. Trio, De Gentse Broederschappen: 18. 
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Het aantal vijf  

 

Het bestaan van meerdere exact dezelfde breuken voor één en dezelfde gilde is zeker niet traditioneel 

voor een schuttersgilde. Omtrent het aantal van vijf breuken zijn er heel wat hypotheses te vormen. 

De thesis van de schenking door Anne De Croy aan vijf aangrenzende dorpen werd reeds eerder 

verworpen. 

 

Al in 1148 bestond op het grondgebied van de parochie Herne een bedevaartsoord, de Sint-Pieterskapel. 

Deze kapel was toen gelegen op het Ter Waerden
1
, op de grens van het Hernegewoud en op de verste 

uithoek van de parochie Herne. Wanneer dan in 1266 de Sint-Pieterskapel een onafhankelijke parochie 

werd, bevatte deze nieuwe kerkelijke eenheid de vijf gehuchten van het oude Herne, die langs de overkant 

van de baan Edingen-Geraardsbergen lagen, buiten het grondgebied dat reeds de parochie van 

Tollembeek vormde. Men heeft toen de Sint-Pieterskapel Ter Waerden overgebracht naar een meer 

centraal gelegen plaats, waar de inwoners van die vijf gehuchten gemakkelijker de nieuwe parochiekerk 

konden bereiken. Men bouwde er eerst een vrij primitief kerkje. Later, in 1420, werd een nieuwe kerk op 

dezelfde plaats gebouwd.
2
  

 

Een mogelijke verklaring voor het aantal vijf kan zijn dat pastoor Driescaerts voor elk van deze 

gehuchten, als afzonderlijke eenheden van dezelfde schutterscompagnie of broederschap, een identieke 

breuk liet vervaardigen.  

 

Niet te miskennen valt de hypothese dat de breuken bestemd waren voor bestuursleden en/of 

waardigheidsbekleders van het gilde. Het is bekend dat bepaalde gilden een halssnoer voorzagen voor hun 

hoofdman, hun deken, hun ministeriabelen, naast deze voor de koning.
3
 De vroegst gedateerde schildjes 

(uit 1651), aangehecht aan drie van de vier breuken, verwijzen naar vijf bij naam dezelfde leden van het 

gilde, namelijk de koning, twee tafelmeesters en twee gezellenmeesters. Op later gedagtekende schildjes 

zijn deze functies niet meer terug te vinden, wat ook niet gebruikelijk was voor schuttersgilden. Niet te 

verklaren blijft ook het bestaan van twee tafel- en twee gezellenmeesters voor één schuttersgilde in een 

plattelandsgemeente. 

 

                                                 
1 De etymologie van het woord Ter Waerden is meervoudig: warda duidt op “garda en temps de guerre ou de troubles, les seigneurs 

d’Enghien plaçaient une garde sur les hauteurs de la localité” uit: J.Deschuyteneer, La Création de la Paroisse de Saint-Pierre-Capelle, 

Annales du Cercle Archéologique d’ Enghien, XI, 1958: 63. Andere auteurs verwijzen naar de uithoek van de parochie Herne waar de Sint-

Pieterskapel werd opgetrokken, namelijk verwijzend naar ‘waerde’, braakliggend gebied, land aan een rivier. Uit: B. Roobaert, “Sint Peeters 

ter Waerden". Problemen rond een naamverklaring, Holveo, XI, 1983: 322-328. 
2 Sint- Pieters-Kapelle, Holveo, II, 1974: 314. 
3 Naar analogie van dit gebruik werd nog in 1984 een ereketting geschonken aan de hoofdman van de Koninklijke hoofdgilde Sint-

Sebastiaan van Brugge. uit: A. Vanhoutryve, Ghilde van Mijn Heere Sint-Sebastiaen die d’ Aerchiers houden binnen der Stede van Brugghe, 

Sint Niklaas, 1989: 132; 

HL. Laurentius en H. Elmpt, 375 Jahre Schützenbruderschaft, Schalmtal, 2000: 112. Deze ministers dragen een gelijkaardige ketting, maar 

met een beperkt aantal schildjes en zonder de koningsvogel. 

Afb. 15, 16, 17 en 18: Schildjes/erepenningen 



19 

 

Bekend is ook dat bij een keizersschieting de keizer recht had, eventueel met afkoping, op het levenslang 

bezit van een breuk.
1
 Was pastoor Driescaerts op het einde van zijn leven een vooruitziend sponsor voor 

de schuttersgilde van zijn parochie? 

 

Er blijven momenteel nog heel wat vragen onbeantwoord, niet enkel naar het wezenskenmerk van het 

Sint-Peeters-Gulde Ter Waerden, maar ook naar de authenticiteit van de vijf breuken. 

Het huidig lopende onderzoek biedt hopelijk een antwoord. Gestelde hypotheses kunnen al of niet 

bevestigd worden door een meer doorgedreven archief-literatuuronderzoek enerzijds en anderzijds door 

een specifiek materiaaltechnisch onderzoek van de breuken.  

 

Materiaaltechnisch onderzoek 

 

Visueel onderzoek van de vijf breuken doet onderstellen dat het gaat om ten minste vier identieke 

breuken die dezelfde uiterlijke kenmerken vertonen. Een uitschieter blijft de vijfde breuk, namelijk deze 

in het bezit van het Openluchtmuseum te Bokrijk. Hierbij zijn er reeds visueel duidelijk verschillen vast te 

stellen. Het medaillon van deze laatste breuk bevat niet de afbeelding van Sint-Pieter als paus, maar wel 

deze van de Heilige Sebastiaan, schutspatroon van een handbooggilde. Eveneens is de vogel die 

opgehangen is aan de breuk, zeer verschillend van de anderen. Een mogelijke verklaring is dat deze breuk 

in latere tijden werd omgevormd tot een breuk voor een nieuw gestichte Sint-Sebastiaansgilde. 

 

Een eerste visuele screening van deze vijf breuken geeft geen indicatie van merktekens: noch van de 

edelsmid, noch van de productiestad, noch van het productiejaar. Als vergelijkingspunt nemen we het 

werk van in die periode producerende edelsmeden uit de omliggende steden, zowel in het graafschap 

Henegouwen als Vlaanderen. Gezien de binding van Sint-Pieters-Kapelle met de heerlijkheid Edingen 

wordt extra aandacht besteed aan mogelijks gelijkende stijlkenmerken van producten van begenadigde 

edelsmeden van het huis Arenberg-de Croy. 

 

Materiaaltechnisch is het de betrachting een grondig visueel onderzoek van de vijf breuken, ter plaatse, 

door te voeren. Niet-destructief XRF- (X-stralen fluorescentie) en microscopisch onderzoek zal in de 

Studio C/R Metalen aan de Artesis Hogeschool te Antwerpen onder leiding van prof. P. Storme worden 

uitgevoerd op alle breuken, behalve deze van het V&A te Londen.  

In een volgend artikel hopen wij definitieve resultaten en conclusies te kunnen meedelen. 
 

Elisabeth Mertens 

  

                                                 
1 “Item, wie den vogel driewerf achter den anderen afschiet, sal hem laten contenteren voor het juweel oft silveren stucken, mits twee gouden 

kroonen oft sesse guldens, daervoor het stuck tot twintig stuyvers”. Uit: TH. Welvaarts, Het Sint Jorisgilde te Reusel, Turnhout, 1889: 16. 
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IN MEMORIAM LOUIS DREES 

 
Het Hoofdbestuur van het Verbond Beringen-Mijnstreek, het voltallig Bestuur en de Gildeleden van Sint- 

Denijs Beringen hebben de droeve plicht om het overlijden van onze goede vriend en medewerker Louis 

Drees over te maken aan al de gilden en gildeleden van de Federatie van Vlaamse Historische 

Schuttersgilden. 

 

Louis Drees werd geboren op 22 mei 1938 in Genk. Hij werd lid van de buksschuttersgilde Sint-Trudo 

Opitter. Toen hij echter verhuisde naar Mol, zocht hij een schuttersgilde wat dichter bij zijn nieuwe 

woonplaats. Zo kwam hij in 1988 terecht bij de karabijnschuttersgilde Sint-Denijs van Beringen-Mijn. Bij 

zijn overlijden was hij dus al 25 jaar lid van Sint-Denijs. 

 

Louis Drees was niet zomaar een lid, hij was een trouw lid. Hij was nagenoeg elke zaterdag op post om 

deel te nemen aan vriendschappelijke schietingen. Voor al de wedstrijden van het verbond Beringen 

tekende hij present en voor de provinciale wedstrijden kon men altijd op hem rekenen. Hij was een vaste 

waarde in de ploeg. 

 

Louis was bovendien een echt goede schutter. In 1993 maakte hij deel uit van de ploeg van zes schutters 

die voor het eerst in de geschiedenis van de club – die al werd gesticht in 1955 – het kampioenschap wist 

te winnen. Een jaar later deed de ploeg, met onder hen opnieuw Louis, dat nog eens over. In 2009 won 

schuttersgilde Sint-Denijs bij de Europese wedstrijd koningschieten in Kinrooi de titel van Europees 

Klepkampioen. Ook hier was Louis Drees één van de zes schutters die de titel in de wacht wisten te 

slepen. Het was een overwinning waarop Louis terecht heel fier was. 

 

Maar Louis was meer dan een goede schutter: hij had een hart voor zijn club. Toen op 7 mei 1998 het 

clublokaal van Sint-Denijs werd verwoest, was Louis Drees één van de drijvende krachten achter de 

wederopbouw. Hij kwam met het idee om steunkaarten te verkopen, en mede dank zij zijn persoonlijke 

inzet werd dat een groot succes. 

 

Louis Drees nam ook actief deel aan de verbroedering van de Sint-Denijsgilde met de schuttersgilde uit 

Esbeck, Duitsland. Jarenlang nam Louis tijdens de vriendenschietingen van Sint-Denijs de taak van 

wedstrijdleider op zich. Niets was hem te veel voor zijn gilde. Ook in het overkoepelend orgaan “het 

Verbond Beringen-Mijnstreek” heeft Louis gedurende veertien jaar heel plichtsbewust de functie van 

verbondssecretaris uitgeoefend (1992 - 2006). 

 

Binnen de Federatie was Louis jaren een gewaardeerde medewerker aan ons tijdschrift. Toen in oktober 

2005 pater Karel zijn functie als hoofdredacteur neerlegde, heeft Louis niet geaarzeld om de functie van 

hoofdredacteur op zich te nemen. Deze functie had hij sinds december 2010 wegens gezondheidsredenen 

overgelaten aan François Van Noten, maar was tot zijn overlijden nog medewerker van de redactie. 
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Ook op de Vlaamse gildedagen was Louis steeds aanwezig. Foto’s nemen van deze gildedagen en van 

evenementen georganiseerd door de Federatie was dan ook een van zijn grote hobby’s. 

 

Helaas heeft dit alles nu plots een einde genomen. Op 8 januari 2013 heeft Louis ons voorgoed verlaten. 

Hij is onverwacht overleden in het H.-Hart ziekenhuis te Mol. 

 

Louis, bedankt voor je kameraadschap, inzet en volharding. Jouw strijd is nu gestreden. Wij zullen je 

nooit vergeten. 

 

 
  



22 

 

                                                                                                                                  

   

 

Verbond Lummen                                   Belgisch Overlegorgaan  Verbond Beringen 

 

 

 
 

Op zondag 6 oktober 2013 hebben de Verbonden Beringen-Mijnstreek & Lummen, in samenwerking met 

het Belgisch Overlegorgaan, de eer en het genoegen om de 20
ste

 editie van het Nationaal Koningschieten 

te organiseren bij de schutterij van Sint-Lambertus Laren te Lummen. Deze schutterij bevindt zich aan de 

Hoogstraat 83,  3560 Lummen. 

 

Wij nodigen dan ook iedereen van harte uit om aanwezig te zijn op deze dag en mee te doen aan de 

misviering, de optocht, de nevenwedstrijden en natuurlijk aan het hoogtepunt van deze dag: 

HET NATIONAAL KONINGSCHIETEN. 

 

Aangezien dit Koningschieten doorgaat met een karabijn .22LR op een erkende schietstand, zijn wij als 

organisator verplicht om een dagkaart in te vullen en te laten ondertekenen door iedereen die meedoet 

aan het Koningschieten en NIET in het bezit is van een geldige sportschutterslicentie. Doch dit is enkel 

een administratief werkje dat wij er met plezier bijnemen. Zo is dan ook iedereen in orde voor deze dag. 

 

Toch een kleine bedenking: aangezien wij op een (veilige) erkende schietstand het Nationaal 

Koningschieten laten doorgaan (op 2 schietbomen), dienen wij met bovengenoemde dagkaarten te 

werken. Indien wij een schietboom zouden plaatsen buiten de erkende schietstand (niet zo veilig), dan 

wordt dit bekeken als een historisch eenmalig evenement en hoeven er geen dagkaarten gemaakt te 

worden (vraag gesteld aan de Provincie - afdeling wapenwetgeving). De wetgeving zit soms toch een 

beetje raar in mekaar, niet? 

 

De Verbonden en het Belgisch Overlegorgaan zijn in volle voorbereiding om alles zo vlot mogelijk te 

laten verlopen. Het volledige programma zal aan iedereen tijdig meegedeeld worden, samen met de 

inschrijvingsformulieren. 

 

Indien de weergoden ons goed gezind zijn, dan kan dit niet anders dan een prachtige hoogdag worden 

voor al de deelnemende schutterijen en gilden van de diverse bonden van de 3 landsgedeelten. 

Wij hopen jullie dan te mogen ontmoeten, zodat deze dag een echt feest zal zijn voor iedereen 

die het gilde- en schuttersleven in zijn/haar hart draagt. 

 

Namens de organiserende Verbonden Beringen-Mijnstreek en Lummen, 
Jean De Wit 
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De Stichting 

 

Eerder toevallig, zoals het dikwijls gebeurt, werd de Handbooggilde geboren. Op 15 maart 1857, tijdens 

een bijeenkomst van de "Warande Vrienden", werd de basis gelegd. 

De initiatiefnemer was Pieter Van Gheluwe die, merkwaardig genoeg, geen hoge functie bekleed heeft in de 

gilde waarvan hij in feite de stichter was. 

 

Uit het verslagenboek, genoemd "BESLUYT DER ZITTINGEN" (deel 1) vernemen we het volgende: 

"Ten jaere 1800 zeven en vijtig op 15 maerte, by eene samenkomste van vrienden zynde de heeren: 

Vandenbriele, Pieter Van Gheluwe, De Jude, Balliues, Vanloke, August Beeckman, Richard Claeys, 

Vandenbroeke Augustinus en Demaeker, wordt er besloten eene maetschappy van Handboogschutters op te 

rechten ter gemeente Coolkerke, gehucht Fort-Lapin, by Brugge. 

Verders naer verscheydene vergaderingen, en nieuwe inkomende leden, wordt er besloten op thienden 

juny naer volg de, eenen Eed instellen, de welken zich belast met het uitvoren der regelment en 

administratie zaken dezer matschappy. 

Dezen Eed, wordt benoemd te weten de Heren:  

Vandenbriele als Deken 

Van Gheluwe Gustave als Hofmeester 

Beeckman Auguste als Tresorier 

Vanloke als Sorger Claeys Richard als Sorger 

De Jude als Sorger Demaecker als Sorger Baillieus als Sorger” 

Tijdens de volgende vergadering, deze van 10.07.1857, dient Beeckman, zijn ontslag in als tresorier en 

wordt vervangen door Vandenbroecke Augustinus, die griffier was. Hij was de uitbater van het cafe "De 

Warande", lokaal van de “maetschappy.” 

 

De Koninklijke Handbooggilde Fort Lapin Brugge 

Fort Lapin was een fort in het noorden van Brugge dat in 1664 werd gebouwd om de Handelskom, die in 

hetzelfde jaar gegraven werd, te beschermen. Het fort wordt gerekend tot de Staats-Spaanse Linies, 

hoewel er op dat ogenblik van Staatse zijde geen gevaar meer te duchten was, aangezien de vrede (in 

1648) was getekend en de grenzen waren vastgelegd. Deze handelskom sloot aan op het van 1618-1622 

gegraven Kanaal Brugge-Oostende. Het Fort Lapin lag op de grens van de voormalige gemeenten Brugge 

en Koolkerke, in de huidige stadswijk Sint-Jozef. 

Vandaag is Fort Lapin de benaming van de buurt in het zuiden van de wijk Sint-Jozef 

waar vroeger het fort gesitueerd was, en van het stuk van de stadsring R30 dat door 

deze buurt loopt. De in deze buurt gelegen brouwerij Fort Lapin met het gelijknamige 

bier is eveneens naar het fort genoemd. 

Van waar de naam “Fort Lapin”? In 1850 werd het fort gesloopt en bleef enkel het 

bolwerk bestaan. Rond dat bolwerk bevonden zich veel konijnen. Konijn in het Frans is 

“lapin”, vandaar de benaming Fort Lapin. 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Brugge
http://nl.wikipedia.org/wiki/1664
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Handelskom&action=edit&redlink=1
http://nl.wikipedia.org/wiki/Staats-Spaanse_Linies
http://nl.wikipedia.org/wiki/1648
http://nl.wikipedia.org/wiki/1618
http://nl.wikipedia.org/wiki/1622
http://nl.wikipedia.org/wiki/Kanaal_Brugge-Oostende
http://nl.wikipedia.org/wiki/Koolkerke
http://nl.wikipedia.org/wiki/Sint-Jozef_(Brugge)
http://nl.wikipedia.org/wiki/R30_(Belgi%C3%AB)
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Brouwerij_Fort_Lapin&action=edit&redlink=1
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Fort_Lapin_(bier)&action=edit&redlink=1
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Fort_Lapin_(bier)&action=edit&redlink=1
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De Gilde Fort Lapin werd gesticht op datum van 15 maart 1857. De Warande Vrienden heette de gilde 

oorspronkelijk, met als lokaal "De Warande" in de gemeente Koolkerke. De stichter van de Gilde was de 

heer Pieter Van Gheluwe (zie hoger). Er werd geschoten op een ijzeren wip, met lattenboog en houten 

pijlen. 

 

Op 22 mei 1859 werd er voor het eerst in het bestaan een sireschieting ingericht. Dit is een schieting waar 

men maar naar 1 vogel mag schieten. Die vogel wordt ook wel de sirevogel genoemd en staat op de 

toppin. 

 

Voornaamste gebeurtenissen uit de historiek van Sint-Sebastiaan Fort Lapin Coolkerke 

 

De naam van de gilde werd op 6 april 1864 hernoemd naar de Heilige Sint-Sebastiaan, de patroon der 

handboogschutters. 

Op datum van 2 oktober 1867 is er sprake van een aankoop van een vaandel. De kleur van het vaandel is 

zwart, rood en goud, het stof van het vaandel van “zijde paene”, met het bestaande wapen der Fort Toren. 

 

In de eedvergadering van 18 januari 1872 wordt er besloten om een sireschakel te laten maken. Het 

ontwerp van de schakel wordt als volgt beschreven: “schakel Louis XVI met schild versiert van bloemen 

met de schutters attributies platen hoog gedreven in beeldhouw en schakels gedreven beeldhouw, vervaardigd 

de heer Dreypont goudsmid woonende te Brugge”. 

 

Op 11 maart 1870 wordt beslist om zilveren prijzen op de wip te zetten. 

 

Op 27 februari 1884 wordt er besloten om voor het eerst in het bestaan der gilde, kunstborden te laten maken, 

met het embleem van de Gilde in: een stenen bolwerk met 2 konijnen op de voorgrond. 

 

Op 25 februari 1907 bestaat de gilde 50 jaar en op 22 december 1910 wordt de gilde tot Prinselijke Gilde 

benoemd. 

 

Tijdens de Eerste Wereldoorlog werden het lokaal en de pers vernield door een vliegerbom, die de pers 

gedeeltelijk verbrijzelde. Van het lokaal bleef enkel nog een puinhoop over. Tussen het jaar 1914 en 1928 

was er geen gilde meer. 

 

De titel Koninklijke Gilde is gekomen op datum van 23 juni 1929. 

Op 6 november 1930 werd er besloten om een liggende wip-afdeling in te richten. De Vrienden der 

Vooruitgang noemde deze afdeling. 

 

Op 7 mei 1942 wordt er besloten om kristal en gleiswerk op de wip te zetten. 

 

In 1951 neemt de gilde intrek in een vernieuwde zaal, de Gildzaal. Deze zaal en het schuttersplein zijn 

gelegen in de Terlooigemweg 29, nabij het St.-Jozef-kerkplein. 

 

Op 7 juli 1957 bestaat de Gilde 100 jaar. 

 

Op 17 mei 1975 wordt er voor het eerst op een wip met vangkorf geschoten en op 23 april 1977 worden de 

eerste katrollenbogen toegelaten in de gilde. 

 

Op 22 juni 1982 bestaat de Gilde 125 jaar. 

 

In 2004 verhuist de gilde naar de schuttersstand van hun bevriende gilde, de Koninklijke Gilde 

Eendracht Maakt Macht uit Dudzele. Deze is gelegen in de Stokerij 9 te Dudzele en tot op heden 

beoefenen de leden van Fort Lapin daar nog altijd hun hobby. 
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De gilde telt vandaag een 35-tal leden en op 1 juni 2008 is voor het eerst in haar bestaan een ploeg van 5 

man er in geslaagd zich tot kampioen van Sector 1 te kunnen schieten. Sector 1 is gebied West-Vlaanderen 

en een deel van Oost-Vlaanderen en aan dit kampioenschap namen in totaal een 835-tal schutters deel. Op 

zondag 21 september moest de ploeg schieten op het Belgisch kampioenschap dat plaatsvond in 

Beervelde. Hier is de ploeg op de 4
de

 plaats geëindigd.  In 2009 zal de gilde het Nationale Kampioenschap 

inrichten. 

Op 11 oktober 2008 bestaat de gilde 150 jaar en er werd besloten om een aandenken aan dit gebeuren te 

laten maken: een glazen plaatje op een voetje met het wapenschild van de gilde erop. 

 

Op 26 april 2009 ging het Nationale Kampioenschap van start. Op 7 zondagen en 1 donderdag werd er 

voor de titel gestreden door in totaal een 800-tal schutters. 

De gewone ledenschietingen vonden plaats elke zaterdag vanaf 15u00 en op maandagavond vanaf 19u00. 

Vanaf het jaar 2009 wordt er enkel nog op maandagavond geschoten, dan zijn er gemiddeld zo een 20-tal 

leden aanwezig.  
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10 JAAR HEROPRICHTING SINT-SEBASTIAANSGILDE 

DILBEEK - EEN AFSPRAAK MET DE GESCHIEDENIS 

 
Op 28 december 2012 werd de Sint-Sebastiaansgilde Dilbeek heropgericht ten huize van Paul Stoop en 

Solange De Pauw. De stichtende leden waren: Paul Stoop en Solange De Pauw, Robert Werdefroy, Wim 

Collijs en Dorine Boddin en Raf en Bart De Wael.  

 

Er kan natuurlijk maar van een heroprichting sprake zijn als er bewijzen zijn dat er vroeger reeds een 

gilde bestond in de gemeente. Door zijn uitgebreide contacten en opzoekingswerk wist Paul dat er gilden 

hadden bestaan en dat er ook bewijzen waren. Zo kwam hij o.a. terecht bij dhr. Gillet uit Ukkel, die een 

grote verzameling had van oude documenten en gildevoorwerpen. En ja, hij beschikte ook over een 

document daterend van 23 juli 1643 met verwijzing naar een document uit 1143, waarin reeds sprake was 

van de gilde van Groot-Bijgaarden, en de wijzigingen anno 1751 op de vroegere Handtboge Gulde van 

Grooten-Beygaarden. Dhr. Gillet liet een kopie maken van het eerste blad van het document uit 1751:  

 
Op dat moment was er echter geen sprake van dat de gilde deze documenten zelf in zijn bezit zou kunnen 

krijgen, maar het bewijs was er: de Sint-Sebastiaansgilde had geldige bestaansredenen.  

Op de volgende pagina’s wordt een chronologisch overzicht gegeven van enkele belangrijke 

gebeurtenissen in onze korte geschiedenis. 

 

2002 

 

Paul Stoop en Solange De Pauw, vooreerst 25 jaar lid van de Sint-Sebastiaansgilde van Neder-Over-

Heembeek, waren op het idee gekomen om in hun eigen woonplaats de gilde opnieuw op te richten. De 

eerste brief hieromtrent vertrok op 29 mei naar de burgemeester en schepenen van Dilbeek. Op 8 oktober 

ging het ontslag van Paul en Solange in Neder-Over-Heembeek in en werd de Sint-Sebastiaansgilde van 

Dilbeek, als voorlopige "feitelijke vereniging" opgericht. 
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Er werd op zoek gegaan naar leden voor deze heropgerichte gilde, alsook naar de nodige materialen en 

een onderkomen. Onze liggende wip werd gemaakt door de Don Boscoschool van Haacht en was begin 

december klaar. Een staande wip hebben we gevonden via een oproep tijdens het Radio 2-programma 

"De Grote Beer". Hierop kwamen verschillende reacties waaronder ook een van de Sint-Sebastiaansgilde 

van Haacht. Deze staande wip moest nog opgeknapt en vergund worden waardoor deze pas enkele jaren 

later in gebruik genomen kon worden. 

 

Als onderkomen mochten we van het lokaal van de volksdansgroep "Pajottenland" in La Motte gebruik 

maken. Ook de gildekledij werd vastgelegd. Het betreft kledij uit de middeleeuwen gebaseerd op enkele 

schilderijen van Teniers. Nu ontbraken enkel nog de koningsbreuk en het vaandel.  

 

Op 28 december om 19u was er een eerste vergadering ten huize Stoop waarop de allereerste leden 

aanwezig waren. Op deze vergadering werd beslist dat de Sint-Sebastiaansgilde van Dilbeek onmiddellijk 

van start zou gaan. De lidgelden, het jaarprogramma en de dag van de koningschieting werden 

vastgelegd. Sinds deze vergadering was de Sint-Sebastiaansgilde van Dilbeek opnieuw een feit! 

Na de heroprichting werd een bouwaanvraag ingediend voor het plaatsen van onze staande wip. 

Maar al gauw bleek dat dit niet van een leien dakje zou lopen.  

 

2003 

 

In afwachting van onze bouwaanvraag voor de staande wip werd er op 6 februari een toelating gevraagd 

om te starten met liggende wip. Op 26 februari kwam het heuglijke nieuws dat onze activiteiten op 

liggende wip van start mochten gaan. 

 

Vrijdag 2 mei is de gilde gestart met haar eerste schieting op liggende wip in het domein van La Motte. 

De eerste pijl werd geschoten door Jef Bastiaens van de gilde van Haacht. In dit eerste jaar steeg het 

aantal leden in onze gilde al vlug van 7 leden tot een 20-tal. 

 

Ook in 2003 liep de hele procedure door omtrent de bouwvergunning voor onze staande wip, maar ook 

dit jaar zonder succes.  Dit was echt om moedeloos van te worden! Dus geen wip in het domein van 

kasteel La Motte. 

 

2004 

 

"Geen bouwvergunning voor bonenstaak" was een titel die op 20 januari in Het Nieuwsblad verscheen. 

Meer woorden waren er niet nodig om te zeggen dat onze bouwaanvraag nog steeds niet goedgekeurd 

was. Gezien dit probleem nu toch al enige tijd aansleepte, werd er geprobeerd om deze vergunning op 

een privaat terrein te verkrijgen in de buurt van La Motte. 

 

Op zaterdag 29 mei, net voor de start van onze tweede koningschieting, hebben we ons vaandel laten 

wijden. Dit gebeurde om 14u op de brug van kasteel La Motte door pater Miller, proost in rusthuis "De 

Verlosser" te Sint-Ulriks-Kapelle. Het vaandel werd op een zeer serene manier gewijd. Er werd uitleg 

gegeven over de symbolen die voorkomen op ons vaandel alsook over onze patroonheilige Sint-

Sebastiaan. 

 

Op dinsdag 6 juli was het eindelijk zover! Naar aanleiding van het positief advies omtrent de vergunning 

voor onze staande wip zijn de eerste werken van start gegaan voor de bouw hiervan. De put werd 

gegraven en de voet van de wip werd vast gebetonneerd. Eens deze goed vast stond en het beton droog 

was kon de wip zelf recht gezet worden.  

 

Zaterdag 17 juli, nadat het beton droog was, werd onze staande wip recht getrokken, afgeregeld en de put 

verder vol beton gestort. Nu was het enkel nog wachten tot dit beton volledig uitgehard was. Bij deze 

http://sintsebastiaansgildedilbeek.be/v3/index.php/in-beeld/krant-a-tv/111-geen-bouwvergunning-voor-bonenstaak
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staande wip werd ook een houten chalet gezet als gildelokaal waarin we ons materiaal konden 

onderbrengen. 

Wij hadden intussen een staande wip op de weide van de familie Werdefroy-Cocréamon maar nog steeds 

geen definitieve vergunning. 

 

Vrijdag 3 september 2004 was het dan eindelijk zo ver: de eerste schieting op onze staande wip! 

 

2005 

 

Dit jaar kregen we uiteindelijk, rechtstreeks van het Vlaams gewest, onze bouwvergunning en dit tot spijt 

van wie het benijdt. Op 26 juni 2005 ging voor het eerst, sinds de heroprichting, ons trommelkorps mee in 

de optocht. 

 

Ook konden we dit jaar spreken van een eerste "schuttershoogtepunt" in ons gildewezen. Voor het eerst 

in onze jonge geschiedenis hadden we een nationale koning in onze gilde! Zondag 2 oktober wist Guido 

Schoonjans in Rodt de titel van nationale koning te veroveren. 

 

2008 

 

Op 26 april nam Johan Collignon de taak als griffier over van Paul Stoop. Na 2 rustigere jaren kende 

onze gilde dit jaar opnieuw een hoogtepunt. Amper 5 jaar na de heroprichting had de Sint-

Sebastiaansgilde van Dilbeek al een keizer. Op 10 mei schoot Wim Collijs zich voor de derde keer op rij 

koning waardoor hij de status van keizer kreeg. Dit werd uitbundig gevierd in aanwezigheid van de pers 

en Ring TV. 

 

Op 15 oktober werd door Paul Stoop de verantwoordelijkheid als penningmeester overgedragen aan 

Olivier Vander Henst. 

 

2009 

 

Op woensdag 20 mei werd het even stil toen we vernamen dat, tijdens verstevigingswerken, onze staande 

wip plots middendoor brak. Deze was zodanig verwrongen dat herstellen geen optie meer was. Al snel 

werd de beslissing genomen om een nieuwe kapwip te plaatsen. Eens de afspraken omtrent de 

financiering ervan rond waren, konden de werken van start gaan. 

 

Tot onze grote ontsteltenis moest echter opnieuw een bouwaanvraag ingediend worden. Na terug een hele 

reeks onderhandelingen werd deze uiteindelijk goedgekeurd. Dinsdag 14 juli werden de eerste materialen 

aangebracht en kon de bouw van onze splinternieuwe kapwip beginnen. Al het voorbereidend werk (put 

graven, funderingen gieten,...) werd uitgevoerd en het was even wachten tot het beton uitgehard was. Vier 

weken later werd dan de uiteindelijke wip recht gezet en nog geen half jaar na de val van de vorige waren 

we al de trotse eigenaar van een moderne kapwip. De vergunning kwam een tijd later, na weer meer dan 

een jaar. 

 

2010 

 

Na het trommelen is er in 2010 ook van start gegaan met het vendelen. Tijdens het teerfeest op zaterdag 

23 januari werden de vlaggen gepresenteerd en vond er ook een klein vendeloptreden plaats op de 

binnenkoer van kasteel La Motte door de familie Vander Henst – Heyvaert. 

 

Zondag 18 april was opnieuw een belangrijke dag in de geschiedenis van onze gilde. Na het voorval met 

onze vorige staande wip hebben we op deze dag onze nieuwe staande wip officieel ingehuldigd. Het was 

een feestelijke dag waarbij onze vendeliers een klein optreden gaven, pater Bert wijdde de wip in waarna, 

met de verschillende genodigde gilden, de wip ook ingeschoten werd. 
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2011 

 

Op het teerfeest van zaterdag 22 januari werd Olivier Vander Henst, naast penningmeester, ook onze 

nieuwe kapitein. Johan Collignon werd naast griffier ook de nieuwe hoofdman van de gilde. 

Paul Stoop werd gehuldigd als ere-hoofdman en Solange De Pauw als ere-dame.  

 

2012 

 

2012 was niet alleen het jaar waarin we onze 10
de

 verjaardag vierden, maar ook direct het eerste jaar in 

onze geschiedenis dat onze koning een vrouw was. Op zaterdag 26 mei schoot Solange De Pauw zich 

koning, als eerste dame in de geschiedenis van onze gilde. 

 

Vrijdag 6 juli werd de gilde door het gemeentebestuur gehuldigd voor haar 10-jarig bestaan tijdens de 

viering van de Vlaamse feestdag. Op vrijdag 28 december 2012 om 19u bestond onze gilde 10 jaar! Het 

was exact 10 jaar geleden dat de beslissing viel om met de heroprichting van de Sint-Sebastiaansgilde van 

Dilbeek van start te gaan.  

Op deze datum werd ten huize Stoop, in het bijzijn van alle bestuursleden, het glas geheven, als aanzet tot 

de verdere viering van ons eerste jubileum. 

 

2013 

 

Zaterdag 26 januari werd ons 10-jarig bestaan gevierd met alle leden tijdens ons teerfeest. In februari 

zijn we dan, door opvolging van Paul, er in geslaagd om de oude, originele documenten waarvan sprake 

in het begin van dit artikel, te bemachtigen. Na het overlijden van dhr. Gillet hebben zijn kinderen beslist 

om zijn collectie te verkopen. Zodoende hebben we de originele papieren kunnen kopen. We beschikken 

nu zelf over de documenten die ons bestaansrecht bevestigen. Het is toch wel indrukwekkend als je die 

oude papieren zo voor je ziet liggen. De nodige stappen om deze te conserveren voor de toekomst worden 

genomen.  

Verder konden Paul en Solange ook een 4-tal oude tinnen borden aankopen. Deze blijven alsnog hun 

persoonlijk bezit, maar zijn een verder bewijs van het vroegere gildebestaan in Dilbeek.  

IODUCUS ჰ LONCIN ჰ KEYSER ჰ DER ჰ GULDE ჰ VAN ჰ GROETEN ჰ 

BEYGAERDEN ჰ ANNO ჰ 1755 
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PIC KONINCK – TOT BYGAERDEN 

 

 

 

 

 

Na deze terugblik op de voorbije 10 jaar richten we ons nu op de toekomst zodat we binnen 15 jaar een 

nieuw artikel kunnen schrijven. Daarom werken we actief aan ledenwerving en het behoud en verdere 

uitbouw van onze gilde. 
Johan Collignon, hoofdman 

 

 

 

  

Sint-Martens-Bodegem Sint-Ulriks-Kapelle 
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INVESTITUUR HOOFDMAN KONINKLIJKE 

HANDBOOGGILDE ‘DE HERT - BRUGGE’ 

 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 februari 2013 – Snellegem 

 

In het schutterslokaal van café ‘Den Os’ langs de Eernegemseweg werd deken Bart Busschaert aangesteld 

als hoofdman. Deze feestelijkheid werd bijgewoond door 11 bevriende handbooggilden uit Brugge. 

Na een openingswoord kreeg hoofdman Gerard Plaetinck van handbooggilde St.-Sebastiaan – Bredene de 

taak om de traditionele investituur op zich te nemen. Als bijzondere getuigen waren zowel Paul Stoop, 

voorzitter Federatie Vlaamse Historische Schuttersgilden, en Eric Wittevrongel, ondervoorzitter 

Belgische Vlaamse Federatie Liggende wip, aanwezig. 

 

Aansluitend huldigde de kersverse hoofdman op zijn beurt de jubilaris stadhouder Erwin Busschaert voor 

zijn 26 jaar als bestuurslid. Zoals het hoort, werden ook de vrouwen van de feestneuzen in de bloemetjes 

gezet. 

 

Vervolgens werd een receptie aangeboden aan alle aanwezigen door de feestvierende Koninklijke 

Handbooggilde ‘De Hert - Brugge’. 
LCS 

 

 

  

Bestuur en leden van Koninklijke Handbooggilde 'De Hert' met bevriende Handbooggilden uit Brugge 
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K.H.M. WILLEM TELL OOSTENDE: NICO PYFFEROEN, 

OVERTUIGEND KAMPIOEN LIGGENDE WIP 2012-2013 

 
Na het winterseizoen bij Koninklijke Handboogmaatschappij Willem Tell kroonde Nico Pyfferoen zich 

tot kampioen liggende wip van het seizoen 2012-2013. Hij klokte af op 448 punten, gevolgd door Filip 

Huyghebaert (264) en Oscar Schockaert (205).  Bij de dames klasseerde Elisa Deprez zich als eerste met 

63 punten. Carol Verstraete en Virginie Maselis bereikten met 61 en 45 punten de tweede en derde stek. 

De jongeren onder 16 jaar kwamen uit in een afzonderlijke competitie. Als laureaat kwam Aster Van 

Cauwenberghe uit de bus met een puntentotaal van 38, gevolgd door Simon Pennynck (22) en Jari 

Bouttelisier (5). Er namen in totaal 38 schutters deel aan dit kampioenschap. Tijdens het voorbije 

winterseizoen kon de club rekenen op 1.231 aanwezigheden. Laureaat Nico Pyfferoen haalde naast de 

kampioenstitel ook nog een aantal individuele prijzen binnen. Binnen de club wordt Nico vergeleken met 

Eddy Merckx, de kannibaal van het wielrennen. Ondertussen is het zomerseizoen op de staande wip 

gestart. Deze schietingen vinden plaats in sportpark De Schorre elke maan- en donderdag van 19 tot 21.30 

uur. Meer info op http://users.telenet.be/willemtell.  
Norbert Valcke 

 
                       

De verschillende laureaten tijdens de prijsuitreiking in zaal Pax: schatbewaarder Noël Vandecasteele, 

ondervoorzitter Laurent Schouteeten, secretaris Noël Vantyghem, hofmeester Guy Leempoels, sire liggende wip 

2012-2013 Mario Madelein, hoofdman Norbert Valcke, kampioen liggende wip 2012-2013 Nico Pyfferoen, winnaar 

prijs Laurent Schouteeten Jean Verpoot, vice-kampioen bij de jongeren Simon Pennynck, derde bij de senioren en 

winnaar van de prijs van de baljuw Oscar Schockaert, bestuurder Joseph Hicks en vooraan kampioene bij de dames 

Elisa Deprez en Filip Huyghebaert, vicekampioen bij de senioren. 

http://users.telenet.be/willemtell
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PETER BOUTTELISIER, SIRE STAANDE WIP GROOT-

OOSTENDE  

 
Op woensdag 8 mei (woensdag vóór O.-L.-H.-Hemelvaart) was het voor de 12

de
 keer verzamelen 

geblazen om de titel van Sire Groot-Oostende op de staande wip te betwisten.  

 

Dit evenement, dat in 2002 naar aanleiding van het 700-jarig bestaan van het Koninklijk Hoofdgild Sint-

Sebastiaan Oostende in het leven geroepen werd, is ondertussen een traditie geworden. De organisatie 

gebeurt om beurten door de twee Oostendse handboogmaatschappijen, nl. het Koninklijk Hoofdgild Sint-

Sebastiaan en de Koninklijke Handboogmaatschappij Willem Tell Oostende. Dit jaar greep het gebeuren 

plaats op de schietstand van Willem Tell in het sportpark De Schorre.  

 

Er boden zich niet minder dan 32 schutters aan. Stipt om 19.30 uur loste Filip Huyghebaert (Willem Tell) 

als uittredende sire zijn ereschot en na de 3 officiële ronden was er nog steeds geen nieuwe sire gekend. 

Het duurde tot de 9
de

 ronde eer Peter Bouttelisier (Willem Tell) er als enige in slaagde de sirevogel neer te 

halen. De 12
de

 sire staande wip Groot-Oostende was gekend.  

 

Nadien volgde nog een beschrijfschieting en een gezellig samenzijn waarop de leden van de beide 

maatschappijen konden verbroederen. Alvast werd afspraak gemaakt voor volgend jaar op het terrein van 

Sint-Sebastiaan. 
Norbert Valcke 

 

  

Peter Bouttelisier, sire staande wip Groot-Oostende 2013, omringd door alle mededingende 

confraters van de beide Oostendse handboogmaatschappijen 
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NOËL VANDECASTEELE VOLGT ZICHZELF OP ALS SIRE 

STAANDE WIP BIJ WILLEM TELL OOSTENDE 
 
Traditiegetrouw wordt bij de K.H.M. Willem Tell Oostende op O.-L.-H.-Hemelvaartsdag de jaarlijkse 

sireschieting staande wip gehouden. 

 

De weergoden waren ons gunstig gezind. Negentien schutters waren op de afspraak. Stipt om 16.00 uur 

loste Noël Vandecasteele, de uittredende sire, zijn ereschot om onmiddellijk daarna de 3 officiële ronden 

aan te vangen.  In de 3
de

 ronde slaagde Noël er als enige in de hoofdvogel te treffen en dus volgde hij 

zichzelf op als sire staande wip. Indien hij er volgend jaar in slaagt om deze stunt nog eens over te doen, 

wordt hij, na Edmond Vanhonsebrouck (1930) en hoofdman Norbert Valcke (1998) de derde keizer 

staande wip in de 107-jarige geschiedenis van Willem Tell Oostende. 

 

Tijdens het daaropvolgend beschrijf wist Filip Huyghebaert als eerste een hoogvogel te schieten en zo 

werd hij de nieuwe baljuw. 

 

Op de gezondheid en het succes van de nieuwe sire en baljuw werd onder een drievoudig “hoera” het glas 

geheven. Ondertussen konden we Arne Deblauwe, schepen van sport, verwelkomen die dan ook de trofee 

aan de nieuwe sire overhandigde. 
Norbert Valcke 

 

  

V.l.n.r.: Filip Huyghebaert (baljuw), Oscar Schockaert, Daniël Bouttelisier, deken van de 

maatschappij, Leopold Deprez, Arne Deblauwe, schepen van sport, Peter Bouttelisier, Noël 

Vandecasteele, sire staande wip 2012 en 2013, Kurt Neirynck, Norbert Valcke, hoofdman en 

keizer 1998, Mario Madelein, Noël Vantyghem, secretaris, Dirk Vandenbussche, Laurent 

Schouteeten, ondervoorzitter, Fernand Lesaffre, Ivan Vosselman en Guy Leempoels, hofmeester.  

Vooraan: Virginie Maselis en Elisa Deprez 
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De nieuwe schutterskoning, omringd door het bestuur en collega-

schutters 

NIEUWS UIT HET VERBOND VEURNE-AMBACHT 
 

Op zondag 20 januari werd de jaarlijkse algemene 

vergadering van het Verbond Veurne-Ambacht 

gehouden te Lo. Ondanks het barre winterweer 

waren omzeggens alle aangesloten gilden 

vertegenwoordigd. De gilde van Ieper Sint-

Sebastiaan, voor het winnen van het 

kampioenschap 2012, en de gilde van Vlamertinge 

Sint-Sebastiaen, die het jeugdklassement van de 

trofee Schaal de Spot 2012 wonnen, mochten de 

prijzen in ontvangst nemen. 

 

 

 

*       * 

* 

 

Niels Termote: koning 2013 Kon. Handbooggilde Sint-Joris Boezinge 

  

Omdat het op 1 mei na 4 uren schieten de 

19 aanwezige schutters niet gelukt was om 

de koningsvogel naar beneden te halen, 

probeerden ze het op zaterdag 11 mei 

nogmaals, deze keer met meer succes.  

 

In de 6
de

 ronde kroonde Niels Termote zich 

met een raak schot tot de nieuwe 

schutterskoning voor 2013.  

 

 

 

 

 

 

 
Geert Vanderjeugt 
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VOLWAARDIGE VERZEKERING
1
 

 

 

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 

 
 

http://www.vlaamseschuttersgilden.be/
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