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WOORDJE VAN DE VOORZITTER
Geachte Gildebroeders en Gildezusters,
Na een ruime tijd van afzondering door de “CoronaCOVID-19”-periode willen we toch terug de draad
opnemen om onze geliefde bezigheid van het
“schuttersleven” te herbeleven.
We beseffen maar al te goed dat het niet eenvoudig zal
zijn om deze activiteiten te hernemen, maar toch gaat het
leven verder en moeten we proberen ons terug op de
sporen te zetten. Laat ons niet in slaap sukkelen, maar
nemen we de zaken terug in handen!
Uiteraard zullen vele vieringen, feesten en andere
gebeurtenissen uitgesteld zijn geweest en wacht er ons
hopelijk een beter jaar in 2021!
Ondertussen heeft Uw Federatie van Vlaamse
Historische Schuttersgilden niet stilgezeten en hebben
we via het digitale portaal het gebeuren gevolgd en
besproken.
De Gildedag is weliswaar uitgesteld, maar komt volgend jaar terug.
Onze communicatie is blijven gebeuren via Facebook, mail en website. Trouwens, de website heeft
een nieuwe look en uitstraling gekregen en er wordt nog verder aan gewerkt.
Op vlak van communicatie zullen we in de komende maanden een nieuwe aanpak starten. Graag
hadden we een oproep willen doen aan alle verantwoordelijken om zoveel mogelijk de komende
festiviteiten en gebeurtenissen mede te delen, foto’s en verslagen aan onze redactie te bezorgen om als
zodanig nieuw leven in de gilden te brengen.
Volgend jaar zal ook het “Europees Schutterstreffen Deinze 2021” plaatsvinden. Momenteel zijn de
voorbereidingen lopende en wordt er alles aan gedaan om dit in goede banen te leiden. In de komende
maanden zullen we hier nog meer over mededelen.
Mogen we jullie allen van harte het beste toewensen en een nieuwe start voorzien.
Danny De Vetter, voorzitter
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WOORDJE VAN DE REDACTIE
Beste lezer,
Wie had in maart durven denken dat een “Chinees virusje”
zo een impact op ons leven zou hebben. In een mum van
tijd lag het ganse land plat. Ook ons gildeleven moest er
aan geloven: geen schietwedstrijden, geen bonds- of
gildefeesten, geen gildedag, geen Nationaal
Koningsschieten. Zelfs binnen onze eigen vereniging
staakten alle activiteiten en verliepen de contacten met de
gildebroeders en -zusters via telefoon, WhatsApp,
Facebook of andere sociale media.
Ook voor ons tijdschrift had dit alles gevolgen: geen
activiteiten, dus geen teksten, zodat wij besloten om nr. 49
in mei niet te laten verschijnen en uit te stellen tot
september.
Hier is dus een afgeslankt nr. 49, wat in feite een feestelijk
50ste nummer moest zijn. Maar wij zijn blij om stilaan de
draad weer te kunnen opnemen en hopen dat 2021 opnieuw een normaal schuttersjaar mag worden met
veel activiteiten. Het zal deugd doen als wij opnieuw “buiten” mogen, dus nog even volhouden.
Stuur zo veel mogelijk teksten binnen zodat het volgend nummer een feestelijk jubileumnummer
wordt.
François Van Noten, hoofdredacteur
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© Federatie van Vlaamse Historische Schuttersgilden vzw, 2020
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden
verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of
openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch,
mechanisch of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van de uitgever.
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 de link naar
het tijdschrift ook rechtstreeks en persoonlijk per mail ontvangen. De werkwijze staat 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.
Het waarborgen van de privacy is een belangrijke taak voor de Federatie. Bij een contactname gaat u
akkoord met de opslag van uw gegevens. Principieel geven wij uw gegevens niet door aan derden, tenzij
wij wettelijk verplicht zijn. Uw gegevens worden ook niet langer bewaard dan nodig.

Aan alle gilden/schutterijen
Elke regio bezit momenteel een nieuwe Federatievlag.
- Antwerpen bij Jeannine Jonckers
- Brabant bij Eddy Vanbergen
- Limburg bij Jean De Wit
- West-Vlaanderen bij Norbert Valcke
- Oost-Vlaanderen bij Danny De Vetter
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.
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MEDEDELINGEN
Oproep: heeft uw gilde/schutterij een website of een plaats op sociale
media? Laat het ons weten!
Geachte voorzitter, secretaris, webmaster,
De Federatie heeft recent haar website in een nieuw kleedje gestoken.
Momenteel weten we echter maar van een aantal gilden dat ze actief zijn op het internet. Vandaar deze
oproep: heeft uw gilde/schutterij een website en/of sociale media, laat het ons weten. Zo kunnen wij
ook onze website uitbreiden met nuttige informatie.
De link(s) van uw website en/of sociale-mediakanalen mag u doormailen naar ons redactielid Davy
Ickx (davy.ickx@scarlet.be), die al deze informatie verzamelt voor publicatie op de website van de
Federatie.
Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.
Davy Ickx, webmaster

Nieuw telefoonnummer
Op 1 oktober wijzigt het telefoonnummer van het secretariaat en wordt dan 0474 77 04 69

Vernieuwde website
Zoals reeds werd aangegeven is de website van de Federatie in een nieuw kleedje gestoken, met dank
aan Davy. Surf zeker eens naar

https://www.vlaamseschuttersgilden.be
en laat ons weten wat je er van vindt. Zijn er zaken die jij ook graag op de website zou zien, staat er
ergens een onduidelijkheid/foutje, ontbreekt er info over uw gilde/schutterij, graag een mailtje naar de
webmaster. Zie ook zijn oproep hierboven.
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F Federatie van Vlaamse
Historische Schuttersgilden

Aan: alle regionale communicatieverantwoordelijken.

Onderwerp: overheidssteun coronamaatregelen
Beste gildebroeders en –zusters,
Om de sport- en cultuursector die zwaar te lijden hebben onder de maatregelen rond corona, heeft de
Vlaamse Overheid beslist om deze sector financieel te ondersteunen.
Daarom hebben de lokale stads- en gemeentebesturen financiële middelen ontvangen om op lokaal
niveau te verdelen onder de getroffen verenigingen.
Elk lokaal bestuur kan zelf beslissen op welke manier zij deze middelen gaan verdelen.
Er zijn besturen die al een enquête gehouden hebben, om inzicht te krijgen in de verliezen die geleden
worden.
Mocht er bij u in de gemeente nog geen initiatief genomen zijn, dan kunt u zelf contact opnemen met
het lokaal bestuur om afspraken te maken rond deze ondersteuning.
Wij wensen u veel sterkte in deze moeilijke tijden, en hou het gezond.
Met gildegroeten,
Peter Ressen
Secretaris FVHS
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F Federatie van Vlaamse
Historische Schuttersgilden

Aan alle regionale communicatieverantwoordelijken

Onderwerp: ceremoniemeester
Beste gildebroeders en –zusters,

Door het overlijden van onze ceremoniemeester, Jef Baens, is er binnen de Federatie van Vlaamse
Historische Schuttersgilden en het Belgisch Overlegorgaan van Historische Schuttersgilden, een
vacature ontstaan voor de functie van ceremoniemeester.
Daarom zijn wij op zoek naar iemand voor het invullen van deze functie.
Deze functie staat open voor zowel mannen als vrouwen binnen het gildewezen.
Een goede kennis van het gildewezen is noodzakelijk, alsmede een juiste uitstraling voor de invulling
van de deze functie.
Voor meer informatie en aanmelding kunnen kandidaten contact opnemen met Willy Willems,
penningmeester van de Federatie. Zijn gegevens staan vermeld in bijgevoegde functieomschrijving.
Met vriendelijke groeten,
Peter Ressen
Secretaris FVHS

Taken ceremoniemeester
1. In de voorbereidende fase van een Gildedag of het Nationaal Koningsschieten van het Belgisch
Overlegorgaan van Historische Schuttersgilden
-

De misviering voorbereiden in samenspraak met de celebrant.
Vastleggen datum en uur van de viering.
Samen met de celebrant misboekje opstellen (achteraan best ook nummers en volgorde van de
optocht vermelden).
Afspreken wie het misboekje maakt en in hoeveel exemplaren.
Navragen of er een koor of harmonie aanwezig is die de viering opluistert en of de gezangen
vermeld moeten worden in het misboekje.
De omhaling voor een goed doel bespreken met de priester en omhalers aanduiden.
Lectoren aanduiden indien nodig (in samenspraak met de voorganger).
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-

Gildeleden aanduiden voor het uitreiken van de communie, indien gewenst door de priester.
Een kijkje nemen in de kerk voor de plaatsing van de vaandrigs en voorbehouden plaatsen voor
genodigden, konings- en keizersparen.
Nakijken of er voldoende stoelen aanwezig zijn in de kerk en of er aan de stad/gemeente
moeten bij gevraagd worden.
Zorgen voor een trom en een witte doek waarin de omhaling gedeponeerd wordt.
Een kussentje voorzien voor de zegening van het zilveren aandenken en van eventueel
herinneringsgeschenk van de stad/gemeente.

Op de vooravond van de Gildedag of het Nationaal Koningsschieten:
- Plaatsen voorbehouden voor genodigden, keizers- en koningsparen, lectoren en trommelaars.
- Misboekjes op de stoelen leggen.
2. Tijdens de Gildedag of het Nationaal Koningsschieten
Misviering
De trom met witte doek wordt opgesteld voor het altaar, alsook het kussentje met het herinneringsschildje
voor de zegening.
De vaandrigs van de verschillende gilden moeten een kwartier voor het begin van de viering aanwezig zijn
en krijgen door de ceremoniemeester hun plaats toegewezen (uitgezonderd deze van de plaatselijke gilde en
de banjer van de Federatie).
De konings- en keizersparen, uitgezonderd deze van de plaatselijke gilde, begeven zich 10 minuten voor het
begin van de viering naar de kerk en worden door de ceremoniemeester naar hun plaats gebracht.
Vijf minuten voor het begin van de viering komt de ceremoniemeester (samen met de priester) de
genodigden, de plaatselijke vaandrig en het trommelkorps dat de genodigden begeleidt, welkom heten aan de
ingang van de kerk en brengt hen naar de voor hen voorbehouden plaatsen.
Tijdens de viering begeleidt hij de lezers (lectors) naar de lezenaar en terug naar hun plaats.
Hij brengt de trommelaars voor het altaar en begeleidt hen tijdens de consecratie.
Hij brengt de omhaling op gang en schudt deze uit in het witte doek op de trom, knoopt deze dicht en
overhandigt de offerande aan de priester.
Indien gevraagd brengt hij de helpers voor het uitreiken van de communie naar voor.
Op het einde van de viering brengt hij de voorzitter naar voor om een dankwoord uit te spreken en de nodige
instructies te geven in verband met de volgorde van het verlaten van de kerk en de toegekende nummers
voor de opstelling van de optocht. Best is deze nummers ook te vermelden op het laatste blad van het
misboekje.
Bij het verlaten van de kerk zorgt hij dat dit in de juiste volgorde gebeurt, zoals vermeld in de misboekjes
(eerst de vaandrigs, dan de genodigden, dan keizers- en koningsparen en daarna alle anderen).
Bij het Nationaal Koningsschieten volgen na de vaandrigs de eventuele gedecoreerden. Zij stellen zich op
aan de kerkdeur zodat iedereen de gelauwerden kan feliciteren.
Optocht
De ceremoniemeester helpt bij de opstelling voor de optocht op de eerder aangebrachte nummers.
Bij aankomst op het feestterrein leidt hij de groepen na het defilé naar hun plaatsen voor de toespraken.
Op het Nationaal Koningsschieten zorgt de ceremoniemeester dat, na de ontbinding van de optocht, de
vaandrigs zich opstellen voor het podium in de tent of zaal; hij geeft de nodige bevelen en kondigt de
sprekers aan.
Voor meer inlichtingen over de functie en voor kandidatuurstellingen kan u terecht bij
Willy Willems, Voorzitter Commissie Feestelijkheden
e-mail: willy.willems4@telenet.be gsm 0032 476/97 10 67
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HET BUKSSCHIETEN
1. Algemeen
Het schieten met de zware buks is typisch voor de historische schuttersgilden in Limburg, aangesloten
bij de bonden Maas en Kempen en de Maasvallei, die beide op hun beurt weer aangesloten zijn bij de
Oud Limburgse Schuttersfederatie (koepelorganisatie voor schutterijen in Belgisch en Nederlands
Limburg). Het buksschieten wordt ook beoefend door de schutterijen aangesloten bij de Lommelse
bond en door Sint-Martinus Sint-Martens-Voeren.

2. De buks
Voor het schieten maakt men gebruik van geweren (zware buks) met munitie met de kalibernummers
12 en 16 (jachtkalibers). Dit zijn ronde, cilindrische kogels met een gewicht tussen 28 en 45 gram.
De buksen zijn enkelschots wapens, met getrokken loop, en wegen ca. 15 kg.
Deze buksen worden met de hand vervaardigd, en zijn dus erg duur. Vandaar dat er alleen maar met
verenigingswapens wordt geschoten.
De buksen moeten aan de volgende voorwaarden voldoen:
- Er mag alleen gebruik gemaakt worden van buksen met een loopboring van 16 tot 20 mm.
- Het kamersysteem moet overeenkomen met dat van hagelschotbuksen.
- Er mogen geen optische instrumenten, lichtgevende korrels of infrarood vizieren worden
toegepast.
3. De munitie.
De munitie is niet in de handel verkrijgbaar, maar wordt door de schutterijen zelf geladen.
Voor de munitie gelden de volgende eisen:
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-

De huls moet van messing, aluminium of papier zijn met een messing of aluminium bodem.
Het slaghoedje moet in de handel verkrijgbaar zijn.
De ladingsdichtheid mag een waarde van 0,50 (1/2) niet overschrijden, moet los gestort zijn en
moet chemisch voldoen aan het type rookzwak.
De kogel moet geheel van lood zijn, het ogief moet zodanig afgeknot zijn, dat de diameter van
het ontstane vlak tenminste 85 % van de diameter van de kogel bedraagt.
Het kogelgewicht mag niet meer dan 45 gr. bedragen.
Het slaghoedje mag niet uit zijn ligplaats kunnen vallen, en mag niet buiten de hulsbodem
uitsteken.
Het kruit mag door het plaatsen van de kogel niet worden opgesloten, opsluitmiddelen voor de
lading zijn verboden.
De kogel mag niet meer dan een kwart van zijn lengte boven de huls uitsteken, en de huls mag
niet in de kogel gewurgd zijn (hulsrand in de kogel ingedrukt).
De mondingsnelheid van de kogel mag niet meer dan 230 meter per seconde bedragen.

4. De schietstand.
Het doel
Het doel bij het buksschieten wordt gevormd door een houten kubus, geplaatst op een houten stokje.
Deze stokjes worden op latten geplaatst, die onderdeel zijn van een raamwerk. Dit raamwerk noemt
men de hark, waar in totaal 180 van deze kubussen of bölkes op komen. De hark is 2 meter hoog.
De afmetingen van de bölkes kan variëren, afhankelijk van de wedstrijden, en het verloop ervan. De
grootste hebben een ribbe van 1,5 cm. Bij sommige wedstrijden kan dit verminderd worden tot 0,8 cm.
De schietboom.
De hark wordt geplaatst op een schietboom, op een hoogte van 14 meter. De totale hoogte bedraagt zo
16 meter. De schietboom wordt met drie tuidraden vastgezet. Aan de bovenkant van de hark worden
nog eens 4 tuidraden bevestigd. De schietboom kan neergelaten worden, om de harken te kunnen
verwisselen.
De aanlegpaal.
Bij het buksschieten worden de buksen aangelegd op een aanlegpaal. De hoogte van deze aanlegpaal
bedraagt 2,45 meter. De aanlegpalen staan op 10 meter afstand van de schietbomen. Aan elke
schietboom worden 2 aanlegpalen geplaatst, op een afstand van 1,60 meter.
Om de schietstand af te schermen van het publiek is een degelijke afrastering, meestal in de vorm van
naderafsluiting, noodzakelijk. De afstand tussen aanlegpalen en naderafsluiting is minimaal 5 meter.
5. Wedstrijden.
De wedstrijden waarbij gebruikt gemaakt wordt van de buks, zijn onder andere bondsfeesten,
fusieschuttersfeesten, erekruiswedstrijden, het Oud Limburgs Schuttersfeest, en nog enkele
wedstrijden zoals verbroederingen tussen schutterijen.
6. Veiligheid.
Het schieten moet steeds gebeuren onder de leiding en verantwoordelijkheid van een deskundige
schietmeester.
Er mag enkel geschoten worden van op de aanlegpaal.
Er mag nooit worden geschoten door het vlak gevormd door de as van de aanlegpaal en de as van de
schietboom.
De buks mag alleen worden geladen en ontladen van op de aanlegpaal en vanaf de standplaats van de
schutter.
Personen in kennelijke staat van dronkenschap mogen de schietstand niet betreden.
Het is ten strengste verboden de buks, al dan niet geladen, te richten op personen, dieren of goederen.
Wanneer de buks verplaatst wordt, dient dit altijd te gebeuren met geopende grendel.
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7. Andere wapens.
Door sommige verenigingen worden historische vuurwapens gedragen in de optocht. Dit zijn echter
wapens die onklaar zijn gemaakt, en enkel dienen ter ondersteuning van het historische karakter van de
vereniging.
Enkele verenigingen maken voor het koningsschieten nog gebruik van voorladers, waarbij zwart kruit
gebruikt wordt.
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GESCHIEDENIS VAN KONINKLIJKE SCHUTTERIJ
ST.-MARTINUS KINROOI
Onze Kinrooier schutterij mag wel aanzien worden als een der oudste schutterijen uit Noord-Limburg.
Wanneer zij juist ontstaan is, kan niet met zekerheid bepaald worden, doch aan het Koningszilver
vinden we "breuken" terug die als oudste datum 1680 vermelden, zodat we met zekerheid mogen
aannemen dat de "Schutterie van St. Marten" alleszins in 1680 reeds bestond.
Waarschijnlijk werd zij opgericht door de Heren van Kessenich en wel met een tweevoudig doel:
vooreerst om de dorpsheer hulp te bieden in burgerlijke aangelegenheden, zowel binnen als buiten hun
gebied, en om dieven en misdadigers over te leveren; op de tweede plaats om door hun
tegenwoordigheid in de processie en andere kerkelijke aangelegenheden meer luister bij te zetten aan
de Goddelijke Erediensten. De leden van zulk een maatschappij stonden onder het bevel van een
"capiteijn" en "offciren", die de eed van trouw zwoeren aan de Heer des Lands "hem overal te volgen
en te gehoorzamen in alles wat een getrouwe officier gehouden is te doen". Het dorpsbestuur steunde
deze vereniging door toelagen, alsmede door hun een schietterrein te bezorgen, waar elk jaar de vogel
geschoten werd. Het schietplein van de Kinrooier "St. Marten"-schutterij lag op het huidige gehucht
"De Schans", toen onder het gebied der Heren van Kessenich, waaruit mag besloten worden dat de
oprichting der schutterij aan hen mag toegeschreven worden.
Het gehucht "De Schans" was in vroeger tijden een moerassig gebied, gelegen aan de zuidgrens van
het toenmalige "Kinder" en grenzend aan "Ophoeven" (nu Hagendoren), dat was ingericht om de
bevolking te beschermen tegen rondzwervende, moordende en plunderende benden. Voor de 16de eeuw
werden op vele plaatsen "Schansen" opgericht en die bestonden meestal uit enkele "bunders" (1 bunder
= 0,88 ha) moerasgrond, omgeven door hoge aarden wallen, dicht struikgewas en brede grachten met
ophaalbruggen. Bij onraad vluchtte iedereen naar de Schans en de weerbare mannen verdedigden have
en goed onder de hoede van de Schanskapitein.
Het terrein welk de vroegere schutterij toegewezen kreeg om elk jaar op sacramentsdag vogelschieten
te houden, is nu eigendom van de familie Fiddelaers van de schans. Door de wet van 7 mei 1795
werden de schutterijen ontbonden, de goederen die zij bezaten werden verbeurd verklaard en verkocht.
De schutterijen die naderhand weer opgericht werden hadden een heel andere ingesteldheid: het waren
vrije verenigingen met als doel de oude schuttersfolklore weer te laten herleven.
Bij nazicht van de "breuken" (= zilveren koningsplaat) welke aan de vogel van de "St.-Martinus"
schutterij bevestigd zijn, kan de heerlijke geschiedenis van deze schutterij gedeeltelijk samengesteld
worden.
Om te beginnen een zeer oud plaatje van het jaar 1680, aan het halsbandje van de zilveren vogel
bevestigd, met volgend opschrift: "Lenaert van Knabussen gaf diesen vogel omdat hij sin leven lanck
therynck vrij sin soude".
Spijtig genoeg moeten we vaststellen dat deze kostbare plaat, vermoedelijk in de zestiger jaren, is
verloren gegaan zodat de vogel nu aan zijn halsbandje alleen nog een bevestigingsringetje draagt als
bewijs van wat jammerlijk reeds verloren ging.
Verder nog zeven andere platen met jaartallen en opschriften:
- Tonis Tonissen ende Jan Tonissen gaven beide dese schilt 1680.
- Jan Aendekerk verworven voor de Companie 1680.
- Eenzelfde plaat, met bloemstruik en bloeiende bloem, zonder opschrift of jaartal.
- Uit 1766: AMPLISSIMUS 0 DOMINUS NICOLAUS DANlELS DECANUS (Decenaat?)
ARCHIDIACONUS ECCLESIAE EYCKENIS 1766. (Maaseik?)
- M. Eggelen Paus en Keyserleyken Notaris, Secretaris des lands Kessenich, Coninck Van de
Schutterie Van St. Marten 1772.
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- Janna Gertrudis Canten Coninginne Van de Schutterie Van St. Marten A. 1772.
- Leonardus Penders Keizer tot Kinder 1787.
Bij de heroprichting op 27.7.1950 wordt naast voornoemde breuken ook nog melding gemaakt van
"Vogel n° 2 en plaat 1891 gegeven door wijlen Mr. C. Housen" doch jammer, jammer, jammer, maar
ook deze plaat is al jaren spoorloos terwijl de vogel deel uitmaakt van het huidige Keizerzilver en nog
als enig bewijsstuk overblijft dat eind 19de eeuw de St.-Martinusgilde weer actief was.
Van Leonardus Penders, Keizer tot Kinder in 1787 en dus "Coninck" document over de volkstelling te
"Kinroe" april 1796:
Leonardus penders, 47 jaar ackerman.
Sijne huysvrouw Sibbila poulsen.
Sijne dochter Catharina penders.
Sijne knecht Anthonius mold.
Leonardus Penders werd dus geboren in 1749 en was reeds op 36- en 37-jarige leeftijd "Coninck" en
op 38-jarige leeftijd "Keizer tot Kinder". Hij koos passer en winkelhaak als zinnebeeld op zijn
keizersplaat, hetgeen laat veronderstellen dat zijn vader "raedermaecker" was.
Tevens wordt ook nog melding gemaakt van ene Leonard penders den jongen, 25 jaar, daeghuurder.
Sijne huysvrouw Maria Peeters.
De zoon van Keizer penders?
Joanna Gertrudis Canten was "Coninginne Van de Schutterie van St. Marten" in 1772 en vormde dus
samen met de ongehuwde Notaris Mathias Eggelen een Koningspaar.
Op de lijst der volkstelling van 1796 komt Joanna Gertrudis Canten niet meer voor zodat we moeten
veronderstellen dat zij toen, hetzij uitgeweken (gehuwd?) was, hetzij reeds gestorven.
Tijdens het zoeken naar gegevens over Matthias Eggelen, Notaris en "Coninck Van de Schutterie Van
St. Marten", werd op het Rijksarchief te Hasselt heel wat geschiedenis gevonden:
Op 24 januari 1742, in 't hartje van de winter, werd te Kinrooi geboren: Matthias Eggelen, als oudste
zoon van Peter Eggelen en Catharina Timmermans (ook Peters genaamd). Grootouders langs
vaderszijde waren Simon Eggelen, "inwoner tot kinder onder ophoeven" (= Haagdoren?) en Maria
Scroijen, die op 11 mei 1729 een huis met "annexe landerien" kochten te Kinrooi.
Uit de jeugd van de latere notaris is mij niets bekend. Kwam hij misschien, onder invloed van de
geestelijken uit zijn familie, in contact met de pastoor van Kessenich? Hij moet er zowat kind aan huis
geweest zijn. Ik veronderstel zelfs dat Matthias, snuffelend in de parochieregisters, er bij uitkwam dat
zijn dorp niet ingeschreven werd, hetgeen dan met 18 jaar vertraging, in 1760, gebeurde.
Een grote stap in het leven van Matthias Eggelen was zijn aanstelling als laetmeier van de
pastoorslaatbank: "Op heden den negenthienden 8bris 1764 ten overstaen van Christiaen arits en Jan
schoufs alle geswoorene laeten, heeft m. eggelen den gewoonlijcken eijdt gedaen als meijer en
secretaris des Eerw. Heer pastoors van Kessenich laetbank ... " Alzo beheerde hij de eigendommen van
de kerk van Kessenich.
In 1767, op 25-jarige leeftijd, werd Matthias "secretaris des landst ende vrij rijx heerlijckheijdt
kessenich". Hij maakte verslagen op over misdaden en processen, hield de gichtboeken bij en
registreerde testamenten en huwelijkscontracten die in vroegere jaren ook door pastoors werden
opgesteld.
(Zo testeerde Maes Nelen van Kinrooi op 24 april 1663 voor pastoor Arnoldus Jansen.)
De bevoegdheid van notaris kreeg Eggelen in 1769, aanvankelijk onder de titel van "openbaeren
keijserlijcken notaris", enige tijd later als "openbaren Paus ende keijserlijcken notaris"; dus door de
paus benoemd. Meer dan een kwarteeuw bekleedde hij dit ambt, hetgeen resulteerde in honderden
akten, geregistreerd in vijf dikke bundels die bewaard worden op het Rijksarchief te Hasselt.
Enkele voor de schutterij interessante gegevens:
- Op 20 maart 1737 verkocht Reynier Baents, gehuwd met Catharina Tilmans "het schuttehoeffken
groot ongeveer een halff vrecht belast aan de schutterie aldaer met ses stuyvers voorders onbelast ende
los vrij voor behalden den heerlijcken chins". Koper was Ruth Hilven.
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- Ruth Peters, capiteyn tot kinderoy 20.03.1739. Uit het notariaat van M. Eggelen:
- De 3de oktober 1780 maakte Gerardus Schroijen, "bejaerden jonckman inwoonder tegenwoordigh
binnen geijstingen", zijn testament op met daarbij volgende zin: item geeft ende legateert aen de oude
schutten van kinroe eene aeme bier (1401.) cens en aen de jonge schutten van kinroe een tonne bier
cens.
(In een akte van 13 oktober 1775 stond ook nog iets zoals in het testament hierboven).
- Godefridus Scheijmans, capiteijn 06.02.1782.
(Uit het notariaat van Matthias Eggelen moet nog meer uit te halen zijn, doch tot op heden is daar nog
onvoldoende tijd voor geweest.)
Enkele interessante verhandelingen tijdens zijn notarisperiode waren voor Kinrooi onder andere:
- 31.10.1770: deling wijlen Renier snijckers en Mechtildis Hennisen.

Schutterij St.-Martinus in folkloristische kledij (1958)

- 23.04.1772: openbare verkoop van "heijnen-hof", waarvan hijzelf de "schroijen-camp" kocht.
- 06.02.1776: "uitkoop" berben-hof.
- 27.08.1783: deling "huijs ende hof genaemt te poulssen binnen kinroe gelegen".
- 12.05.1786: deling thijskens-hof.
Steeds werd nauwkeurig genoteerd de plaats waar de akte opgemaakt werd, b.v.:
... ter mijns notaris woonhuijse in de groote caemer. (6 febr. 1776)
... ter mijns notaris woonhuijse in de achterste groote caemer. (25 mei 1790)
(Het valt op dat in 1739 wordt gesproken van kinderoy. in 1772 van kinder, in 1783 kinroe, in 1787
weer kinder en in 1796 weer kinroe, waaruit we kunnen afleiden dat in de 18e eeuw de naam van het
gehucht kinderoy eerst ingekort werd tot "kinder" en in de tachtiger jaren geleidelijk wijzigde naar
"kinroe".)
Opmerkelijk was dat vader Eggelen meestal als getuige optrad. Niet verwonderlijk eigenlijk want
vader woonde samen met zijn ongetrouwde zoon en dochter op Paekens-hof, in het dorp van Kinrooi
(nu "Joosten"). Vanaf 6 maart 1775 verpachtte notaris Eggelen het "Paekens-huis" met bijbehorende
landerijen aan Reijnier Coolen, voor een periode van zes jaar. Hij reserveerde zich nochtans "de groote
caemer, de kleijn opcaemer op den kelder, den boven de keucken als oock de kleijne caemer" en had
deze ruimte samen met zijn verpachter in gebruik. Het rouwhuis en de bierkelder werden niet verpacht.
Het gehucht Kinrooi - in 1796, 243 inwoners - had in die tijd dus zeker twee brouwerijen. (Het "Nelis"
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is in dat verband ook bekend). Als lid van de schutterij van St. Maarten schoot Mattias Eggelen zich in
1772 tot koning. Hij koos de eg als zinnebeeld op zijn koningsplaat. (Zijn vader was ackerman.)
Bij de volkstelling van april 1796, opgemaakt in opdracht van de Franse overheersers, woonden in
haardstede nr. 40 volgende personen:
- Peter Eggelen, 86 jaar, akkerman
- Matthijs Eggelen, 54 jaar, notaris en secretaris
- Maria Eggelen, 50 jaar
- Renier Snijckers, 26 jaar, knecht
- Petronella Snijckers, 26 jaar, meid en een zekere Catharina, 16 jaar, meid.
De Franse omwenteling stelde tevens een einde aan de werkzaamheden van onze notaris (laatste akte
op 15 feb. 1796).
Wat moet er toen in hem zijn omgegaan? Heeft hij deze gang van zaken kunnen verkroppen? Zou het
zijn dood betekenen? ... Een half jaar later reeds werd Mathias Eggelen te Kinrooi begraven:
1796 hac Decima quarta septembris sepultus est Matthias Eggelen - secretarius huius territory - 50
circiter annorum sacramento extremae unctionis tantum munitus.
Volgens akte werd de plaatselijke secretaris enkel de zalving met de Heilige Olie toegediend. Omdat er
geen sprake was van andere eindsacramenten zoals biecht en communie, kan hieruit besloten worden
dat M. Eggelen vrij onverwacht overleed.
Geen twee maanden later stierf ook vader Peter Eggelen; zijn begrafenis vond plaats op 8 november
1796.
Van de schenkers der 3 zilveren breuken en de vogel uit 1680 zijn ons helaas geen gegevens bekend.
Alle archieven van Schutterij St.-Martinus gingen immers tijdens Wereldoorlog 2 in de vlammen op
toen brand werd gesticht op het gemeentehuis alwaar bij het oorlogsbegin alle bezittingen moesten
ingeleverd worden.
Door overlevering weten we dat voor de oorlog (van 1926 tot 1929) de schietboom bij Leonardus Van
Lee aan de Breeërsteenweg stond en dat men toen over bekwame schutters beschikte die, met de buks
langs de fiets gebonden, heel wat prijzen gingen wegkapen. Toch moesten ze omstreeks 1930 hun
meerdere erkennen in hun dorpsgenoten van de schutterij "St.-Gerlacus" (volgens een pas ontdekt
krantenknipsel door W. Smet) die met het drietal Segers (Pier), Teuwen (Fried) en Kwaspen de
schietwedstrijd wonnen te Neeroeteren. Schutterij St.-Martinus Kinrooi was derde met R. Renette
(Bomer Neer), Craeghs Mathieu en Franken Henri (Franken Riekske). (De schietboom van schutterij
St.-Gerlacus zou gestaan hebben aan de Neeroeterse steenweg ten huize van "Mines" Meeuwissen. De
koperen vogel bij schutterij St.-Martinus zou de vogel van St.-Gerlacus zijn geweest.)
De schietboom van schutterij St.-Martinus stond onder meer nog bij Craeghs M. op de Schansenhoek
en bij Cuipers Jan op de Bomerstraat. Van 1939 tot 1940 stond hij bij "Charel van Hubber" (Charel
Truyen) eveneens op de Bomerstraat. De "Schuttecaemer" was gevestigd bij Wed. Ouix aan de
Kerkstraat. Het toenmalig bestuur:
Voorzitter: Coolen Renier (Wevers Neerke)
Ere-Voorzitter: Coolen Jan (Burgemeester J. Coolen)
Leden: Franken Henri (Frank Riekske)
Verstraeten Renier (uit Brook)
Neijs Willem (Lute-Willemke)
Van Lee Leonard (vader Nard)
Craeghs Mathieu (Schansen hoek)
Kommandant: Knippenberg Renier (Knippen Neer).
Toen na de oorlog overal de schutterijen opnieuw heropgericht werden bleef men in Kinrooi ook niet
stil zitten. In 1949 zouden Ouix Renier, Craeghs Renier (oom van Mathieu) en Truyen Charel, bij
laatst genoemde, merkwaardig genoeg onder de naam "St. Gerlacus", proberen ook in Kinrooi een
schutterij terug op te richten. (Ook de schietboom stond bij Truyen Charel waar bij het oorlogsbegin
Schutterij St.-Martinus noodgedwongen stopte.)
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De schutterij op het OLS 1956 in Oler.

Doch deze poging mislukte en in 1950 probeerden Houben Albert, Brouns Jan en Houben Jan samen
met de vooroorlogse voorzitter Coolen Renier het opnieuw met deze keer de vooroorlogse "St.Martinus" als patroonheilige.
De schietboom kwam aan de Breeërsteenweg bij Brouns Jan. En het lukte. Gelukkig bleven in de
"Schuttecaemer" bij Wed. Quix nog het Koningszilver, sabel en een trom en 2 (versleten) vaandels
bewaard zodat de heroprichters niet helemaal met lege handen stonden.
Oud-voorzitter (tevens nieuwe voorzitter) Coolen Renier mocht voornoemde voorwerpen in ontvangst
nemen op 27.7.1950, op voorwaarde dat deze ongeschonden zouden worden afgeleverd ten
gemeentehuize onmiddellijk na de ontbinding van de pas heropgerichte schutterij. In 1951 werd
aangesloten bij de Bond van Schutterijen Maas en Kempen en de eerste na-oorlogse Koning werd
Coolen Christiaan. Men telde toen reeds 24 leden. In het begin werden behoorlijke resultaten bij elkaar
geschoten en in 1956 werd zelfs de 10e korpsprijs behaald op het OLS te Oler. Daarna kende men een
periode met minder goede uitslagen.
Midden der vijftiger jaren verhuisde de schietboom nog naar Houben Janke (toen voorzitter) aan de
Breeërsteenweg, waar hij bijna onafgebroken stond tot 1970. (Begin zestiger jaren werd even verhuisd
naar Van Lee Jaak en nog naar Vader Houben Pierke aan de Tongerloseweg, doch toen kwam de boom
weer terug bij voorzitter Janke Houben, maar dan aan de overkant van de Breeërsteenweg.)
Omstreeks 1970 werd men daar weer geconfronteerd met kogelveldproblemen en de Brandstraat op de
Broekhoek was de volgende standplaats. Niet voor lang echter, want deze afgelegen plek bood maar
weinig aantrekkingskracht aan de schutters en sinds 1971 staat dan de schietboom bij P. VerstratenHornix aan de Belestraat. Enkele jaren later volgde een eigen lokaaltje om te vergaderen en waar de
trommelaars gevormd werden die goud behaalden op het 10de Wereld-Muziek-Concours te Kerkrade.
Op 7.11.1975 werd op aandringen van de Bond Maas en Kempen de rechtspersoonlijkheid
aangevraagd en verkregen.
Op 8.4.1984 werd ons door Z.M. de Koning de titel "Koninklijk" toegekend. In 1976 werden de
heroprichters van de schutterij die nog lid waren, gehuldigd voor hun pionierswerk en hun 25-jarig
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lidmaatschap. Tevens werd bij deze gelegenheid de wens geuit om met de Schutters ooit eens het
O.L.S. te winnen. En dit gebeurde in 1986, met een prachtig feest in 1987, en voor de tweede maal
werd het OLS gewonnen in 1997, met een geslaagde organisatie in 1998.
Deze tekst komt uit de feestgids die werd uitgegeven bij gelegenheid van de organisatie van het OLS in
1987.

18

KONINGSSCHIETING BIJ DE “KONINKLIJKE EN
GRAAFLIJKE HANDBOOG GILDE ST SEBASTIAAN DE
EENDRACHT VAN OOIDONK”
Op 5/07/2020 was er koningsschieting bij de gilde van
Ooidonk. In de 4de ronde schoot Brecht Declercq zich tot
koning!

Als zoon van onze Federatievoorzitter, een foto van de familie en de toekomstige schutters.
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BART HERMAN: VAN HALLE TOT LAREN
Op 29 februari jl. organiseerde de St.-Lambertusgilde uit Laren – Lummen hun jaarlijkse culturele
avond. Om vele redenen werd het een memorabele editie….
Nooit ervoor zaten er zoveel niet-Lummenaren in de zaal en nooit ervoor gingen de tickets zo snel de
deur uit. Voor velen van het trouwe publiek een opdoffer, voor vele anderen een uitgelezen kans om
hun idool van zo dichtbij aan het werk te zien.
De affiche van dit jaar was dan ook een schot in de roos. Niemand minder dan Bart Herman bracht de
zaal in vervoering met een meer dan geslaagd solo-optreden.
“Ik ga dood aan jou” uit 1993 was de big bang voor een muzikaal arsenaal dat tot vandaag
onuitputbaar lijkt. Bart Herman onderbrengen in een muziekgenre is onbegonnen werk. Noem het
gerust een hutsepot van kleinkunst met een grote dosis country, een vleugje smartlap en een
onmiskenbare toets van rock&roll. Voeg daarbij één van de meest herkenbare stemmen uit Vlaanderen
en de avond kan niet meer stuk.
Dat Bart Herman een gitaarvirtuoos is, maakt hij al meteen duidelijk met zijn versie van “Duelling
banjo’s”. Een bewust gekozen opener om erin te komen en om van de zenuwen af te raken volgens
hem. Als je het ons vraagt is hij er nooit uit geweest en kent hij zenuwen alleen maar van horen
zeggen. Want wat daarna volgde, was van een ongehoorde schoonheid. Met de gebrachte nummers
vertelde hij ook zijn levensverhaal. Na “Heb jij dat ook?”, “Ik ga dood aan jou”, “Franke Francine”,
“Annelies”, “Ti vorrei”, “Ode aan de zon”… en nog zoveel meer, wist iedereen wie Bart Herman is:
een zanger, muzikant en liedjesschrijver zoals er maar weinig zijn in Vlaanderen en ver daarbuiten.
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WEST-VLAAMS KAMPIOENSCHAP DOELSCHIETEN 2020
Zaterdag 15 en zondag 16 februari 2020 werd voor het West-Vlaams kampioenschap doelschieten
2020 in het Gildelokaal van Bredene geschoten.
Dit is een onderdeel van de wedstrijd, die beslecht werd door confraters uit Izegem SS, Oostende,
Ieper, Gent, Harelbeke, Ingelmunster, Brugge en Bredene.
De sfeer was super met veel respect en sportiviteit.
De finale gaat door met 67 finalisten in het najaar in gildelokaal W.T. Izegem.
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IN MEMORIAM ANDRE VANMAELE
Het Bestuursorgaan van de Handbooggilde Sint-Sebastiaan Bredene meldt het overlijden van hun
Confrater André Vanmaele op 1 juli 2020 in de leeftijd van 68 jaar.
André sloot zich als lid aan op 25 maart 2005 om zijn sport en daarbij behorende cultuur en tradities
gevonden te hebben.
Op 7 mei 2011 schoot hij zich na een lange schutterscarrière tot Koning liggende perse en op 5 mei
2012 tot Keizer staande perse.
Zijn nooit aflatende medewerking en inzet deed hij steeds met genoegen en onbaatzuchtig. Bij de
opbouw van ons gildelokaal was hij de persoon met gouden handen: voor alles had hij ideeën en
oplossingen.
André en zijn compagnon echtgenote Mireille verzorgden steeds de natjes en het lekkers.
Zelfs in moeilijke momenten liet hij nooit af en was steeds aanwezig met een helpende hand.
Voor de Handbooggilde was het een eer zo een confrater en mens in ons midden te hebben.
André,
waarom zo veel vragen?
waarom zo veel pijn?
waarom zijn er zoveel dingen die
niet te begrijpen zijn?
André,
je blijft in onze herinnering een
echte vriend.
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IN MEMORIAM CYRIEL THEYS
De laatste jaren ging het niet zo opperbest met Cyriel, maar het
was toch even schrikken toen wij op 11 juli het onverwachte
overlijden van onze keizer vernamen.
Hij was een gedreven gildebroeder van de Sint-Sebastiaansgilde
van Haacht, schetste een nieuw lokaal en hielp mee met de bouw
ervan. Hij was bij elke activiteit trouw op post en mocht nooit
ontbreken op gildefeesten, gildedagen, koningsschietingen, zowel
nationaal als Europees.
Hij schoot zich 5 x tot koning van de gilde van Haacht. De laatste
keer lukte het hem 3 maal na elkaar en werd hij de eerste keizer
van de Haachtse gilde, gesticht in 1430. Binnen de
Hoofdschuttersgilde van Brabant lukte het hem eveneens om de
eerste keizer van Brabant te worden en bij het Belgisch
Overlegorgaan werd hij de 8ste Nationale Schutterskoning.
Op vrijdag 17 juli namen wij in intieme kring afscheid van onze
geliefde gildebroeder.

23

24

25

Registernummer: 451.543.314

Wij hebben nog kentekens van de 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

Manchetknopen E.G.S. € 14,-

Pin ster E.G.S.

€ 2,-

Sticker E.G.S.
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Pin B.O.

€ 1,-

€ 1,-

VERZEKER UW
GILDE/SCHUTTERIJ
VIA DE FEDERATIE !
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
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INHOUDSTABEL
Woordje van de voorzitter
Woordje van de redactie
Mededelingen
Het buksschieten
Geschiedenis Koninklijke Schutterij St.-Martinus Kinrooi
Nieuws uit de verbonden en gewesten
In memoriam

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.
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