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WOORDJE VAN DE VOORZITTER

Geachte Gildenleden, Geachte Schuttersvrienden,

In de periode dat ons tijdschrift zo wat zijn vorm en inhoud

gekregen heeft zijn we allen nog druk in de weer.

Waar de gezellige bondsfeesten meestal al achter de mg zijn,

grijpen er her en der nog heel wat schietwedstrijden plaats.

Andere bonden zijn dan weer aan het einde van het seizoen

en sluiten dit af met een of andere activiteit.

Meestal gebeurt dit traditioneel in aanwezigheid van al de

leden van de schuttersgilde.

Het werd dit jaar weer één groot gildenfeest, één grote

verbroedering. Ook het OLS was dit jaar zo een feest, ook het

Brabants Gildenfeest dat in vergelijking hiermede eerder

"klein maar fijn" om te beleven was.

Kortom, we zijn fier en gelukkig om erbij te horen.

Beste dank aan iedereen die zich voor de gilde heeft ingezet.

Maar, van één zaak ben ik evenwel bang geworden: het individualisme van deze tijd, de

tegenstelling van Gilde en Broederschap.

Wanneer wij mekaar niet meer kennen, niet meer waarderen, ons niet aan gemaakte afspraken

houden, naast mekaar gaan staan met wetten en reglementen, er mekaar mee rond de oren

kletsen, dan... ..dan vergaat de broederschap.

Dit kan toch niet de bedoeling zijn.

Ik doe daarom een beroep op allen.

Alléén de broederschap, verstandhouding, wederzijds begrip en vertrouwen kunnen de

schuttersgilden in stand houden.

Indien we mekaar goed blijven verstaan, is het leven veel aangenamer.

Dit wens ik iedereen van harte toe.

Met vriendelijke schuttersgroeten

Paul Stoop.

e-mailadres: p .stoop @ compaqnet.be



WOORDJE VAN DE HOOFDREDACTIE

Dat een Belg "met een baksteen in de maag geboren wordt" weten wij

allemaal, maar weet gij ook dat hij maar moeizaam pen, bic of potlood ter

hand neemt om eens een briefje te schrijven, laat staan een artikel.

Wij hebben dit laatste mogen ondervinden, nog maar eens, want na onze

oproep in vorig nummer van dit tijdschrift, kwam er - juist geteld! - geen

enkele spontane reactie binnen! En nochtans: er gebeuren in onze gilden-

en schutterswereld zoveel mooie dingen en er gaat geen week voorbij

zonder feestelijke manifestaties.

Doch, blijft dit alles niet te zeer in een enge kring opgesloten? Laten wij ons

voldoende zien en horen en maken wij ons niet te weinig bekend? Langs dit

tijdschrift om kunt gij uw gilde of schutterij bekend maken, waarom doet gij het dan

niet?

Regelmatig staan wij er versteld van dat men ons in de hogere officiële instanties

niet kent zoals onlangs ook nog maar eens duidelijk is gebleken tijdens

onderhandelingen tussen de UNESCO en dhr. Marc De Schrijver. Deze laatste werd

verzocht een duidelijk beeld te geven van de gilden- en schutterswereld en toen hij

enkele zaken had geschetst was het: "Wat? Gebeurt dat allemaal in die gildenwereld?

En wij maar denken dat er enkel handbooggilden waren!"

Men zegt wel eens dat er meer aandacht besteed wordt aan vele zaken nadat ze

verdwenen en uitgestorven zijn en, helaas, is dit maar al te dikwijls waar. Dus, beste

gildenbroeders en gildenzusters, waarom nu eens niet de pen ter hand nemen om uw

gilde of schutterij bekend te maken buiten uw gemeente of verbond? En het

tijdschrift dat gij nu in handen hebt, biedt u daartoe toch een unieke - en kosteloze -

gelegenheid.

De hele redactieploeg doet nogmaals een dringende oproep tot alle leden van alle

gilden en schutterijen uit alle bonden. Aan de toog weet gij dikwijls zo veel te

vertellen over het wel en wee van uw gilde: welnu, zet dat eens op papier en bezorg

het ons. De redactie doet dan wel de rest.

DANK BIJ VOORBAAT
Pater Karel.



WAT IS EEN SCHUTTERSGILDE ?

Als wij op zaterdag of zondag onder de schietboom staan en

gespannen onze zenuwen trachten te bedwingen om toch maar

niet te missen, om geen steek te laten vallen en de zo begeerde

titel voor de ploeg of individueel niet te verspelen en als wij

daarna met de gildenbroeders of -zusters gaan klinken op de

overwinning of het verdriet van die ene misser gaan

verdrinken, vergeten wij dikwijls dat wij als gilde nog een

andere taak hebben dan alleen maar schieten. Dat wij geen

schieters zijn maar schutters. En "schutters" komt van het

werkwoord schutten, beschutten en niet van schieten. stan Krolicki tiJdens een toesPraak

Gilden zijn zo oud als de straat. Er zouden al schuttersgilden bestaan hebben voor onze

tijdrekening, de koopmansgilden zijn zo ongeveer de oudste der gilden, maar hierop ingaan zou

ons te ver leiden.

Feit is dat schutterijen ontstaan zijn uit noodzaak.

De Middeleeuwen waren een erg gevaarlijke en onveilige periode.

Roofovervallen, plunderingen, brandstichtingen waren schering en inslag.

Bovendien werd deze tijd ook gekenmerkt door vele epidemieën en ziektes. De samenhorigheid

onder de mensen was dan ook vanzelfsprekend. Mensen met dezelfde bezigheid gingen steun en

bescherming zoeken onder elkaar. Zo ontstonden de eerste handwerkersgilden: het weversgilde,

het vildersgilde, het bakkersgilde enz. Bij de verdere bloei van de steden binnen de veilige

omwallingen werden weldra ook de rederijkerskamers opgericht, voorlopers van onze huidige

toneelgezelschappen. Deze steden, deze burchten moesten echter ook beschermd worden. De

meest weerbare mannen van de stad werden door de kasteelheer opgeroepen om zich te oefenen

in de krijgskunst, om in tijden van nood de burcht te verdedigen. Zo ontstonden de stedelijke

schuttersgilden, die dankzij de vele privileges die zij voor hun bewezen diensten van de

kasteelheer ontvingen, uitgroeiden tot rijke en elitaire gilden.

Anders was het gesteld op het platteland. Hier waren geen wallen om achter te schuilen en de

leenheer die voor de bescherming moest instaan, had zijn handen vol om de cijnzen te innen en

zijn kasteel te verdedigen.

Noodgedwongen werden er schansen en mottorens gebouwd om, bij tijden van onraad, mensen en

vee in onder te brengen. De dorpelingen waren immers op zichzelf aangewezen wanneer het ging

om de verdediging tegen rondtrekkende roversbenden of huursoldaten, die alleen door plundering

in leven konden blijven. Door het bouwen van een kerk werd niet alleen een huis van God

opgetrokken maar het was tevens, bij onraad, het toevluchtsoord bij uitstek. De kerk was immers

in die tijd het enige gebouw dat opgetrokken was uit steen en daardoor kon het een zeer goede

bescherming bieden. Zo ontstonden ook hier in de 15de en 16de eeuw de schuttersgilden. De

leenheer was maar al te blij met deze ontwikkeling.

Zo hoefde hij, bij onrust of gevaar, geen eigen mensen te sturen, maar kon hij bovendien in tijden

van oorlog putten uit geoefende jonge mannen om zijn burcht te verdedigen. Om deze

schuttersgilden een officieel karakter te geven, werden "caerten" goedgekeurd, laat ons zeggen de

reglementen uit die tijd. Er waren bepalingen in opgenomen over de taken van de gildenbroeders

ten behoeve van de ordehandhaving, er werden de rechten en plichten van de gildenleden in

vastgelegd.



Patroonheilige St.- Denijs

Die regels gingen ook, net als bij de ambachtsgilden, over de onderlinge verstandhouding tussen

de leden, zorg voor de overleden leden en de nabestaanden. M.a.w. de gildencaert bepaalde niet

alleen de gehoorzaamheid en trouw van haar leden aan de overheid en rechtvaardige wetten, maar

ook de bescherming van de eigen rechten en de veiligheid in de samenleving.

Na een succesvolle strijd werden de schutters dikwijls beloond met vrijheden of andere giften.

In 1577 werden dan bij ordonnantie de korpsen der" Huyslieden" opgericht.

Uiteraard werden hiervoor, op het platteland, de bestaande schutterijen

gebruikt zodat ze hierdoor een meer militair karakter kregen. Deze korpsen

worden dikwijls als de voorlopers van onze huidige politie gezien.

In de dorpen waren, op enkele uitzonderingen na, geen echte

ambachtsgilden. Wel waren er naast schuttersgilden de zogenaamde

altaargilden of broederschappen: groepen die uit verering voor een

bepaalde heilige in de dorpskerk een speciale kapel of altaar stichtten en die

ook zelf onderhielden. Zij hoopten op die manier hun kans veiliger te

stellen om na hun dood in de hemel te komen, maar ook om in dit leven

gespaard te blijven van rampen en ongeluk. Deze broederschappen zijn in

de loop der tijden vaak omgevormd tot schuttersgilden of ze zijn ermee

samengegaan. Het is dan ook logisch dat de kerk en kerkleiders een

belangrijke stempel hebben gedrukt op de schuttersgilden. Van deze

broederschappen erfden de schuttersgilden trouwens hun dienstbaarheid en

hun binding met de kerk en toewijding aan een patroonheilige.

Behalve deze dienstbaarheid, de trouw en de broederliefde, was er in de gilde ook plaats voor

gezelligheid, vriendschap en feesten. Uit het oefenen met het wapen ontstond het schieten op een

vogel, waardoor de winnaar de hoogste titel kreeg nl. deze van koning. Uit de feesten zijn de

teerdagen ontstaan, en door drankmisbruik werden menige gildenleden, ja zelfs hele

schuttersgilden, door de banbliksem van de kerk getroffen.

Tijdens het bestuur van de protestantse Nederlanden, kregen de katholieke schuttersgilden het hard

te verduren. Ze werden beroofd van veel van hun

vrijheden en hun optochten en processies werden,

zoniet verboden, dan toch behoorlijk gehinderd.

Hier vinden de bielemannen hun oorsprong, die

als taak hadden de weg vrij te maken van

opgeworpen obstakels, om de doorgang van de

processie mogelijk te maken.

De schuttersgilden zijn altijd een draaischijf van

het dorpsleven geweest. Een sociaal geëngageerd

genootschap dat het leven beheerste en het wel en

wee in het dorp mee beleefde, ja soms zelf

bepaalde.

Niet alleen als beschutting van de gemeente,

maar ook op het sociale en cultureel vlak

vervullen ze een taak en waren ze als het ware een klankbord voor de cultuur van die tijd.
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Naargelang de behoefte aan staande- ofhuurlegers groeide, verminderde de weerbaarheidsfunctie

van de schutterij en werd de wapenbeoefening omgevormd tot sportbeoefening.

Het doel werd nu in vele gevallen ontspanning, amusement en sportwedstrijden. Bij vele

burgerlijke en kerkelijke plechtigheden waren zij aanwezig om deze de nodige luister bij te

brengen.

De Franse revolutie verbood de wapendracht en ontbond de schuttersgilden.

Hier en daar werden in de loop der tijden, en vooral na de Tweede Wereldoorlog, de gilden

heropgericht. Hun doelstellingen zijn sportief, folkloristisch en caritatief. Vele groeiden uit tot
gesloten verenigingen geschoeid op traditionele leest met drang naar decorum en standing.

De ware hoogdag in een gilde is de dag van het koningsschieten. Zoals vanouds in de oude
"caerte" geregeld, vindt dit jaarlijks, of om de twee of drie jaar, plaats. ledere gilde viert deze dag
op zijn eigen wijze. Sommigen beginnen deze dag met een H. Mis, anderen starten met het

uittrommen van alle gildenbroeders en zelfs het hele dorp. Weer andere beginnen met

stoetsgewijze afhalen van de koning en beschermheer van de gilde. Dan trekt men naar de

schietboom waar driemaal omheen gelopen wordt, het zogenaamde boomvrijen (vrij maken).
Vervolgens wordt door de burgerlijke en kerkelijke overheid de boom losgeschoten

(ereschoten). Het zijn allemaal ceremoniën die al eeuwen oud zijn en die bij elke gilde weer anders
worden nageleefd.

In de loop van de laatste decennia merkt men een

verhoogde belangstelling voor de gilden. De
gildenbroeders herwaarderen hun tradities en worden zich
bewust van wat hun gilde aan cultuurpatrimonium

betekent. Meer en meer nemen de hedendaagse

schuttersgilden hun plaats in bij historische feesten en

manifestaties. Dat deze gebeurtenis niet plaatselijk is

wordt geïllustreerd door een groeiende internationale
samenwerking in de schoot van de "Europese Ge-

meenschap der Historische Schuttersgilden", kortweg
Patroonheilige St.-Lambertus EOS 2'enoemd,

Deze schuttersgemeenschap bestaat uit 25 federaties en/of bonden uit 12 verschillende landen met
in totaal 2.800 verenigingen en ongeveer 6.000.000 leden.

Opgericht in 1955, viert de EGS volgend jaar haar 50-jarig jubileum.

Dit is de geschiedenis van de schuttersgilden in een notendop. De technische evolutie heeft op

korte tijd aan onze maatschappij een ander uitzicht gegeven. Waar vroeger het levensonderhoud
het belangrijkste element was in het dagelijkse leven, treden nu andere waarden op de voorgrond.

De vrije tijd gaat hoe langer hoe meer een belangrijke plaats innemen in ons bestaan. Voor het
opvullen van deze vrije tijd wordt het aanbod steeds groter. Tijd om vandaag te bouwen aan een
eeuwenoude schutterstraditie, die wij als goede architecten aanpassen en verbeteren aan de

hedendaagse samenleving. Laten wij dat doen met respect voor het verleden toen broederschap,

trouw en dienstbaarheid nog begrippen waren die aan de grondslag lagen van het fenomeen van

onze Gilden, vernieuwen en bijsturen is een voortdurende opdracht, omdat een bloeiende

schuttersgilde die wil blijven voortbestaan, zich voortdurend moet herbronnen. Zeker wanneer het

bestaansrecht van een gilde gebaseerd is op grondbeginselen, die als zodanig niet verouderen, maar

van alle tijden zijn.

Stan Krolicki.



DE KNIEBROEK
^

Voor W.O. II, en de eerste jaren erna, werd in de volkskunstwereld

bij het volksdansen vooral de lange zwarte broek gedragen. Soms in

witte stof voor de uitvoering van morrisdansen, niet zelden in relatie

met de tumwereld waarin, in de eerste helft van de 20ste eeuw, het

dansen ingang had gevonden.

Slechts na 1960 kwam er meer belangstelling voor het dragen van

streekdrachten. Gevolg voorzeker van de confrontatie met

buitenlandse groepen die tijdens festivals steeds met hun mooiste

feestkledij uitpakten. Een stimulans was bovendien het verschijnen

van het boek "Streekdrachten in onze gewesten", het eerste werk dat

in ons land ooit verscheen over dit onderwerp.

Door dit alles geraakte de kniebroek weer in de belangstelling. In

meerdere landen was dit kledingstuk steeds in gebmik geweest, o.m.

in Noord-Italië (Zuid-Tirol), Zwitserland,

Oostenrijk, Duitsland en de Scandinavische

landen. In onze regio was de kniebroek evenwel

haast volledig in onbruik geraakt. Een studie heeft

er inmiddels op gewezen dat ze reeds eeuwen

geleden ook in Vlaanderen volop gedragen werd.

De mannenbroek heeft in de loop der tijden wel

een opmerkelijke ontwikkeling gekend.

Omstreeks 1500 bestond een broek nog uit twee

afzonderlijke pijpen, hosen (zie het Duitse woord

Hosen) of cuyschens genoemd, met veters

bevestigd aan het wambuis. Vooraan bedekte een

losse schaamlap de opening tussen de twee delen, achteraan werden ze meestal aan elkaar genaaid.

Als verbeterde uitgave van de hosen kwam in de 17de eeuw eerst de kuitbroek en daarna de

kniebroek alom in gebruik.

Heel wat Vlaamse schilders hebben de

kniebroek afgebeeld. Pieter Bruegel de Oude

en Pieter Bruegel de Jonge maakten er

omstreeks 1600 meerdere afbeeldingen van.

Jordaens (1593-1678) toont ons in zijn

schilderij Sater een boer met een bruine

kniebroek en rode vest.

Bij het einde van de 19de eeuw, begin van de

20ste eeuw, hebben Gerard en Edward Portielje

het mans volk vaak gekleed met een kniebroek.



De leden van het schildersgeslacht De Loose (Zele, 1769-1885) hebben mannen vaak afgebeeld

met een kniebroek.

De commissie van streekdrachten van het I.V. V. beschikt nog over heel wat prenten met bedoeld

kledingstuk. Onder meer gedragen samen met een hoge hoed, lange vest en een gaffeltje. Deken

Van Bulck (1809-1890) droeg een zwarte slipjas, een driesteek op het hoofd, schoenen met

zilveren gespen en een smalle kniebroek. Op een schilderij over de Inhaling van baron van de

Werve in Schilde (1768) zien we kniebroeken afgebeeld. In de 18de eeuw droeg zelfs de smijtpop

Opsinjoorke uit Mechelen een dergelijke broek. R. Knaepen schreef dat de Limburgse

rondtrekkende teuten een kniebroek met zilveren gespen droegen.

In 1792 verdween Gabriël Somers uit Boekhoute. Het signalement luidde: zwarte kniebroek,

zwarte kousen en zilveren schoengespen. Aan de Maaskant zou deze broek het langst stand hebben

gehouden. Vergeten wij tenslotte Emest Claes niet die in zijn boek "Jeugd", Tist den hoed uit

Zichem heeft afgebeeld met een kniebroek met zilveren gespen.

Duidelijk blijkt dat de kniebroek ooit gedragen werd door alle lagen van de bevolking. Dat het

dragen van kniebroeken ook bij ons historisch verantwoord is, kan voorzeker niemand nog

betwijfelen.

Dit artikel is overgenomen uit VOLKSKUNST, driemaandelijks tijdschrift uitgegeven door

het Instituut voor Vlaamse Volkskunst, Zamenhoflaan 4/8, 2900 Schoten en is van de

hand van Frans Geens.
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KERKELIJKE OF RELIGIEUZE BIJDRAGE IN DE GILDEN

Toen mij enkele maanden geleden de vraag werd gesteld thans een woordje te zeggen over de

kerkelijke of religieuze bijdrage van uw gilde

aan de leefwereld van uw gemeente en

omstreken, was ik verwonderd dat men mij dit

durfde vragen. Eerlijkheidshalve gezegd was ik

voordien nooit in Laren geweest, ik wist wel

dat er Broeders waren in Lummen, maar dat

eigenlijk Laren door hen zo bekend is

geworden wist ik niet. Daarenboven had ik in

enkele van uw gildenpublicaties gezien dat men

reeds verscheidene malen was teruggekomen

op wat er zoal op godsdienstig gebied binnen

uw gilde gebeurde - dat alles wist u dus al beter

dan ik. In samenspraak met uw secretaris en de

heer Put zou ik dit allemaal niet nog eens herhalen, maar zou ik mij beperken tot de vraag hoe het

komt dat gilden - ook de uwe dus - zo religieus ingesteld zijn en hoe bepaalde religieus getinte

gildengewoonten ooit in onze gilden en leefwereld zijn binnengedrongen.

Gildelijk volksgeloof in helden en patroonheiligen bv. vindt men overal terug. Gildelijke

volksgebruiken, zoals de St.-Maartens- of de Johannesvuren - of gewoon het driemaal rond de

schietboom gaan voor de wedstrijd begint, of nog, de gewoonte van de gildenbroeders om bijna

voltallig aanwezig te zijn bij de uitvaart van een medelid, of bij de gildenmaaltijden enz.. . al deze

dingen zijn zeker niet ontstaan in Laren, maar .. . hoe hebben die gebruiken en geplogenheden ook

binnen de Larense gildenwereld ooit voet aan grond gekregen?

Natuurlijk stellen ook de gilden van bv. Tessenderlo of Paal of van Beringen, dezelfde vraag en

wanneer wij nu de oplossingen van al deze gemeenschappelijke vragen naast elkaar leggen, zullen

wij dadelijk merken dat iedere gilde uit onze contreien ooit doordrongen is geweest van een

gemeenschappelijke levensvisie en hoe al deze gilden uiteindelijk aangeleund hebben bij vele

leef gewoonten die hen door de toenmalige cultuur werden aangereikt.

Stap voor stap de hele evolutie hiervan nagaan, kan ik vanavond niet doen want een evolutie van

bijna zesduizend jaar geleden hier in de mij tien minuten toegekende tijd samenvatten is een

onmogelijke opgave. Doch laat me toe hier reeds twee grote uitgangspunten te benadrukken:

enerzijds het gegeven dat bepaalde gildengebruiken werkelijk teruggaan tot gewoonten uit o.a. de

Perzische, de Egyptische, de Romeinse, de Keltische en dichter bij ons natuurlijk ook uit de door

het christendom doordrongen cultuurwereld en anderzijds, het daaruit voortvloeiende feit dat deze

gildengebruiken nooit beperkt gebleven zijn tot één filosofische of godsdienstige strekking.

Daaruit volgt dan weer een uiterst waardevol en niet voorbij te lopen gegeven, nl. dit dat wij hier

te maken hebben met iets dat werkelijk verder of dieper gaat dan die cultuur of dan die filosofische

leefwereld zelf - ja - laat het ons gewoon maar zeggen: dat dus alle, ook de huidige

gildengewoonten en gedragingen teruggaan naar fundamenteel in ieder mens ingebouwde

aspiraties of verwachtingen, waar die mens ook leeft en denkt en handelt.
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De uitdrukking en voorstelling van de gildengebmiken is wel cultuurgebonden, omdat ieder mens

nu eenmaal leeft in een bepaalde cultuur, maar ze komen niet voort uit die cultuur, ze komen enkel

voort uit het diepste van de mens zelf. En ik hoop dat het voor u niet zo moeilijk is in te zien

waarom de twee leidraden van onze gilden dus zo overduidelijk zijn, nl. enerzijds het "Voor Outer,

Heerd en Vaderland" en anderzijds de eigenlijke gedragscode daartoe, nl. "broederlijkheid,

gelijkwaardigheid en vrijheid".

Deze aspiraties leven in ieder mens want ge hoeft niet in Laren geboren te zijn om voorstander te

zijn van een gelijke wereld waarin o.a. plaats is voor dat

woordje "Outer" waardoor niet enkel het kerkelijk altaar wordt

bedoeld, maar waarmee vooral de Romeinse gilden meer de

brede algemeen filosofische en godsdienstige leefwereld

bedoelden van iedereen en tevens zijn verbondenheid met de

mysterieuze hogere werkelijkheid die ons omringt. Een wereld

ook waar plaats is voor ons "Vaderland", niet het door mensen

gemaakte grenzen afgebakende stukje grond, maar wel dat

stukje land waarin we ons veilig kunnen voelen zoals aan de

hand van een goede vader.
Koningszilver gilde van Laren, Lummen

"Voor Outer, Heerd en Vaderland", woorden die niet door onze christelijke gilden werden

uitgevonden, maar die door praktisch alle gilden uit de Romeinse en Germaanse tijd al hoog in het

vaandel werden geschreven. Deze woorden gaan werkelijk terug tot in de oudste ons bekende

beschavingen. En ook toen trachtte men die drie doelstellingen te bereiken door het beoefenen van

de drie leefregels die er als van nature mee verbonden waren, nl. door het beoefenen van "de

broederlijkheid" - als ik mijn medegezel niet als broer of vriend aanzie, zal ik hem of haar nooit

beschermen. Ook door het beoefenen van "de gelijkwaardigheid": elke gildenbroeder heeft een

andere stiel of een andere intellectuele vorming, maar dat wil niet zeggen dat een kasseilegger

minder waard zou zijn dan een notaris. De derde leefregel is die "der vrijheid": iedereen wil zich

uitleven op zijn manier. Als gildenbroeders of - zusters hebben wij ons allemaal aan bepaalde

regels te houden om een goede gilde te kunnen uitbouwen, maar in die gilde kan eenieder een

steentje bijbrengen al naargelang zijn eigen vorming, bekwaamheden enz.. ..

Zo hebben wij tot nu toe gezien hoe de grote grondregels die wij op alle Caerten, Ordonnanties,

vlaggen en wimpels van onze gilden terugvinden, niets anders zijn dan de uitdrukking van de

eeuwenoude verwachtingen en aspiraties van elke mens. De gildenbroeders, uit welke tijd of

cultuur ook, zelfs de gildenbroeders die de heilige bomen van de druïden bewaakten, hebben er

steeds een punt van eer van gemaakt om zich ten volle achter deze doelstellingen te scharen om zo

niet enkel een goede gilde, maar ook een goede gelukkige gemeenschap te bekomen. Nogmaals,

de gilden verwoorden dus niets anders dan een eeuwenoud ideaal dat in het hart van ieder mens is

gegrift. Dit gegeven moeten wij zeker voor ogen houden willen wij dieper doordringen in die rijke

wereld van de vroegere gilden.

Dan komt de vraag: hoe hebben zij dit beleefd en waargemaakt?

Wanneer wij thans in onze grote steden bewonderend staan te kijken naar de mooie fa^aden van

de oude gildenhuizen, of naar de prachtige gildenaltaren in zovele kerken, dan vragen wij ons ook

wel af hoe ze dit allemaal hebben kunnen verwezenlijken, maar dan beperkt zich dit meestal tot de

technische mogelijkheden die zij hadden. Doch... de vraag is uiteindelijk deze:



hoe hebben ze met zo weinig technische middelen toch zulke grote dingen verwezenlijkt? Wat

was de drijfveer van hun immense inzet om zoiets te presteren? Wat bezielde onze gildenbroeders

toen om zich tenslotte zo voor hun zaak af te sloven of in te zetten?

Wij zijn meestal bang voor die vraag, want het antwoord zou wel eens dit kunnen zijn: "als gij

terug wilt bereiken wat wij wisten op te bouwen, zult ook gij u weer aan die of die voorschriften,

principes, waarden en leefgewoonten moeten houden". De daarin opgesloten opdracht kan wel

eens zwaar uitvallen. Wij leven in een heel andere tijd maar de studie van het oudste gildenwezen

toont ons duidelijk aan dat het kan: ook de Germaanse of Keltische gildenbroeder moest een mens

zijn die 'n broeder was voor andere mensen in zijn gilde. Om dit waar te maken, deden ze dit op

hun eigentijdse manier van denken en leven, van schrijven, van feesten en vieren en ... wat nu

mooi is: wij mogen dit alles doen op onze manier! Hier wringt dikwijls het spreekwoordelijk

schoentje: wij houden zo graag vast aan oude gewoonten en het doet ons pijn dit soms te moeten

opgeven. Maar vergeten we niet: een mooie boom krijgen we maar door de dorre takken weg te

snijden om de jonge scheuten meer kans te geven. Wij kunnen maar een nieuwe en vernieuwende

gilde krijgen, als wij er op tijd een nieuwe geest insteken.

Wat meer is: ook de Romeinse gildenbroeders dachten en leefden anders dan de Germanen die bij

hen binnenvielen, doch, door het streven naar hetzelfde doel, nl. de verwezenlijking van een

gelukkig mens in een gelukkig makende gemeenschap, vonden zij elkaar en zo werden de

gildenidealen uiteindelijk doorgegeven vanuit de oude Perzische wereld langs Germanen en Kelten

om tot in de Romeinse wereld van waaruit wij tenslotte hier bij ons het gildenideaal hebben leren

kennen. Zo ziet ge maar dat het trouw blijven aan de in elke mens als het ware ingebakken idealen,

voornamer is dan het blijven stilstaan bij de uiterlijke tekenen ervan. Het uiterlijke verandert

voortdurend - dat doet niets - als we innerlijk maar begeesterd blijven door het oude gildenideaal.

Nu is het aan u om datzelfde ideaal weer door te geven aan de jongeren. We moeten allen samen

zoeken naar een moderne gestaltegeving van die oude waarden, maar wat de studie van het oude

gildenwezen ons zeker ook leert is dit: hou maar vol - hou vast aan die oude deviezen en leidraden

want ze leven in ieder mens - ook in u - ook in de jongeren die bij u opgroeien - ge moet er enkel

voor weten uit te komen.

Toespraak Pater Karel op 100ste jaarviering te Laren, Lummen.
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VAN SCHUTTEN NAAR SCHIETEN EN MEER

Limburg telt bijna 90 schuttersgilden, met ongeveer 4.000 actieve leden en nog eens zoveel

passieve. Wekelijks komen zij samen in de vele schutterslokalen, niet alleen om te schieten maar

vooral om te 'uchteren'.

Volkscultuur

Aan de Maaskant wordt er met speciale buksen van meer dan 15 kg. geschoten. In Midden- en

West-Limburg vindt men meer karabijnschutters, en zelfs enkele gilden die nog met de

handboog schieten. In de eigen gilde houden zij jaarlijks het koningsschieten, maar daarbuiten

zijn er allerhande regionale, nationale en zelfs Europese tornooien (ondermeer het jaarlijkse

Oud-Limburgs Schuttersfeest). De

bijeenkomsten gaan door van maart tot

september en beginnen gewoonlijk met

een defilé voor de jury. Die kiest het

^-sl[it ^^^M—^^^^B^S mooiste uniform of kostuum, de beste
bordjesdrager, de beste drumband, de

beste vaandeldrager, de beste

commandant, enzovoort. Na de stoet vindt

de eigenlijke schietwedstrijd plaats. Men

schiet in teams van zes personen. Vroeger

waren dat mannen, maar sinds enkele

jaren mogen de vrouwen ook mee

schieten. De buksschutters mikken 18

^j keer op bölkes, die opgehangen zijn in

een hark. De karabijnschutters van

Midden-Limburg mogen samen dertig keer mikken op een stalen klep. De gilden gaan mee met

de tijd. Achter de hark is vaak al een peperdure kogelvanger geplaatst. De karabijnschutters

schieten sinds de jaren 1990 met een goedgekeurde kap als kogelvanger. Nochtans is schieten

niet meer het belangrijkste in een schutterij. Het samenzijn, de gezelligheid en een goed alibi om

niet thuis te moeten zitten, zijn zeker zo belangrijk. Schuttersgilden zijn gezins verenigingen, met

leden uit alle lagen van de bevolking. Het niet-elitaire karakter blijkt onder meer uit de

traditionele maaltijd van de schutters: roggebrood met hoofdkaas, zwart broed mét hitskies.

Traditie

De schuttersgilden dragen een lange traditie mee. Zij zijn ontstaan in de 16de en 17de eeuw, om

hun dorp te beschutten. Het waren de eerste politiekorpsen onder het motto: voor outer, heerd en

troon. Napoleon heeft de lokale heren en ook de schuttersgilden afgeschaft. Sommige gilden aan

de Maaskant hebben nog sluimerend voortgeleefd in de 19de eeuw, maar gedurende de Tweede

Wereldoorlog van de 20ste eeuw was wapendracht en schieten helemaal verboden. Toch zijn

vele schuttersgilden uit een lange slaap ontwaakt rond 1950. Het werden bloeiende verenigingen

met een nieuw doel: het instandhouden van de christelijke schuttersfolklore. Alle info is te

vinden op www.vlaamseschuttersgilden.be

Bron: Het Belang van Limburg.
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ENKELE IDEETJES OVER STOETVENDELEN

Dit artikel is overgenomen uit VOLKSKUNST, driemaandelijks tijdschrift uitgegeven door het

Instituut voor Vlaamse Volkskunst, Zamenhoflaan 4/8, 2900 Schoten en is van de hand van Frans

Geens.

Elk vendelierskorps met een permanente en intensieve werking heeft de laatste jaren wel

voldoende de gelegenheid gehad om een vendelrepertoire op te bouwen. Het vijftal traditionele

vlaggenspelen, opgenomen in het boek Het vliegende Vendel, alsmede de zestien nieuwe

vendelreeksen, gepubliceerd in de brochures Vendel Nu, nrs. l t/m 5, bieden daartoe heel wat

vendelmateriaal. Materiaal dat evenwel in ruime mate is afgestemd op podiumgerichte

uitvoeringen.

Misschien is hierbij nog wat te weinig aandacht uitgegaan naar een ander facet van het

vlaggenzwaaien, het vendelen in stoeten. Mogelijkheden om in een feeststoet het sierlijke

vlaggenspel te tonen zijn nochtans even talrijk als uitvoeringen op een podium of dansvloer. Beide

disciplines hebben hun mogelijkheden en beperkingen. Misschien kan het toch nuttig zijn omtrent

het stoetvendelen enkele losse ideetjes naar voor te brengen.

Ruimte

- Wie ooit als vendelier in een feeststoet heeft opgestapt, weet uit ervaring dat een van de

meest hinderlijke beperkingen ongetwijfeld de beschikbare ruimte is. Vaak vergaapt het

publiek zich aan de persoon van de vendelier, zonder zich te realiseren dat die

vlaggenzwaaier aan beide zijden nog een beschikbare ruimte nodig heeft van minstens een

drietal meter.

- Bij de aanvang van de stoet loopt het allemaal nog vrij geordend, maar hoe langer de stoet

duurt, hoe meer het nieuwsgierige publiek naar voor dringt, zonder steeds voldoende ruimte

te laten voor de vendeliers. We hebben het ooit beleefd tijdens een folkorestoet in München

met, volgens de kranten, 200.000 toeschouwers! - dat op het laatst er geen doorkomen

meer was, noch voor de Trachtengmppen noch voor de vendeliers, zelfs niet voor de

prachtig versierde wagens van de brouwerijen. In Monastir (Tunesië) moesten de Schotense

vendeliers naar het einde toe het vendelen zelfs staken bij gebrek aan vrije ruimte.

- Alles bij elkaar een probleem waaraan men weinig verhelpen kan.

Bijzondere omstandigheden

- Heeft men tussen een huizenrij opgestapt en komt men plots op een open plek, dan kan de

wind de vendeliers aardig parten spelen! Het verdient aanbeveling het werpen van de

vendels dan even te staken.

- Een slecht wegdek bezorgt de vendelier niet de nodige stabiliteit om zijn vlaggenspel vlot

te brengen.

- Voor of achter een muziekkorps is zeker niet de meest ideale plaats in de stoet voor een

vendelierskorps. De vendeliers dienen hun staptempo immers af te stemmen op hun

vendelbewegingen. Een muziekkorps stapt meestal sneller. Vele kennen zelfs het euvel dat

steeds sneller en sneller wordt gestapt.
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Deelnemersaantal

In principe is het aantal vendeliers onbeperkt. Om voor vele figuren een homogene en synchrone

uitvoering mogelijk te maken - gebeurlijk ook om in spiegelbeeld te kunnen zwaaien - gaat de

voorkeur toch wel uit naar een zestal uitvoerders. De publieke belangstelling zal trouwens meer

uitgaan naar een kleinere groep die een grotere verscheidenheid aan figuren kan brengen, dan naar

een langgerekte colonne van zwaaiers.

Opstelling

- Bij de opstelling in één of twee colonnes wordt/worden de meest bekwame vendelier(s)

best vooraan geplaatst. Ze worden eerst opgemerkt door het publiek en kunnen best als

signaalgevers optreden bij de inzet van een vlaggenspel en het tempo ervan aangeven.

- In zoverre dit mogelijk is verdient het aanbeveling de vendeliers, naargelang hun gestalte,

op te stellen.

- De vendeliers dienen zich steeds mooi gericht achter elkaar op te stellen. Het verhoogt de

waarde van het beeld der vliegende vaandels.

- De voorste vendelier dient de volmacht gegeven om, afhankelijk van de omstandigheden,

de keuze te maken van het uit te voeren vlaggenspel. Keuze die aan de andere uitvoerders

dient doorgemeld:

o ofwel door achter de rug met het passend aantal vingers het nummer van het

vlaggenspel aan te duiden;

o ofwel door het mondeling naar achter doormelden van naam of nummer van

het vlaggenspel (bij voorkeur langs linkerzijde van de vendeliers).

- Niet zelden wordt voor de eretribune een korte demonstratie gebracht, wat in de feeststoet

toch steeds een bijzonder moment is. Verschillende opstellingen zijn hierbij mogelijk:

o zes vendeliers naast elkaar in een halve cirkel, front naar de tribune

(behoudens wanneer het gekozen vlaggenspel een andere opstelling vereist);

o ofwel in een driehoek: voorvendelier vooraan, daarachter twee en op de derde

rij drie vendeliers;
o alle zes in een colonne achter elkaar;

o allen in een frontcirkel. Laatstgenoemde opstelling bevordert een synchrone

uitvoering der bewegingen, maakt tussen meerdere vendeliers oogcontact

mogelijk, biedt aan de gebeurlijk begeleidende muzikanten plaats om zich

centraal op te stellen en laat steeds een ruime keuze van vendelfiguren toe.

- Een uitvoering voor de eretribune dient zo kort mogelijk te zijn (mag stoet niet te lang

ophouden) maar kan best een indrukwekkend schouwspel bieden. Gebeurlijk daartoe een

kort vlaggenspel samen te stellen.

- Bij een dergelijke uitvoering past wel een begroetings- en afscheidsgebaar door de

voorvendelier, vb. een buigbeweging, een groetende beweging van de vlag, het afnemen

van het hoofddeksel.
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Uitvoering

- Daar de meeste figuren synchroon en sterk ritmisch dienen uitgevoerd, moeten alle

vendeliers zo gelijkmatig en gecadanceerd mogelijk op stap gaan. Het gebruik van een trom

kan hierbij van groot nut zijn.

- Maak de gedemonstreerde vlaggenspelen niet te lang:

o de toeschouwers krijgen toch steeds maar fragmenten te zien;

o een lange reeks wekt bij de toeschouwer ten onrechte de indruk dat het om

lichamelijk lichte en weinig vermoeiende bewegingen gaat. Geef een

toeschouwer maar eens een vendel in de handen!

- Las voor uw vendeliers regelmatig een rustperiode in (vendel achterwaarts over

rechterschouder, schuinopwaarts gericht). In elk geval zo dat de afbeeldingen op de vlag

goed zichtbaar blijven. Zorg ervoor dat de vlag niet over de grond sleept.

- Voor aanvang van een vlaggenspel dient er op gelet dat alle uitvoerders juist op stap zijn!

- Vele stoeten duren (veel te) lang en zijn bij heerlijk weer dorstverwekkend. Laat uw groep

zo mogelijk begeleiden door een marketentster die regelmatig voor lafenis kan zorgen.

- Let er op dat, tengevolge van de zwaaibewegingen, de hemdslippen niet voortdurend uit

de broek wapperen!

- Breekt een stok bij het zwaaien of werpen, dan verlaat de betrokken vendelier best de stoet.

Repertoire

-Bij stoetvendelen is de reeks van bewegingen en worpen niet onbeperkt, wil men een

mooie demonstratie weggeven. Het verdient zeker aanbeveling voor het stoetvendelen

enkele afzonderlijke reeksen tot stand te brengen. Het aanbod om in stoeten op te stappen

is vrij groot zodat dergelijke creaties wel gerechtvaardigd zijn.

- Door het feit dat de vlaggenspelen in een opstappende beweging dienen uitgevoerd,

ontstaat theoretisch evenwel de mogelijkheid om variaties te brengen inzake opstelling van

de uitvoerders.

- Wellicht groeien er in de toekomst wel enkele merkwaardige vlaggenspelen voor in

stoeten die het publiek, vaak te weinig vertrouwd met het vendelen, toch een mooi beeld

kunnen brengen van deze waardevolle volkstraditie.

JlÉ
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DE ALOUDE SCHUTTERSGILDE "DEN CRANS" ANTWERPEN

INLEIDING

Zo de Franse Revolutie met haar Decreet van 29 sept. 1791 - hier afgekondigd op 28 april 1796 -

de gilden niet had opgeheven, dan zouden deze zich zeker verder ontwikkeld hebben, net als alle

andere instellingen, en zoals ze dit ook in de voorgaande eeuwen gedaan hebben. Dit wil zeggen

dat hun voorschriften en reglementen, vervat in de "Privilegieboeken", zich ook in de hedendaagse

maatschappij zouden ingepast hebben. Het is dan ook door deze noodzakelijke aanpassingen dat

de Gildenvorm voor een modem mens nog steeds aan een behoefte voldoet, en niet een

gefossiliseerd overblijfsel van de "oude tijd" werd met enkel museumwaarde. "De Aloude

Schuttersgilde Den Crans" is de benaming onder welke de Antwerpse schuttersgilde heden werkt.

Deze werking is de hedendaagse vorm van een traditie die men reeds terugvindt in de 13de eeuw

en ons bekend is uit de geschiedenis, de archieven en de overlevering.

De benaming "Gilde" houdt in dat de werking zich ook nu nog uitstrekt over diezelfde gebieden

als voorheen, t.w. de beoefening van de schietsport op een culturele en sociale achtergrond. Als

erfgenaam van de oude schuttersgilden vindt men de traditie dezer oude gilden terug in de drie

wapensecties. Zo werkt de sectie Kruisboog op basis van het "Privilegieboek" van de' Oude

Voetboog (1306), de sectie Handboog naar de privilegies van de Oude Handbooggilde

St.-Sebastiaen (1356) en de Colveniers sectie (buks en karabijn) naar de privilegies van de

Colveniersgilde (1489). Daardoor is iedere sectie doordrongen van dezelfde gildengeest die van de

gildegezellen vrienden maakt en van de sportbeoefening een sociale band die hen alleen verrijkt.

Op het organisatorisch vlak is dit beoefenen van diverse wapens in één gildeverband niet in

tegenstelling met de historische ontwikkeling, doch in tegendeel een evolutie die zich op andere

plaatsen reeds in vroegere tijden heeft voorgedaan. Bij het opkomen der vuurwapens b.v.

schakelden vele hand- en kruisbooggilden over op het nieuwere wapen, al of niet de beoefening

van het oude handhavend.

De meest doortastende hervorming is wel het openstellen der Gilde voor dames. Zo deze vroeger

slechts uitzonderlijk tot enige feesten van de Gilde toegelaten waren ofwel, indien van hoge adel,

mede de koningsvogel mochten schieten, worden ze thans volledig als confreers opgenomen. Deze

maatregel is een duidelijke illustratie van de wijze waarop het gildenwezen door ons in de huidige

maatschappij ingepast wordt.

De schuttersgilden hebben steeds in het hoogste aanzien gestaan en men heeft het zich altijd tot

een grote eer gerekend ingeschreven te zijn onder het getal van de Schutters. Het lidmaatschap van

een Gilde mag en kan dan ook niet vergeleken worden met de toevallige aansluiting bij een

plaatselijke gezelligheids- of sportvereniging. Wel integendeel, want het stelt zijn eisen aan gedrag

en karakter, aan zijn algehele ingesteldheid. In principe is de Gilde voor elkeen toegankelijk. Langs

de andere kant is het niet iedereen mogelijk Gildenconfreer te worden, want van de kandidaten

wordt namelijk vereist dat:

- hij op de hoogte is van de doelstellingen van de Gilde, en de wijze waarop dit doel nagestreefd en

verwezenlijkt wordt.

- hij, zonder verplicht te zijn aan alle activiteiten deel te nemen, deze allen als even waardevol dient te

aanzien voor de Gilde, als deze waarvoor Mj zelf belangstelling heeft, en er dus zeker

1'7



geen afwijzende houding mag tegenover aannemen. Enkele traditioneel aan het Gildenwezen

inherente festiviteiten zijn echter wél verplichtend voor allen.

- hij zich voldoende sociaal betoont om in de algemene sfeer van vriendschappelijke omgang met
de andere leden te passen.

- hij ten allen tijde blijk geeft van beschaving en standing, zowel in woord als in daad.
Door haar doelstelling, opzet en werking is de Gilde een zeer voornaam en toonaangevend

organisme en reeds vanaf zijn kandidaatstelling wordt de kandidaat als exponent van de Gilde
aanzien. Deze voorwaarden worden van zulk belang geacht, dat zij werden opgenomen in het

Reglement van Inwendige Orde.

Doelstelling

Statutair werd het doel van de ALOUDE SCHUTTERSGILDE DEN CRANS vastgelegd als:
Het beoefenen en de bevordering van de schietsport in al zijn disciplines. Dit echter met behoud
of onder verwijzing naar de beste tradities der aloude Antwerpse Schutterij.

Teneinde dit doel op een brede basis te kunnen nastreven, werd DEN CRANS geïnspireerd op de
zeden en gebruiken der zes Antwerpse gewapende Gilden en de organisatorische uitbouw ervan

dusdanig opgevat, dat zij zich mag beschouwen als de moderne erven van de geest der Gilden, de

traditie en folklore echter aangepast en gezien in een dynamisch hedendaags perspectief.

In navolging van de oude Gildengeest beperken wij ons niet enkel tot de schietsport, doch geven
onze leden de mogelijkheid tot een rijk verenigingsleven waarin sport, cultuur en folklore innig
samengaan, zodat DEN CRANS, door haar veelzijdigheid, voor haar leden een werkelijke
maatschappelijke functie uitoefent.

Het blazoen der gilde

In een veld van zilver, een staande voetboog, liggend op twee gekruiste buksen, alles in keel.

Tussen de kolven der buksen en de lat van de voetboog, links en rechts een krukkenkruis, eveneens

in keel. Dit geheel is omringd door een Antwerpse rozenkrans van zes Tudorrozen, afwisselend in

zilver en keel, met een zilveren bovenaan.

Het schild is gekroond met een markgravenkroon in goud (Markgraaf schap Antwerpen), rustend

op de bovenkant van het schild.
Het wapenschild wordt langs achter vastgehouden door rechts en links respectievelijk een
wildeman en een wildevrouw (cfr. Stadswapen van Antwerpen). Zij zijn beiden in natuurkleur
blank. De man draagt rechts, de vrouw links, een knots over de schouder in natuurkleur bruin. Het

dunne uiteinde van elke knots wijst naar de buitenzijde van het blazoen.
De wildeman en -vrouw hebben beiden bruin haar. Hij heeft een bruine, volle rechthoekig
gesneden baard. Beiden hebben om de heupen een bladerkrans in sinopel en op het hoofd een
palmkroon eveneens in sinopel. De kroon van de vrouw heeft echter op het voorhoofd een zilveren

roos.

Boven de markgravenkroon, ter hoogte van de hoofden der schildhouders, in goud de benaming

der Gilde: "De Aloude Schuttersgilde Den Crans".
Beide schildhouders staan op een in drie gedrapeerde banderol, langs voor in zilver, langs achter
in keel, waarop in keel de kenspreuk van de gilde "Attrita Resurgo".



Onder dit alles, in sabel "Antwerpen" (Zetel van de Gilde) en daaronder het jaartal " 1306",

datum van oprichting van de Gilde (Oude Voetboog).

Dit blazoen werd verwerkt in een badge ontworpen door graficus Piet Janssens, naar een concept

van Drs. M. De Schrijver.

Wapenkreet "Attrita Resurgo": de wapenspreuk der stad Antwerpen was vóór de Spaanse

Furie "Fortunata", d.i. de Voorspoedige, de Weelderige. Na de Spaanse Furie, wanneer de stad

verwoest en vernederd was, nam men als spreuk "Attrita Resurgo": vernederd, beledigd doch

herrijzend. De Kolveniersgilde maakte deze spreuk tot de hare. Ook de A.S.G. Den Crans

opteerde voor deze spreuk daarmede de oude traditie der schutters voortzettend.

VLAGGEN VAN DE GILDE

A. Gildenstandaard

Op een grond van drie horizontale banen in rood-wit-rood (= Antwerpse kleuren) waarop in het

midden der witte baan een staande voetboog gekruist door twee kolfbussen, alles in keel. Dit

geheel is omringd door een krans van zes rozen, afwisselend in zilver en keel, met een zilveren

bovenaan (cfr. Antw. rozen-krans). Boven de krans, en nog in de witte baan, een banderol

waarop in gotisch schrift de tekst "Aloude Schuttersgilde". Onder de krans, en eveneens nog in

de witte baan, een banderol waarop in gotisch schrift de tekst "Den Crans". In het midden der

bovenste rode baan, een hand in keel op een zilveren veld (= Antwerpse hand). Rechts van de

krans, in de witte baan een gouden kruis van Jeruzalem op een veld in keel (= handboog). Onder

de krans, in het midden der onderste rode baan, een St.-Joriskruis op een zilveren veld (= wapen

van St.-Joris = Kruisboog). Links naast de krans het wapen der kolveniers van Antwerpen.

(Ontwerp Drs. M. De Schrijver).

B. De Sectievlaggen

Buiten de officiële gildenstandaard voert de Gilde nog een aantal vlaggen, die het best als

sectie vlaggen kunnen aangeduid worden. Zij zijn de heraldische distinctieven der wapens welke

de Gilde beoefent en dekken respectievelijk alle disciplines der drie grote hoofdwapens. Het zijn

de wapens der aloude Antwerpse schuttersgilden.

Het wapen van de
St. Jorisgilde. Nu
Kruisboogsectie.

Het wapen van de
Oude Handboog van

Antwerpen. Na
Handhoogaectie.

Het wapen der
Colveniersgilde van

Antwerpen. Nu
Colveaiensectie.
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C. De Stadsvlag

Buiten deze vlaggen voert de Gilde nog een vlag der Stad Antwerpen. Zij is echter van een

afwijkende uitvoering: op een horizontale achtergrond van Antwerpse kleuren - één baan rood,

één baan wit, één baan rood - het Antwerpse stadswapen (wit kasteel op rode grond), omringd

met de Antwerpse rozenkrans. Dit alles wordt bekroond met de markizaatskroon van het

markizaat Antwerpen. Het buitengewone aan deze stadsvlag is het feit dat het ontwerp in 1880

werd goedgekeurd door de Antwerpse gemeenteraad, doch dat het nooit tot een praktische

uitvoering kwam. Inzoverre dat onze Gilde mag beweren dat zij de enige officiële Antwerpse

stads vlag voert.

D. Europavlag

Op een veld in azuur, een gouden vuurslag (Het Gildenwezen) gekruist door twee pijlen (De

Schutterij). Het geheel is omringd door twaalf gouden sterren (Europese Eenheid).

Deze vlag werd de Gilde plechtig overhandigd door het Internationaal Europeade-Comité

tijdens de 8e Europeade te Antwerpen in 1971. (Ontwerp: Graficus Piet Janssens)

ALLERLEI

In de benaming DE ALOUDE SCHUTTERSGILDE "DEN CRANS" ANTWERPEN
slaat aloude terug op het voortzetten der traditie die reeds van voor de 13de eeuw dateert.

In het woord schuttersgilde verwijst de term "schutters" niet alleen naar het schieten - wat er

later bijgekomen is - doch ook naar het "be-schutten" - wat het aanvankelijk betekende - van

traditie, geplogenheden, gebruiken en gewoonten.

De schutterij wordt gepleegd in Gildenverband, en dus niet als "club" of "maatschappij". Dit

impliceert een culturele achtergrond, een maatschappelijk doel en sociale bewogenheid.

Met DEN CRANS wordt de Antwerpse Rozenkrans bedoeld.

Deze benaming is ingegeven door het oude Antwerpse gebruik verenigingen bloemennamen te

geven, o.a. De Rederijkerskamers De Violieren en De Goudblomme. Zo ook de schuttersgilden

uit de 16de en 17de eeuw: De Fluweelblomme - De Heydeblomme - De Maechdenpalm - De

Pioenblomme e.a.

De strijdkreet

Horrido - Horrido - Horrido ! ! ! !

Hoessassa - Hoessassa - Haaa ! ! ! !

is een oude schutterskreet waarvan de oorsprong niet meer te achterhalen is en in diverse

variaties gekend in schuttersmiddens van het Germaanse taalgebied. Was waarschijnlijk een

alarm- en verzamelkreet. Vgl. de naam der Antwerpse stormklok "Horrida", thans in het

Vleeshuis, die brand en alarm sloeg (14de eeuw). Op haar geluid moesten de Gilden zich naar de

loopplaats (Grote Markt) spoeden.

STICHTINGEN

De Papieren Papegaai

Ingesteld door graficus Piet Janssens.

Wordt uitsluitend tijdens het Gildenmaal uitgereikt aan één of meer leden die zich gedurende het

voorbije jaar opmerkelijk verdienstelijk hebben gemaakt. Alleen de donateur oordeelt over de

gegadigden en men verwerft de Papieren Papegaai slechts éénmaal.
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Het Gulden Boek

In dit boek worden de diverse belangrijke gebeurtenissen opgetekend. Er wordt naar gestreefd de

illustraties te laten verzorgen door, bij voorkeur, Antwerpse kunstenaars.

Maaltijd van Hertog Jan

In 1422 werd Hertog Jan IV van Brabant tot Koninck der Gilde van de Oude Voetboog

uitgeroepen, na de eerste prijs - een zilveren beker - te hebben geschoten. In het stadsarchief van

Antwerpen berust dienaangaande een uitvoerig gedicht. Hierin wordt uitdrukkelijk vermeld dat

vanaf dat jaar de gilde ieder jaar een maaltijd op kosten van Hertog Jan zal krijgen.

... Waer van dat men hielt fraey konninck feeste

Dewelck doen in alles maer vier en twintigh peeters en was

En de doen besefte hy den Ouden Boghe op dat pas

Vier en twintigh peeters erfflyck tot memorien

Alsoo lange alst schaepken gras soude eten

Daer wij brieven aff hebben in onsen secreten

Ende noch eenen cop heeft by ons ghegeven

Datt Hertogh Jan op stont geschreven ...

De gilde gebruikt dus volgens de traditie de geschonken maaltijd, doch daar de schenker

voorlopig ontbreekt, worden de kosten gedragen door de inkomsten van het Spaarvarken.

De Beker van Hertog Jan wordt gebruikt bij het vieren van de Koningen (Vgl. Papebrochius -

Annalis Antwerpienses).

De Braspenninck

Ieder jaar wordt na aftrek van de kosten voor de Maaltijd van Hertog Jan, de opbrengst van het

Spaarvarken opgeteerd. Dit gebeurt de dag van de jaarlijkse Algemene Vergadering der Gilde, na

de Maaltijd van Hertog Jan. De confreers gaan dan gezamenlijk voor de rest van de dag op

zwier.

Spaarvarken

Samengesteld uit giften en bijdragen der confreers die telkens wanneer er een rondje aangeboden

wordt, een penning in het Spaarvarken steken.

FUNCTIES WELKE NIET TOT DE EED BEHOREN

Hoofdman

Voor het leven benoemd, speelt hij een zéér belangrijke rol in de doorvoering van de algemene

lijn welke de stichting van de Gilde tot doel had. Voor alle belangrijke zaken welke met de grond

van deze stichting te maken hebben, zal zijn adviserende stem van bijzonder belang zijn.

Alpheris

- draagt de gildenstandaard

- staat in voor al de vaandels van de gilde

- heeft toezicht op de sectievaandrigs en hun vlaggen.

Sportcommissaris

Voor wat betreft de Sportraad, welke de zuiver technische sportzaken behandelt, wordt de

Stadhouder bijgestaan door een door hem voorgestelde adjunct, welke door de Eed geaggregeerd

is, doch er geen zitting in heeft. Deze adjunct draagt de titel van Sportcommissaris.
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Cultureel attaché

Voor wat betreft de Cultuurraad, welke zuiver culturele en niet uitsluitend sportieve

aangelegenheden behandelt, wordt de Stadhouder bijgestaan door een door hem voorgestelde en

door de Eed geaggregeerde adjunct, welke geen zitting heeft in de Eed. Hij draagt de titel van

Culturele Attaché.

Doelheer

Staat in voor de bruikbaarheid der doelen, dit voor wat het grote onderhoud aangaat. Het

dagelijks technisch onderhoud moet door de betrokken sectie gebeuren.

Nar

Alle grote gilden hadden een nar. Enkelen zijn zo bekend geweest dat hun faam zelfs tot op

heden bij ons doorgedrongen is. De nar luistert de feesten en stoeten op met zijn fratsen en

rijmpjes. Het is een zeer kiese taak.

Pandmeester

Staat in voor het onderhoud en het beheer der gebouwen welke de Gilde in gebruik heeft.

ENKELE BELANGRIJKE DATA IN DE GESCHIEDENIS DER ANTWERPSE SCHUTTERIJ

1181 Volgens de overleving verleent Hertog Hendrik I van Brabant de kruisboogschutters

van de Oude Voetboog, benevens hun gildewapen, een bijzonder kenteken, zijnde de

voetboog met de drie letters D.G .W. (De Goed Willighen).

1301 De Gilde wordt vermeld in het Charter van Hertog Jan II van Brabant.

1306 In de Charter van 6 oktober 1306 (Jan II) "Voortane willecoren wi da die Gulde van

Antwerpen gestavet ende gehouden zi na ordonancie ende na goetduncken ons

schouthethen ende onser scepenen van Antwerpen".

1340 (?) Oprichting der Oude Handbooggilde of St.-Sebastiaans-gilde.

1489 Oprichting der Kolveniersgilde - Eerste deken Walraven Draeck.

1513 Opbouw van het Gildenhuis op de Grote Markt "Pand van Spaignien" of

"Hooghuis" in de volksmond.

1585 "De Oude Voetboog" gaat zich meer St.-Jorisgilde noemen.

1791 Decreet van 29 september - Opheffing der Gilden.

1798 Verkoop van de Oude Voetbooghof en het huis op de Grote Markt.

1813 Oprichting van "St.-Jorishof" in de Oude Voetbooghof.

1852 Ontbinding van de "Soc. Willem Teil', doch oprichting van de "Soc. d'Arbalète

St.-Georges-Anvers".

1927 Vermoedelijke ontbinding der "Soc. d'Arbalète St.-Georges Anvers".

1955 Oprichting van de Schuttersvereniging "Zolderschutters" onder impuls van M. De

Schrijver, eerste poging tot heraanknopen met Gildenwezen.

1965 Stichting van "De Edele Schuttersgilde Den Gulden Rinck" onder impuls van R.

Wuyts, die uitgroeit tot een bundeling van diverse initiatieven met zelfde doelstelling.

1971 Onder de nieuwe benaming "DE ALOUDE SCHUTTERS GILDE DEN CRANS" zet
de groep het sinds 1955 op gang gebracht initiatief verder.

Burgemeester Lode Craeybeckx wordt genomineerd tot Ere-Deken van de

Tafelronde der Oudermans.
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INFO UIT ONZE BONDEN

Het Nationaal Koningsschieten heeft plaats gehad

op 3 oktober 2004 te Dilsen - Stokkem.

Hier kwamen alle disciplines aan bod: buksschieten,

klepschieten, Lommelse discipline, luchtkarabijn,

handboog, kruisboog, enz..

De Koninklijke Schutterij Sint-Martinus Dilsen-Houtissen was gastheer. Het Nationaal

Koningsschieten werd georganiseerd door de bond "Maasvallei".

Om een overzicht van deze schutterij vorm te geven, moet men eerst teruggrijpen in de

geschiedenis van dit dorp.

In een schenkingsakte van het jaar 1062 verschijnt de eerste keer de naam van dit dorp,toen

THILESNA' geschreven. In dat jaar schonk de graaf Lambert van Leuven al zijn bezittingen te

Dilsen aan zijn kleindochter Adela, gehuwd met de markgraaf Otto van Thüringen. Bij hun dood

ging deze eigendom, een lap grond van 120 ha groot, gelegen tussen de Frietselbeek, de

Heirbaan, Tymbroek en de

Maas, over tot de

bezittingen van het

kapittel van St.-Servaas te

Maastricht.

Toen op het einde van de

10de eeuw het graafschap

Loon tot stand kwam en

de graaf van Loon, Arnold

IV van Loon,

medezeggenschap kreeg

over dit gebied, verzette

het kapittel zich tegen

deze gang van zaken en

richtten zowel het kapittel

als de graaf van Loon elk

voor zich een schepenbank

op en deden alsof de ene

voor de andere niet

bestond. Dit verwekte tussen de twee gemeenschappen erge wrevel, die in het verder verloop

van deze geschiedenis erge consequenties tot gevolg hadden. Dit feit is de oorzaak van de

tweespalt in Dilsen die zich illustreerde in het bestaan van twee schutterijen en twee

muziekmaatschappijen.

Volgens kerkelijke bronnen uit die tijd bestond in Dilsen reeds lang voor 1596 een

St.-Martinusbroederschap uit wiens schoot in dat jaar een schutterij werd geboren, met de naam

IUNGE SCHUTEN v. DYLSEN, zoals men dat heden nog kan lezen op de halsband van de

oudste vogel van het koningszilver.

Deze schutterij moet echter geen lang bestaan hebben gekend, vermits pastoor Cempemick

(1600-1633) in 1618 een nieuwe schutterij oprichtte, en de oude vogel van 1596 spoorloos

verdween. In het handschriftje "manuaal de kercke van Dilsen" bewaard in het Rijksarchief te

Hasselt, lezen we met betrekking tot de nieuwe schutterij:
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^etw- '^Wtcx e€tt<Cine^.teÜe^eM^ oft, wKnewtei^- ewwo- ï 61^ (Wict^ete^ew dett e^ <^ttt€^e (weCe- ^efft <nUe«t' 9^ w^e^. eo^te«teUw

c<M£tt€& eCoe«t 9fa^€c^te<ï' etwt w^e^ei, eüeuHewê, wie M^tee^sificlw «te^ede^oete^ ^fieteteM' eftcU- etéd^e &e<fden, ^ew^wfat ewï<nt,

eten, <wti eCe«t' w^et é^ eve^eft, ^^ eie^ iyeewuute^ 6ee^t ü-«t^ 4<'^ e(^Ue ^e^ €te^c^£eteft' eUft- 2t. iHewtew^ d^ectte«t'

evedewuwHe- itwwe^, «ü^- cUe 4^<ttte«t- eKi.üet^ut ^ew, 6etMie«t- eUe wwete ww elme t<Wfteft' (Uen^ cteft 4^' utcten'

i^cêjUe^frfre i^e«tfi<wc<éeft' ^e^èew e«t«le euUoe- ele^ w^e^-et eiiUeft- eUw 4^MC€ew weetewwune t^e^e^en^t-, ut^ ^^ eiew, eiew

i^teUvttet 'ÏKeutete^ ^^«Uw ^e&^Cft' .

De schuttersbroederschap heeft toen op bevel van pastoor Cempernick het geld dat bestemd was

voor 7 aem bier te kopen aangewend voor het maken van een zilveren vogel bij goudsmid

Frederik Malders van Maaseik voor 36 gulden, waarvoor in tegenwoordigheid van Jan Hermans

en Ruth Meijers, schuttenmeesters, door notaris Frerix een verslag werd opgemaakt. Ook diende

het verslag te melden dat iemand die driemaal achtereen de vogel afschoot, keizer werd benoemd

en het recht had de vogel in zijn bezit te nemen en dat deze slechts afgekocht kon worden voor

levering door alle schutten van drie vaten bier die samen moesten leeggedronken worden en

daarna de vogel terugkregen zoals hij bij de goudsmid Malders gekocht werd.

De oudste schuttersplaat in massief zilver dateert uit 1618, toen geschonken door Petrus

Leonardi (Latijnse naam voor Lenaerts), pastoor te Neeroeteren. De tekst op de voorzijde van de

plaat in Latijn luidt:
S.MARTINI SODALITIO

PIE PARANTELIE PETRI LEONERDE
PASTOR NEDEROETEREN

ANNO 1618

Hetgeen wil zeggen: aan Sint-Martinus Broederschap uit vrome verwantschap Petms Leonardi,

pastoor te Neeroeterenjaar 1618.

Op de keerzijde van de plaat is een hart gegrift met rijzende ster en inschrift "CIRCONSPICE",

wat wil zeggen: al gaande de omgeving bespieden.

Hieruit blijkt dat de Broederschap St.-Martinus Dilsen niet alleen een vermaakinstelling was,

maar als schutterij ook te zorgen had voor de rust en de veiligheid in het dorp. De volgende plaat
werd geschonken in 1619 door Jan Hermans, schuttenmeester. Daarna werd het stil rond de

schutterij en moesten ze wachten tot in 1671 op een volgende plaat. Een nieuwe breuk in de

Broederschap was niet denkbeeldig, maar de godsdiensttroebelen in die tijd en allerlei ketterijen

in het Maasland waren er wellicht de oorzaak van. De prinsbisschoppen van Luik huldigden toen

nog steeds de neutraliteitspolitiek met het gevolg dat er geen leger bestond en men in geval van

nood een beroep deed op vreemde troepen ten koste van de bevolking of de schutterijen ter hulp
riep om de orde te herstellen.

Voorbeelden hiervan vindt men temg in oude kronieken van die tijd. Op sinterklaasdag

(6 december) 1648 werden bijna alle Limburgse schutterijen opgetrommeld om strijd te leveren

in de Meeuwerheide tegen Lorreinse troepen op weg om het Maasland te bezetten. In de

ongelijke strijd werden meer dan 400 schutten gedood en bijna evenveel voor hun leven

verminkt. Tien manschappen van Dilsen sneuvelden en er waren 11 zwaargewonden.

De bloem der Limburgse schutterijen was op het slagveld gebleven en het duurde nog vele jaren

eer de rangen der schutterijen opgevuld konden worden. Dit laatste moet in Dilsen in 1671

geweest zijn, vermits toen Nelis Segers een koningsplaat leverde.
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Als gevolg van een herbergtwist in 1724 kwam
een scheuring de schutterij teisteren. Leden van

Houtissen trokken zich uit de gelederen terug en
stichtten een eigen schutterij " DIE IONGE
SCHUTEN VAN HOUTISSEN". Rond die tijd
kwam bij herstellingswerken aan het dak van de
hoeve "De Licht" de vogel van 1596 te

voorschijn, en Paulus Paumen, pachter van de

hoeve en kapitein van de schutterij, organiseerde
in dat jaar het kermisgelag op de hoeve waar ook
de schuttenkamer was ingericht.

Buiten enkele schaarse inlichtingen in de
rolregisters van Dilsen bestaan uit die tijd geen De schuttersgüde van 1955

archieven of documenten van de schutterij, die hun wat wijzer zouden maken. Wel bestaan

enkele schuttersplaten uit die tijd; 7 voor Dilsen en 5 voor Houtissen.

Na de Eerste Wereldoorlog kenden de schutterijen in de Maaskant in het algemeen niet meer die

vroegere luister en bijval bij de gewone burgers. Ook in Dilsen was dat het geval. De twee
schutterijen hadden om zo te zeggen geen structuur meer en hun activiteiten beperkten zich tot

de jaarlijkse meiboomplanting op de eerste zondag van de maand mei. Ook dit laatste ging
stilaan verloren.

Na de bevrijding van dit dorp in september 1944, duurde het nog tot in 1948 eer de twee
schutterijen hun activiteiten hernamen. Mannen zoals Kruisheer Pater Sangers van Maaseik en

meester Pierre Creemers van Molenbeersel, vice-president van de Oud-Limburgse

Schuttersfederatie, hebben er veel toe bijgedragen dat de schutterijen hun vroegere glans
herwonnen.

Op 8 februari 1957 bereikte vanuit het koninklijk paleis te Brussel het nieuws Dilsen dat de
schutterij van Dilsen-Houtissen voortaan het predikaat "Koninklijke Maatschappij" mocht
voeren, een benoeming die met de nodige luister gevierd werd.

Langzamerhand werd, zoals dat in het verenigingsleven gaat, ook de schutterij door moeheid
aangetast. Daar kwam echter verandering in toen de huidige voorzitter Pierre Mathijssen in 1990
het roer overnam van zijn broer Jos.

De schutterskamer die na veel omzwermen gevestigd was in het café "Mia Hendriks" in de

Ogenstraat (beter bekend als "bij de Bats"), kreeg een nieuwe accommodatie op de Bakkershoef,
waar Jaak Gooien, secretaris van de schutterij, een deel van zijn eigendom belangeloos afstond

aan de vereniging.

Gesproten in 1596 uit de Sint-Martinusbroederschap is de schutterij één van de oudste
dorps verenigingen. Ze speelde sinds 4 eeuwen een kleur- en zinrijke rol in de Dilserse

gemeenschap. De aloude gilde heeft een taai leven gekend. Vaak opgehouden in moeilijke tijden
zoals bezettingen door vreemde troepen, oorlogen, natuurrampen, enz... werd ze telkens door

moedige Dilsenaren die van traditie en folklore hielden, heropgericht.

Vanwaar komt "de mei-afhalen-planten"?

In 1598 worden Albrecht en Isabella (gehuwd in 1599) bestuurders der Nederlanden. Kort

daarna begeven de prinsen zich naar Brussel op staatsbezoek, waar zij door de bevolking
triomfantelijk worden onthaald.
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Brussel was in feest, waarbij een schietwedstrijd met pijl en boog werd georganiseerd. Beide

prinsen kregen de eer een pijl te schieten.

Isabella echter schoot "den vogel" af en schonk hierom aan de schutterij een mooi versierde

meiboom, een geplogenheid die vanaf toen navolging kreeg in vele landelijke schutterijen.

Jaarlijks werd, voor de "vogelschietdag" een meiboom gezet voor de woning van de notabelen

van het dorp, met name de burgemeester, eerste schepen, pastoor en de koning van de schutterij.

Dit is jammerlijk verloren gegaan door de fusie van de vijf gemeenten op l januari 1970.

Wat Dilsen betreft had dit de eerste keer plaats tijdens het pastoorschap van Frambachius de

Gulpen (overleden te Dilsen op 24 april 1682), naar aanleiding van een bijzondere gebeurtenis

waarbij de schutterij zich uitdrukkelijk in de kijker plaatste.

Hierbij dient opgemerkt dat in die tijd de schutterij optrad als politie bij rellen en gebeurtenissen

die de goede orde in de gemeente verstoorden.

Vele Dilsenaren herinneren zich nog dat voor de splitsing van de schutterijen in 1930, op de

zaterdag voor de kleine kermis een meiboom werd gezet aan de woning van de burgemeester,

eerste schepen, pastoor en

de koning van de

schutterij... Het was dan

Jan Otten die de

vreugdekreten loste door

het schieten van de kamers,

"een gebmik dat nog

herhaald wordt, 's zondags

voor de hoogmis, kort

voordat de jaarlijkse

sacramentsprocessie

uittrekt, waarna het bier

rijkelijk vloeit".
Besluit: we kunnen volsens Schutterij St.-Martinus Dilsen Houtissen 1596 - 1996

historische gegevens bijna met zekerheid stellen dat het plaatsen van de meiboom door de

schutterij dateert uit de tijd van het pastoorschap van Frambachius de Gulpen en dus uit de 17de

eeuw.

Bron: Joannes Daamen, Mathijssen Pierre

Programma llde Nationaal Koningsschieten op 1-2-3 oktober 2004 te Dilsen (schuttershof)

* vrijdag l oktober 2004:

*zaterdag 2 oktober 2004:

*zondag 3 oktober 2004:

08.00 uur: aanmelding Koningen (café Biljart te Dilsen)

11.00 uur: optocht schutterijen en gilden door Dilsen

20.00 uur: 30+fuif DJ Torn de Groot +coverband The Sham v.v.k €5 kassa €6.

Namiddag: eventuele voorronden schietwedstrijden

20.00 uur: Wij gaan nog niet naar huis party v.vJk. €5 kassa €6

De beste coverband SCRAM + DJ Luc Vanmechelen

Nationaal Koningsschieten, toegang gratis.

09.30 uur: H.Misviering in de parochiekerk St.-Martinus Dilsen

12.00 uur: officiële opening door Mevr. De Gouverneur

v.Limburg

13.00 uur: aanvang Schietwedstrijden (alle disciplines)

13.30 uur: aanvang Nat. Koningsschieten 18.00 uur: einde alle wedstrijden

19.00 uur: prijsuitdeling wedstrijden + huldiging nieuwe Nat. Koning 2004.

20.00 uur: gezellig samenzijn (DJ Luc Vanmechelen)

Vanaf 10.00 uur FRUHSHOPPEN in de tent - spek en eieren - optreden van Blaaskapel BRIGGELHANER Muzikanten

Vanaf 13.30 tot 14.30 uur en van 15.30 uur tot 16.30 uur doorlopend optreden van Maasbuben

Vanaf 20.00 uur MAASBUBEN EN LEGATA.

^



DE SINT-HUBERTUSGILDE VAN BEKKEVOORT, EEN
BUITENBEENTJE

Op 6 juni 1999 vierde de Sint-Hubertusgilde van Bekkevoort haar

driehonderd]" arig bestaan. Niets speciaal zult u zeggen, ware het niet dat

deze gilde binnen de Hoofdschuttersgilde van Brabant de enige gilde is

die het geweer als wapen heeft. Alle andere aangesloten Brabantse gilden

hebben de boog als wapen. Ook de naam van de gilde is ongewoon:

terwijl de meeste gilden in de Hoofdschuttersgilde Sint-Sebastiaan als

patroonheilige hebben, heeft de gilde van Bekkevoort Sint-Hubertus als

patroon.

In 1699 richtten een twaalftal inwoners van Bekkevoort hun verdwenen kolveniersgilde opnieuw

op. Vóór die tijd bestond er dus al een

dergelijke gilde in de gemeente, maar daarover

is vrijwel niets geweten. Bij de oprichting van

de nieuwe gilde werd baron van Schenk de

nieuwe hoofdman. Hij was eveneens ridder in

de Teutoonse Orde (ook wel Duitse Orde

genoemd) en commandeur van deze orde te

Bekkevoort. Deze ridders waren naar verluidt

ook verwoede jagers. Waarschijnlijk koos men

om deze reden het geweer als wapen en als

beschermheilige Sint-Hubertus, eveneens

patroon van de jagers.

Bijna 100 jaar later, in 1760, schonken een

zekere Jan Maes en zijn vrouw Catharina

Costermans 9 zillen bos aan de gilde. In ruil

hiervoor moest de gilde op de feestdag van Sint-

Hubertus twee gezongen missen laten doen voor

de zielenrust van de schenkers, in aanwezigheid

van alle gildenleden. Na de dood van haar man

gaf Catharina toestemming aan de pastoor om

na haar overlijden de helft van hun schenking te

verkopen. Met het geld van de verkoop moest er

dan een nieuw altaar voor Sint-Hubertus

gemaakt worden. In 1764 werd het altaar

gemaakt en in 1879 werd het verplaatst naar de

nieuwe kerk.

In datzelfde jaar werd de kaart met het

reglement van de gilde vernieuwd. Het huidige

gildenboek begint in 1922; van eerdere gildenboeken is er geen spoor. Tot slot kocht de gilde in

2003 ook een nieuw vaandel aan.

Maar wie was Sint-Hubertus nu eigenlijk? Volgens de overleveringen werd hij rond het jaar 655

geboren als zoon van hertog Bertrand van Aquitanië (nvdr: toen de streek in het zuidwesten van

Frankrijk, tussen de Loire en de Pyreneeën).
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Later kwam hij als edelknaap terecht aan het hof van koning Theodorik III van Neustrië en

Bourgondië (nvdr: toen de streek van centraal en zuidoost-Frankrijk), waar hij de titel van graaf

kreeg. Toen was hij al een verwoed jager. Door omstandigheden belandde hij later in de streek

rond Luik, bij zijn neef hertog Pepijn van Herstal.

Uiteraard had Hubertus, als rijke jongeman, geld en tijd genoeg om te gemeten van het leven aan

het hof en om zich in wilde jachtpartijen in de

bossen van de Ardennen te storten. Volgens de

overleveringen ging hij zelfs op zondagen en

feestdagen op jacht. Zo ook op Goede Vrijdag van

het jaar 678. Tijdens die jachtpartij kwam hij oog in
oog te staan met een opgejaagd hert en tussen de

takken van het gewei zag Hubertus plots een

lichtend kruis.

Het hert zou Hubertus ook aangesproken hebben en

hem aangemaand hebben om het weelderige
leventje op te geven dat hij leidde sinds de dood van H. Hubertus door pieter Bruegei de Oude

zijn vrouw, Floribana van Leuven.

Deze tekens waren voor Hubertus het signaal om zijn leven drastisch te veranderen. Hij ging in de

leer bij Lambertus, bisschop van Maastricht, en volgde deze na diens dood in 703 op als bisschop

van Maastricht en Tongeren. Later (717) verhuisde hij naar Luik en werd de eerste bisschop van

deze stad. Naar verluidt stierf Hubertus te Tervuren in het jaar 727. Hij werd al heilig verklaard in

743 en zijn feestdag werd 3 november.

Tegenwoordig houdt de gilde van Bekkevoort elk jaar op of rond de feestdag van Sint-Hubertus

(als 3 november een zondag is, anders de zondag erna) haar gildenfeest, traditioneel voorafgegaan

door een eucharistieviering. Tijdens de viering worden aan de aanwezigen gewijde broodjes

uitgedeeld. Bedoeling is dat zowel mensen als (huis)dieren een stukje van dit brood eten, zodat ze

gespaard zouden blijven van ziekten (zoals hondsdolheid) en onheil.

Na de eucharistieviering gaan de gildenleden naar het enige café dat het centrum van Bekkevoort

nog rijk is om een glas te drinken. Daarna volgt het eigenlijke teerfeest. Op dat moment moeten

ook de boetes betaald worden die een gildenlid in de loop van het voorbije jaar opgelopen zou

hebben.

Er zijn een aantal gelegenheden waarbij men een boete kan oplopen. Wanneer een lid begraven

wordt, moeten de andere gildenleden hun uniform dragen. Enige tijd later gebeurt er een

herdenkings viering voor de af gestorvene, waarop alle leden aanwezig moeten zijn. Hetzelfde geldt

voor twee andere vieringen: één voor de stichter van de gilde en één voor de overleden

gildenleden. Wie dus niet aanwezig is in voornoemde vieringen, krijgt een boete van l

(symbolische) euro.

In de beginjaren van de Sint-Hubertusgilde waren slechts 30 mannen toegelaten. Enkel wanneer

een lid stierf, kon er iemand nieuw toetreden. Later werd deze beperking opgeheven en konden

zowel mannen als vrouwen lid worden. Nieuwelingen moesten eerst een vaste proefperiode

doorlopen en als ze dan "goed bevonden" werden mochten ze de eed afleggen en hun inkomgeld

betalen.

Tegenwoordig verloopt de toetreding tot de gilde nog op vrijwel dezelfde manier.

De proefperiode is niet echt vast meer en het tijdstip van de eedaflegging kan op eender welke



dag gebeuren. Het inkomgeld nu bedraagt 10 euro, de prijs van een misviering. Wanneer een

gildenlid sterft, wordt van dit geld een herdenkingsviering gedaan.

De eedaflegging gebeurt met volgende formule:

qs.iooui £,2 Z07&T& ^£,2 Izz.ijiiq&rL da.t ik ü-a/z d&zs.^ daqs. mijnen c^i-oof'dman., D\oïzin.q &n
ij ij ij ij ij

and£.tLE. <^£ZOTOOZ/Z£ zai qs.k-oo'Lzas.m ziy/z s/z zoo L/S- WLii& o/ u'EZfza&m.E u-an. Es.n-iqs.n- o^E-tt^

Lfz fz&t dan zaL u-oozdza&qEfz aan, (l£,n -J\orti)zq, c^too^cimarL &n a/zötszs qs.zwoo1t)z^ zoo
ij ij

\E, mn ^od £/z aLLE z^/z c^ts.LLiQE-n.

Uit de gildenleden wordt het bestuur gekozen. Dit bestaat uit een hoofdman, een kapitein, een
eerste en tweede deken, een boetemeester, een alferis of vaandeldrager, een secretaris en

uiteraard een koning.

Om de drie jaar, op de tweede zondag na 8 september (de tweede zondag van Bekkevoort-
Kermis), houdt de gilde haar koningsschieting. Dan gaan de gildenleden stoetsgewijs van aan het
gildenlokaal tot aan de schietweide. Als ze daar aankomen, gaan ze driemaal in wijzerzin rond

de schietboom om de boze geesten af te weren. Deze handeling wordt in het plaatselijk dialect

"persjoenkelen" genoemd. De eigenlijke koningsschieting gebeurt met het jachtgeweer en

patronen met een loden bol op een ijzeren vogel die op 22 meter hoogte staat. De gelukkige die
er in slaagt om de vogel neer te halen, mag zichzelf koning noemen voor een periode van drie

jaar. Hij mag tijdens het teerfeest gratis eten, maar moet dan wel de wijn betalen. Daarnaast is hij
ook verplicht een zilveren plaat te kopen die aan de breuk gehangen moet worden. In 1713 was
baron van Schenk waarschijnlijk de eerste die dit deed.
Sinds 1976 is er ook een jaarlijkse prins- en prinses schieting met karabijn op staande wip

(klepschieting).

Op de Kabinetskaart der Oostenrijkse Nederlanden, gemaakt tussen 1771 en 1778 en beter
gekend als de Ferraris-kaart, vinden we in het toenmalige "Beckevoort" aan de huidige

Hulststraat een teken dat volgens de legende van de kaart een wip voorstelt.

De plaats van die wip stemt overeen met de plaats waar zich nu nog steeds de schutpaal van de

Sint-Hubertusgilde bevindt, namelijk in de zogenaamde Vogelweide langs de Hulststraat.

De gilde van Bekkevoort is ondertussen ook al bijna 25 jaar verzusterd met de Sint-
Catharinagilde uit Strijp (Eindhoven). Om de beurt organiseert één van de gilden een
verbroederingsdag. In 2004 is het de beurt aan de gilde uit Strijp, waarbij de leden van de Sint-

Hubertusgilde van een dagje Nederland mogen gemeten.

De Sint-Hubertusgilde van Bekkevoort wil, als enige gilde in Brabant die met het geweer schiet,
dit folkloristisch gebeuren en de tradities er rond zeker niet laten teloorgaan.

Davy Ickx

Met dank aan René Kleynen, hoofdman van de Sint-Hubertus gilde Bekkevoort.
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ST.-FRANCISCUS HULST 50 JAAR JONG

Hulst, een dorp gelegen aan het Albertkanaal, tussen bossen en beemden. Met de Ulfheide, Kepkensberg,

Oosterbergen en de Konijnenberg. Een dorp waar de inwoners arme mensen waren, met beruchte

dorpsfiguren. Een plaats waar een dorp ontstond met een eerste noodkerk, waar pas in 1929 de huidige

kerk werd gebouwd.

Er ontstonden verschillende verenigingen waarvoor

er in 1942 ook een geestelijke leider als pastoor

E.H. Vliegen en Kapelaan E.H. Hendrickx

aangesteld werden.

Na de oorlog rezen de herbergen als paddestoelen

uit de grond om toch maar een beetje ontspanning te

hebben na de tijd van hard labeur. Een hoekhuis

tegenover de kerk werd reeds onder de oorlog

gehuurd door Karel Alenteyns - Aerts, die afkomstig

was uit het buurdorp Paal. Hij baatte er een café

genaamd "Onder de Toren" en een winkel uit. Deze

persoon zou uitgroeien tot een gekend dorpsfiguur, onder de naam "Charel". Jong en oud, rijk of arm,

pastoor of burgemeester, alle kwamen bij Charel in de kroeg om er een pintje te drinken.

Op sinksendag in het jaar 1954 zaten jagers te pintelieren toen Charel thuis kwam van

"Buiting kermis" (Buiting was de volksnaam van Paal). Hij was namelijk naar het koningsschieten van

de Gilde in Paal geweest ter gelegenheid van de kermis, en kon bij thuiskomst in zijn café niet zwijgen

over dit evenement. De jagers, al degelijk wat bier op, zouden ook een gilde oprichten, maar deze keer

moest er wel geschoten worden met een geweer. De vrijgezel en dorpsfiguur "Sooi van Sep", een

beestenkoopman, uitgedost met verniste klompen, broekspijpen tweemaal omgeslagen en een halsdoekje

in de nek, verklaarde de eerste voorzitter te worden en schonk het eerste geweer cadeau.

Velen in het café, zoals de meester Lambert Testelmans, Sus Stalman "de kalveren koopman", Frans

Verdict "de schipper" genaamd en vele andere jagers sloten zich direct aan.

De eerste vergadering werd belegd en zoals verklaard werd Frans Engelen "Sooi van Sep" de eerste

voorzitter, waardoor de nieuw opgerichte gilde ook de naam van verwierf.

De St.-Franciscusgilde met een 15- tal leden was geboren.

Op 15 september 1955 werd de sterkste schutter Emiel Corvers de eerste koning, na alle geplogenheden

volbracht te hebben. Zo wilde ook de pastoor Vliegen proost worden op voorwaarde dat de gilde met

karabijn ook met vlag en wimpel zou opstappen in de processie.

In 1958, het jaar dat het verbond Beringen-Mijnstreek opgericht werd, hielp de gilde St.-Franciscus

Hulst mee aan deze oprichting door ook aan te sluiten.

Door de jaren werden vele bekende resultaten gehaald zoals provinciale en plaatselijke verbondstitels,

met ieder jaar ook het koningsschieten enz...

Het huidige bestuur bestaat uit voorzitter: Victor Peremans; ondervoorzitter: Peremans Theofiel;

schatbewaarder: Engelen Eduard; secretaris: Emiel Thys.

Verdienstelijke leden zijn: Frans Verdict als medestichter en Engelen Eduard, lid sinds 47 jaar en trouwe

schatbewaarder.

30



Opglaüüeek

fiNK

BOND MAAS EN KEMPEN en BOND VAN DE MAASVALLEI

Dat de schutters van Sint-Amandus Opglabbeek het Oud-Limburgs Schuttersfeest in Kessenich
in 2003 wonnen, was zeker niet onverwacht. Nadat ze al tweemaal in de finale geraakt waren,

moest het er toch in de nabije toekomst van komen. Ze mochten "d'n Urn" mee naar huis nemen

en het volgende O.L.S. in Opglabbeek organiseren.

De geschiedenis van de S int-Amandus schutterij is gemakkelijk terug te vinden. De oorsprong
ervan ligt in 1879. In vermeld jaar kocht Anna Martens uit Ophoven, een gehucht van
Opglabbeek, een Sint-Amandusbeeld voor de kerk. Haar nichtje Catharina Martens was

gehandicapt en Anna hoopte
dat zij ooit toch zou kunnen
lopen. De

beminnenswaardige, in de

zuidelijke Nederlanden

goedgekende
geloofsprediker Amandus
kon hier misschien hulp
bieden. Het beeld werd in

de kerk geplaatst en dat was
dan ook de oorsprong van

de Sint-Amanduskermis.

De zegening van het beeld
en het plaatsen in de kerk

gaven aanleiding tot een
feestelijke omlijsting. Bij
de bouw van de nieuwe kerk

werd het beeld gebroken en
het was Catharina Martens,

in de gemeente beter gekend
als 'Kaatje Slègers', die een nieuw beeld kocht. Processie en kermis zonder schutterij waren als

aardappelen zonder zout.

Op 27 augustus 1950 werd een schutterij opgericht. Ook op vele andere plaatsen werden in de
eerste naoorlogse jaren schutterijen heropgericht of nieuwe gesticht. Aan de hand van de
plechtigheden rond het Sint-Amandusbeeld werd de naam aan de nieuwe schutterij van
Opglabbeek gegeven.

Voor de schutters van de Bond Maas en Kempen en de Bond van de Maasvallei was zondag 4

juli 2004 een hoogdag. Op deze eerste zondag van juli vond immers het 126ste O.L.S. plaats in
Opglabbeek.
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Over regen en wind maakten de organisatoren van het O.L.S. zich geen zorgen.

Ze waren immers eieren naar de zusters Clarissen in Genk gaan brengen. De zusters beloofden te

bidden voor goed weer en hun bede werd aanhoord. Er viel geen dmpje regen. De donkere

wolken die af en toe over Opglabbeek zeilden, produceerden niet meer dan loze dreigementen.

Om 12u30 begon de ceremoniële opening van dit O.L.S. met de begroeting van de autoriteiten

door de paradecommandant, de inspectie van de schutterijen door de autoriteiten en een

vlaggenparade. Deze opening werd gevolgd door enkele openingstoespraken, een openingsgebed,

een heildronk en openings schoten.

Om 13u30 kon de optocht van 164 schutterijen in historische, militaire of fantasieklederdracht

beginnen. De optocht is voor schutters een wedstrijd gebaseerd op de eeuwenoude traditie als

beschermers van kerk, volk en vaderland. Dus werden de verenigingen door een deskundige jury

beoordeeld. Vele mensen keken uit naar de punten die tijdens de optocht en nevenwedstrijden

werden behaald. Hier volgen een aantal goede resultaten van deelnemers uit Belgisch - Limburg:

- Beste houding optocht militair uniform Belgische exercitie:

l. St.-Martinus Grootbeersel (162,5 punten)

2. St.-Dionysius Opoeteren (155,5 punten)

- Mooiste kleding in historische gildekleding:

3. St.-Martinus Kessenich (182 punten)

- Beste defilé in militair uniform Belgische exercitie:

l. St.-Lambertus Louwel (179 punten)

2. St.-Monulphus & Gondulphus Rotem

(176 punten)
- Beste defilé in historische gildekleding:

2. St.-Sebastiaan St.-Huibrechts-Lille

(185 punten)
3. St.-Joris Kaulille (182 punten)

- Beste commandant in militair uniform

Belgische exercitie:

l. St.-Lambertus Louwel (179 punten)

- Beste commandant in historische kleding:

l. St.-Sebastiaan St.-Huibrechts-Lille

(l 87 punten)
- Beste vaandeldrager in historische gildekleding:

2. St.-Sebastiaan Dorne (179,7 punten)

- Mooiste bordjesdrager in historische gildekleding:

2. Breidelzonen Kessenich (178,5 punten)

3. St.-Laurentius Bocholt (177,5 punten)

- Mooiste koningspaar schutterij in

historische gildekleding:
3. St.-Sebastiaan St.-Huibrechts-Lille

(179,5 punten)
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- Mooiste keizer in historische gildekleding:

l. St.-Jozef-Gilde Lommel (188 punten)
- Vendelzwaaien in groep senioren:

3. St.-Joris Kaulille (84 punten)
- Individueel vendelen Klasse C:

2. W. Bollen van St.-Harlindus & Relindus Ellikom (73 punten)
- Belgische exercitie:

l. St.-Martinus Niel-bij-As (177,5 punten)
- Beste commandant Belgische exercitie:

l. P. Aerts van St.-Martinus Niel-bij-As (180 punten)

- Marswedstrijden ere-divisie:

2. St.-Sebastiaan St.-Huibrechts-Lille (90,8 punten)

- Solistenwedstrijden 1ste divisie slagwerk:

l. N. Evens van St.-Sebastiaan Grote Brogel (90,9 punten)

Na de optocht kwamen schutters en bezoekers terug op het feestterrein. Hier stonden 3 grote en

een aantal kleinere feesttenten opgesteld. In de biertent stroomde het gerstenat per strekkende

meter uit de tap. Ook in de feesttent vloeide het bier rijkelijk, maar was er voldoende ruimte om
aan lange tafels plaats te nemen en van de live-muziek te genieten. Er was zelfs een dansvloer

aangelegd. Het was er uitermate gezellig.

Naast de optocht betekent de schietwedstrijd zowat het hoogtepunt voor iedere schutterij.

De zes beste schutters van iedere vereniging worden daarvoor geselecteerd, met dit jaar opvallend

veel vrouwen onder de schietboom. In 2002 waren het er voor de première slechts 16, dit jaar
stonden 163 vrouwen hun mannetje onder de buks. Met 164 zestallen werd om 16u 15 begonnen
aan de schietwedstrijd: 133 schutterijen uit Nederlands-Limburg en 31 schutterijen uit

Belgisch-Limburg.
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Een ongelijke strijd, zo lijkt het, maar toch speelden zich de 3 laatste edities van het O.L.S. aan

deze kant van de Maas af.

Een eerste vereiste is de eerste 2 ronden, waarin de 6 schutters telkens 2 keer drie punten moeten

afschieten, succesvol door te geraken. Hierin slaagden slechts 57 Nederlandse en 21 Belgische

zestallen. Na nog eens 5 kavelronden waren er dat nog maar respectievelijk 47 en 14. Daarna

besloot de schietcommissie om per ronde te schieten. Twee ronden later, omstreeks 21u40, werd

de wedstrijd gestaakt omwille van de invallende duisternis. 34 schutterijen dienden zich de

daaropvolgende zaterdag om 10u30 opnieuw aan te melden, waaronder 11 Belgische

kanshebbers. Het werd meteen een echte afvallingskoers. De wind speelde de schutters parten.

Om 12 uur leek het nog positief voor de Belgen, want er waren er toen nog 7 in de race. De

Belgische schutters uit Dorne, Rotem, Bocholt en Grote Brogel lagen er al uit. Haast gelijktijdig

hadden zij een misser laten optekenen. Van de Nederlandse zestallen was al de helft

uitgeschakeld. Om 13u30 werd de wedstrijd hervat op bölkes van l cm3. De O.L .S .-federatie

had vervolgens nog een verrassing in petto. Plots ging men over tot controle van de buksen.

Samen met die controle stak de wind nog harder van wal en werd de tussenstand tot 9-7 herleid.

Na St.-Laurentius Meeswijk schoot iemand van St.-Huibrechts-Lille mis. Een ronde verder

sneuvelden nog eens drie Belgische schutterijen. Alleen Opoeteren en Kaulille bleven nog in de

race. Maar ook daar kwam vlug een einde aan. Vier Nederlandse zestallen zetten vervolgens de

ultieme sprint in: St.-Willibrordus Obbicht, St.-Joris Wessem, St.-Margaretha Ittervoort en St.-

Comelius Swartbroek. Drie schutterijen misten vrijwel op hetzelfde moment, maar Wessem

faalde niet. Dat betekende dat

het O.L.S. 2005 in dit Midden-

Limburgse Maasdorp zal worden

gehouden. "Na drie jaar België

mocht de winst wel naar de

andere kant van de Maas komen",

sloot ook O.L.S .-president Frans

Wolters dit 126ste schuttersfeest.

"Terwijl ik Opglabbeek zeker

moet feliciteren. Hier zijn veel

meer mensen geweest dan wij

gehoopt hadden. Bovendien was

dit een perfect georganiseerd
feest."

Bron: Het Belang van Limburg
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SINT-CHRISTOFFEL: PATROONHEILIGE DER

KOLVENIERSGILDE TE MECHELEN

Afbeelding uit het reglementboek van 1729 (l)

Christophorus (Sint-Chnstoffel) is één van

de veertien noodhelpers. Zijn feestdag valt

op 24 juli.

Hij wordt voorgesteld als een groot en

krachtig man die door het water stapt en

gekleed is in een eenvoudig gewaad dat tot

de knieën reikt. Op zijn schouder zit het

kind Jezus, in de hand houdt hij een staf

waaraan soms bladeren groeien.

Christophorus is de patroonheilige van

reizigers, wandelaars, piloten, atleten,

lastdragers, schippers, lossers,

hoedenmakers, schatgravers, timmerlieden,

bmggenbouwers, tuinmannen,

fruithandelaars en vele andere

beroepsgroepen en schuttersgilden.

Zijn bijstand wordt gevraagd tegen

besmettelijke ziekten, kiespijn, pest,

oogziekten, ongevallen, droogte, hagel,

watersnood, onweer en een onvoorziene

dood. Wie naar zijn beeltenis opkijkt, is die

dag alvast beveiligd van een onvoorzien

sterven. Men treft hem daarom vaak aan bij

de ingang van kerken.

De legende:

Volgens een legende die in de negende eeuw in Frankrijk werd verspreid, werden in Kanaan een

koning en zijn vrouw - die stiekem gebeden had tot de heilige Maagd - gezegend met een zoon.

De pasgeborene kreeg de naam Reprobus, wat zoveel betekende als "Verstotene" en werd

opgedragen aan de god Apollo. Het kereltje groeide op tot een reus van een vent, die enkel de
machtigste persoon ter wereld wilde dienen.

Hij trad in dienst van een koning maar die stelde hem teleur. De koning was bevreesd voor de

duivel.

Hij trad in dienst van de duivel maar die bleek al evenmin de machtigste, want hij verstijfde van

schrik als hij voorbij een kruisbeeld kwam.

Reprobus zwierf opnieuw rond op zoek naar de machtigste heerser. Hij ontmoette de kluizenaar

Babylos, die hem vertelde dat er slechts één de allergrootste is.
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Aan Hem kon Reprobus zijn krachten offeren. Babylos raadde hem aan pelgrims over een

gevaarlijke rivier te dragen.

Op een dag vroeg een jongetje om zijn diensten.
Halverwege de rivier werd het kind een loodzware last, het water steeg en het werd de beresterke

Reprobus een beetje te veel. Uitgeput bereikte hij de overkant. De knaap maakte zich bekend en
zei tot hem: "Jezus Christus was jouw last en op mijn schouders draag ik de last van de hele
wereld". Om zijn bewering te bewijzen voorspelde Hij dat er de volgende dag bladeren zouden
groeien aan de staf van de reus. En zo geschiedde: de staf was uitgegroeid tot een schitterende

palmboom. Christus dompelde Reprobus onder in het water en doopte hem Christophorus:
"Christusdrager".

Christoffel vertelde het verhaal aan iedereen die het horen wilde en bekeerde velen tot het ware

geloof. Tot groot ongenoegen van koning Decius die hem aanmaande het christelijke geloof af te
zweren. Christoffel weigerde. Na vele dagen van marteling, die Christoffel moedig onderging, liet
een woedende Decius hem met het zwaard onthoofden.

De Relikwie

Rond 1500 koos de Kolveniersgilde de Heilige Christophorus tot haar
patroon- en beschermheilige. Hun keuze viel op Sint-Christoffel die door

zijn bovennatuurlijke gestalte, zijn lichamelijke kracht en zijn
zelfopoffering, zijn evennaaste beschutte en beschermde. En was dat niet

juist de verbintenis die een gildenbroeder op zich nam bij zijn

eedaflegging!

In processies en ommegangen, waaraan de Kolveniersgilde deelnam, werd

Sint-Christoffel uitgebeeld door een persoon die door de Hoofdman, na
advies van de Dekens, werd aangesteld. De man werd voorzien van de

nodige kledij (waarde 172 gulden 13 stuivers toen zij werden gemaakt in

1714) en kreeg voor elke deelname aan een processie of ommegang 6
guldens en een paar nieuwe schoenen in de plaats van een ontbijt.

Aangezien Sint-Christoffel uitgebeeld werd als een grote man, diende

diegene die hem in de ommegang uitbeelde korte stelten te dragen. De
man kreeg een vergoeding van l gulden 8 stuivers om er mee te leren

gaan.

<?m^ ^e^e^/ ^.<^e^/ !=:0^=00 .

H. Christoforus (Hans Memlinc)

De gilde bezat een eigen kapel in de kooromgang van de Sint-Romboutskathedraal.
Thans bewaart men er de Relieken van de HH. Martelaren van Gorkum, het kastje der Pestheiligen
dat de relieken bevat van St.-Rombouts, St.-Sebastiaan, St.-Christophorus, St.-Macarius, de HH.

Adrianus, Rochus en Carolus Borremeus. De Blazoenen van de ridders die in 1491 deelnamen aan

het kapittel van "Het Guldenvlies", sieren er de muren.

In 1652 bestelt de Kolveniersgilde bij meester Dirick van Eijck, zilversmid te Antwerpen, een
zilveren beeld van Sint-Christoffel wegende in zilver "/vo-^de^ 'ei^c^e^ e^cie^ ^e^.e^ e^.e^c^e>" 2.

Kostprijs 520 guldens, 17 stuivers. De meerkost voor de houten voet met de zilveren platen waarin
de namen van de Gildenbroeders gegraveerd waren en alle andere bijkomende kosten bedroegen

570 guldens 15 stuivers. Van het totaalbedrag nam de Hoofdman Cosmas van Prant de som van

333 guldens l stuiver ten zijne laste.
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In de 18de eeuw spande elke gilde zich in om in het bezit te komen van een relikwie van haar
patroonheilige.

Toen in februari 1740 Paus Clemens XII stierf en Kardinaal d'Alsace, aartsbisschop van Mechelen,
zich naar Rome begaf om er deel te nemen aan het conclaaf dat Benedictus XIV als nieuwe Paus

koos, bood zich een opportuniteit aan die de gilde aan zich niet liet voorbijgaan.

In het reisgezelschap van Kardinaal Thomas Phillipus d'Alsace bevond zich de eerbiedwaardige
heer Joannes Amatus Daems, priester en kapelaan van zijne Excellentie.

Zijn oom Jacobus Daems was Kapelmeester van de Kolveniersgilde en had zijn neef verzocht de
nodige stappen te ondernemen om een relikwie van Sint-Christoffel te bekomen voor de

Kolveniersgilde.

Toen het gezelschap op 2 juli 1741, 's avonds om zeven uur te Mechelen arriveerde was Joannes

Amatus Daems in het bezit van "de waerachtighe Reliquien vanden Heijlighen Christoforus
met de brieven van Approbatie" . Met instemming van de Kardinaal werd de relikwie samen met
de echtheidscertificaten overhandigd aan zijn oom Jacobus Daems.
Die schonk ze aan de Kolveniersgilde om ze onder te brengen in het voetstuk van de zilveren

Christoffel die in de gildenkamer op de schouwbalk stond te pronken. Het geschenk werd door de
gilde met de grootste dank aanvaard.

De Strickte Camer 3 besloot dat de relikwie plechtig zou worden ingehaald en getoond aan het

grote publiek.
Op 30 juni 1741 werd onder het luiden van de grootste klok en het spelen van de beiaard de

relikwie gebracht naar de Metropolitaanse Kerk.

Voorop liep de gildenknaap met de processiestok, behangen met het gildenzilver. Vier passen
achter hem twee zilveren toortsen, begeleid door Grenadiers 4, hun snaphanen5 op de arm. Vijf

passen achterwaarts volgden zeven speellieden met hun hobo's enjachthorens.

Vijf passen achterwaarts volgden de eerwaarde heer Gommarus Amandus Coop, Priester en

Kapelaan van de Sint-Rombouts kathedraal. Gekleed in zijn "•s^vo'o'^e^ e^de^ i^c

eye^/i^>c^ e^cte^ ^o'o^ , droeg hij de H. Relikwie in een ^e^ ft^^'e^jc^e^

^e^^c^e^ ^e^^ctoe^k . Hii was omringd door zes witte toortsen gedragen door de oudste

Confrères, gekleed in hun zwarten tabbaard.

Drie passen achterwaarts werd het zilveren beeld van den H. Christophorus, gedragen door de

jongste Confrère, gekleed met zijn tabbaard en met ongedekt hoofd. Vier passen achterwaarts is
gevolgd de Coninck dragende de zilveren goud vergulde Breuk. Rechts naast hem liep de Graaf
van Bergijck, Overhoofdman van de gilde, links van hem liep de Graaf van Heijlissem; en de heer
De Merbois " Raedt-Pensionaris 6" van de Stad en de Provincie van Mechelen, beide

Over-Dekens.

Achter hen liepen gekleed in hun tabbaard en met ongedekt hoofd, de Onderhoofdman met de
officieren en alle Confrères van de Kolveniersgilde. Langs de grote trappen van de Sint-Rombouts
kathedraal marcheerde men tot aan de kapel van de Kolveniersgilde. Daar werd onder grote

belangstelling de relikwie geplaatst in de voet van het zilveren Sint-Christoffelbeeld, waarna het

door de heer Coop op het gildenaltaar werd gezet.
Kanunnik Major, Proost van de Kolveniersgilde, geassisteerd door twee andere priesters,

celebreerde een gezongen solemnele mis, begeleid door een koor en instrumentalisten. Op het

einde van de mis, toen kanunnik Major zijn zegen uitsprak over de Overhoofdman, Coninck,

Onderhoofdman, Over-Dekens, Dekens en alle Confrères van de Gilde, ontstond er een grote
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toeloop van het aanwezige volk, d'een d'ander voortstuwende, eenieder trachtend de eerste te zijn

om de H. Relikwie te eren en te kussen.

Onder het luiden van de grootste klok en het spelen van de Beiaard, is de gilde opnieuw naar haar

gildenkamer getrokken. Het Sint-Christoffelbeeld met de Relikwie in het voetstuk werd door de

eerwaarde heer Coop voor de schouw geplaatst, naast een grote, brandende wassen kaars. De twee

kaarsen van de zilveren toortsen werden, naar oude gewoonte, gezet op iedere hoek van de schouw.

Het geheel werd besloten met een prachtige maaltijd tot ieders ^^vpc^i^, Ce-t^^S^v^Te^ei^

Onder de Relikwie stonden de volgende jaarschriften. 7

EXAL TANTUR VER^ RELIQUI^: DIVI

CHRISTOPHORI MARTYRIS ECRECII.

WY VERKEREN HEDEN DE RELIQUIEN VAN DEN GLORIEUSEN CHRISTOPHORUS .

CHRISTOPHORUS BLOEYT VAN NIEUWS WE DROM IN GLORIE.

BIDT NU VOOR DESE STAD IN UW GLORIEUSE VERHEFFINGE ó SALIGEN CHRISTOPHORE.

De originele brieven van echtheid, zowel die van Rome als die geschreven door Kardinaal d9

Alsace werden in de archieven van de gilde bewaard in een "cofferken met ijzere bonden,

ende op welck doosken staet geschreven: hier inne zijn besloten de brieven van approbatie

van de H. Reliquien van den H. Christophorus, de welcke staen in den voet van het silvere

beidt van den voorschreven Heijlighen, ende door dese Gulde verheft den 30en, Julij 1741."

l M.S., Reglement Boeck der Caloveniers Gulde, E Kolveniers Sl,lsafe2

2 3,09 kg.

3 Raad van Bestuur

4 Keursoldaten der infanterie.

5 Musket, voorzien van een snaphaanslot. Een systeem dat bestond uit twee hamers. De ene met schroef bevatte

een stuk vuursteen, de andere deed dienst als aambeeld en werd vlak boven het zundgat geplaatst.

6 Stadsadvocaat, die het stadsmagistraat in alle juridische zaken terzijde staat.

7 De optelling der Romeinse cijfers in elke alinea geven als som het jaartal 1741.
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