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WOORDJE VAN DE VOORZITTER 

Beste vrienden, 

 

Binnen het bestuur van de Federatie wordt momenteel gewerkt aan 

het beleid en de visie van onze verenigingen. Wij wensen met onze 

Federatie niet in te dommelen of vast te roesten in een 

gemakkelijke positie. De zaak draait en daar zijn we best tevreden 

mee…, maar zo werkt dit niet. Stilstaan is achteruitgaan. 

 

De regio’s hebben hun werking grondig herbekeken. Er wordt 

vergaderd en gewerkt voor meer expansie, efficiëntie en 

rendement, om het eens in zakelijke termen uit te drukken. 

 

In functie hiervan is in West-Vlaanderen besloten om o.a. de niet-

aangesloten maatschappijen op te sporen en afspraken zijn gemaakt 

om deze te contacteren. Men is tevens druk bezig met de 

organisatie van de Gildedag in Oostende. Wij danken deze mensen 

die zich hiervoor inzetten van harte. 

 

Ook regio Limburg zit op dezelfde golflengte. Er komt een ontmoetingsdag in Winterslag en de cursus 

“wapenmeester” staat opnieuw op het programma. Het is tevens Maasmechelen dat, na drie jaar 

Nederlands-Limburg, het Oud Limburgs Schuttersfeest mag organiseren. Dit is het grootste cultureel 

evenement in Limburg. 

 

Voor Oost-Vlaanderen werd de ledenlijst geactiveerd en de vooruitzichten zijn gunstig wat mogelijke 

nieuwe leden en bestuursleden betreft. Hier worden de eerste stappen gezet voor de organisatie van het 

Europees Schuttersfeest dat zal doorgaan in 2021 te Ooidonk. Het Belgisch Overlegorgaan en de 

Federatie van Vlaamse Historische Schuttersgilden zullen mede hun uiterste best doen om hier een 

schitterend weekend van te maken. 2021 is nog veraf, maar de tijd gaat toch zo snel. 

 

Antwerpen-Brabant reorganiseert haar bestuur met hetzelfde doel, namelijk de uitbreiding van de 

Federatie. Deze regio (speciaal Mechelen) heeft de organisatie van de tentoonstelling tijdens de Gildedag 

definitief op zich genomen. 

 

Er zal in de regio’s nog méér aandacht besteed worden aan het culturele gedeelte. Ons erfgoed zal 

meermaals in de kijker worden gezet. Het materiaal dat wij bezitten is ter beschikking van elke vereniging 

die er om vraagt. Info op het secretariaat. Verder wordt ons tijdschrift speciaal opgevolgd en we hopen 

alzo nog meer nieuws te ontvangen uit onze verenigingen. 

 

Beste vrienden, 2016 wordt een jaar van het schutterswezen. Kijk alvast eens naar ons programma in 

Oostende. 

 

We zullen ons best doen om zo veel mogelijk activiteiten te promoten en zoals hierboven reeds vermeld:  

expansie, efficiëntie en rendement!!! 

 

Ik wens alle medewerkers veel moed en veel succes. 

 

Paul Stoop 
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WOORDJE VAN DE REDACTIE 
 
Beste lezer, 

 

De zomer komt er stilaan aan, zij het met de nodige, soms kille 

regendagen. In de verschillende gilden/schutterijen en verbonden 

wordt er geschoten met karabijn, buks of boog, hetzij in 

clubverband, hetzij in het kader van een wedstrijd of 

kampioenschap. Wij wensen elkeen veel succes hierbij. Ondertussen 

is ons nieuwe tijdschrift klaar met al wat nieuws over de komende 

gildedag en over de gaststad Oostende en verder artikels over wat er 

leeft bij de verschillende verenigingen. Hiervoor danken wij de 

inzenders en hopen op hen verder te mogen rekenen in de toekomst. 

Er zijn natuurlijk nog zo vele andere gilden/schutterijen van wie wij 

ook graag wat nieuws zouden ontvangen. Dus kruip in de pen en 

stuur ons een artikeltje door over een schieting, feest, … Het is altijd 

prettig om te lezen wat er aan de andere kant van Vlaanderen 

gebeurt in het schutterswezen. 

 

Nog een praktische noot: er worden af en toe nog artikels 

toegestuurd op mijn oud mailadres (fravano@skynet.be). Gelieve 

het nieuwe mailadres fravano@telenet.be te gebruiken aangezien er geen garantie is dat mails op het 

vorige adres worden gelezen. 

 

François Van Noten, hoofdredacteur 

 

 

 

Tot nu toe stuurden wij de link van het tijdschrift naar zo veel mogelijk e-mailadressen met de vraag om deze 

link verder door te sturen naar de andere leden van uw gilde, schutterij of verbond. Op die manier bereiken wij 

heel wat leden, maar wij willen dit bereik nog groter maken. Vanaf nu kan je het tijdschrift ook per mail 

ontvangen. De werkwijze staat achteraan in het tijdschrift en ook op de website van de Federatie en gaat als 

volgt:  

 

Stuur je e-mailadres, samen met de regio en naam van uw gilde naar online@vlaamseschuttersgilden.be en 

gebruik als onderwerp "Inschrijven". 

Wil je het tijdschrift niet meer ontvangen? Stuur dan een mail met als onderwerp "Uitschrijven" 

naar online@vlaamseschuttersgilden.be.  

Vermeld ook hier uw e-mailadres, regio en naam van de gilde.  

  

Aan alle gilden/schutterijen 

 

Elke regio bezit momenteel een federatievlag. 

- Antwerpen, Brabant bij Jan Severyns en Paul Stoop 

- Limburg bij Jean De Wit  

- West-Vlaanderen bij Norbert Valcke (Oostende) 

- Oost-Vlaanderen voorlopig bij Paul Stoop. 
  

Mogen we vragen dat deze vlaggen zoveel mogelijk gebruikt worden op jullie activiteiten en 

feestelijkheden. Ze kunnen bij bovenvermelde personen opgehaald en terug ingeleverd worden. 

Met dank vanwege het Federatiebestuur 

 

mailto:fravano@skynet.be
mailto:fravano@telenet.be
mailto:online@vlaamseschuttersgilden.be
mailto:online@vlaamseschuttersgilden.be?subject=Uitschrijven
file:///H:/Documenten/Tijdschr
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15DE GILDEDAG TE OOSTENDE 
 

Zondag 25 september zijn we te gast in Oostende voor de 15de gildedag van de Federatie van Vlaamse 

Historische Schuttersgilden. Hierbij al een vooruitzicht wat je die dag allemaal mag verwachten. 

 

Vanaf 08.30 uur kunnen de deelnemende gilden zich aanmelden in het stadhuis, gevestigd aan de 

Vindictivelaan nr. 1, voor het ophalen van de nodige documenten en informatie voor die dag. 

 

Vanaf 09.00 uur worden de genodigden ontvangen in het stadhuis door het stadsbestuur. 

Om 09.45 uur worden het Federatiebestuur en de genodigden aan het Stadhuis afgehaald door de 

drumband van Sint-Harlindis en Relindis Ellikom, die hen zal begeleiden naar de Sint-Petrus- en 

Pauluskerk, via de Vindictivelaan, de Kapellestraat en de Jozef II-straat. 

 

Om 10.00 uur vindt in deze kerk de traditionele misviering plaats. Deze wordt voorgegaan door deken 

Wullepit en opgeluisterd door het koor “Arte Vocali” onder leiding van Martin Quartier. 

 

Na de viering, omstreeks 11.15 uur, wordt de stoet gevormd op het St.-Pieters- en Paulusplein en 

om 11.30 uur wordt de start gegeven voor de optocht van de deelnemende gilden, allen in folkloristische 

kledij. Onder politiebegeleiding en voorafgegaan door een plaatselijke harmonie, gaat het via de 

Visserskaai, de Nieuwstraat en de Breydelstraat naar het Wapenplein. 

 

Na het defilé op het Wapenplein en de toespraken van de burgemeester of schepen en de voorzitter van de 

Federatie worden de zilveren breuken en ander gildepatrimonia naar de tentoonstellingsruimte gebracht. 

Deze bevindt zich in het “Feestpaleis” in de onmiddellijke omgeving van het Wapenplein. De vaandels 

worden opgesteld rondom de kiosk in het midden van het plein. 

 

Vanaf 13.20 uur voorzien wij 

verschillende rondvaarten op zee met de 

Franlis III (zie hieronder voor meer 

specificaties over dit schip). Met de 

steun van de Federatie kunnen wij deze 

aanbieden aan de prijs van 5 euro per 

persoon i.p.v. 9,50 euro. Duur van de 

rondvaart: ongeveer één uur. De 

Federatie heeft een optie genomen op 4 

vaarten. Zoals vermeld vertrekt de 

eerste vaart om 13.20 uur vanaf het 

Westerstaketsel, de volgende steeds een 

uur later. Er werd reeds een vraag 

verzonden aan de gilden/schutterijen om een benaderend aantal deelnemers te kennen. Indien dit nog niet 

is gebeurd, vragen wij u om dit zo snel mogelijk door te geven aan het secretariaat, via mail, brief of 

telefonisch. De Federatie rekent erop dat de vier vaarten volgeboekt zullen worden. Mocht dit onverhoopt 

niet lukken, dan kunnen wij tijdig een of meerdere vaarten annuleren, daarom dient de definitieve 

inschrijving te gebeuren ten laatste op 15 augustus. 

 

Vanaf 14.30 uur vinden verschillende optredens plaats op het Wapenplein. Tevens wordt de 

tentoonstelling geopend en op de nabijgelegen Groentemarkt zijn er schietdemonstraties: boogschieten op 

liggende wip en op doelen, kruisboog, luchtbuks op pluimen en waarschijnlijk ook een demo met 

balboog. 

 

Verder zijn er tal van andere mogelijkheden: de Mercator bezichtigen (als hij terug is uit herstelling), een 

bezoek aan de IJslandvaarder Amandine, aan het Fort Napoleon of het Ensor-museum. Of gewoon een 
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wandelingetje op de dijk of een bezoekje aan de winkels en restaurants in de bekende Kapellestraat. 

Keuze genoeg! 

 

Als apotheose bieden wij u vanaf 16.45 uur een optreden van een 40 mannen tellend koor onder 

begeleiding van één vrouwelijke dirigente, het Shanty-koor uit Blankenberge. Uitgedost in een typisch 

zeemansplunje brengen zij allerlei zeemansliederen op een zeer ludieke manier. Het koor is een vaste 

waarde op diverse binnen- en buitenlandse maritieme evenementen. 

 

Als slot hebben wij om 18.00 uur nog een toespraak van de voorzitter van de Federatie en kan een 

herinnering aan deze gildedag afgehaald worden en een zilveren plaketje voor hen die een optreden 

verzorgden. 

Willy Willems 

 

 
Franlis III 

Het motorschip Franlis III is een ex-vedette van de Royal Navy en deed tijdens de 2de Wereldoorlog 

dienst als snelboot. Zij werd omgebouwd voor burgerlijke doeleinden en beschikt nu over een ruim 

voordek, achterdek, volledig uitgeruste binnenaccommodatie met bemande bar en sanitair. Een 

geluidsinstallatie is aanwezig. U geniet van uw rondvaart in comfortabele omstandigheden. 

Het schip voldoet aan de strengste veiligheidsvoorschriften en ondergaat een jaarlijkse keuring door de 

Zeevaartinspectie. Er kunnen tot 97 personen inschepen. 

Capaciteit passagiers: 97 personen 

Lengte: 35 m 

Breedte: 6 m 

Diepgang: 1,80 m 

Bruto-tonnenmaat: 124 

Hoofdmotor: GM 2 x 225 HP 

Snelheid: 12 knopen 

Elektromotor: 2x 380V - 10 kW 

Navigatieapparatuur: GPS navigator, radar, dieptemeter, 2 VHF zender GMDSS, magnetisch kompas. 
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OOSTENDE: GASTSTAD VOOR DE 15DE GILDEDAG 
 

Oostende is de enige stad aan de Belgische Kust. De stad kent een historie van meer dan duizend jaar en 

telt een aantal bezienswaardigheden die zeker de moeite waard zijn. Niet alleen is Oostende het 

economische hart van de kuststrook, ook op cultureel gebied mag je wel iets verwachten van de stad. Zo 

zijn er met regelmaat exposities te zien van bekende nationale en internationale kunstenaars. Voor 

liefhebbers van muziek, toneel en theater is er het Kursaal, waar soms vrij grote namen hun opwachting 

maken. Er zijn een aantal bezienswaardigheden in Oostende die de moeite van het bezoeken waard zijn. 

Koningin der Badsteden 

Oostende heeft al in de negentiende eeuw de bijnaam 'Koningin der Badsteden' gekregen. In de tweede 

helft van de 19e eeuw groeide Oostende onder de bezielende leiding van de toenmalige Koning Leopold 

II uit tot een prachtige belle époque-badplaats. Veel van de historische gebouwen die je nu nog in 

Oostende ziet, stammen uit dit tijdperk. Sommige bouwwerken zijn inmiddels uit het straatbeeld 

verdwenen of zijn in een later stadium flink aangepast. Uit de bloeiperiode van Oostende stammen onder 

andere het Casino-Kursaal, de Kiosk, het Koninklijk Paleis, de Koninklijke Gaanderijen, de Promenade 

en het Stadstheater. Jarenlang was Oostende één van de meest toonaangevende mondaine badplaatsen in 

de Lage Landen. Na de twee wereldoorlogen transformeerde Oostende in een rap tempo. Prachtige belle 

époque-architectuur maakte op grote schaal plaats voor moderne hoogbouw. Oostende heeft een tijd lang 

gebukt gegaan onder de opkomst van het massatoerisme. Het Oostende dat je nu aantreft is grotendeels 

door het toerisme zo gevormd. De naam Koningin der Badsteden wordt ook steeds minder gebruikt. Het 

stadsbestuur van Oostende prefereert de naam "Stad aan de Zee", waarmee vooral benadrukt wordt dat 

het een stad is met alle voorzieningen en andere voordelen die daarbij horen. Oostende is meer dan alleen 

strand en strandleven, maar bovenal ook een moderne bruisende stad waar je je vrijwel nooit hoeft te 

vervelen. 

Hoewel Oostende bovenal een badplaats is waarbij het strand het belangrijkste plekje is, heeft de stad 

meer te bieden. Uit het aanbod van bezienswaardigheden en attracties selecteerden wij een korte 

beschrijving van deze welke vernoemd zijn in voorgaand artikel over de komende gildedag. 

Sint-Petrus-en Pauluskerk 

De neogotische Sint-Petrus-en Pauluskerk 

werd ontworpen door de Belgische architect 

Louis Delacenserie, een man die veel faam 

had tijdens de negentiende en twintigste 

eeuw. Het station van Antwerpen komt 

eveneens van zijn hand. Deze kerk van 

Oostende heeft veel bijzondere en 

uitmuntende details. Prachtige beelden, 

luchtbogen en schraagpijlers sieren de 

buitengevels. Verschillende kleurige ramen 

zorgen voor een magische lichtinval. Achter 

de Sint-Petrus-en Pauluskerk staat de 

‘Peperbusse’. Deze Sint-Pieterstoren is een overgebleven onderdeel van de voormalige Sint-Pieterskerk 

die in 1896 door brand werd verwoest. 
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Visserskaai 

De Visserskaai is de kade die grenst aan het 

centrum van Oostende. De Visserskaai is de 

belangrijkste wandel- en fietsroute vanaf het 

treinstation naar het strand van Oostende. Op 

warme zomerse dagen zie je mensen 's morgens 

massaal in westelijke richting naar de kust 

wandelen en aan het eind van de dag zie je ze 

bijna in colonne weer richting het station lopen. 

De Visserskaai is tevens de plek waar je verse en 

soms iets minder verse vis kunt kopen. De 

Vistrap is de vismarkt van Oostende waar de 

verse vangst van de dag verkocht wordt. In de 

zomer is dit dé plek om overheerlijke 

Noordzeegarnalen te kopen. Visproducten die 

bedoeld zijn voor directe consumptie zoals visschotels, broodjes met vissalade, gebakken vis en garnalen 

koop je bij de viskraampjes die op de kade zelf opgesteld staan. 

Fort Napoleon 

Dat Oostende een belangrijke functie had als 

vestingstad wordt mede door dit fort bevestigd. 

Fort Napoleon werd in 1811 gebouwd als 

vijfhoekig fort in de duinen van Oostende. Het 

was bedoeld om de Britten te kunnen overvallen 

en overmeesteren tijdens de napoleontische 

oorlog. Zover is het nooit gekomen. Na het 

gedwongen aftreden van Napoleon in 1814 is 

Fort Napoleon in verval geraakt. Daarna heeft het 

verschillende militaire functies gehad. Na jaren 

van leegstand werd er vlak na de Eerste 

Wereldoorlog besloten om er een museum van te 

maken. Het fort werd opgeknapt en vervolgens 

brak de Tweede Wereldoorlog uit. Hierdoor 

werden de militaire functies van het fort wederom hervat. Uiteindelijk is er in het jaar 2000 een museum 

geopend over ‘de evolutie van de Europese vestingbouw’. Maar liefst twee eeuwen geschiedenis zijn 

bewaard gebleven in dit bijzondere bouwwerk. 

Mercator 

Sinds het schip omstreeks 1932 te water werd 

gelaten heeft het diverse keren de wind in de 

zeilen gehad. Als oorspronkelijk opleidingsschip 

voer het naar bestemmingen zoals Paaseiland, 

Congo en Panama. De meest bijzondere tocht 

was in 1935 toen het stoffelijk overschot van 

Pater Damiaan in Christchurch te Nieuw-Zeeland 

werd opgehaald met de Mercator. Na 54 reizen 

werd er besloten om het schip in te richten als 

museumschip. Met zijn vijftien zeilen maakt de 

Mercator nog altijd enorm veel indruk bij zijn 

bezoekers. 
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Amandine 

Dit bijzondere museum is gehuisvest in een schip. 

Deze middenslagtreiler heeft woeste zeeën weten te 

bedwingen tijdens zijn vele tochten richting IJsland. 

De Oostendse IJslandvaarders visten daar vooral op 

kabeljauw, koolvis, rode poon en zeebrasem. 

Tijdens de laatste tocht in 1995 viel ook het doek 

voor de vissers. De avonturen zijn allemaal 

vastgelegd en beschreven in dit informatieve en 

interactieve museum. Je vindt de Amandine aan de 

Visserskaai te Oostende. 

Ensorhuis 

Het Ensorhuis is uniek in zijn genre. Wie op zoek 

gaat naar originele werken van James Ensor komt 

bedrogen uit: het museum is veeleer een 

uitnodiging, een reis naar de vroege 20ste eeuw, naar 

de leefwereld van de Oostendse kunstenaar. Dit 

gebeurt op een suggestieve wijze via het openstellen 

van de ruimtes waar de kunstenaar heeft gewoond 

en gewerkt, aangekleed met authentiek meubilair, 

reproducties op ware grootte en kleine documentaire 

presentaties. Ensor erfde het huis in de 

Vlaanderenstraat van zijn tante in 1917. Hij bleef er 

wonen tot aan zijn dood in 1949. Het huis is sinds 

1956 in handen van Stad Oostende.  
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ST.-JORISGILDE EN HAAR DEKEN MEDIO 15DE EEUW 
een jubileum-aandenken aan haar officiële oprichting  
 

STEFAAN RIEM 

 

Hierna deel 2 van het artikel. Deel 1 verscheen in het vorig nummer van dit tijdschrift. 

 

Schriftelijke bewijzen 

 

De vijftiende-eeuwse administratie van de kasselrij Ieper is slechts fragmentarisch bewaard gebleven. De 

kans om de lotgevallen van Monfrand binnen een juridisch perspectief te kunnen situeren, was gering. 

Toch bracht ook hier een boekhoudkundig schriftuur soelaas: de rekening van Joos Van Der Poorte, 

baljuw van de Zale 1, die de inkomsten en uitgaven voor de periode van 11 januari tot 10 mei 1451 

behelst. Het geding tegen Monfrand Clarys staat er geboekstaafd in een ontvangstenrubriek, waaruit kan 

worden opgemaakt dat de gildedeken aan het kortste eind trok. 

 

En la paroiche de Boezinghe 2 

De Mondfrant Clarijs quil fu pour trais 3 en la francque verite 4 de Boezinghe dit le Bogarde davoir porte 

ung martel de fer 5 contre les cueres de ladicte chastellenie dont lamende est X £ parisis se par loy eust 

este convaincu et pour ce que ledict Mondfrant est en la confrarie de larcbalestre a Boezinghe ledict 

bailly pour doubte de en neant avoir la laissie composer pour la somme de V £ parisis dont la 

chastellenie a le tiers demeure pour monsieur III £ VI s. VIII d. parisis 

 

                                                 
1 S. Depoorter, De doorgaande waarheden in West-Ieperambacht tijdens de 15de eeuw, onuitgegeven 

licentiaatsverhandeling, K.U.L., 1999, p. 32: Joos Van der Poorte werd op 23.01.1445 benoemd tot baljuw van de Zale en bleef 

dat tot 20.09.1451 [met verwijzing naar ARA, RK, 14611 en ARA, AvR.C, 192-193/D.]. 
2 Ieper, Stadsarchief, Kasselrij Ieper, eerste reeks, nr. 309, Uittreksels uit de baljuwsrekeningen 1420-1469, f°351r°: Du 

compte dudict bailliaige depuis le XIe jour de janvier lan IIIIC cincquante, jusques au Xe de may IIIIC LI - Recepte. 
3 Pour trais: portraire qqn. qq. part: conduire qqn. qq. part (iemand ergens heenleiden); portraire qqn. en jugement 

(iemand doen terechtstaan). 
4 La francque verité: de doorgaande waarheid. 
5 Ung martel de fer: een ijzeren bijl. 
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Het bovenstaande uittreksel - op zich geen vonnis - beschrijft zeer beknopt welke feiten er aan de 

verhoren vooraf waren gegaan. Monfrand was tijdens de doorgaande waarheid van Boezinge, in de 

volksmond bekend als de Bogarde 6, gedagvaard. De doorgaande waarheid was een juridische procedure 

om niet-vervolgde misdrijven op te sporen. Te Boezinge werden zo jaarlijks 7 de actieve, volwassen 

mannen bijeengeroepen uit Dikkebus, Voormezele, Geluveld, Zillebeke, St.-Jan, Brielen, St.-Nicolaas 

Ieper, St.-Jacob Ieper, Krommenelst en Boezinge. In aanwezigheid van de baljuw van de Zale, en een 

evenredig aantal van negen leenmannen en negen kasselrijschepenen, werden zij verhoord over eventuele, 

onberecht gebleven misdrijven uit hun streek of dorp. Dit gebeurde meestal aan de hand van een reeks 

standaardvragen 8. 

 

Op die manier kwam aan het licht dat Monfrand gedurende het afgelopen jaar met een ijzeren bijl was 

opgemerkt. Voor dergelijke inbreuk op de verbodsbepalingen van de kasselrij kon hem een boete van tien 

ponden parisis worden opgelegd 9. Gewoonlijk arresteerde de baljuw de ter plaatse gevatte beschuldigden 

meteen. Opsluiting in de gevangenis volgde. Monfrand kon een aanhouding mogelijk vermijden mits de 

betaling van een borg en de belofte dat hij op zijn proces zou verschijnen. Gezien de aard van de feiten 

werd de kwestie vermoedelijk door de schepenbank van de kasselrij behandeld. De bevoegdheid van deze 

rechtbank beperkte zich tot de lage justitie, wat betekent dat ze boeten tot zestig pond kon uitspreken om 

kleinere misdrijven te bestraffen. Net als hun collega's van het leenhof, werden de kasselrijschepenen bij 

de beoordeling van een misdrijf voorgezeten door de baljuw 10. Hoewel de doorgaande waarheid de 

gelegenheid bij uitstek was om informatie over ongekende misdrijven te registreren 11, wijst alles erop dat 

de ondervragingen over de voetbooggilde tijdens het proces voor de schepenbank werden vastgelegd. Het 

feit dat Monfrand een verboden wapen had gedragen stond toen al niet meer ter discussie, zoals blijkt uit 

de getuigenissen. Deze laten vermoeden dat Monfrand wel had geprobeerd om de beschuldiging te 

ontkrachten ahv. zijn lidmaatschap bij een oude geprivilegeerde schuttersgilde. 

Het fragment uit de baljuwsrekening toont aan dat de schepenbank al met al overtuigd was dat de 

beklaagde een overtreding had begaan: se par loy eust este convaincu. Maar de baljuw ontnam de 

schepenen de kans om de door de keuren opgelegde veroordeling tot betaling van tien ponden parisis 

boete uit te spreken. Hij maakte daarbij gebruik van zijn recht om met de verdachte een overeenkomst af 

te sluiten. Deze schikking, die met het begrip compositie wordt aangeduid, bestond er in dat de baljuw 

afzag van vervolging 12. In ruil daarvoor verbond Monfrand zich ertoe vijf ponden parisis te betalen, 

waarvan een derde de kasselrij toekwam. 

De baljuw wist dat zijn regeling tot een gedegen verantwoording noopte, waaruit zou blijken dat hij over 

gegronde redenen beschikte om de beklaagde zijn rechtsvervolging te laten afkopen. Enerzijds bracht hij 

verzachtende omstandigheden in: Monfrand was lid van de voetbooggilde te Boezinge. Anderzijds  

vreesde hij dat hij er uiteindelijk niks aan zou hebben: pour doubte de en neant avoir. 

                                                 
6 De naam van deze doorgaande waarheid is waarschijnlijk afgeleid van een lokaal toponiem, aldus verwijzend naar de 

plaats waar de waarheid plaatsvond. Dergelijke bijnaam kwam vaker voor. De doorgaande waarheid in Wervik droeg de naam 

Scrycx waerhede, en deze te Houtem (Kass. Ieper) sMonecx, zie S. Depoorter, o.c., p. 47 en p. 50. 
7 S. Depoorter, o.c., p. 54, stelde vast dat er in de jaren 1440/41 en 1442/45 geen doorgaande waarheden plaatsvonden. 

Een sluitende verklaring ontbreekt. Misschien is er een verband met de sterfte die in deze bijdrage door de getuigen tijdens de 

tweede verhoorronde werden aangehaald? 
8 S. Depoorter, o.c., p. 8, 29, 37, 38, 47 en 48. G. Dupont, Criminaliteit, repressie en marginalisering in het graafschap 

Vlaanderen tijdens de overgang van Middeleeuwen naar Nieuwe Tijd. Een analyse van het strafrechtelijk beleid in de steden 

Brugge (1385-1550) en Kortrijk (1459-1531), onuitgegeven doctoraatsverhandeling, U.G., 2002, deel 2, p. 244-245, met 

verwijzing naar een lijst met vragen die gesteld werden tijdens de doorgaande waarheid, en uitgegeven door T. de Limburg-

Stirum, Coutume de la ville et de la châtellenie de Courtrai, 1905,.304-306. S. Depoorter, o.c., p. 35 vond nergens sporen van 

het gebruik van een vraagbrief in West-Ieperambacht, en vermoedt dat in West-Ieperambacht geen standaard vragenlijst werd 

gebruikt. 
9 Cfr. voetnoot 19. 
10 S. Depoorter, o.c., p. 12, 28 en 29. 
11 G. Dupont, o.c., p. 244 en verder. De auteur analyseerde de getuigenissen uit dertien registers van de doorgaande 

waarheid (1474-1517) die betrekking hebben op het Oostproosse, een enclave van de kerkelijke heerlijkheid van het Proosse, te 

Brugge. 
12 G. Dupont, o.c., deel 1, p. 87-168. 
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De vraag of deze vrees gerechtigd was, kan moeilijk worden beantwoord. Indien baljuw Van Der Poorte 

het op een onderhands akkoord gooide met de Boezingse schatter, dan maakte hij met deze magistrale 

formule komaf met elke bijgedachte aan fraude. Of misschien achtte baljuw Van Der Poorte het werkelijk 

niet uitgesloten dat de door verdeeldheid en sterfte gedecimeerde gildebroeders er zouden in slagen om 

hun schriftelijke bewijzen terug te vinden, en koos hij eieren voor zijn geld. 

 

Een oude geprivilegieerde gilde 

 

Monfrands verdediging bleek dus ontoereikend om aan te tonen dat de Boezingse schutters het voorrecht 

hadden om ongestoord met hun wapens rond te trekken. In het verleden was dat nochtans wel het geval 

geweest. In 1428 reisden ze naar Oudenaarde om er deel te nemen aan het toernooi dat door de 

plaatselijke St.-Jorisgilde werd georganiseerd. Als we de leeftijd van sommige getuigen13 in aanmerking 

nemen, dan is het moeilijk te geloven dat geen enkele onder hen daarvan op de hoogte was14. 

Vermoedelijk herinnerden zelfs enkele oudere Ieperlingen zich nog de deelname van de Boezingenaars 

aan het schietspel dat de jonge Ieperse kruisboogschutters in 1422 inrichtten. Het startschot werd gegeven 

op tien augustus, het feest van O.-L.-V. van Thuyne. De schieting duurde twintig dagen, en tweeënvijftig 

steden en dorpen streden er om de titel 15. Het lijkt ondenkbaar dat de Boezingse gildeleden zich toen met 

verboden wapenuitrusting onder de ogen van het publiek en de notabele gezagsdragers hadden gewaagd 

indien ze niet over de nodige vrijbrieven beschikten. 

Met half oogst in het verschiet luidden de toernooien voor de lokale inwoners en handelaars een 

ononderbroken reeks hoogdagen in. In 1439 werd op de vooravond van het Tuindagfeest een reusachtige 

wedstrijd voor voetboogschutters ingericht ende was den prijs ghescoten up de Maerct up twee 

scavooten. De Tuindagfeesten zelf gingen gepaard met een reeks toneelopvoeringen op de Markt ... ende 

spelen gheestelic ende weerlic ghespeelt waren voor de wet vander voorseider stede doe wesende up 

tvoorseide scavoot. Soms werden de feestelijkheden bijgewoond vanuit een herberg zoals in 1423: der 

wedewe Denijs Vondelijncx van 3 dagen dat de heeren vander wet in haer huus ghelogiert waren binnen 

der tijd dat men de spelen speelde ende de loven zeide.16 De leden van het stadsmagistraat waren 

voorzeker de eersten die baat hadden aan de interstedelijke, sociale en economische contacten in de 

marge van het sportieve en culturele vermaak. Al vroeg werden de nodige fondsen uit de stadskas 

vrijgemaakt om de sportieve delegaties dagelijks enkele bekers wijn aan te bieden 17. Er was geen gebrek 

aan accomodatie om alle deelnemers te herbergen. Volgens een telling van 1486 omvatte het huis In den 

Inghele gelegen noord van de Markt 61 kamers en stallingsmogelijkheid voor 36 paarden 18. De uitbaters 

van de vele herbergen die de stad rijk was, keken beslist met een warm hart uit naar grootse toernooien. 

 

Uit het bovenstaande blijkt dat de schutterij op veel bijval kon rekenen. Het competitieve aspect zal niet 

alleen de ouderen, maar tevens heel wat jongeren hebben aangesproken. Niet zonder reden werden de te 

behalen trofeeën juweelen van prise te winnen me scieten voor de gehele duur van een toernooi ter 

bezichting uitgestald 19. In 1395 maakte men te Ieper voor het eerst gewag van kinderscotters omwille 

van hun prijs te Roubaix (F). Vanaf 1326 werd in de stadsrekeningen reeds een onderscheid gemaakt 

tussen den jonghen zelschutters en de grote schutters 20. Een groeiende belangstelling impliceert een 

                                                 
13 Cfr. infra, het eerste en het tweede verhoor. 
14 E. Vander Straeten, Le Théâtre villageois en Flandre, d'après des documents inédits, in: Messager des sciences 

historiques, ou archives des arts et de la bibliographie de Belgique, Gent, 1868, p. 126. 
15 M. Mus, o.c., p. 50. 
16 O. Mus, De geboorte van een Marktplein, in: De Ieperse Markt, een historisch fenomeen, Ieper, 1985, p. 5-6. 
17 M. Mus, o.c., p. 50: Op een gelijkaardig evenement te Ieper in 1401 was de Boezingse St.-Jorisgilde niet van de partij. 

Volgens de stadsrekening werden er toen presentwijnen aangeboden aan de schutters van Doornik, Bergen, Veurne, Nieuwpoort, 

Diksmuide, Rijsel, het kasteel van Rijsel, Belle, Poperinge, Roeselare, Zonnebeke, Hondschote, Verlighem (Frélinghien, Fr.), 

Komen, Duinkerke, Elverdinge, Moorsele, en de cleene scotters van Nieuwpoort en Diksmuide [met verwijzing naar 

Merghelynck 1891 hs 32 II:244]. 
18 O. Mus, o.c., p. 5. 
19 M. Mus, o.c., p. 52, ivm. de toernooien die in 1422 en 1428 te Ieper plaatsvonden. 
20 Idem, p. 49 e.v.: In 1399 namen de grote schutters en de kinderschutters deel aan een toernooi te Belle (F.). In 1422 

behaalden de kinderschutters een prijs te Hondschote (F.) en te Poperinge. 
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zekere nood aan nieuwe gilden - waar er nog geen waren - en plaats voor sportieve varianten op de 

kruisboog, die tijdens recente militaire conflicten nog hun voordelen hadden bewezen. 

Zo zien we de Ieperse handboogschutters onder leiding van Jan Belle, heer van Boezinge, voor het eerst 

officieel als gilde erkend op 31 maart 1400 21. Mogelijk was deze erkenning het gevolg van het feit dat zij 

een jaar voordien te Rijsel een prijs hadden gewonnen 22. 

 

Het 'collectief geheugen' dat tijdens de zaak Clarys werd geraadpleegd, wekt de indruk dat de 

voetbooggilde van Boezinge in dezelfde periode boven het doopvont werd gehouden. De attestaties van 

de dorpelingen in 1450-51 dat es een oude gheprevilegerde gulde gheusert ende ondrehouden XL jaer 

ende tyds meer past goed bij het beeld dat twee eeuwen later door Sanderus in zijn Flandria Illustrata 

werd geschetst: Eertijds heeft de Graaf van Vlaanderen hier een gilde laten oprichten onder de naam van 

St.-Joris. De heerlijkheid was toen in het bezit van het geslacht van Belle. Deze toelating werd gegeven 

wegens hun moedig optreden in zeker militair conflict. Zo wordt hier verteld 23. 

 

Op basis van de gegevens in het hoger aangehaalde artikel van P. Huys 24 bleek het relatief gemakkelijk te 

zijn om te achterhalen dat de Boezingse kruisbooggilde de crisis medio 15de eeuw terug te boven kwam. 

In 1469 vaardigde de hertog van Bourgondië, Karel de Stoute, als graaf van Vlaanderen het bevel uit dat 

alle schuttersgilden hun letteren van ghiften ende octroyen samen met de namen van hun leden binnen de 

zes weken moesten bezorgen. Samen met vierentwintig andere gilden beantwoordden de Boezingse 

schutters de oproep. De inhoud van de binnengebrachte documenten werd stuk voor stuk overgeschreven 

in een lijvig register. Dankzij de namenlijst die door de Boezingenaars werd ingediend, weten we dat hun 

gilde omstreeks 1469 achtenzeventig broeders telde 25. Al mag de toenmalige heer van Boezinge, ridder 

Jan van Halewijn, ongetwijfeld als hoofdman worden meegerekend. Hij werd kort nadien soeverein 

baljuw, van juni 1473 tot maart 1474 26. Zijn naam staat bovenaan de ledenlijst, die we hieronder in 

bijlage publiceren. 

 

Veel opmerkelijker is de aanwezigheid van het octrooi of privilege waarover we ons tijdens het proces 

van Monfrand Clarys zorgen maakten. Misschien bevond het zich al die tijd wel in het archief van de 

heerlijkheid Boezinge. De heerlijkheid was in 1450 in handen gekomen van de controversiële Roeland 

Bryde 27. 

Het herhaaldelijk geciteerde octrooi werd op 27 december 1409 te Gent verleend door Jan zonder Vrees 
28. Dit gebeurde op verzoek van de inwoners van de parochie Boezinge. Ze hadden sinds langere tijd de 

gewoonte om zich dagelijks te oefenen met de kruisboog bij het schietspel, en wensten een gilde op te 

richten ter ere van Sint-Joris. Hun motivatie was tweeledig: hun groep zou op die manier dermate kunnen 

aangroeien en in stand worden gehouden, dat het mogelijk zou worden om te allen tijde voor de graaf van 

Vlaanderen paraat te staan. Zo zouden ze hem op de door hem aangewezen plaatsen van dienst kunnen 

zijn. Het behoorde voorts tot hun intentie om enkel kruisboogschutters onder eed, en met een goede, 

                                                 
21 Dit wil niet zeggen dat de Ieperse handboogschutters vooraf geen aaneengesloten groep gevormd hebben. Zie de  analyse 

van M. Mus, o.c., p. 5-13. 
22 M. Mus, o.c., p. 56. Er werden geen sporen gevonden van eerdere deelnames aan (handboog)toernooien. 
23 A. Sercu, De Boezingse Sint-Jorisgilde, over de vlag, over 1383, over een heroprichting in 1607 en over "krakende" 

schutters, in: De Boezingenaar, Ieper, 2005, jg. 32, nr. 3, p. 62-65. 
24 Cfr. infra, voetnoot 26. Wij danken hier in het bijzonder Aurel Sercu die ons behulpzaam wees op de bijdrage van P. 

Huys, en er ons zelfs een kopie van bezorgde. 
25 Gent, Rijksarchief, Archief van de Raad van Vlaanderen, nr. 7351, f° 230r° 
26 J. Van Rompaey, Het grafelijk baljuwsambt in Vlaanderen tijdens de Boergondische periode, Verhandelingen van de 

koninklijke Vlaamse academie voor wetenschappen, letteren en schone kunsten van België, Klasse der letteren  nr. 62, Brussel, 

1967, p. 615. 
27 Cfr. infra, voetnootmarkering 34 en voetnoot 67. Uit K. Debooser, o.c., p. 94, leiden we af dat Roeland Bryde het goed 

kon vinden met Victor Van Lichtervelde de jonge, die sinds 1449 heer van Beaurewaert was geworden. Monfrand Clarys had 

echter in november 1448 te Boezinge een procedure ingespannen tegen Victor Van Lichtervelde [de jonge]. Deze zaak sleepte 

minstens tot maart 1449 aan, cfr. voetnoot 5. Schuilt hier de reden waarom de gildedeken er niet in slaagde te bewijzen dat er 

een 'oud' privilege bestond dat hem bescherming bood? 
28 Gent, Rijksarchief, Archief van de Raad van Vlaanderen, nr. 7351, f° 229v°-230r° 



14 

 

vreedzame reputatie toe te laten, doch voldoende in aantal om het bestaan van de gilde te waarborgen. De 

gildebroeders vroegen tegelijk om militaire kaproenen 29, hun wapens en hun harnas te mogen dragen. 

 

Na beoordeling van het gevraagde 30, na overleg met de leden van de raad van Vlaanderen, en in 

aanmerking nemende dat de gilde met zijn leden een veilig en nuttig instrument kan vormen voor de 

verdediging van de parochie van Boezinge, de steden, en de nabijgelegen parochies, besluit de hertog 

tegemoet te komen aan hun verlangens. Hij verleent hen het recht om een kruisbooggilde toegewijd aan 

St.-Joris te stichten. De gilde zal mogen bestaan uit een hoofdman, een deken 31, en maximaal tachtig 

gildebroeders die een eed dienen af te leggen. Deze broeders zullen aan de vooropgestelde voorwaarden 

moeten voldoen. De gildeleden zullen op hun kosten een militaire kap mogen bezitten en dragen, zoals 

het hen zelf behaagt deze jaarlijks voor eenieder te laten maken. Ze krijgen bovendien het recht om altijd 

en overal binnen het graafschap, vrijelijk en vreedzaam, hun wapens en harnas met alle toebehoren te 

dragen. Dit kan zowel in groep als individueel, zonder tegenspraak of tegenwerking. Misdragingen zijn 

niet toegelaten. Ze mogen hun gevederde pijlen met zich meedragen. Enkel ten behoeve van het 

schietspel mogen ze ook drie tot vier pijlen met scherpe, metalen punten bijhebben. De hoofdman, de 

deken en de gezworen leden van de als dusdanig ingerichte kruisbooggilde, zullen er toe gehouden zijn 

om hun eed af te leggen in handen van de baljuw van Ieper, die via het onderhavig octrooi daartoe 

aangesteld en bevoegd wordt om hun eed te ontvangen. De gildebroeders zullen de graaf naar behoren en 

loyaal moeten dienen telkens en overal waar zij daartoe verzocht worden. Ze zullen daarvoor een 

redelijke vergoeding krijgen. Van hen zal dan worden verwacht dat ze voldoende bewapend en gekleed 

naar de aangewezen plaatsen trekken, zoals het kruisboogschutters betaamt. Dat wil zeggen dat eenieder 

onder hen voorzien moet zijn van twee kruisbogen, twee pijlkokers en vier dozijn goede pijlen. Diegenen 

die niet goed overweg kunnen met de kruisboog, worden er niet verwacht. Overigens zullen ze zich door 

de genoemde baljuw of zijn luitenant moeten laten keuren telkens ze daartoe verzocht worden. Bij deze 

gelegenheid zullen ze hun naam en voornaam moeten laten registreren. Telkens iemand nalatig wordt 

bevonden, zal die de graaf vijf ponden parisis moeten betalen, vermits de hoofdman, deken en 

gildebroeders hiervan de eed afleggen. Ze mogen geen bijeenkomsten, festiviteiten en huwelijken 

organiseren tenzij als dat op vredelievende basis gebeurt, en met toelating en vergunning van de 

genoemde baljuw of diens luitenant. En zoals het de hertog behaagt, geeft hij aan de Ieperse baljuw, en 

aan al zijn overige gerechtsdienaars, officieren, en hun luitenanten van het graafschap, nu en in de 

toekomst, de opdracht om de genoemde hoofdman, deken en gezworen gildebroeders volop en vredig te 

laten genieten van hun voorrecht zonder hen enig leed te berokkenen, noch fysieke, noch materiële 

hindernissen te veroorzaken. Integendeel, want wij hebben hiertoe besloten ongeacht welke wetten, orders 

en verboden dit ook mogen tegenspreken. Als getuige hiervan hebben wij onze zegel laten plaatsen op 

                                                 
29 Kaproen: een kapachtig hoofddeksel. De kap reikte tot aan de schouders zodat het hoofd en de nek van de kaproendrager 

helemaal bedekt waren; alleen het gezicht werd vrijgelaten. De kaproen eindigde achter op het hoofd in een lange punt. De 

interpretatie van chapprons dune livree (als militaire kaproenen) is onder voorbehoud. 
30 Omwille van de leesbaarheid vertalen we het vervolg van de akte in tegenwoordige tijd. Een transcriptie van de originele 

versie in het Middelfrans volgt in bijlage. 
31 Het octrooi heeft het afwisselend over disinier en diseiner. Volgens het online raadpleegbare Dictionnaire du Moyen 

Français (DMF): 1/ een officier bevoegd over een compagnie van tien kruisboogschutters. 2/ in de krijgskunst wordt de term 

gebruikt voor de chef van een compagnie van tien man; het woord zou een synoniem zijn van doyen, d.w.z. deken. 



15 

 

deze tegenwoordige akte, gegeven in onze stad Gent de 22e dag van december in het jaar 1409. Op deze 

manier ondertekend door mijnheer de hertog, waarvan getuige de raad waar u vertoefde G. De La Boede. 

 

Het laatste hoogtepunt 

 

Het octrooi bewijst ontegensprekelijk dat de Boezingse St.-Jorisgilde in 1409 voor het eerst werd 

opgericht. Er werd met geen woord gerept over de toenmalige heer van het dorp, noch over eerdere 

krijgshaftige handelingen door de Boezingenaars. Integendeel, de voorlopig beperkte groep schutters 

hoopte via een officiële erkenning op groei en continuïteit. Dit zou hen in staat stellen om ten dienste te 

staan van de hertog als graaf van Vlaanderen. 

Deze kennis betekent dat het schuttersgenootschap dit jaar de eer heeft om haar 600-jarig bestaan op 

feestelijke wijze te mogen herdenken. Haar geschiedenis was er een van diepte- en hoogtepunten. 

De vaststelling van een eerste dieptepunt liep in deze bijdrage parallel met het ongelukkig wedervaren 

van haar deken - bij gebrek aan schriftelijk bewijs. Hét hoogtepunt uit het recente verleden van de gilde 

was vanzelfsprekend de viering van het 700-jarig bestaan van de vereniging in 2005. In het enthousiaste 

gezelschap van diverse prominenten werd toen uitgebreid geklonken op de gildevlag uit 1934, die 

duidelijk het jaar 1305 aangeeft 32... 

  

Bijlagen 33 

 

Het octrooi 

 

Jehan duc de Bourgoingne conte de Flandres dArtois et de Bourgoingne Palatin seigneur de Salins et 

de Malines A tous ceulx qui ces presentes lettres verront salut Savoir faisons nous avoir receu hunble 

supplication des manans et habitans de la paroisse de Boesinghes en nostre Chastellenie dYppre et des 

adheritez en icelle disans que ilz ou aumoins la plus grant partie diceulx ont accoustume des long tamps 

eulx employer et esbatre journellement au jeu de larbalaistre et pour icellui exaucier accroistre augmenter 

pour entretenir affin destre tousiours prestz de nous servir pour nos successeurs contes et contesses de 

Flandres ou temps advenir bien et convenablement es lieux et places ou il nous et nosdites sucesseurs 

plaira les envoyer leur soit neccessite davoir une confrarie darbalestriers que ilz desirent avoir en lonneur 

de monsieur Saint George et en icelle estre certain nombre darbalestriers du serement gens paisibles de 

                                                 
32 A. Sercu, o.c., p. 62-65. Cfr. de online edite van het nieuwsblad, regio Ieper, editie 14.05.2005, http : 

www.nieuwsblad.be/Article/ Detail.aspx?articleID=g21esn9f. In 1902 legden de Ieperse bestuurslui meer assertiviteit aan de 

dag. Eind 1901 verzocht het bestuur van de St.-Sebastiaansgilde om steun voor de viering van hun 600-jarig bestaan. Dit gaf 

aanleiding tot een heuse polemiek binnen de gemeenteraad. Stadsarchivaris De Sagher werd met een onderzoek belast. Na het 

nodige archiefonderzoek was zijn besluit even onverbiddelijk als leerzaam: Si l'on ne trouve pas d'autre preuve de la fondation 

en 1302 de la ghilde de St.-Sébastien, Il n'y a pas lieu de s'y arrêter, zie Margareta Mus, o.c., p. 5-8. 
33 Gent, Rijksarchief, de Raad van Vlaanderen, nr. 7351, f°229v°-230r°. 

http://www.nieuwsblad.be/Article/
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bonne renommee ydonnes et souffissants de maintenir le fait de ladits arbalaistre portans chapprons dune 

livree et aussi leurs armures et harnoiz En nous humblement suppliant de nostre grace et bonne provision 

sur ce et pour ce est il que nous ces choses considerees et sur icelle oye la relonge des gens de nostre 

conseil autres par lesquelz avons trouve que par ladite confrarie ordonnent pourrions estre des confreres 

dicelle et dun chascun deulx mieulx et plus diligemment serviz ou temps advenir Ayans regard au bien 

utilite evident scurete pour deffence dicelle nostre paroisse de Boesinghes et de noz villes pour autres 

paroisses circonvoisines et aussi pour pluissieurs autres causes ace nous mouvans inclinants aladite 

supplicacion aux dessus nommez suppliants Avons liberalment consenti et octroye voulons consentions et 

octroyons de grace especialle par ces presentes que ilz puissent entres eulx faire et ordonner une confrarie 

darbalestriers en lonneur de monsieur Saint George en laquelle ait connestable disinier pour confreres 

jusques au nombre de quatre vins personnes du mesmes serement gens paisibles de bonne renommes 

ydonnes et souffissans pour maintenir le fait deladite arbalestre lesquelz pourront aleurs despens avoir et 

porter chapprons dune livree telle quil leur plaira faire et ordonner chacun chacun an Et aussi quilz 

puissent et leur soit loysible de porter leurs armures et harnoiz contienent toutes et quanteffois quil leur 

plaira ensemble ou chacun apersoy paysiblement et sans contredit ou empeschement aucuns en et parmi 

nosdites pays et Conte de Flandres a heure dene sans pour ce meffaire a personne quelconques et portens 

avecques eulx deulx viretons et III ou quatre vires pour lesbathement dudit arbalestre tantseullement Et 

parcemy ce seront tenuz iceulx connestable diseiner et confreres du serement dudit arbalaistre ainsi fais et 

ordonnez de faire serement es mains de nostre bailli dYppre lequel nous avons commiz et depucte 

commectons et deputons par ces presentes ale recepvoir deulx et nous servir bien et loyaulment toutes et 

quanteffoys quilz en seront requiz de par nous par tous les lieux et places quil nous plaira les mener ou 

faire mener conduire dont les ferons contenter raisonnablement Et aussi seront tenuz de y aler et estre 

bien armez et habillez comme arbalestriers appartient et doit appartenir Cest assavoir chascun desdits 

arbalestriers aura et sera tenu davoir et porter deulx arbalestres deux bauldries et quatre douzaines de 

traict bon et souffisant et ny seront aucuns receuz se ilz ne scevent bien juer deladite arbalestre Et en 

oultre deulx monstrer toutes les foiz que requiz en seront pardevant nostre dite bailli ou son lieutenant et 

illec faire enregistrer leurs noms et sournoms et se ilz ou aucun deulx estoient trouvez defaillans davoir et 

faire les choses dessusdites ilz nous paieront pour chacune foiz la somme de cincq livres parisis de nostre 

monnoye de Flandres pourveu que lesdit connestable diseiner et confreres dicellui serement et pourront 

faire aucunes assamblees en dedicasse nooces ne ailleurs se ce nest pour donner paix les ungs aux autres 

et que ce ne soit par le congie et licence de nostre dit bailli ou dicelui son lieutenant tant quil nous plaira 

Cy donnons en mandement a icelluy nostre bailly dIppre et a tous noz autres justiciers et officiers de 

nosdites pays et Conte de Flandres presens et advenir ou a leurs lieutenants et a chacun deulx si comme 

aluy appartiendra que de nostre presente grace et otroy facent souffrent et laissent lesdits suppliant 

connestable diseiner et confreres dicelluy serement des arbalestriers plainement et paisiblement joyr et 

user sans leur donner ne a aucun deulx ne souffrir estre fait ou donne pour ce en corps ne en biens aucun 

destourbier ou empeschement au contraire car ainsi nous plaise il estre fait non obstant quelzconques 

ordonnances mandemens ou deffences ace contraires En tesmoing de ce nous avons fait mectre nostre 

scel aces presentes donne en nostre ville de Gand le XXVIIe jour de decembre lan de grace milCCCC et 

neuf Ainsi signe par monsieur le duc ala relacion du conseil ouquel vous estiez C. De La Boede. 

 

De ledenlijst van circa 1469 

 

Dit zyn de ghilde broeders van Sint Jooris Ghilde van Boesinghe ghehouden van mer Jan VAN 

HALEWIN rudder heere van Boesinghe 

Eerst 

France ALAERT 

Jacob CULSIN 

Colaert VANDER HAMME 

France DE CORTE de 

jonghe 

Willem VANDER BEKE 

Jacob BASTIN 

Hughe LAMMOOT 

Joos CANKE 

Cornelis DE HIER 

Pauwels WYDOGHE 

Christiaen REINGHOOT 
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France PARMENTIER 

Pieter VAN 

NOORDOVERE 

Jacob EVRAERT 

Maeilin WOUTERS 

Adriaen DE KIESERE 

Monfrant BEKAERT 

Jan WILLEM 

Jan REINGHEER 

Heinderyc STEVENIN 

Jasper STEVENIN 

Vincent VANDER TORRE 

Daneel PIPE 

Passchier VITSE 

Anthuenis WEIN 

Pieter GOUDGHEBEUR 

Michiel VANDEN WALLE 

Claeis HEINSZONE 

Jan BALDE 

Maertin DE HOOGHE 

Claeis BRAEM 

Jan BLOUME 

Pieter DE ZEGHELAERE 

Gabriel WILLIN 

Jan WILLIN de jonghe 

Nantin DE BLEYERE 

Willem REYS 

Lenraet DE MOOR 

Pieter VAN PROVYN 

Willem LAMMIN 

Jan MEDENEERT 

Claeis BIESE 

Jacob PIERIN 

Clays DE HOOGHE 

Jacob VAN NOORDOVERE 

Jan PIPE 

Jan WAEY 

Joorkin DE BLIEC 

Gheeraert DE SCREVERE 

Jan DE BLEIERE 

Pieter DE CONINC 

Jan CRUKE 

Jan PITBROUC 

Pauwels MOENIN 

Jan THOMAERE 

Jacob BERTHELOOT 

France MAES 

Jacob DE CASSTICKERE 

Anthuenis VANDER 

MUELNE 

Nantin VOLKE 

Vincent DE BAEYE 

Jacob ZAMMAERT 

Victor DE POORTRE 

Jan DE COOPMAN fily 

Roegiers 

Renault DE CORTE 

Mathys DE DOBBELAERE 

Clais PIERS de bastaert 

Jan NOTEMAN 

Kareels POOT 

Willem VANDER MUELNE 

Jan DE WANCKERE 

Mailin BUERSE 

Jan DE PAEU 

Gheraert JOYE 

Jan JACOB ZONE 

Pauwels DE ROODE 

JAN DE BOYE 

Monfrant SPYCKINC 

   IIIIXX 34 

 

 

 

  

                                                 
34 Sic. In plaats van 80 leden bevat de lijst er slechts 78. 
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SCHUTTERIJ SINT-ANNA ACHEL BOUWT 

NIEUWE ACCOMMODATIE 
 

In het noorden van Limburg heeft de jonge schutterij Sint-Anna Achel vzw 

over een periode van ruim drie jaar met bestuursleden en leden een nieuwe 

accommodatie gebouwd, met schietstanden voor luchtbuksen, schutterijbuks 

en .22LR. Het vele vrijwilligerswerk was enkel mogelijk dankzij de 

financiële steun die de stad Hamont-Achel verleende voor de nieuwbouw en 

de provincie Limburg die een subsidie gaf voor de schietstand met 

kogelvanger. Door gebruik te maken van gerecycleerde materialen uit de voormalige parochiezaal 

in Achel – zoals PVC-ramen met dubbelglas, sanitaire toestellen en binnendeuren – heeft men de 

bouwkosten gevoelig kunnen drukken. In september vindt de officiële opening plaats. 

 

De ultieme beslissing om aan de nieuwbouw te 

beginnen werd vooral ingegeven door het feit dat 

kapitein Bert Jansen – naast zijn drukke 

werkzaamheden als constructeur van 

kogelvangers en schietinstallaties – met zijn 

kennis en ervaring de kar wilde trekken. Niets was 

voor Bert Jansen teveel om in samenwerking met 

vele anderen het nieuwbouwproject te realiseren. 

 

Een korte geschiedenis 

 

In de archieven van het oude land van 

Grevenbroek bleef weinig bewaard over de 

schutterijen die zowel in Hamont, Achel als Sint-

Huibrechts-Lille aanwezig waren.  De heerlijkheid Grevenbroek bestond vroeger uit de gemeenten 

Hamont, Achel en Sint-Huibrechts-Lille. De vraag wanneer die schutterijen daar dan opgericht werden, 

blijft vooralsnog onbeantwoord. 

 

Binnen het oude land van Grevenbroek hebben zeker zeven 

schutterijen bestaan. De archieven maakten duidelijk dat in Achel 

ooit twee schutterijen actief waren, in Hamont zelfs drie. De 

huidige schutterij Sint-Sebastiaan 

in Sint-Huibrechts-Lille is een 

jongere naam door samensmelting 

van de vroegere twee oude 

schutterijen. 

Eén ding hadden Achel en 

Hamont gemeen: een Sint-Anna-

gilde. Van de Achelse schutterij 

Sint-Anna bleef het koningszilver 

bewaard. Van het koningszilver 

van de tweede Achelse schutterij 

Monulfus en Gondulfus bestaan 

twee versies, het originele en een 

replica. Dit kostbare erfgoed 

wordt bewaard in het Grevenbroekmuseum van Hamont-Achel. 

In Achel stond de schietboom in het gehucht het Ven, meer 

bepaald in de huidige Schutterijstraat. In de schepenboeken vond 

men daarvan een vermelding van 10 juli 1595. Toponiemen als het ‘Schuttersveld’ en “Aen den 
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schutboom’ resten ons als stille getuigen van een schutterijverleden. Omstreeks 1900 verzwakten de 

activiteiten van de Achelse schutterijen. Enkel bij bijzondere gelegenheden kwam de schutterij nog eens 

als vertegenwoordiger van de folklore op het voorplan. 

 

 

Een nieuwe schutterij in Hamont-Achel 

 

In 2002 broedde in Achel de idee om een der oudste doch “slapende” verenigingen, namelijk de 

schutterij, terug tot leven te roepen. Het was Bert Jansen, beroepshalve als producent van kogelvangers 

zeer betrokken in de schutterswereld, die via mensen uit zijn buurtwerking de wagen aan het rollen 

bracht. Samen met buurtbewoner René Winters werd een werkgroep ad hoc opgericht om te onderzoeken 

of er mogelijkheden waren om een nieuwe schutterij op te richten. 

 

Uit de eerste gesprekken groeide het voorstel om de heropgerichte schutterij de naam te geven van 

‘Schutterij Sint-Anna’. Toen al werd geopperd om de schutterij haar activiteiten te laten ontplooien in de 

sportzone De Siggert. Het realiseren van dit grote project waar voetbalclub Achel VV haar nieuwe 

accommodatie zou krijgen, was toen pas opgestart door het stadsbestuur van Hamont-Achel. 

 

De heropgerichte schutterij draagt thans de naam “Schutterij Sint-Anna Achel vzw”. Zij zoekt haar weg 

in de schutterijwereld. In eerste instantie was het de bedoeling de schutterij de naam te geven van Sint-

Anna Hamont-Achel. Aangezien Hamont ook een Sint-Annagilde had, werd door de benaming Sint-Anna 

Hamont-Achel het recht ontnomen aan mensen die ooit in Hamont een Sint-Annagilde willen 

heroprichten. Een tweede visie was dat schutterijen vroeger altijd een onderdeel zijn geweest van 

gehuchten en wijken, een kerkdorp of een kleine gemeente van voor de fusies van 1 januari 1977. 

 

Op woensdag 17 oktober 2003 werd in parochiezaal Michielshof het eerste bestuur samengesteld. Voor 

de functiebenaming van de bestuurders greep men terug naar de oude benamingen van de vroegere 

Achelse schutterijen zoals kapitein (voorzitter), regerend deken (ondervoorzitter), deken-schrijver 

(secretaris), deken-schatbewaarder (penningmeester) en deken (bestuurslid). 

Het Beukennootje (deel van de oude quarantainestallingen) werd de eerste locatie voor de activiteiten van 

de nieuwe schutterij. Voornaamste activiteit was het luchtbuksschieten op vrijdagavond. Tijdens de 

zomermaanden trokken de gildebroeders naar bevriende schutterijen om met de zware buks te schieten en 

om aan enkele wedstrijden deel te nemen. Op 8 december 2006 kreeg de schutterij een zware opdoffer te 

verwerken. Enkele korte maar hevige windstoten zorgden er voor dat de twee zware loofbomen – naast de 

oude quarantainestalling – pal op het dak van het Beukennootje vielen. Van de ene minuut op de andere 

had de schutterij geen onderdak meer. Van de nood werd een deugd gemaakt. Op 29 december 2006 

mocht de schutterij een leegstaand café in Hamont in gebruik nemen. Deze locatie was voor korte duur 

omdat de eigenaar van het pand de gebouwen ging slopen voor de realisatie van appartementen. De 

volgende locatie was het administratieve gedeelte van een bedrijfspand in Hamont. 

Op 13 mei 2005 mochten de leden van de schutterij een uniform gaan passen in de woning van kapitein 

Bert Jansen. De schutterij kocht tweedehandsuniformen van een handbooggilde uit het Nederlandse 

Bladel. Op 19 juni 2005 presenteerde de schutterij zich voor de eerste keer geüniformeerd aan het publiek 

tijdens de jaarlijkse Antoniusprocessie. Deze uniformen droeg de schutterij tot in 2011. 
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Daarna kreeg men de beschikking over 

de uniformen met zwart-gele jas, rode 

broek en zwarte hoed met witte veer. 

Tijdens de Antoniusprocessie van 

zondag 19 juni 2011 mocht de 

schutterij met de nieuwe uniformering 

op veel bijval rekenen bij het talrijke 

publiek langs de processieweg. Na 

afloop werd bijgaande groepsfoto 

gemaakt aan het oorlogsmonument in 

het centrum van Achel. 

Schutterij Sint-Anna Achel vzw is 

aangesloten bij de Federatie van 

Vlaamse Historische Schuttersgilden. 

Ze is ook aangesloten bij DLS of de 

Lommelse SchuttersGilden, samen met de Sint-Jozefgilde, Koninklijke Gilde Sint-Ambrosius en 

Koninklijke Gilde Sint-Sebastiaan uit Lommel. 

De nieuwbouw 

Na goedkeuring van de bouwvergunning, milieuvergunning en wapenvergunning voor de zware buks 

(kal. 12) en .22LR, begonnen bestuur en leden aan de nieuwbouw. Op 8 augustus 2012 werden vier 

schietmasten met kogelvangers geplaatst. Op 

14 november 2012 kon de fundering gestort 

worden. De afmetingen van de nieuwbouw 

zijn: 22 x 11 meter.  Na een lange, koude 

winter en een nat voorjaar startten dan de 

eerste metselwerken op maandag 15 april 

2013.  

De kantine beslaat 145 m² en bevindt zich 

onder het zadeldak. In de kantine is een 

schietstand uitgebouwd met vier 

schietstanden voor het luchtbuksschieten. In 

het gedeelte met plat dak zijn voorzien: inkomhal, sanitaire ruimten, kleedkamer, keuken en berging. De 

nieuwbouw beantwoordt volledig aan de strenge EPB-normen. EPB staat voor 'EnergiePrestatie en 

Binnenklimaat'. 

 

Tekst en foto’s: René Winters, deken-schrijver 
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JEANNE PEREMANS: 70 JAAR LID VAN DE 

KARABIJNSCHUTTERSGILDE ST.- JORIS BRELAAR (PAAL 

– BERINGEN) 
 

Jeanne werd geboren in het jaar 1927 en wel op 21 maart. 

Op 19-jarige leeftijd - wij zijn dan in 1946 -  werd zij lid van de 

Sint-Jorisgilde van Brelaar. Daar leerde ze ook haar man, Leon 

Meyen, kennen. Om dicht bij zijn geliefde te kunnen zijn, werd 

Leon datzelfde jaar ook lid van de Gilde.  

 

Niet alleen Jeanne, maar ook Leon, was een zeer verdienstelijk 

lid. Zo werd hij bestuurslid vanaf 1965 tot aan zijn dood in 

1988. Ook werd hij 4 maal Koning van de St.-Jorisgilde. 

 

Maar nu terug naar onze jubilaris: Jeanne stond steeds paraat 

voor onze gilde. Vanaf 1969 nam zij de taak op zich om de 

gildezaal en toebehoren gratis te kuisen na elke verhuring of 

feest. Zij deed dit steeds met veel plezier en als het even te druk 

werd, dan was er nog haar man Leon die dan wel even 

bijsprong. Ze heeft dit volgehouden tot in 1997. Ze werd toen 

70 jaar en vond dat ze genoeg borstels en sponsen versleten 

had. 

 

Ook was zij al die jaren een actieve schutster, maar helaas toen 

de ogen minder goed werden was ze genoodzaakt om te 

stoppen met schieten. Doch als je met haar nu over de Gilde 

spreekt, dan fonkelen haar ogen nog steeds, alsof alles pas gisteren gebeurd is. 

 

Daarom zijn wij Jeanne zeer dankbaar voor wat zij al die jaren in eenvoud, maar met plezier voor ons 

gedaan heeft. Nogmaals Jeanne, een dikke merci van ons allen. 

Het bestuur 
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KERMISDAGEN BIJ 

SCHUTTERSGILDE 

SINT-ROCHUS 

GENENBOS 
 

Bij de Koninklijke Schuttersgilde Sint-

Rochus uit Genenbos Lummen werd er 

tijdens de kermisdagen van 8 tot en met 10 

mei weer druk geschoten om de begeerde 

titels van klepkoning(in) en 

kermiskoning(in). 

In een spannende finale op de klep van 10 

mm haalde Patrick Coenen de koningstitel 

binnen vóór Hubert Dekoning en Toon Coenen. Voor de vijfde keer mocht hij de koningsbreuk in 

ontvangst nemen.  

 

Bij de vrouwen haalde Joke Vanhoudt haar eerste titel binnen, vóór Monique Jaspers, Josee Claes en 

Nicole Mulkers. 

 

Patrick en Joke mogen een jaar lang de titel van klepkoning en klepkoningin dragen en onze fiere gilde 

vertegenwoordigen op verbonds- en provinciale wedstrijden. 

 

Op kermismaandag kroonde een fiere Jordi Peeters zich tot kermiskoning door de traditionele houten 

vogel af te schieten. Tijdens het prijsschieten toonde Jos Kenens zich de sterkste. 

Na de huldiging van koning en koningin op dinsdag mochten de kinderen van Genenbos genieten van een 

uurtje gratis paardenmolen en werden ze getrakteerd op een heuse snoepjesregen.  

Nadien volgde nog een stevige 

barbecue overgoten met het nodige 

gerstenat, zodat we met zijn allen 

kunnen terugblikken op geslaagde 

kermisdagen!  

 

Een weekje ervoor, op 1 mei, 

kroonde Toon Coenen zich na een 

nagelbijtende finale op de 

schietstand te Rekhoven tot 

provinciaal kampioen bij de 

jongeren en op 5 mei won de gilde 

de provinciale ploegenwedstrijd te 

Rijkhoven! 

 

Proficiat Sint-Rochus Genenbos! Goed bezig! 
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DAVY HUYGHEBAERT KONING STAANDE WIP  

GROOT-OOSTENDE 2016 
 
Op woensdag 4 mei (woensdag vóór O.-L.-H.-Hemelvaart) was het voor de 15de keer verzamelen 

geblazen om de titel van Koning 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 werd 

geroepen, is ondertussen een traditie geworden. 

De organisatie gebeurt om beurten door de twee 

Oostendse handboogmaatschappijen, nl. het 

Koninklijk Hoofdgild Sint-Sebastiaan (SBO) 

voornoemd en de Koninklijke 

Handboogmaatschappij Willem Tell (WTO). 

Dit jaar greep het gebeuren plaats op de 

schietstand van Sint-Sebastiaan aan de 

Leffingestraat.  

 

Stipt om 19.30 u loste Norbert Valcke (WTO) 

als uittredende koning zijn ereschot. Daarna 

volgden de 3 officiële ronden en met zijn tweede schot haalde Davy Huyghebaert (WTO) de hoofdvogel 

neer. In de resterende ronden kon niemand nog de koningsvogel treffen. De nieuwe koning staande wip 

Groot-Oostende was gekend.  

Onder een driewerf “hoera” werd 

de trofee aan de winnaar 

overhandigd. Nadien volgde er 

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 Willem 

Tell in het sportpark “De 

Schorre”. 

 

  

 

 

LAURENT SCHOUTEETEN KONING STAANDE WIP 2016 

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

koningsschieting staande wip gehouden. 

 

De weergoden waren ons dit jaar bijzonder gunstig gezind. Virginie Maselis, de uittredende Koning, 

diende forfait te geven. Hoofdman en Keizer staande wip, Norbert Valcke, opende de schieting en vatte 

de 3 officiële ronden aan.  Pas in de zesde ronde slaagde ondervoorzitter Laurent Schouteeten als enige 

schutter er in de koningsvogel neer te halen. De nieuwe koning was gekend. 

De deelnemers aan de 15de Koningsschieting Groot Oostende 

Norbert Valcke, hoofdman WTO, Davy Huyghebaert, de nieuwe koning 

Groot-Oostende en Marc Vandepoele, hoofdman SBO  
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Tijdens het daaropvolgend beschrijf wist 

Jurgen De Maere als eerste een 

hoogvogel te schieten en zo werd hij, in 

toepassing van het reglement, de nieuwe 

baljuw. 

 

Op de gezondheid  en het succes van de 

nieuwe Sire en Baljuw werd onder een 

drievoudig “hoera” het glas geheven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NICO PYFFEROEN KAMPIOEN LIGGENDE WIP 2015-2016 

BIJ K.H.M. WILLEM TELL OOSTENDE 
 

Op zaterdag 7 mei was het bij de Koninklijke Handboogmaatschappij Willem Tell Oostende verzamelen 

geblazen voor de kampioenenviering van het voorbije seizoen liggende wip. Het was opnieuw, en dit 

reeds voor de 4de maal op rij, Nico Pyfferoen die met 417 punten kampioen werd, gevolgd door Filip 

Huyghebaert met 305 punten en Dimitri Coulier met 275 punten. Sandra Vanassche werd met 133 punten 

kampioene bij de dames en Stijn Neirynck werd met 17 punten kampioen bij de jeugd. Naast de 

kampioenen werden de winnaars van de diverse nevenklassementen ook nog met een mooie prijs bedacht. 

Jean Verpoot, ondertussen 90 jaar jong, kreeg door bondsafgevaardigde Alain Vincke vanwege de 

Nationale Bond der Belgische Wipschutters een gouden medaille opgespeld voor zijn 50 jaar 

onafgebroken actief lidmaatschap bij de maatschappij. Ook van de maatschappij zelf mocht hij een 

geschenk in ontvangst nemen. 

 

De kampioenenviering werd afgesloten met 

heerlijke warme beenham en tussen pot en pint 

werden plannen gesmeed voor het nieuwe seizoen 

staande wip dat op 28 april van start ging. 

Geïnteresseerden zijn steeds welkom voor nadere 

inlichtingen op de ledenschietingen die doorgaan 

iedere maandag- en donderdagavond vanaf 19.00 u 

op onze vernieuwde schietstand in het sportpark De 

Schorre, Sportparklaan Gebouw M te 8400 

Oostende. 

Surf ook eens naar: 

http://users.telenet.be/willemtell/ 

 

 

  

De nieuwe Koning en Baljuw, omringd door het bestuur en alle 

deelnemers aan de koningsschieting 

Jean Verpoot samen met de kampioenen, de diverse 

prijswinnaars en alle aanwezige leden 

http://users.telenet.be/willemtell/
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                                                                                    Bredene, 6 april 2016  

 
De Ninoofse doelschutters hebben de Sint-Sebastiaansgilde van Bredene leren kennen tijdens een 

opleiding tot initiator boogschieten via de Vlaamse Trainersschool. 

De uitgebreide mogelijkheid bij het gild en super warme ontvangst hebben geleid tot de organisatie van 

een stage voor onze doelschutters in Bredene. 

Op woensdag 6 april is de tweede editie doorgegaan. 15 schutters in opleiding van de Ninoofse 

Doelschutters stonden te popelen om kennis te maken met andere disciplines uit de boogsport, nl. 

liggende en staande wip. De groep werd verdeeld in 3 groepen en elk groepje werd begeleid door een 

coach. Waarvoor dank aan Roger (GSW), Jonathan (Sint-Sebastiaan) en Georges (NDS). Elke discipline 

duurde ongeveer 1u30. 

 

Bij de liggende wip mochten de schutters oefenen 

met bogen van Hoofdman Gerard van St.-

Sebastiaan. 

Door de goede begeleiding van Roger schoten 

sommigen tot 4 hoofdvogels.  

Bij de groep van Georges, schieten op doel 

mochten ze paaseieren schieten. Als ze met de 

groep het parcours van 15 eieren behaald hadden, 

kregen ze een versnapering aangeboden. 

Bij Jonathan leerden de schutters de kneepjes van 

het staande wipschieten kennen, eveneens met 

bogen van Hoofdman Gerard. Ondanks de sterke 

zeebries werden de vogels toch afgeschoten. 

In de namiddag waren de wind en regen grote 

spelbrekers en werd de discipline van staande perse vervangen door extra doelschieten. 

 

De sfeer zat er alvast goed in. De schutters 

hebben genoten van hun stage en de 

organisatoren blikken tevreden terug op deze 

eendaagse stage en denken al aan een derde 

editie volgend jaar. 

Met heel veel dank aan Anita, Gerard en 

Jonathan voor alweer een hartelijke 

ontvangst. We mochten terug “thuis” komen. 

Merci!!  

 

Dirk De Backer (NDS)  

Ninoofse doelschutters 

Stageverantwoordelijke        

                                                                                  

  

 

HANDBOOGGILDE St.SEBASTIAAN-BREDENE vzw 
Gesticht in 1630 tot 1786 

 1922 tot 1948 
Heropgericht op 5 januari 1997 

Zetel: Bosduivenstraat 37 
8450 – BREDENE 
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KAMPIOENSCHAP “DE LOMMELSE SCHUTTERSGILDEN” 
 

 

Zaterdag 16 april 2016 werd er leven geblazen in een nieuwe schietwedstrijd, namelijk het 

Kampioenschap van “De Lommelse Schuttersgilden”.  Het is 

de bedoeling dat dit kampioenschap jaarlijks zal georganiseerd 

worden door één van de gilden uit de bond “De Lommelse 

Schuttersgilden”: de Koninklijke Gilde Sint-Ambrosius 

Lommel, de Koninklijke Gilde Sint-Sebastiaan Lommel, de 

Sint-Jozefgilde Lommel en nieuwkomer Schutterij Sint-Anna 

Achel. De wedstrijd wordt geschoten op blokjes op een 

schietboom van 16 meter hoog met de .22 long rifle 

(opgelegd). Het is een individuele wedstrijd en iedereen schiet 

met het geweer van de eigen gilde. Bij een misser lig je uit de wedstrijd. Als je de eerste ronde niet 

overleeft, kan je nog eenmaal inschrijven. Elke ronde wordt de moeilijkheidsgraad opgedreven. Slaag je 

er niet in de gewenste blokjes te raken, val je uit de wedstrijd. 

  

De Koninklijke Gilde Sint-Sebastiaan mocht de spits afbijten en dit kampioenschap voor het eerst 

organiseren. 

Onder een zalig zonnetje dat moest opboksen tegen de frisse aprilwind, konden we met z’n allen – mits 

goed ingeduffeld – op het terras buiten zitten. 

  

Er was een goede opkomst van de verschillende gilden, en met 33 ingeschreven schutters ging de 

wedstrijd van start. 

De eerste ronde kreeg men 2 beurten om één blokje (1,5x1,5x1,5 cm) af te schieten.   

De tweede ronde moest je met 3 schoten 2 blokjes raken. Hierna bleven er nog 26 schutters over. 

Op naar de derde ronde waar je 3 blokjes moest neerhalen zonder te missen. Hier werd het kaf van het 

koren gescheiden, want op de kleine blokjes (1x1x1cm) in de vierde ronde mochten nog slechts 15 

schutters beginnen. Weer kreeg je twee pogingen voor 1 blokje. 

Daarna begon het schieten echt moeilijk te worden, want in de vijfde ronde (13 schutters) kreeg je slechts 

1 schot per blokje en mocht je de riem van het geweer niet mee gebruiken om het vast te leggen en ook 

steunen tegen de paal was niet meer toegelaten. Niet gemakkelijk met die kleine blokjes, en omdat het al 

wat later op de namiddag was, werd het zicht er ook niet beter op. 

  

Uiteindelijk waren er nog zes schutters die de finaleronde haalden: Lodewijk Leppens en Frank Baart van 

de Koninklijke Gilde Sint-Sebastiaan en Danny Vanden Boer, Wendy Gerritsen, Roger Boons en José 

Oomen van de Sint-Jozefgilde. Het begon nu echt wel spannend te worden, het werd nog een graadje 

moeilijker gemaakt, want nu mocht je ook je benen niet meer spreiden voor meer stabiliteit bij het 

schieten. Op zo’n momenten wordt ook je ademhaling belangrijk, want enkel door je adem in te houden 

krijg je het wapen perfect stil. Alle zes de schutters in competitie schoten hun blokje af. 

 

Enkel Roger Boons van de Sint-Jozefgilde slaagde erin om in de zevende ronde het kleine blokje neer te 

halen! Een ware prestatie, want met al die moeilijkheidsbeperkingen is schieten een ware kunst! 

Proficiat met deze overwinning, Roger! 

Na enkele spannende kavelrondes onder dezelfde voorwaarden werden ook de tweede en derde plaats 

bekend. 
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De top drie van vandaag: 

1. Roger Boons  (Sint-Jozefgilde) 

2. Danny Vanden Boer  (Sint-Jozefgilde) 

3. Lodewijk Leppens  (Koninklijke Gilde Sint-Sebastiaan) 

  

Proficiat met deze overwinning! 

Roger mocht een mooie glazen 

wisseltrofee in ontvangst nemen en 

Danny en Lodewijk kregen een 

lekkere fles wijn. 

  

Het was een leuke en gezellige 

namiddag om te verbroederen met de 

andere gilden, ideaal om je 

schietkunsten nog eens te oefenen met 

een beetje competitiegeest. 

 

Wendy Gerritsen, Sint Jozefgilde Lommel 

  

 

   

 

 

 

ONZE GILDE HEEFT EEN NIEUWE 

HOOFDMAN 
 

Wij zijn eventjes teruggegaan in de tijd om eens te achterhalen hoeveel 

hoofdmannen onze gilde tot op heden kende, en we komen uit op 8, van 

vroeger tot nu. 

In een goed bewaard secretarisboek daterend van 1875 vonden we de naam 

terug van de toenmalige hoofdman, met name dhr. Schepmans Joseph, 

woonachtig Ertsenrijck te Halen. Volgens deze geschriften was Joseph tot hoofdman verkozen in 1871 en 

telde de gilde toen 32 koppels. Tevens zien we de naam Schepmans Franciscus met opkomst jaar 1820 

(aansluitingsjaar). Spijtig genoeg gaan de Halense geschriften niet vroeger terug. 

Wanneer we verder bladeren (wat we voorzichtig doen om geen stukken te maken uiteraard, want zo’n 

boek - in dit geval zijn het 3 handgeschreven boeken – is voor de gilde zeer kostbaar) tot 1881, zien wij 

dat er staat geschreven: 

In zitting van 20 januari 1881 zijn de Confreers overgegaan tot het herkiezen van eenen nieuwen 

hoofdman in plaats vervanging van Joseph Schepmans (opkomst jaar 1872) ontslag geves en den heer 

Petrus Carlens is met eenparige stemmen tot hoofdman benoemd. Hierbij geeft den heer Petrus Carlens 

(opkomst jaar 1850) zijn ontslag van koning en er is beslist op 8 september 1181 opnieuw vogel te 

schieten. Vervolgens zijn de dekens Loosen en Schepmans op nieuw herkozen, daarna leest de sekretaris 

het reglement der gilde voor waarna de zitting geheven. 

 

In een verslag van 23 januari 1882 lezen we het volgende: 
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Ontvangen van Petrus Carlens voor zijn benoeming als Hoofdman en van Felix Loosen voor zijn 

verheffing tot de waardigheid van koning de som van 25 Frs van elkeen. 

 

Iets wat tot op de dag van heden nog steeds van toepassing is, zij het aangepast.  

 

In 1884 komt Petrus Carlens te overlijden en zien we op de ledenlijst de naam van Jacobs Firmin 

(opkomst jaar 1855) verschijnen. In een verslag van 1910 staat plots vermeld achter de naam Jacobs 

Firmin Burgemeester-Hoofdman. Als we eventjes een klein zijsprongetje mogen maken dan zien we ook 

plots dat de gilde aan Firmin Jacobs de som betaalde van 62.50 Frs voor de levering van 5 hectoliters 

bier. 

 

Op de zitting van 20 januari 1913 schrijft de toenmalige secretaris: 

De Confreers der Gilde van Sint Sebastiaan te Halen behoorlijk vergaderd zijnde, zijn overgegaan 

eersten tot kiezing van onzen Hoofdman Jacobs Firmin als Ere Hoofdman, derwijl hij onbekwaam 

geworden is om nog de vergadering bij te wonen wegens verlamming der beenen, tweeden als Hoofdman 

Cleeremans Eugeen (opkomst jaar 1901) als plaatsvervanger waarna de zitting geheven. 

 

Op de naamlijst der gildebroeders van het jaar 1914 zien we dat de gilde toch nog 20 leden telde. 

Ledenlijsten van de periode 1914-1918 zijn nergens te vinden. Wel wordt er in de geschriften van 20 

januari 1920 het volgende aangehaald: 

Sinds den wreden oorlog van 1914-1918 is onze Gilde nog niet tot hare vroegere welvaart gekomen. Alles 

heeft geleden: zoo ook is het de eerste maal sinds die smartvolle dagen die wij beleefden dat onze Gilde 

feest zal houden. Halen is beroemd en historisch geworden. Zijn grond heeft het Heldenbloed onzer 

Soldaten gedronken, ieder Halenaar mag fier zijn over de schitterende overwinning hier op den 

Duitschen overweldiger behaald. In deze zitting wordt nog ’t een en ’t ander over die sombere dagen 

opgehaald. Vele leden hebben onze Gilde verlaten. De volgende leden zijn tegenwoordig, Loosen 

Leopold, Loosen Jan-Baptiste, Jacobs Firmin, Cleeremans Eugeen, Saels Jan, Nulens Leopold, D’Exelle 

Armand. De heeren Confreers Vaes Henri en Loosen Felix zijn belet de vergadering bij te wonen wegens 

ziekte. Er wordt verder besloten de nieuwe leden op een smakelijk avondmaal te vergasten. 

 

Als we even tellen, komen we tot het 9 hoofdmannen die de gilde toen telde. Men sprak toen ook dat er 

tal van nieuwe leden zouden aangenomen worden. Als we kijken naar de naamlijst der gilde van die 

bewuste 20 januari 1920 dan zien we dat er 10 nieuwe leden zijn bijgekomen. De Gilde was sterk uit deze 

donkere, ellendige, sombere periode gekomen. Een bladzijde verder in de toenmalige geschriften 

ontdekken we dat het smakelijk avondmaal de gilde de som van 120 Frs kostte. Tevens volgens dezelfde 

geschriften zien we een rekening van 59 Frs voor 14 flessen porto en 76,50 Frs voor levering van bier. 

Spijtig genoeg is hier geen melding gemaakt van de hoeveelheid, waaruit we misschien mogen besluiten 

dat de gildeleden toen de pinten bier en het andere lekkers ook niet zo maar omstootten, maar letterlijk 

verorberden. 

 

In 1927 verschijnt de naam van Jacobs Etienne (opkomst jaar 1926) als hoofdman van de gilde. Tijdens 

een bijzondere zitting van 6 februari 1935 zien we dat Jacobs Etienne ook vermeld wordt als 

burgemeester. Wij zien tevens dat deze hoofdman erop aandringt in de zaal niemand toe te laten vreemd 

aan de gilde. Ook dit staat nog steeds in onze huidige kaart. Zo ziet men maar dat onze kaart nog veel 

eigenheden heeft van vroeger. 

 

Tot 1940 verloopt alles vlotjes in de gilde. Maar dan komen er weer donkere oorlogsjaren aan en vinden 

wij van deze trieste jaren niets terug tot op datum van 19 januari 1946. Op de naamlijst staan dan 22 leden 

vermeld, met als hoofdman nog steeds Jacobs Etienne. Op 4 maart van datzelfde jaar werd Jacobs 

Etienne verkozen tot senator en dit was voor onze gilde toen aanleiding genoeg om een extra gildedag te 

houden. Blijkbaar kende men toen nog geen einduur want er werd lekker gesmuld, gefeest en gedanst tot 

in de vroege uurtjes (volgens de geschriften tot 4u ’s morgens). Heden ten dage kennen onze 

gildeavonden een einde om 01.00u. 



29 

 

 

Tot 1969 verloopt alles in peis en vree voor de gilde. Het is volgens de geschriften GEEN komen en gaan 

van leden, maar een gestage groei kenmerkt de gilde. Tot op de memorabele dag van 22 juni 1969, de 

gilde het droeve nieuws ontvangt aangaande het overlijden van hun Hoofdman Jacobs Etienne. 

Gedurende meer dan 40 jaar loodste hij de gilde naar betere tijden. Hij werd tussendoor ook gelauwerd 

voor zijn jarenlange ambtstermijn als hoofdman. Men sprak toen: 

 

Onze diepbetreurde Hoofdman Etienne Jacobs zullen wij nooit vergeten, zijn heengaan heeft ons allen 

diep getroffen. Hij was voor de Gilde een machtige stem, hij was een Hoofdman met grote 

eigenschappen, voor alles wat de Gilde betrof had hij steeds het beste doorzicht, vooral voor zijn 

kameraadschappelijke omgang met al de Gildeleden. Wij beloven dan ook aan onze afgestorven 

Hoofdman de schone vereniging de aloude Sint-Sebastiaansgilde in ere te houden. 

 

Een nieuwe hoofdman moest in geheime stemming verkozen worden (zoals tot op heden het geval). Op 

22 oktober 1969 werd er een nieuwe hoofdman verkozen. Niemand der leden mocht zich terugtrekken bij 

deze stemming. Drie kandidaten meldden zich voor deze functie. Het duurde 5 stembeurten vooraleer 

men tot een besluit kwam. Het werd uiteindelijk Loosen Lutgard (aansluitingsjaar 1956). Hij bedankte 

dan ook de confreers voor het gestelde vertrouwen en zou de zware erfenis van zijn voorganger met al 

zijn krachten en inzet proberen te beleven in samenwerking met de andere bestuursleden en confreers. 

 

Van 1969 tot 1984 kende de Gilde een gestage groei naar 39 koppels. Het was zelfs zo dat de jongeren 

zich aanmeldden tot de gilde. Misschien onder impuls van de vaders die bij de Gilde waren, wie weet. In 

oktober 1989 werd Lutgard Loosen ook verkozen tot Opperhoofdman van de Hoofdschuttersgilde van 

Brabant. Na ondertussen te zijn gelauwerd voor zijn 25 j. hoofdman, kondigde in 1996 Lutgard Loosen 

zijn ontslag wegens gezondheidsredenen aan als hoofdman van onze Gilde. Op 06 december 1996 werd 

er dan overgegaan tot de reeds gekende geheime stemming. Op dat ogenblik waren er twee kandidaten, de 

toenmalige secretaris en de zoon van de vorige hoofdman. Het werd de zoon van de vorige hoofdman, 

met name Loosen Jaak (aansluitingsjaar 1984) die de zware taak op zijn schouders zou torsen. Maar 

vooraf werd er geopperd om de nieuwe hoofdman voor een bepaalde termijn te verkiezen, doch dit 

voorstel werd door de meerderheid der aanwezigen naar de prullenbak verwezen. Gezien onze oude 

reglementen werd een hoofdman verkozen voor het leven, tenzij hij zijn ontslag aanbiedt. Alzo 

geschiedde. Ook nu weer dankte de nieuwe hoofdman de leden voor hun vertrouwen en hoopte dit niet te 

beschamen. 

 

Ondertussen zeggen en spreken wij december 2015, het jaar dat wij weerom een geheime stemming 

moeten houden tot verkiezen van een nieuwe hoofdman. Met de weinige leden die we momenteel tellen 

(15 koppels om precies te zijn) wachtte ons de zware taak om te kiezen tussen 3 kandidaten. Bij 

meerderheid der stemmen werd Vanbergen Lieven (aansluitingsjaar 1997) tot hoofdman van de gilde 

verkozen. 

 

Hem wacht nu de zeer zware taak in deze steeds veranderende wereld de gilde te leiden. Onze gilde 

verloor de laatste jaren heel wat leden, was of is het niet door overlijden, dan wel door ontslag. Zoiets ligt 

niet aan een hoofdman of de leden, maar heden ten dage zijn er zoveel ontspanningsmogelijkheden, 

zoveel andere verenigingen of sporten, dat zij die voor de gilde kiezen, daadwerkelijk voor 

geplogenheden kiezen, waaronder het beleven en naleven van de gildekaart, toch een wezenlijk onderdeel 

van alle Gilden. Tradities moeten er zijn en moeten nageleefd worden. 

 
Eddy Vanbergen, Kon. St.-Sebastiaansgilde Halen 
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WILLEM TELL OOSTENDE ONTVANGT MENSEN MET 

EEN BEPERKING 
 

In samenwerking met de sportdienst van de Stad Oostende organiseert de K.H.M. Willem Tell Oostende 

geregeld initiatiesessies boogschieten. Deze sessies gaan telkens door in hun nieuw schutterslokaal in het 

sportpark De Schorre. 

 

In samenspraak met de inclusiecoach van de stad - dit is een centraal aanspreekpunt voor elke 

Oostendenaar die vragen heeft rond vrijetijdsbesteding voor mensen met een beperking - werden de 

nodige afspraken en inschrijvingen geregeld. 

Op donderdag 25 februari 2016 waren om 14.00 u een 18-tal geïnteresseerden op de uitnodiging 

ingegaan. Zij konden onder begeleiding en enkele ervaren Willem Tell-schutters op een ongedwongen 

manier kennis maken met het boogschieten op liggende wip en op doel. Zij waren allen dolenthousiast 

over deze voor hen totaal nieuwe ervaring. Telkens er een vogel geschoten werd, weerklonk een spontaan 

applaus van de andere deelnemers.  

 

Met de eveneens zeer enthousiaste inclusiecoach werd alvast afgesproken om volgend jaar een nieuwe 

editie te brengen van deze zeer geslaagde namiddag. 

 

Op de foto’s enkele sfeerbeelden van deze geslaagde namiddag. 
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SPORTELEN MET WILLEM TELL OOSTENDE 
 

Via de sportdienst van de stad Oostende kunnen actieve 50-plussers zich inschrijven voor een namiddag 

“sportelen”. Tijdens deze namiddagen hebben de deelnemers de keuze tussen diverse sportdisciplines. 

Ook boogschieten staat op het programma en op 15 december 2015 hadden 34 personen zich 

ingeschreven om op de schietstand van de K.H.M. Willem Tell Oostende kennis te komen maken met 

“pijl en boog”. 

Onder de deskundige leiding van enkele Willem Tell-schutters kregen ze initiatie in het liggende wip- en 

het doelschieten. Iedereen was zeer enthousiast en tijdens een gezellige babbel achteraf werden alvast 

afspraken gemaakt voor een nieuw editie. 

Op de foto’s enkele sfeerbeelden van deze geslaagde namiddag.  
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KAMPIOENSCHAP ZUID-WESTLAND 2015 
 

De Koninklijke Handbooggilde Boezinge Sint-Joris werd kampioen Zuid-Westland 2015 en werd 

gehuldigd op de algemene vergadering van de Verbonden Veurne-Ambacht en Zuid-Westland in 

Pollinkhove (Lo). 

In 2016 gaat de finale van het Kampioenschap Zuid-Westland door op zaterdag 18 juni te Boezinge. De 

schiftingen gaan door op zondag 15 en 29 mei te Boezinge, Watou, Oostvleteren en Diksmuide. 
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Mechelse Kolveniersgilde vzw 

 

6de Mechels Gildejuweel 
 

         Mechelen, 5 juni 2016 
 

 

Op zondag 11 september 2016 richt de Mechelse Kolveniersgilde in 
samenwerking met de Stad Mechelen, haar 6de Mechels Gildejuweel in. 
 

Het programma ziet er als volgt uit: 
 

9 u. tot 12 u. Ontvangst van de deelnemende gilden.  
10 u.   Gildemis. 

11 u. 30    Verwelkoming van de gildeoverheden (4 pers.) 
door het Mechelse stadsbestuur met aansluitend 

receptie. 
 12 u.-14 u.  Mogelijkheid tot middagmaal. 

 14 u.   Opstelling optocht. 

 14 u. 30  Vertrek optocht. 
 15 u. 15   Aankomst optocht op Grote Markt. 

 15 u. 30  Aanvang feestelijkheden: 
    Demonstraties kruisboog – handboog – luchtbuks. 

    Demonstraties vendelen – trommelen. 
    Demonstaties - exercities.  

Gildedansen 
 17 u.   Klokkenwerpen. 

 18 u.   Uitreiking zilveren herinneringsschildjes en trofeeën 
18 u .30  Einde feestelijkheden. 

 

Voor elke deelnemende gilde/schutterij is een zilveren herinneringsschildje 
voorzien.  
 

In bijlage vindt u een inschrijvingsformulier.  
 

Graag uw bevestiging van deelname vóór 1 juli 2016 
 

Met gildegroeten, 
 

 
Jan Severyns   Jeannine Jonckers 

Hoofdman    Griffier 
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Registernummer:  451.543.314 

Wij hebben nog kentekens van het EGS en het Belgisch Overlegorgaan 

in voorraad. 

Deze kunnen aangekocht worden tijdens het Nationaal Koningsschieten 

of bij de penningmeester Willy Willems, 

Tel: 0476/971067 

E-mail: willy.willems4@telenet.be 

Sticker E.G.S.      € 1,- 

Pin B.O.     € 1,- 
Pin ster E.G.S.      € 2,- 

Manchetknopen E.G.S.    € 14,- 
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VOLWAARDIGE VERZEKERING 

 

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 5,00 EURO 

 

VERZEKER UW 

GILDE/SCHUTTERIJ 

VIA DE FEDERATIE ! 
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Aan allen die meewerkten aan dit nummer, hartelijk dank 

vanwege de redactie. 
 

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.       

 

Ontvang je liever het tijdschrift per e-mail? Dat kan ook! 

Stuur je e-mailadres, samen met de regio en naam van uw gilde 

naar online@vlaamseschuttersgilden.be en gebruik als onderwerp 

"Inschrijven". 

Wil je het tijdschrift niet meer ontvangen? Stuur dan een mail met als 

onderwerp "Uitschrijven" naar online@vlaamseschuttersgilden.be.  

Vermeld ook hier uw e-mailadres, regio en naam van de gilde.  

 

Voor de liefhebbers: er is nog een voorraad van vroegere (papieren) 

nummers van dit tijdschrift aanwezig. Geïnteresseerd? Laat iets weten bij een van de bestuurs- 

of redactieleden.  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.vlaamseschuttersgilden.be/
mailto:online@vlaamseschuttersgilden.be?subject=Inschrijven
mailto:online@vlaamseschuttersgilden.be?subject=Uitschrijven

