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WOORDJE VAN DE VOORZITTER.

Beste Gildeleden, Schutters vrienden

Op het ogenblik dat dit tijdschrift verschijnt, zijn we allen in
blijde verwachting wat betreft de al of niet toegekende subsidies
vanwege het Ministerie van Cultuur.
Wij hebben er hard en ernstig aan gewerkt.
En we zijn resoluut voor de toekomst gegaan. Erop en hopelijk
erover ook!
Ik ga hier uiteraard ons beleid voor de toekomst niet uit de
doeken doen, maar zeker enkele punten aanhalen die absoluut
belangrijk zijn voor het verdere bestaan van onze schuttersgilden.
Vooreerst is het van belang dat wij weten vanwaar wij komen,
m.a.w. onze oorsprong, onze geschiedenis kennen. Veel te veel

schuttersgilden weten wel dat de gilde een vereniging is die
vroeger ook nog bestaan heeft, maar... zijn ze zich nog bewust

wat voor een culturele waarde die heeft? Zijn ze geïnteresseerd in
die waarde of komen ze alléén maar schieten? En liefst zoveel mogelijk en voor zoveel geld als het kan.
Ik heb trouwens nog nooit van een mzie in een gilde gehoord wanneer het over tradities en cultuur gaat.
Maar ik heb al zéér veel over mzies gehoord wanneer het over geld gaat. Wanneer gaat het over geld?
Inderdaad, wanneer het over schieten en schietwedstrijden gaat.
Hoeveel schuttersgilden, schutterijen en maatschappijen zijn al niet kapot gegaan aan die zinloze
discussie.

Durf eens rond te kijken in eigen streek. Vooreerst een mooie groep met schutters, nadien een discussie
met tot gevolg een kleinere groep met schutters om finaal nog met vijf man over te blijven. Hoe dikwijls

is dit al niet gebeurd?
En wat is dan het lot van de historische voorwerpen, de oude gildebreuken, het vaandel en andere zéér
waardevolle stukken?
In het beste geval geraakt het in een plaatselijk museum of gemeentehuis. Maar in de meeste gevallen
geraakt het bij een koper en de centen verdwijnen in de zak van de laatste "gildebroeder". Ik denk dat
iedereen zulke zaken kent. Is dat de bedoeling?
Nu, beste vrienden, het schieten is uiteraard één van de activiteiten van een schuttersgilde. Dat is nogal
evident. Er moet wat spanning inzitten of zoniet is het ook niet meer plezierig. Vandaar dat wedstrijden
worden ingericht. Vandaar dat er koningsschietingen worden gehouden. Wie wil er niet ééns koning van
zijn gilde worden? Of wie wil niet eens den "Urn" winnen?
Maar de aloude tradities moeten opnieuw hun rechten krijgen. Wij zijn historische schuttersgilden. Onze
maatschappijen en schutterijen zijn honderden jaren jong!
Denk daar eens aan. Denk daar ook eens aan wanneer er opnieuw een discussie is over geld, wanneer

daardoor uw gilde kapot gaat.

Wij hebben dat recht niet!
Wij hebben de dwingende plicht ons erfgoed te beschermen en te behouden.
Het is zo prachtig wanneer een gilde haar koningsschieting houdt met respect voor de aloude tradities.
Tradities die nog altijd gevolgd worden en daardoor onze historische schuttersgilden zo mooi, zo

speciaal, zo anders maken.

Het schieten wordt hierdoor niet gedegradeerd, maar omgeven door een sfeer van feest en plechtigheid.
Weet, beste vrienden, dat het vooral de tradities zijn die er voor hebben gezorgd dat de meeste huidige
gilden nog bestaan.
Het is pas na de oorlog dat men er op vele plaatsen schietclubs van gemaakt heeft.
En intussen zijn er jammer genoeg velen verdwenen. Daar is onze generatie schuldig aan.
Een volgende keer hebben we het over de diverse tradities die her en der nog worden toegepast.
Wilt ge nieuwe leden? Zorg dan ook voor iets méér dan alléén maar schieten.
Ge zult misschien ook een ander publiek aantrekken, maar het voortbestaan van uw gilde, waar ge
vandaag zo hard voor werkt, wel, die gilde zal verder blijven bloeien.
Wij hebben tijdens onze laatste Gildedag te Bmgge gezien hoe schoon het allemaal kan zijn. Dat warm
gevoel dat men krijgt wanneer men er ook bij is, zonder onderscheid, allemaal dezelfden en allemaal
evenveel waard.

Dat is toch de bedoeling !!
Paul Stoop
Voorzitter.

WOORDJE VAN DE REDACTIE
Het nieuwe jaar is alweer enkele maanden oud en de lente staat al voor de deur. Stilaan dus ook tijd om
de draad van de buitenschietmgen opnieuw op te nemen. Hopelijk rest er nog even tijd om het nieuwe
nummer van 'uw' tijdschrift dat zonet in de bus viel, eens door te nemen.

De redactie heeft er voor gezorgd dat u opnieuw een nummer in handen kreeg met interessante en
boeiende artikels en wees er maar van overtuigd: het is niet altijd een sinecure om een nummer vol te
schrijven. In het vorige nummer schreef pater Karel zijn 'afscheidsbrief) e'. Zijn drukke bezigheden
waren niet langer te combineren met de geestdrift waarmee hij heel in het bijzonder de redactie van dit
tijdschrift leidde, meer in het algemeen aanwezig was op elk gildefeest, viering, schuttersfeest,... Voor
ons, de redactie, is dit afscheid van pater Karel natuurlijk een belangrijke informatiebron die wegvalt.
Wij zijn hem zeer dankbaar voor de aangename samenwerking gedurende de enkele jaren dat het
tijdschrift al bestaat. Niets is natuurlijk zo definitief als een afscheid, want op de laatste
redactievergadering was hii aanwezig om ons toch nog met raad en daad bii te staan.
Ondertussen heeft het bestuur van de Federatie natuurlijk ook niet stilgezeten: een forse uitbreiding naar
West-Vlaanderen toe, een nieuwe subsidieaanvraag met bijhorend stappenplan, een geslaagde gildedag in
Bmgge, oprichting van regiobesturen, enz. .. Dat zal natuurlijk ook gevolgen hebben naar uw tijdschrift
toe. Zo circuleren er geruchten dat de frequentie van verschijnen zal opgedreven worden tot 4 nummers
per jaar. Het een en ander zal slechts mogelijk zijn via de inbreng van de verschillende aangesloten
verbonden en gilden. Als u wat interessants hebt over het gildewezen, over uw gilde of schutterij,...
aarzel niet en bezorg het aan de redactie of aan uw regiobestuur of regioafgevaardigde.

We wensen u alvast veel leesplezier met dit nieuwe nummer.
De redactie

VOOR HET EERST EEN NIEUWE PRESIDENT VAN
BELGISCHE NATIONALITEIT IN HET O.L.S.

De O.L. S.-Federatie heeft in opvolging van de op 9 februari 2005 overleden Frans Wolters een nieuwe
president.
Vorig jaar nam Jos Michels afscheid als burgemeester van Bocholt. De 63-jarige Kaulillenaar ging met
pensioen, zo nam hij zichzelf voor, "ze moeten mij niks meer vragen tot na mijn 65ste . Maar blijkbaar
kruipt het bloed waar het niet gaan kan, want op zaterdag l oktober 2005 werd Michels officieel beëdigd
als voorzitter van de O.L.S.-Federatie. Zo werd hij chef van zo ongeveer 9.500 schutters aan beide
kanten van de Maas.

Voor een O. L. S.-voorzitter is het schutterspalmares van Jos Michels niet meteen om van achterover te

vallen. Van zijn veertiende tot zijn twintigste was Michels nog wel actief in het trommelkorps van de
St.-Jorisgilde te Kaulille. Maar vanaf dan verdween zijn schutterscamère toch voor enige tijd in de
koelkast. "Ik was hele dagen weg voor KAJ. Ik werkte vervolgens in verschillende geledingen van de
Christelijke Arbeidersbeweging, ging ook in de politiek. Mijn leven was dus superdmk, ik was minder
in het dorp en mijn contacten met de schuttersgilde verwaterden. Al bleef ik er al die tijd wel lid van."

Tot in het jaar 1996 de schuttersgilde St.-Laurentius Bocholt "d'n Urn" geschoten had, en daarop ook
het Oud Limburgs Schuttersfeest mocht organiseren. Toen een jaar later die eer ook te beurt viel aan
St.-Joris Kaulille, werd de heer Michels voorzitter van beide organisatiecomités. Blijkbaar werd de heer
Jos Michels toen temg opgemerkt in het schuttersleven. Hij werd dan ook voorzitter van de stichting
SAS (= Stichting Steun aan het Schutterswezen), en later werd hij ook vice-voorzitter van de O.L.S.Federatie.

Op zaterdag l oktober 2005 verdween het voorvoegsel "vice", Jos Michels is voortaan de grote baas van
de O.L. S. -Federatie, baas ook van 9.500 schutters en schutsters bij 167 schuttersgilden in Nederlands- en
Belgisch-Limburg. Het is de eerste keer dat dit voorzitterschap naar een Belg gaat. Daardoor moest wel
een gentlemen agreement verbroken worden. Want

sinds 1948 was het een ongeschreven wet dat de
federatiepresident een Nederlands-Limburger was en
de vice-voorzitter een Belgisch-Limburger.
Jos Michels volgt de overleden Frans Wolters op, een
zeer opvallende figuur, onder meer door het

folklorekostuum dat hij tijdens plechtigheden droeg.
Jos Michels gaat zich ook zo een kostuum laten
maken, om het ook dragen, waarschijnlijk tegen het
volgende O.L.S.-feest. Niet om de heer Frans Wolters

te evenaren, als nieuwe president, want die mijnheer

lste toespraak van J. Michels als president

was toch niet te evenaren.

Aan vernieuwing denkt Jos Michels niet erg, want vernieuwen kan in traditionele verenigingen met een
uitgesproken traditioneel stramien niet. "We zijn wel bezig met een scholenproject, om de jongeren meer
bij het schuttersgebeuren te betrekken. Maar op dit ogenblik zijn de centen er nog niet om dat te
verwezenlijken. Waar, vind ik toch, ook werk van gemaakt zou moeten worden, is de samenhang tussen
de verschillende soorten schietverenigingen: schutters met buks, met handboog, klepschieten... Ik weet
dat het controversieel is, maar waarom zouden die niet
allemaal samen kunnen deelnemen aan schuttersfeesten?
Bijvoorbeeld, zoals nu reeds gebeurt tijdens het
Europees Koningsschieten, of bij het Belgisch
Overlegorgaan met het Belgisch Koningsschieten".

ï:, <J Op l oktober 2005 kreeg Jos Michels de
y , voorzittersketting om de hals. Een speciale ketting
»..

l trouwens, die in 1976 voor de eerste keer door Koning
Boudewijn gedragen werd, zo meldt de inscriptie aan de
achterzijde.
Overhandiging van de presidentshamer door secretaris Jac van der Vorst.

Bron: HBvL

WAT HET KUNSTBORD ONS VERTELT
Het schenken van een
sierbord is een oud gebruik
bij de schuttersgilden,
daarom verbaast het ons niet
dat voor de
feestgelegenheden een nieuw
bord door het gild van
Beselare werd ontworpen.

Als dominerende figuur in
het midden zien we
St.-Sebastiaan. Deze heilige
man - die zelf geen schutter
was - was zeer geliefd bij de
schutters, speciaal bij deze
met de handboog. We vinden
hem reeds als patroonheilige
te leper in 1302 en te

Kortrijk in 1423.
De mannen met de kmisboog
houden meer van St.-Joris.
St.-Sebastiaan was, na zijn

dood als martelaar, algauw
een onderwerp van discussie. In die tijd - we spreken van de jaren 300 - hield iedere stad eraan een
heilige binnen haar stadspoorten te hebben, want die speelde de rol van voorspreker in de hemel bij
ziekte, gevaar en ongelukken. Drie steden deden op hem beroep: Narbonne (Frankrijk), zijn vaders stad
waar hij geboren is, Milaan (Italië), de stad van zijn moeder, waar hij zijn opvoeding kreeg en tenslotte
Rome, waar hij de marteldood stierf.
Het jaar van zijn geboorte is onbekend. Er waren toen nog geen parochieregisters. Dat was trouwens
onmogelijk want het grote Romeinse Rijk werd bestuurd door de keizers Diocletianus en Maximianus,
die aartsvijanden waren van de volgelingen van de nieuwe leer van Jezus Christus. Sebastiaan, die
ondertussen verhuisd was naar Rome, was er in de kerkelijke offïciersschool een uitstekende leerling. Hij
was echter ook een diepgelovig christen, maar dat wisten de keizer en zijn omgeving niet. Integendeel,
de hogere legerleiding was zo tevreden over hun bekwame en intelligente rekruut, dat hij na zijn
opleiding benoemd werd tot hoofdman in het eerste legioen. Een grote eer! Maar Sebastiaan ijverde in 't
geniep om zijn christelijke overtuiging te kunnen doorgeven aan anderen. Korte tijd daarop verrichtte hij
onverklaarbare wonderen, zodat velen hem kwamen opzoeken. Doch niets blijft verborgen, en
Diocletianus ontbood zijn hoofdman en vroeg hem of het waar was dat hij de Romeinse goden vurig
bestreed. Toen Sebastiaan daarop met overtuiging "Ja" antwoordde, werd hij op slag gearresteerd, op de
markt tentoongesteld met een plakkaat om de hals, met daarop de woorden "Ik ben een christen". Dan
werd hij door de schutters van de keizerlijke wacht buiten de stad gebracht, aan een boom vastgebonden,
en... zo staat er in de kronieken:

'sij schoten soo veel pijlen op hem, dat sijn heyligh lichaem niet en scheen te sijn een lichaem van eenen
mensch: maer meer van eenen engel".

Sebastiaan werd voor dood achtergelaten. Maar zijn hart en zijn hoofd waren niet geraakt. Toen
's avonds Irene, een vrouwe, hem wilde losmaken en begraven, stelde zij vast dat hij nog leefde. Ze
bracht hem naar haar woning en verzorgde hem. Na zijn herstel bleef Sebastiaan hardnekkig zijn geloof
belijden en deed hij nog vele wonderen. Toen hij te weten kwam dat keizer Diocletianus op zekere dag
door de hoofdstraat zou wandelen, ging hij daar naar toe, begroette de hoge gezagdrager en zei: "Jezus
heeft mij opnieuw het leven geschonken".
De keizer was zo verbaasd dat hij in grote woede ontstak. Hij beval Sebastiaan te grijpen, naar de
renbaan van het paleis te brengen en hem zolang met stokken te slaan tot hij de geest zou geven.
Daarna werd de vreselijk verminkte dode in een mestput gegooid.
Dit was op 20 januari (nu zijn feestdag) 288. De nacht daarop verscheen hij aan de heilige vrouw
Lucina, en vroeg haar om zijn dood lichaam in de catacomben te begraven. Zo geschiedde ....
Het woord "schutter" is afgeleid van schutten, beschutten, wat betekent: beschermer, dus niet van
schieten. Denken maar aan het gezegde: "Veel hagen schutten veel wind" ( .. .beschutten tegen veel
wind).
Sebastiaan is ook de patroon tegen de pest, omdat die pest de mens onvoorzien treft als een afgeschoten
pijl.
Als we links naast St.-Sebastiaan kijken, vinden we een schild met vijf kruisen. Eén groot kruis met op
het einde van de armen een dwarsbalkje, daarom genoemd kmkkenkruis.
Maar tussen die vier
armen zijn er nog vier

kleinere kruisjes
geplaatst; deze
verwijzen naar de
vier versterkte
plaatsen vanwaar men

de kruistochten
organiseerde naar het
graf van Jezus. Deze

vijf kruisen samen
vormen een

wapenteken dat de
naam
"Jeruzalemkruis"

draagt en het symbool
wordt van het

koninkrijk
Jemzalem, dat later
het embleem

Bovenzijde van de
eikenwortel waamit de
stempel gesneden is

of kenteken zal worden van het Heilig Graf.
Het ontstaan van deze orde, tijdens de eerste kruistocht, wordt toegeschreven aan Godfried van Bouillon,
die verdienstelijke ridders beloonde door ze aan te stellen als bewakers van het Heilig Graf.
Zonder twijfel beschikten deze orde-leden, veelal ridders van adellijke afkomst, over groepen schutters
die een beschermende functie hadden. Later zullen de schuttersgilden deze hoge eer beschouwen als een
verworven recht en het JemzalemJmüs op vlag, wimpel en penning laten afdrukken. Het is verrassend
dat dit heraldisch teken overal, zowel in Vlaanderen als in de Kempen, gebruikt wordt.
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Stempelzijde handgesneden sculptuur, uit eikenwortel gesneden: herkomst en data onbekend.

De ridderorde van het Heilig Graf van Jemzalem bestaat nu nog, ook bij ons, onder de naam
Commanderij van België. Ze geeft een tijdschrift uit onder de titel "Deus Lo Vult" of in hedendaags
Frans "Dieu Le Veut", de hoofdletters van de eerste kruistocht.
Aan de rechterkant van St.-Sebastiaan zien we het wapenschild van de familie Van der Woestme, heren
van Beselare. Het is dit schild dat later het schild van Beselare zal worden. Het is op de derde dag van
mei dat Olivier I Van der Woestine van Filips de Goede de toelating en de keure bekomt om te Beselare
een schuttersgilde op te richten. Olivier I was de oudste zoon van Rogier en Elisabeth vander Gracht. Hij
was ridder-raadsheer aan het hof van Filips de Goede, hertog van Bourgondië.
Onderaan het bord kunnen we de datum 1428 lezen en weten we waarom de gilde in 2003 met grote
feestelijkheden het verwerven van deze keure vierde!

HET ONTSTAAN VAN DE SCHUTTERSGILDE
UIT BESELARE
De inrichtingskeure van de schuttersgilde dateert uit het jaar 1428. Reeds lang voordien waren er
bedreven schutters in Beselare. Een oude oorkonde
vermeldt dat er Beselaarse schutters streden onder Filips
VanArtevelde in de slag van Westrozebeke tenjare 1382
en dat de "schotter Hannekin Dhosthove van
Beselaire" er sneuvelde.

Het was de dorpsheer van Beselare, Olivier van der
Woestine, Rogiers zoon, die aan Filips de Goede, Hertog
van Bourgondië, een aanvraag deed om een gilde van
schutters te mogen oprichten in zijn heerlijkheid van
Beselare. Onze dorpsheer had immers een niet geringe
invloed bij het hof van Bourgondië: hij was er raadsheer
en vergezelde de graaf op zijn talrijke tochten en
legerfeiten. Filips de Goede willigde dit verzoek in. De
oorspronkelijke keure is tijdens de oorlog verloren gegaan, doch een overstelling ervan is voor het
nageslacht bewaard gebleven, hetgeen te danken is aan de voorzorg van Ferdinand Bayart die 58 jaar
hoofdman van de gilde was, alsmede van schepen Ivo Delfortrie, eigenaar van de stenen molen. Beide
heren, onder wiens invloed de gilde een schone bloei kende, lieten in het jaar 1861 de inrichtingskeure
opnemen in het wetenschappelijk en historisch archievenblad van leper en oud West-Vlaanderen. Hier
volgt een beknopte weergave van de vertaling van het document.

Inrichtingskeure van de St.-Sebastiaangilde 03.05.1428
^•iUpA,, ite^fUf, 'wi^t /ï<u^Uf04vtié, <f^aa^ wi^ ^a&^e^e^, VGM /l^o^i, PcUÜyiaa^ e^ kee^ ws^t êaüi^ e^
Medteie^t, m<Jze^ •heMJwxs^ dat wuwwffe. o^e •weilwwiütde. Qliwe^, wx^t <&e^ Woe^Uiw, Itee^ wn^ fïe^eia^&,

t, d!Ue o^iA- ootfwowti^. liee^t mte-e^e^et (ECU ut y^t hee^U^klteid wx^t
(fe^eüe^t, y^n, •IwJzwc^m' e^ ^ee^ 'Ifed^uje^i. ut iwt 4^ze/ wwt c^e kawilwo^, c^e Leüe^eM, 0^4. t& die^t&n... ^e^te^t.
<&& (fUe^iAte^t die. ff.e^eyÊe. ÖUuie^, 04^i Lewe^e^ iwe^t o^z- ieé.e^ 0^0 ^ei^e^t en le<fe^eite4^, item^te^ wi^ toe •Ut
y^i, aa^'w^a&Cf,. e?4^' fna^ o>p^iciite^ e^ i^i ^&^ ^eüe4^, ee^ ^cüutte^Cfilclle., cuwsAin, ewt tuoo^ctmcm, e^t we^ttuf,
wG^pe^zli^oef&e^, (i&weike. iw^i, wci^e^U^wAtiwf, in <^e<^0 e^ ^aa^. Lelie^te ww^e^ c^ca^e^... ^^ y^UeM,
(^lïw^le^i. yj^i- ws^t eed te. <S.oe*t ut. de. ^aaclUwime^t, de^, Jwlie. •oa^ 9e^pe^ o^uwl wx^ Qlteii^w.e-, y^ ^ulle^ï, ys.
M}<ti<f, fêoo^ 04iA, o^e&üi lAMï^uHe^ ^aa^ <^0 'plaaüe^ woa^ «^ ke^t y^UeM. i&ide^ e^ awwoe^&n, uMid^uoo^ ee^i,

^eï&eii^ke. ve^oextiwf,. 9e<êe^ ^ciiutte^ yxl f^eiio^uïe^i. y^ t& /te^t/e^, twee /fl^e^ e^ <«e^ do^i^t 'fU^le^t ut ^oec^e
•Ücvdt en Ü^iytwic^utuf,. ^ij, y^Ue^ï. cux^ ^ee^ G^üowlUwfWt o^u&e^üew^ y^i, iwiie^t y^, ïfOexi met de. imwlUwoff,
k444uwn ^cüieteM,, y^ ydUe^i iw&e^ wioal GÜ, 0^ •Iwwile^ wcyuÊt ycit wuoeteM. ve^tcnw^ ww^ fee <^e^eyAe
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^aiie wi^i Oepe^ o^ QhelwAW., WOG^ eilz y^ WSG^I, e*t w)o^wia>^t ^al iateM QM ^eyAtwiwi.
9w)Ue^ eeM, wu^ iw^ t&ko^t yxl ko4neM cux^ L<wewfewie^ute. ww^cit^te^i yxi itij, iw&e^ maai moeten •Iwtale^
ü^e <ifl^» «a^. /^e^ Uu^ie^', ^0^^420^ <^ ^e^ ^e/^ /s^<^ ws^t fUloa>wS,e^e^. ^boo^ o^l
(fWf^ue^t w^ oo^ilo^ ÖUwje^ wi^t <&e^ WoeAtüw &K. de. koo^ifwx^tf^e^ e4t de. yMe^iowteM, ws^i (^0 iuiwUïWiyf^Me,
e^ï wM^Ucf, te. latent c^üete^t. <Je^ ^uje^tüf^Uf, wm, ciit aUe^ h&Uw^ wi^ o^e. ff^eüeifn^e<fiei
ïfe^dcmtÜ o^a. fiie ^e^^ïe c^e ^e^eéee^ ^ o^ (^t de^uie, <&a^ wx^t we^" €«ï^ ^e^ fye^exfewi yia^ di^i^wt
itie^Uiow&e^ui acüt e^ tuM^duf,.

Zoals men ziet was het eerste doel van de schuttersgilde krijgsmannen te oefenen ten dienste van de
leenheer, soldaten die in tijden van woelingen en oorlogen moesten ten strijde trekken. Eens in het
midden van de zestiende eeuw kreeg zij meer het karakter van nut en vermaak en werd er aan de
gaaipers geschoten. Haar eerste statuten waren zeer streng. Deze stonden in een mooi rijkversierd
gildeboek waarin ook de namen van de leden stonden.
Deze gilde kreeg een belangrijke rol te verhullen in het leven van Beselare en was eeuwenlang de
bijzonderste wereldlijke maatschappij in hulp en bijstand, in nood en gevaren. De gemeente op haar
beurt zorgde voor de uniformen, vrijstellingen van belasting aan de leden en toelating tot het geven van
de schietingen en feesten. Onder het oud regime waren onze dorpsheren en markiezen de voornaamste
beschenners der gilde die immers steeds wederkerig ten hunne diensten stond. Ten bewijze halen wij
hier enkele feiten aan, geput uit de registers van het markizaat.
Op 24 maart kwam het leger van prins De Ligne door de Oude leperstraat "gaende naar Meenen"; de
schutters in uniform te paard met trommels en vaandrig wachtten met de markies en zijn gevolg "syne
hoogheid prins de Ligne" op aan 't hof "de Cruysstraete" en geleidden de prins naar 't kasteel, waar
de hem verschuldigde eer bewezen werd en ze deden hem vervolgens uitgeleide aldoor de
Kortrijkdreve. De gemeente betaalde aan de gildekassier Miechiel Versteel 32 ponden voor
"buchpoudre en de wijn" die feestelijk verschoten en gedronken werd.

In maart 1734 gaven de schutters een groot feest met kleurrijke optochten en spelen ter gelegenheid van
het huwelijk van "den heere markies van deser prochie alhier arriveerde met mevrauwe syne
geselnede en de doende hun jubelijken entree". De kosten beliepen 35 ponden alleen aan buskruit
uitgedeeld aan de schutters en over de gepresenteerde wijn van "de wethereeren".

In april 1735 zaten zij wederom aan de feestdis, ditmaal "voor den eerstgebooren soone van
voorseiden heere markies ende om t'selve te vereeren". Dergelijke feestelijkheden gingen gepaard
met driedaagse toneelspelen door de gildebroeders.

Den 28 oogst mstte alhier een regiment van prins de Ligne, "dewelcke marchierde van Ypre naar
Cortryck". Gildebroeders verzorgden zieken en gekwetsten. Schutter Frans Gesquière voerde "met
waegen en twee peerden eene soldaet met vrouwe en twee cleene kinderenn sich sjiek bevondende
ende encable omme tevoet te connen gaen" naar Kortrijk. Filips van der Woestine, heer van Beselare
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kocht tenjare 1669 de herberg "?t hof van 't schaeck" die stond waar de voormalige herberg
"In Japan" heeft gestaan. De schutters mochten het als gildehuis inrichten. Het was toen vele jaren
bewoond door Ambrosius D'Hoorn, gilde gouverneur.

In 1759-'69 uit '"t Ontvanckbroeck van ?t Hof van Gheluwe en de parochie van Gheluwe
rekeningen betreffende Beselare": Pa*f& o Pievie Pci^wwsU, ma^te cüaA^die^ o^êütai^e. cu^x, ow^uïwfei ^ao^
4o^ étcü. de. t^awid ^cut cwec 4e4. dÊeu/x. cêoe^Ucywi 044. cwSei. /7«<K wo^ui.ecm^ ^eM.o^c, ^ao^ IG, co^ró^e c^ Ü..S&ltGAtie^
aoco^uAé. 'pd^ wjowtit êeiywMA. taMt ^zo^fc la cüa^eMte., Uu^dMoe. 'pcUlie. clcn^x, et a4i>tne^ détcuUe. fwo^ïta^tt & ,2. ^OWMW. ée

130.17.3 'powê, ('paA....). (citaat teruggevonden door André Hauspie)

In 1804 werd het goed aangeslagen als kasteelgoed en verkocht. Na Filips' dood begiftigde markgravin
Magdalena van Troisbèze de gilde met een kostbaar beeld van hun gevierde patroon Sint-Sebastiaan; dit
beeld kon nog in de beloken tijd, voor de plundering van onze kerk, gered worden. Het stond in 1914 ten
huize van Paul Degrijze waar het in de oorlog aan zijn einde kwam (hoewel sommigen beweren van
niet).

Voor de oorlog was er geen dergelijk beeld in Beselare, het was schoon van snede en levendig van
kleuren. Als eigendom van de schatters stond het ten huize van den heer P. Degrijze, eenen van de
"oppersten" en de oude lieden. Zij wisten ook nog te vertellen dat het nog in de kerke gestaan had,
hooge langs een zuil in de binnenbeuke, achterwaard aan al den mannenkant (was daar eertijds zijn
altaar geweest).
de

De gilde van Beselare dagtekende van de 15" eeuw, even voor den
oorlog bestond er ook nog een 16" eeuws gildeboek, ook bij den heer P.
Degrijze (een heel schoon opgesteld en rijkverbonden boekje met derin
de overstelling der inrichtingskeure en met herhaalde reeksen van leden).
't Oude zijden vaandel, einde zeventienhonderd, weleer afgetekend en in
afschets uitgetekend te Yper, lag wijders bewaard bij Heer J. Bayart, den
Burgemeester: 't -was uitermate krank van stoffe geworden, maar immers

gave gebleven en daaromtrent in zijn teekeningen en verwen. Dit alles
herinneren we, waarom? Om te laten gevoelen hoe een St.-

Sebastiaansbeeld daartussen in hvam als een echt güdegerief en meteen
ook een van onze schakels waarmee het verleden onzer eeuwenlang

bloeiende schutter s gilde den een of anderen keer dient volkskundig aaneengesmeed, nog zulke beelden
heb ik op andere dorpen gezien tijdens den oorlog, 't Ontgaat me nu welke, maar alleszins in de vecht en
de vluchtstreke; 'k vernam toen dat er het meest waren in 't verwoeste gebied, om nader te omstaken, in

't Ypersche. Daar die allemaal in den zelfden zin, en allemaal even zorgzaam zelfs kunstig gesneden
waren (gesneden hout) en allen schier eender geschilderd t.w. glimmende weg omtrent al in levende
verwen (vleeschkleur op 't lichaam, bruin op het boomhut, groen in de blaren), mogen \ve denken daar
een beeldstuk voor handen te hebben, welke naar een vaste oorschets gemaakt is, een pronkstukje uit de
volksbeeldhouwkunst, welke namelijk om zijn rijk en rilde en evenwichtig maaksel, om zijn schaarsheid
van oplooierij en niettemin breede volkomenheid van gemeenzamen indruk,
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verdient geschiedkundig te worden nader bekend, "'t Staat honderd voet boven zooveel nieuwere
heiligen".

Wie vrocht er dat uit, en leverde zo menig stuk van in 't Ypersche? Ook, toch ten minste, waar zijn er nog

die dergelijke beelden over?

Lodewijck De Wolf: De Biekorf 1922, Blz 31-32

Dit is het St.-Sebastiaansbeeld van Dadizele waarvan verondersteld wordt hetzelfde te zijn geweest als
dat van de Beselaarse schuttersgilde.
Twee halsketens met vogel en schild hoorden insgelijks aan de gilde. Zij
waren vervaardigd in uitgedreven zilver en bevatten twee rijen schakels.
Hun herkomst is niet meer bekend; wij mogen althans veronderstellen dat
de bijzondere gift die Maximiliaan schonk ter gelegenheid van zijn
aanstelling tot markies in 1705
één van de halsketens kan
geweest zijn.

Van markies Fran9ois van der
Woestine bekwam de gilde een
prachtig zijden vaandel. Halfrond
van vorm was het zeer goed

|R'l geschikt om in optochten ermee
te zwaaien en kunstgrepen uit te
voeren. Alhoewel niet meer

gebruikt, bleef het tot in 1914 bewaard. Het was nog gaaf in
zijn kleuren, versieringen en tekeningen, het lag zorgvol
bewaard ten huize van de hoofdman, de heer Jozef Bayart. De
gilde was eveneens een eigen blazoen of schild toegekend, een
voorstelling van het Sint-Sebastiaanskruis.
Eertijds, kregen de leden een driehoekig vaantje ten geschenke
in de trant van de bekende bedevaartvaantjes. Het tafereeltje op
het vaantje verbeeldde de marteldood van de heilige en droeg
het onderschrift: "Sancte Sebastiane ora pro nobis".

Keizer Jozef II schafte in 1786 de gilde af, doch na de
Brabantse Omwenteling verrees zij opnieuw om weer te
verdwijnen in de Franse tijd.
't Is oud-hoofdman Pieter Bayart die met een hulpgeld van de
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gemeente de gilde heeft heropgericht met nieuwe uniformen voor de leden. Sedertdien is zij
onafgebroken blijven bestaan, behalve onder de Eerste Wereldoorlog.

Tijdens de verleden eeuw en voor de oorlog kwam de gilde tot hoge bloei. Het lokaal was toen gevestigd
in " de sleerin" met de "gaaiperse" in de nevenliggende meers. Odiel Lameire was er laatst
lokaalhouder. De jaarlijkse kermis- en koningsschietmg brachten tal van vreemde schutters en er heerste
veel leute. Jonge snaken "schijverden" in de strijd rond de meers om voor een cent of een "sou" de
pijlen te rapen. Jeugdige deernen met gebloemde kloefkes aan en een kroontje op het hoofd zorgden voor
de versiering van de tent, voor "?t beschink".
Alois Detru, gildeknecht, speldde 't bloempje op aan de prijswinnaars. Die geen vogel geschoten had en
dus zonder bloempje het plein verliet, moest op de koop toe nog de Beselaarse schimpspreuke dragen:
"Hij gaat met de koebelle naar huis" of: "Hij is lek".

Als ze met het peloton maar één gaai geschoten
hadden, zegden ze: "Beter ne luis in de pot dan
geen vet" (spreuk van Charles Lysy).

.. .Toen kwam de oorlog..., die alles te Beselare

verdelgde en de bevolking op de vlucht joeg en
waarin de gilde heel haar eerbiedwaardig
patrimonium verloor (alhoewel sommigen

FANC-fE: 5EBA5T1ANTOÏÏA t>RO NOBiy

beweren van niet??). Na de oorlog, toen iedereen
nog vocht om een dak boven het hoofd, waren het Oscar Carrein, Theofïele Dumeze en Hector Noppe
die de hoofden bijeenstaken en zich inspanden om hun geliefde gilde herop te richten. In 1922 reeds
herplantte men de gaaipers, de eerste in heel
de frontstreek: de overgebleven pestel van
de stenen Molen diende als grondstaander,
de schietperse herrees bij het nieuw lokaal
"In de vrede" tot 1969, waar nu Daniël
Forrez woont in de Dadizelestraat. De
Beselarenaren, van oude tijden liefhebbers
van het schieten met de handboog, waren
weer in hun schik.
Aan de notelaar werd met een dikke
ijzerdraad een arduinen dorpel gehangen
met als opschrift "De Maatschappij is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen" met een
getekende boog en pijlen. In 1924 huldigden zij hun nieuwe vlag, een prachtig zijden vaandel, met in het
midden de handgeschilderde afbeelding van St.-Sebastiaan. Het knap stukje schilderwerk was vanAchiel
Bouckenooghe.
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Heden ten dage gebruikt men nog altijd dezelfde vlag bij speciale gelegenheden. In hetzelfde jaar stierf
burgemeester J. Bayart, die meer dan 25 jaar het voorzitterschap had waargenomen. Marcel Cardoen
volgde hem op en de jaren vlogen voorbij.

Sint-Sebastiaansviering in de jaren twintig.
Telken jare trokArthur Vandenameele helemaal alleen, met tromgeroffel doorheen de parochie. Van aan
zijn woning "De Kruistraat" (het Voutje), trok hij bij het ochtendkrieken doorheen de Zonnebekestraat
tot beneden in de Wervikstraat en zo temg. Met deze aankondiging wisten de "Beselaarnaren" dat het
de dag van St.-Sebastiaan was en alle leden zich konden opschikken voor het feest.

Zware storm februari 1953.
In 1953 sloeg het noodlot toe, een hevige storm trok in de nacht van l febmari doorheen het Vlaamse
land. Ook ons dorp bleef er niet van gespaard, tal van huizen leden zware schade en de schuttersgilde
kreeg rake klappen.
De houten staander die al heel wat weer en wind had meegemaakt, was niet meer sterk genoeg om de
zuidwestenwind te trotseren. Hij begaf onder aan de "gaaipers" en kantelde. Lang uitgestrekt viel zij in
de weide, "de boom en sprang" waren gaaf gebleven. Dit was financieel een zware klap voor de
St.-Sebastiaansgilde. Al vlug werd er een oplossing gezocht en door het toedoen van Charles Bayart kon
de schuttersgilde over een betonnen elektriciteitspaal beschikken. Deze werd door Evarist Boudry met
"peerd en karre" afgehaald te Menen en zo naar het lokaal "De Vrede" meegebracht. Daar werd het
smeedwerk door Charles Lysy, lid van de gilde, en diens zoon Jozef, vakkundig aan de "stake"
vastgemaakt.

De nieuwe staander werd met twee lichtere "staken" en een katrolsysteem in het gat gelicht, om dan de
"boom" die nog gave gebleven was temg op zijn plaats te monteren. Het was Julien Collez die dit alles
bekostigde zodat de gilde niet met een financiële kater zat.
Door de zorgen van de burgemeester A. Defever en van de gemeentesecretaris Paul Masschelein viel de
maatschappij de eer te beurt de titel "Koninklijke" te mogen dragen. We schrijven 1954. Meteen werd
Oscar Carrein vereerd met de gouden medaille in de orde van Leopold II om zijn 35-jarige functie als
schrijver der gilde, omdat hij dat met ware toewijding en stiptheid vervulde. Ook vierde hij zijn jubileum
van 50 jaar schutter in de gilde. Geboren in 1883 hanteerde Oscar op 15-jarige leeftijd de handboog.
Oscar is altijd een hartstochtelijke en bedreven schutter geweest en het mag wel als enig feit in het
eeuwenoude bestaan der gilde vermeld worden dat hij op de dag van zijn jubileum reeds bij het derde
schot de "oppergaai" neerhaalde. Hector Noppe vierde eveneens zijn jubileum van 50 jaar schutter.
Hector is tevens dertig jaar lokaalhouder geweest en zorgvolle bewaarder van de gildebezittingen.

Een nieuwe start voor de schuttersgilde: 1970.
Voor de zoveelste keer moest de oudste gilde van het dorp plaats mimen met haar "schietperse", het
lokaal "De Vrede" werd gesloten. Na overleg met de familie Bayart werd de wip geplaatst in de weide
achter café "Het Paradijs" op de grond van Mr. Antoon Defever-Bayart, gelegen in de Nieuwstraat 30.
In de "smisse" van Jozef Lysy werd er een nieuwe wip aangemaakt. Jozef, wiens vader ook schutter
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was, smeedde het mooiste "spel" van de streek, je kon "elke gaai met elkaar verbinden" zei men in
schutterstaal. De wip was een metalen constructie die scharnierde in het midden en voorzien was van
twee staalkabels, die bij hevige storm de wip moesten staande houden. Kostprijs van "de perse": dertienduizend tweehonderd tweeënveertig franken. (Faktuur 17.03.1970). De wip werd geschonken door de
heer Jozef Bayart, erevoorzitter van de St.-Sebastiaansgilde. Hetzelfde jaar schoot ondervoorzitter Jozef
Vanbelle zich tot koning en was tevens vijftig jaar schutter.

Uittreksel toespraak hulde nieuwe wip 24 mei 1970.
Zondag 24 mei: een hoogdag voor de Beselaarse schuttersgilde.

Al wie enigszins met de Beselaarse schuttersgilde iets te maken heeft, leeft sedert enkele
weken in hoogspanning. Maar voor deze bloeiende schuttersgilde waarvan de gewezen burgemeester
Jozef Bayart, Oscar Carrein, Theofiel Dumez, Rector Noppe en Paul Vanbelle de vroegere voormannen
waren, hebben heel wat voeten in de aarde gehad om een puik programma in elkaar te schieten ter
gelegenheid van de huldiging van de nieuwe "gaaiperse". De thans vijfhonderd en tweeënveertig jaar
oude gilde ziet nu haar gaaipers overgebracht worden van haar oude standplaats "De Vrede" naar de
Nieuwstraat dertig in de weide van Dokter Defever achter de herberg "'t Paradijs", op grond van Mr.
Antoon Defever-Bayart. Deze prachtige, kostbare, nieuwe gaaipers is een prachtige en tevens milde gift
van de achtbare heer Jos Bayart-Westerlinck, de huidige erevoorzitter van één der oudste
handboogschuttersgilden van het land. Hij is tevens opvolger van vader en grootvader. De voorname
familie Bayart, waarop Beselare terecht trots kan zijn, aanzag het steeds als een plicht de schuttersgilde
te beschermen en in stand te houden. De naam Bayart vinden we immers reeds temg rond de jaren
achttienhonderd. Was het niet zo dat de heer Ferdinand Bayart achtenvijftig jaar hoofdman der gilde was
en door zijn toedoen de inrichtmgskeure werd opgenomen in het wetenschappelijk en historisch
archievenblad van leper en oud West-Vlaanderen? Maar laten we de enkele tips uit het verleden varen en
tot de realiteit terugkeren. Is de prachtige gaaipers een gift van de familie Bayart, dan is zij toch een
meesterwerk van een parel van ambachtskunst van Beselaamaar Jozef Lysy. Eveneens werd er naast de
wip een nieuwe verbruikerstent opgericht. Deze kwam tot stand in samenwerking met leden, liefhebbersschutters die er heel wat vrije uurtjes aan spendeerden. Beselare heeft dus een heel mooie "gaaipers
inhuldiging" in het verschiet, welke gepaard gaat met een grootse teljorenschieting, teljoren speciaal
voor deze gelegenheid vervaardigd uit wit porselein, versierd met de tekening van het gewezen kasteel
der markgraven van Beselare, die de plaatselijke gilde gedurende de vier laatste eeuwen in stand wist te
houden; daarbij hebben de kunstborden een prachtige boordversiering en emblemen van de gilde. De
motieven zijn herkomstig uit de plaatselijke archieven welke bewaard blijven te Bmgge. Enkele
zakelijke gegevens: mits inleg van honderdvijftig franken, ook niet-leden, iedereen is in de gelegenheid
gesteld aan de prijsschieting deel te nemen en krijgt aldus de kans één der vele kunstborden als prijs te
behalen.

(wordt vervolgd)
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DE FEDERATIE EN DE TOEKOMST

Het jaar 2006 is het laatste jaar van onze eerste periode gedurende welke wij subsidies kregen van het
Ministerie van Cultuur.
Dankzij de erkenning als organisatie voor volkscultuur en de financiële steun hieraan verbonden, hebben
we heel wat werk kunnen afleveren.

Uiteraard is ook de inzet en het doorzettingsvermogen van de oprichters van enorm belang geweest om
te komen waar we nu zijn. Zonder hen was er gewoon niets gebeurd.

Het succes dat onze organisatie momenteel kent, bewijst dat er een grote behoefte is aan dit
overkoepelend orgaan.

Onze Federatie steunt en helpt bij nieuwe wetgevingen die ons aanbelangen. Zij zijn de spreekbuis naar
de overheid.
Onze Federatie werkt vooral om de tradities in ere te herstellen. De oude geplogenheden te promoten die
bij gilde-activiteiten horen.
Wij weten allemaal dat de jongere generatie moet aantreden.
Het is bijzonder verheugend om vast te stellen dat heel wat schuttersgilden bijzonder geïnteresseerd zijn
om hieraan mee te werken.

Onze Federatie is nu vertegenwoordigd in gans Vlaanderen en dit schept organisatorische problemen.
Het is inderdaad niet meer doenbaar dat mensen bijna 500 km moeten afleggen om een maandelijkse
vergadering bij te wonen.
Ook moet de werking overzichtelijk blijven en daarom heeft de Federatie beslist om regio's op te
richten.

Dit betekent dat de raad van bestuur zich splitst en een regio heeft in West-Vlaanderen, één voor Brabant
en voor Antwerpen samen en ten slotte één voor Limburg.
Daardoor zullen de verplaatsingen veel korter zijn en zal men ook veel beter de plaatselijke behoeften
kunnen bespreken en er iets aan doen. Uiteraard bemoeit de Federatie zich niet met de plaatselijke gilden
en hun verbond.

Dit alles kadert in een stappenplan of een beleidsnota opgesteld door de raad van bestuur. Dit beleidsplan
loopt als een rode draad door onze werking gedurende de volgende vijf jaren. Wij zullen er regelmatig in
dit tijdschrift op terugkomen.
Op basis van deze beleidsnota zullen we ook eventueel meer of minder subsidies ontvangen.
Indien dit alles zich kan realiseren, zullen we een heus kantoor hebben waar
men tijdens de diensturen beroep zal kunnen doen op onze medewerker(s).
Zoals men kan merken hebben we inderdaad grootse plannen.
Plannen die er voor moeten zorgen dat onze schuttersgilden opnieuw de
plaats krijgen waar ze recht op hebben.

Paul Stoop
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DE ONTWIKKELING VAN HET VUURWAPEN
Het menselijk wezen heeft zich altijd willen verdedigen met eigengemaakte handwapens. Dit waren
messen, handbogen, slingers, speren en werptuigen, denk maar aan de goedendag van in 1302 bij de
Guldensporenslag.
Deze wapens waren in de eerste plaats gemaakt om
te voorzien in de noodwendige behoeften van
voedsel. Rivaliserende groepen gebruikten deze ook
als zelfverdedigingsmiddel.
In de loop der eeuwen heeft het wapen een evolutie
doorgemaakt en heeft het zich ontwikkeld tot wat het
nu geworden is. Tot halverwege de Middeleeuwen
waren de wapentuigen enkel handbediende
voorwerpen.

De eerste aangedreven projectielen zijn afkomstig uit het oude China. Men heeft in de 15 eeuw in het
Westen een zeer oud document ontdekt, afkomstig uit het China van de jaren 1040, waarin er gesproken
werd over een product dat buskruit voorstelde, en dat kon dienen om vuurwerk (Chinees vuurwerk) te
vervaardigen. Sommige wetenschappers beweren dat in de jaren 1271-1292 het kruit vanuit China
meegebracht werd door de handelsreiziger en koopman Marco
Polo, tijdens zijn reizen door China en Europa. Anderen
beweren dat het buskruit ontdekt en gemaakt zou zijn in
Europa, waarin namen als Roger Bacon, een franciscaanse

monnik, en Berthold Schwarz, eveneens een monnik uit
Freiburg, genoemd worden. Het zwartkruit zou genoemd zijn
naar deze laatste: het Schwarzpulver of zwartkmit.
de

Toen in de 14 eeuw iemand ontdekte dat met dit kruit niet
alleen vuurwerk kon gemaakt worden, maar dat er ook zware
projectielen mee konden weggeschoten worden, was het
vuurwapen ontdekt en in ontwikkeling. De handkanonnen
kwamen als paddestoelen op de verdedigingsmarkten. Het
waren korte ijzeren buizen aan één kant dichtgemaakt en aan
een houten paal verbonden, die de kolf voorstelde. Hoewel de
ontwikkeling niet heeft stilgestaan, zijn de eigenlijke
grondbeginselen niet veranderd. De ijzeren buis die aan één
kant dichtgemaakt was, werd later voorzien van een klein
gaatje.

(ü)
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Het buskruit alsook het projectiel (een stenen,
loden of ijzeren bal) dat moest wegvliegen, werd
langs de open zijde naar achter in de buis gebracht. Daarna werd het kruit langs het aangebrachte gaatje
met gloeiende houtspaanders ontstoken, wat later door een lont vervangen werd. De gasontwikkeling bij
ontbranding van het aangebrachte kruit deed het projectiel de buis met hoge snelheid verlaten, langs
waar het ook was aangebracht.
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Door de snelheid die verkregen was bij het verlaten van de buis, kon het projectiel een heel eind
weggeschoten worden. Soms waren er problemen voor het schieten omdat de ontsteking met open vuur
aangebracht werd, denk maar aan de weersgesteldheid. Daarom werd er bij regen niet geschoten. Bij
duisternis kon de gloeiende punt of lont
de positie van de schutter verraden. Om
dit te voorkomen werd gezocht naar een
beter systeem. Dit werd ook gevonden
in het radslot. Dit is een metalen schijf
gecombineerd met een spiraalveer, met
een sleutel opgewonden en daarna
vastgezet. Bij het afvuren door het
overhalen van een aftrekker, draaide de
schijf onder spanning van de spiraalveer
met hoge snelheid tegen een vuursteen,
waardoor er een vonkenregen ontstond,

die daarna het kruit deed ontsteken.
Deze techniek wordt heden ten dage nog
gebruikt, denk maar aan de hedendaagse

Het radslot

aanstekers.

Omdat dit ontstekingsmechanisme in productie nogal duur uitviel, werd er gezocht naar eenvoudigere en
vooral goedkopere oplossingen. Men vond toen de vuursteenontsteking uit. Deze bestond uit een hamer,
ook wel haan genoemd, alwaar de vuursteen in de bek aangebracht en aan de zijkant van het wapen
geplaatst werd. Ook hier moest een veer, die de hamer naar achter opspande en vastzette, de nodige
vonken bij het gaatje aanbrengen.
Deze ontwikkeling heeft enkele honderden
jaren geduurd, waaruit verschillende
variaties ontstonden.
Pas in 1799 publiceerde een wetenschapper
(de Schotse Alexander Forsyth) een artikel
over een chemisch mengsel, fulminaat
genaamd, dat met een ferme tik tot
ontploffing gebracht kon worden. Hiermee
was de percussieontsteking ook ontdekt.
Het kuipje waarin het fülminaat werd
aangebracht was zeer klein. In 1820
ontwikkelde men ook een hoog explosieve
chemische samenstelling waarmee het
slaghoedje vervaardigd was.

Tot die tijd was de ijzeren buis nog altijd
Vuursteenslot gebruikt als loop. Ook moest het

aanbrengen van het kruit en de kogel steeds langs deze ijzeren buis (de loop) gedaan worden. Het
percussieslaghoedje werd van dan af achterop de kamer op een opzetstukje geplaatst. Het opzetstukje
werd het schoorsteentje ofpiston genoemd. Om de ontsteking tot stand te brengen werd hier wederom
het vorige systeem gehandhaafd, met enkele aanpassingen. De haan werd zijdelings aangebracht en
opgespannen en geblokkeerd met een krachtige veer. Om deze hamer temg te ontspannen moest men een
hefboom overhalen, waardoor de hamer krachtig op het slaghoedje sloeg en hierdoor een vonk
veroorzaakte, die insloeg in het aangebrachte gaatje alwaar het kruit ontplofte. Deze methode werd zeer
lange tijd toegepast op geweren, pistolen en later zelfs op 5- ofó-schots zwartkmitrevolvers.
Eind 18 , begin 19 eeuw werd de ontwikkeling van de te schieten projectielen (kogels) ingezet.
Eveneens werden toen de lopen van trekken voorzien, dit om de afstand te verbeteren en het doelwit met
een stabielere baan te bereiken. Ook werd het patroon van het vuurwapen tot een componentengeheel
gebracht. Het kruit, slaghoedje en het loden bolletje werden samen in een papieren en later in een
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messing huls gemonteerd, die samen een eenheid uitmaakten. Met deze ontwikkeling konden deze
patronen niet meer langs de loopmonding aangebracht worden. Daarom voorzag men achter de loop, ter
vervanging van het gaatje, een kamer. Dit was mogelijk als men de afgesloten loop aan het achtereinde
openmaakte en daar de kamer plaatste waar de huls in aangebracht kon worden. Deze kamer moest
echter wel goed afgesloten worden om enerzijds de gassen van de ontbranding niet verloren te laten
gaan, en anderzijds de sluiting goed degelijk te maken om geen gevaar voor openscheuren door spanning
te voorkomen.

Verschillende variaties waren nu mogelijk; zo werden de randvuurpatronen ontwikkeld.
Bij deze kogel is het ontstekingsmiddel, het slagsas, niet ondergebracht in een messing kuipje, maar is
ingegoten in de rand van de huls zelf. Dit wordt meestal gebmikt bij klein kaliber wapens. Enkele onder
u zullen nog een penvuurpatroon kennen. Dit was ook een patroon in ontwikkeling, net zoals de andere
patronen in een geheel samengebracht, maar met een uitsteking (pennetje) aan de achterzijde van dit
patroon.

Nog een belangrijke ontwikkeling was de samenstelling van een kruit, nitrokruit genaamd, dat een
chemische samenstelling was met een veel hogere kwaliteit van ontwikkeling van gassen. Dit kon
aangewend worden om naast het wegschieten van het patroon ook de kamer te doen openen en de huls
uit te werpen, wat de automatische geweren deed werken.
Tot hier een overzicht van de ontwikkeling van het vuurwapen, toch is deze ontwikkeling nog niet ten
einde. Denk maar aan een elektronische ontsteking, evenals hulsloze patronen.
In het begin van de ontwikkeling van het vuurwapen had men veel tijd nodig om het wapen schietklaar
te maken, het weer moest meezitten (geen wind of regen) en de doeltreffendheid was meer toeval dan
geluk. Heden ten dage is het vuurwapen zover ontwikkeld dat men een vuursnelheid van 600 patronen
per minuut met een zeer grote trefzekerheid kan aanwenden. De munitie kan men in enkele seconden
aanbrengen en vuurwapens kunnen in enkele seconden van schouderwapen naar vuistwapen en
omgekeerd omgevormd worden.

Tot slot, even een toelichting aangaande het verschil tussen een geweer en een karabijn. Een geweer is
een schouderwapen met een getrokken loop. Dit is een loop die aan de binnenzijde is voorzien van
trekken en velden, aangebracht om de kogel een roterende beweging te laten maken zodat de vlucht van
het projectiel zo stabiel mogelijk wordt. Deze trekken lopen spiraalvormig vanaf de kamer tot aan de
loopmonding. Naargelang deze spiraal langgerekt of kort is spreekt men over de spoed van het wapen of
de loop. Deze spoed is dan weer afhankelijk van het kaliber, de kogelsnelheid en het gewicht van de
kogel. De karabijn is een kort, lichtgewicht wapen met een looplengte tot 56 cm. In eerste instantie werd
de karabijn gebruikt als legerwapen. Dus het enige verschil met een geweer is de lengte van de loop.
Alle aspecten zijn gelijk zowel voor het geweer als voor de karabijn.
In onze gilden worden zowel wapens als karabijnen en buksen naast boog of kmisboog gebmikt. Deze
helpen wel een aloude traditie hoog houden; daarom worden de grote moderne technieken van heden niet
doorgedreven in onze schietsport.
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HET BOETEBOEK VAN DE HAACHTSE SINT-SEBASTIAANSGILDE
Naast haar stichtingsoorkonde of keure met schuttersreglement uit 1430, bezit de Sint-Sebastiaansgilde
van Haacht nog twee handschriften:
het gildeboek met notities over het gildeleven, aanstellingen, rekeningen en

ledenlijsten van 1743 tot 1955
het boeteboek
Dit laatste is een belangrijke bron voor wie zich interesseert aan de corporatistische lagere rechtspraak
tijdens het Ancien Régime in Brabant, maar bij het lezen ervan is een glimlach nooit ver weg dankzij het
hoog gehalte aan "petite histoire" en de vele tragikomische situaties waarin de Haachtse gildebroeders
verzeild geraakten en er dan ook nog een fikse boete aan overhielden.
Het boeteboek is gebonden in een perkamenten kaft en bevat 73 papieren folio's, waarvan er 48 gewijd
zijn aan de registratie van de boeten. De overige folio's bevatten 17"-eeuwse notities en rekeningen en
de

18 -eeuwse lijsten van overleden
gildebroeders. De oudste
boeteregistratie dateert uit 1645 en de
jongste uit 1914, wat dus betekent dat
het 269 jaar in gebruik bleef.
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Nochtans schonken niet alle
boetemeesters en dekens evenveel
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aandacht aan het verslag en registratie
van de boeten en zijn er ook heel wat
hiaten. Zo zijn er voor een periode
van 105 jaar helemaal geen notities en
77 jaar met onvolledige of
sporadische registraties. Van de 269
jaar blijven er toch nog 87 jaren over
met nauwkeurige informatie over het
wel en wee van de gildeleden.
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gesteund enerzijds op de
stichtingsoorkonde uit 1430 waarin
een aantal verplichtingen zijn
opgenomen, anderzijds op de eed die

wordt afgelegd bij de intrede en
waaraan de tekst werd opgenomen in

het gildeboek in 1768.
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Maar er is meer: in de keure wordt
uitdrukkelijk een, zij het beperkte,
rechterlijke macht toegekend aan de leiding van de gilde. Wanneer een gildebroeder te kort schoot in zijn
plichten, of zelfs wanneer hij een overtreding van gemeen recht beging, bezat de gilde het recht hem te
beboeten.
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Wanneer er een overtreding werd begaan, werd dit door de andere gildebroeders "overgebrocht"
(meegedeeld) aan de deken. Die kon de zaak onderzoeken of getuigen aanhoren, alvorens de ernst van
het vergrijp te beoordelen en de boete vast te stellen. Omwille van het delicate van de zaak, kon hij zich
laten bijstaan door twee beëdigden, nl. de boetemeesters. In het boeteboek werd dan een kort verslag
genoteerd over de aard van het vergrijp, de naam van de bekeurde, de opgelegde boete en de uitvoering
ervan.

De aanstelling van de deken en de "gezworenen" gebeurde op de dag van "den voghelscheut". Volgens
de stichtingsoorkonde vond de koningsschieting plaats op de zondag voor Ons-Heer-Hemelvaart, maar
uit het boeteboek en het gildeboek blijkt echter dat sinds de 17" eeuw de schieting plaatsvindt "op ons
Lieffs heeren hemelvaert dach l 642 wanneer de handboochgulde ordinaris hairen papegaeyschietdach
haudt". Op diezelfde dag "sal men dan raed hebben" en werden er twee beëdigden verkozen, die op hun
beurt de nieuwe deken aanduidden. Naast de hoofdman en de koning was dit de belangrijkste functie in
de gilde want hij kon, hetzij alleen, hetzij samen met de oudermannen, zijn medebroeders oordelen en
veroordelen, bekeuren of beboeten.

De plichten van de gildebroeders
In de oorkonde van 1430 zijn een ganse waslijst van plichten (19) opgenomen. Zo moest bij het
toetreden een half pond was worden betaald, waarvan kaarsen voor het O.-L.-Vrouwaltaar in de

Sint-Remigiuskerk van Haacht werden gemaakt. Bij zijn uittreden werd dit zelfs verdubbeld tot een pond
was. Bij zijn intreden moest elk lid ook binnen het jaar een handboog en zes pijlen aankopen en tegen de
eerstvolgende processie een uniforme kapmantel laten maken. Deelname aan de twee processies te
Haacht behoorde eveneens tot de plichten en niet-deelname kostte de overtreder 2 plakken Brabants
geld. Afwezigheid op de jaarlijkse schieting kostte l plak. De leden waren ook verplicht bij te dragen in
de kosten van het teerfeest en getrouwde leden moesten het dubbel betalen, want ook de echtgenotes
namen deel aan het teerfeest. Verder was er bepaald dat bij mzie of vechten tussen gildebroeders de
boete werd bepaald door de deken of de gezworenen en ongehoorzaamheid kon zelfs bestraft worden
met een bedevaart van maximum 40 mijlen, waarvan de bestemming door de oudermannen werd
bepaald. Op liegen, vloeken en winden laten (!) stond een boete van 3 groten Brabants geld.
Opmerkelijke plichten zijn nog het betalen van een paar handschoenen aan ieder lid door de bruidegom
in geval van huwelijk en het schenken van de kapmantel met boog en pijlen aan het O.-L.-Vrouwaltaar
bij overlijden.
Ook de eed bevat een aantal verplichtingen. De tekst van de eed werd opgenomen in 1768 in het
gildeboek. In feite gaat het om een aantal vragen dat aan een kandidaat-gildelid werd (en nog wordt)
gesteld.
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Manire vanden eet af te nemen
De eerste vrage is oft dat sij met haren lieberen wil komen
Ende dat sij moeten geven een ton goet bier ende een half pont was en de zes
banden
Ende oft dat sij haren eet presenteren om onderdanig te zijn aen den koninck
deken ende oudermans vervolgens de kaert ende het reglement
Ende dat sij s. sebastianus in hun leven niet en zullen verlaten
Ende datse de profijten van de gulde zullen soecken en de de schade behoeden

is het hun mogelijk
Ende dat de erfgenamen naer hunne doodt sollen offeren aan onse lieve
vrouwe hunnen boge als hij goet genoegh is ofte twintig stuyvers.

Overtredingen van het reglement
Vooreerst waren er overtredingen die te wijten waren aan wangedrag. Bleek dat de
gildebroeders niet altijd de voorbeeldigste lieden van het dorp waren:
niet ten offeren geweest
aen sijnen voeder eenen stoop bier te droegen ende dat tuijs droegen over het
misbrucken dat hij het bier heeft uijt gedroencken als den voeder sieck was
dat hij heeft bier ghedraghen op straet, daer mede beschonken densmedt

hij een ghelas bier heeft in Jan Langherichc ghesight heeft ghegoten
dat hij moetwilligh de ... met het bier daerin heeft rommetom gestooten

hij den stoel heeft onder zijn gat uijtgetrocken
de knaep te komanderen het geene hem niet toe en staet
met sijn smoor peijp op de guldekaemer gekoomen
zonder hoed in den dienst
de koster geen licht gebrand aen Sinte Sebastiaen in den dienst
buiten de processie gegaen in de herberg
Ook waren sommige gildebroeders wel eens ongehoorzaam:
refuus (weigering) naer den vogel te schieten
gewei/gert eenen stoop bier te draeghen aen sijnen comfreer
opstand tegen den acudant (adjudant)
Vloeken was ook een veel voorkomende overtreding:
te cuer ghesteït ende dat om reden dat hij biegodt heeft gheseijt in de guldecamere
voor ruste gemaekt te hebben en uytgegalmde blasphemie
voor god verscheyde mael te lasteren en voor den capeteyn tot vijfmael vastgegerepen
en den dienst gemanceert voor de afgestorve broeders
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Enkele malen wordt ook liegen vermeld, maar
erger was schandaal veroorzaken:

schandael gegeven ten huijse
van Peeter Wilms over gegeven

voor in den kelder zijn water te
maeken en schandael aen het

vrouwvolck dat in den
kelder was
voor vuile klap
De grootste waslijst van overtredingen
waarvoor boeten werden opgelegd waren
afwezigheden in de processie, in de mis van
St. Sebastiaensdagh, in de lijkdienst van een
overleden gildebroeder of niet opgedaghde op
vogelscheutdagh naer de wip te comen
schieten. Ook te laat komen in de mis of in de
mis verschijnen zonder hoed of jas werd
bestraft.
Misdaden van gemeen recht
Naast de overtredingen van het eigen
reglement, werden ook andere misdrijven van gemeen recht begaan, zoals verbaal geweld, beledigingen,
verwijten en mzie:

ten huijsse vanden meijer alle gildebroeders genomineert honsvotten (smeerlappen)
de guldebroeders gerecommandeert sijn gadt te kussen, maer niet geseijdt welk gadt, oft
•wanneer oock sulckx sal moeten geschieden

de guldebroeders gerecommandeert om sijnen aers te lecken, maer niet geseijt oft tselve
voor oft naer sijn gadt te kussen saude moeten geschieden
heeft gheiniuriert (beledigd) alsdat sij maer broeksacken en sijn ende bierbuijcken ende
anders in de ghulde niet en doen
in volle vergae deringhe van de gulde gesijdt als dat hij in deen handt waeter en in donder
vier (vuur) drooge (droeg) en dat hij voor een pient bier om te coopen was
heeft geseijt dat het een voddemansgulde is
Een drietal maal is er ook sprake van het toebrengen van materiële schade:
teghen den mast geslaghen
het brecken van een pijl met willens
voor een gelas te breken

Maar erger waren de slagen en/of verwondingen die werden toegebracht. Opmerkelijk is hier dat bij het
bepalen van de boete onderscheid werd gemaakt tussen "de gesloten en de ongesloten hand". De boete
voor slaan met de "gesloten hand" of vuistslag werd zwaarder beboet dan met de "ongesloten hand" of
een klap.

over den vuystslach voorden gevel (gelaat) van Cornelis Verbeeck voor de blauwe verve
(blauwe plek) aen Cornelis ooge
gevoechten in de bruijloft van ... dochter eenen vremden man gegeven 8 slaghen

een lap aen sijn hoofd gegeven
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mekanderen hebben aengeset en getasselt tot dat het bloedt is op sijn hem (hemd)
geloopen
voor den koninck te willen stampen
Erger was natuurlijk het gebruik van wapengeweld:
heeft sijn mes getrocken en de Peeter Bieman daer mede deur sijn vel steken om int vleesch
te geraken

op de kamer vanden meijer inde vergaderinghe vande guïdebroeders met eenen pickel
vande banck Peeter Van Michels rugge oft cop willen strijcken, oft smijten, maer werdt
van ander beledt
malcanderen vuytghedaeght ende zijn roer (pistool) ghehaelt ende ghespannen om teghen
Beelaerts te velde te comen (in tweekamp) om malcanderen om te brenghen soo dat er
groot gheweer (venveer) is geweest
met sijn raper (dolk) willen doorstecken
op de straet met eenen stock op sijn hooft heeft geslagen

Aard van de boeten
In de meeste gevallen werd een geldboete opgelegd, gaande tot 48 stuivers. Deze hoogste boete werd
opgelegd voor ... het stelen van twee tonnen bier! Er is echter geen vaste lijn te trekken in de opgelegde
geldboete, want zo werd een dolksteek in 1653 lager beboet dan het dreigen met een pistool in 1646.
Beledigingen werden streng aangepakt (16 stuivers), terwijl een robbertje vechten dan weer goedkoper
was (8 tot 12 stuivers). De meest voorgeschreven boete was 4 stuivers voor ongehoorzaamheid, slagen
en afwezigheden in de mis. Eenmaal werd er ook een dubbele boete vermeld: bij een gevecht werden de
twee gildebroeders gestraft, de uitlokker weliswaar zwaarder dan degene die in de tegenaanval was
gegaan.
de

Vanaf het midden van de 19" eeuw werden de boeten uitgedrukt in franken en noteerde men boeten van
20 centiemen tot 6 frank en 8 centiemen.
Een veelvoorkomende boete was ook het schenken van een half pond of een pond bijenwas aan het
O.-L.-Vrouwaltaar van Haacht, zoals ook moest gebeuren bij de in- ofuittrede van de gilde.
Een andere straf die voor sommige beledigingen, mzies, ongehoorzaamheid, slagen of verwondingen
werd bevolen was een bedevaart naar een Onze-Lieve-Vrouw-heiligdom, bv. naar Scherpenheuvel, naar

Hanswijk (Mechelen), naar Halle of naar de Vleminxkapel te Leuven. Hierbij werd dan nauwkeurig
vermeld welke handelingen de bedevaarder diende te verrichten, zoals: een kaars branden, te communie
en/ofte biechten gaan en hiervan bewijzen meebrengen (een belet (biljet) te brenghen van sijnen
biechtvaeder}.

Eenmaal werd de keuze gelaten tussen een tocht naar Scherpenheuvel of een boete van 17 gulden. Toen
in 1774 een gildebroeder iemand met een kandelaar had bewerkt, werden de grove middelen
bovengehaald: de dader moest én een afgelegen bedevaartsoord (Halle) bezoeken, én een niet onaardige
geldboete van 24 stuivers betalen, én een half pond bijenwas leveren. Bovendien moest de bedevaart
binnen een termijn van twee weken plaatsvinden met een getuigschrift dat hij inderdaad ter plaatse was
geweest.

Eenmaal is er een verwijzing naar de hoofdman in Bmssel om sijn pardon te crijgen. Tot slot was de
zwaarste straf de uitstoting uit de gilde, maar dit is slechts tweemaal vermeld (1903 en 1941).
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Besluit
Het lezen van het boeteboek, een niet eenvoudige klus wegens de diverse handschriften, toont niet altijd
de fraaiste kant van de Haachtse gilde, maar naast het 'petite histoire'- gehalte, laat de lectuur van het
"keurboeck" van de Sint-Sebastiaansgilde toe een aantal belangrijke besluiten te trekken over de
uitoefening van de lagere rechtspraak binnen deze broederschap en de sociale dimensie van dit
democratisch gebeuren.
Naast een rechtvaardige uitoefening van deze lagere rechtspraak, beschikte de gilde van bij het be{ f,m m
1430 over goed uitgebalanceerde structuren die voor een duidelijke scheiding van de machten zor^ ;de:
het voortbestaan en de leiding lag in handen van de
oudermannen, de lagere rechtspraak was
toevertrouwd aan een voor een korte periode

democratisch verkozen compromisfiguur, de deken
of boetemeester, en tot slot werd, zoals het past in
een broederschap die de beoefening van de
handboog nastreefde, een vorstelijke eretitel
toegekend aan de behendigste schutter van het
gezelschap, de koning.
Deze uitoefening van de lagere rechtspraak en de
perfecte scheiding van de machten droegen in grote mate bij tot het succes waarmee de "Gul" meer dan
zes eeuwen overbmgde.

Fran9ois Van Noten

Vrije bewerking van een studie van J. Vandesande, verschenen in HOGT, tijdschrift van de Haachtse Geschied- en Oudheidkundige Kring, nrs. 3 (november

2000), l (april 2001) en 2 (september 2001).
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4de GILDEDAG TE BRUGGE OP 25 SEPTEMBER 2005
Op zondag 25 september ging te Bmgge de 4"
gildedag van onze Federatie door. Wij waren die dag
al vroeg uit de veren, want de verplaatsing naar het
mooie Bmgge met een autocar neemt toch al vlug
een paar uur in beslag en wij werden er al vroeg
verwacht.

Toen we aan de rand van het centmm uit de autocar
stapten, was er al heel wat animo van de
aankomende gilden; in groepjes zag je de kleurrijke
gildeleden opstappen naar de kathedraal voor de

eucharistieviering. Zoals altijd had deze
eucharistieviering iets speciaals: een mooie kerk, al
die gildeleden in hun verscheidenheid van
klederdracht, de prachtige Gregoriaanse gezangen
van het zangkoor, het kwistig zwaaien met het
wierookvat,... kortom, geen doordeweekse
misviering.

r,

Na de gildemis
werd rondom
:&.

de kathedraal
de optocht
gevormd die
zich even later
in beweging
zette in de
richting van de
Grote Markt.
De talrijk aanwezige gildegroepen werden voorafgegaan door een

grote muziekvereniging van Bmgge. Dankzij de toeristische vennaardheid van Brugge, had de kleurrijke
optocht heel wat bekijks. Aangekomen op de Markt werden wij
verwelkomd door voorzitter Paul Stoop die de 4 gildedag officieel
opende. Na ontbinding van de stoet ging iedereen op zoek naar een
eetgelegenheid om de inwendige mens te versterken, terwijl de
koningen en keizers eerst nog vlug hun koningszilver naar het
Provinciaal Huis brachten, waar dit vanaf 14.30 uur stond
tentoongesteld voor het publiek.
Ook vanaf 14.30 uur vonden op het podium op de Markt de
verscheidene optredens plaats.
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De gilden van Haacht, Kampenhout,
Schaffen en Mechelen brachten
diverse oude en hedendaagse dansen,
de vendeliers van Dilbeek knappe
vendelzwaainummers en de

majoretten van Kinrooi zetten ook
hun "beste beentjes" voor. Het weer

was prachtig, er was daardoor heel
wat belangstelling van de vele
toeristen die deze attracties er gratis
bij kregen tijdens hun bezoek aan de
stad Bmgge. Ondertussen hadden de
gildeleden de gelegenheid om, met
tussenkomst van de Federatie, een en
ander te gaan bezoeken, te gaan varen

op de Reien, een rondrit te maken

A

met de koetsen, kortom voor elk wat

wils. Op de Burg verzorgde onze schietmeester Pierrot, samen
met enkele leden van Neder-over-Heembeek, een

mitiatieschieting op de liggende wip en de Bmgse SintJorisgilde gaf een demonstratie kmisboogschieten.
Met al die activiteiten was het veel te vlug 18.00 uur en
verzamelden nog opvallend veel gilden opnieuw op de Markt
voor de slottoespraak en werd aan elke deelnemende gilde een
hermnermgsschotel overhandigd. De gilden die een optreden
hadden gedaan, mochten bovendien nog een zilveren plaket
gaan afhalen in het Provinciehuis.
Een mooie gildedag liep op zijn eind, wellicht de mooiste die er
tot nu toe geweest was na Bokrijk, Mechelen en Diest, mede
dankzij de goede organisatie door de commissie "Gildedag" van
de Federatie en de medewerking van de plaatselijke SintJorisgilde. Wij kijken al vol belangstelling uit naar nummer vijf,
welke doorgaat in Maaseik (Limburg) op 24 september 2006.
Een dag om nu reeds te noteren in de
agenda's van alle schuttersleden.
De temgkeer verliep wat minder vlot dan
de heenreis. Het goede weer zorgde deels
mee voor het welslagen van deze 4~

gildedag, maar was tevens ook oorzaak
van de vele files met van de kust
weerkerende toeristen.

fvn
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12" NATIONAAL KONINGSSCHIETEN TE RODT OP 2 OKTOBER 2005
Rodt, een kleine deelgemeente van Sankt-Vith met goed
600 inwoners, was inrichter van de 12 Nationale
Koningsschieting.
De dag begon traditiegetrouw met een gildemis. Het veel te
kleine kerkje zat op een mum van tijd volgepropt met
diverse gildeleden. Buiten was er ook gelegenheid om de
mis te volgen op een groot scherm, maar gelet op de lage
temperaturen, hebben de meeste gildebroeders en -zusters
rechtsomkeer gemaakt en zijn ze de gezellige warmte van
een café gaan opzoeken. Na de eucharistieviering werd de
optocht gevormd en bergop ging het onder geringe
belangstelling naar een feesttent.
Die bevond zich aan de rand van het dorp. Daar
aangekomen stelden de gildeleden vast dat de
voorzitter van de inrichtende schutterij nog druk
doende was om de koningsvogel te bevestigen op
de schietboom. Hij had hem stevig vastgezet, zo
zal later blijken.
Aangezien het ondertussen middag was geworden,
hadden de frituur en de grill hun handen vol en
konden met moeite voldoen aan de gretige vraag
van hongerige gildeleden. Gevolg: een serieuze
file eer je een bakje friet kon bemachtigen. Drank
ging in de prachtige tent vlotter van de hand.
Na de middag, na een receptie voor de koningen
en genodigden - indrukwekkend genoeg dacht iedereen bij de genodigden te horen, want de Skihütte
stak bomvol - stapten de koningsparen in een kleine stoet op naar de schietstand. Veel betekende deze
stand niet: weggedrongen in een hoekje van het
terrein stond een houten paal van twee meter hoog
met daaraan de vogel bevestigd. Omwille van
milieuwetgeving moest er vlak geschoten worden.
Vanuit een veel te kleine tent werd er dan maar met
de luchtkarabijn naar de vogel geschoten. Het leek
eerder op een schietkraam van een of andere kermis.
Er werden vele schoten gelost, twee bevestigingen
waren tamelijk vlug doorgeschoten, maar de derde
bevestiging hield stand, zelfs tot de duisternis inviel.
Er was wat tumult en discussie onder de deelnemende
koningen, hoe langer het duurde, hoe meer zij het beu
werden. Uiteindelijk werd de vogel eraf gehaald, en
wederom temggeplaatst, met als gevolg dat de
koningen zelfs in staking gingen en niet meer wilden
verder schieten. Een aantal toeschouwers hebben dan uiteindelijk de vogel doen vallen door het gooien
van steentjes. Een triest einde van een Nationale Koningsschieting met als groot probleem: er was geen
Nationaal Koning.
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Dan maar vergaderen en uiteindelijk viel het verdict: er was een koning met baard, kniebroek en witte
kousen, die de bevestigingsstaaf geraakt had, toen zakte de vogel een goeie centimeter. Er werd
aangenomen dat die koning het fatale schot had gelost en ... Guido Schoonjans van Dilbeek werd
uitgeroepen tot Nationaal Koning 2005.
Uitgeroepen was veel gezegd, want die was
ondertussen al op de temgweg, richting Dilbeek. Met
enige moeite heeft men hem kunnen bereiken net voor
Verviers. Een halfuur later stond hij, verbouwereerd,
opnieuw in Rodt om gevierd te worden als Nationale
Koning. De viering op zich betekende niet veel meer.
Het was ondertussen al zo laat geworden dat de
meesten, met in hun achterhoofd de lange weg temg
naar huis, al vertrokken waren. Niettemin willen wij
Guido langs deze weg van harte feliciteren, voor
zowel zijn prestatie, zijn nieuwe titel, en zijn
bereidwilligheid om temg te keren naar Rodt.
Normaal worden er op een Nationale Koningsschietmg ook schietwedstrijden gehouden voor
verschillende schietdisciplines, maar uiteindelijk bleek dat, dankzij de schietmeester van de
Hoofdschuttersgilde van Brabant, enkel geschoten werd op een liggende wip. Hieraan namen
voornamelijk de gilden van Brabant, die aanwezig waren op dit feest, deel. Dit waren Dilbeek, Haacht,
Neder-over-Heembeek, Waanrode, Schaffen en Halen. Daarbuiten waagde Munsterbilzen zich ook aan
deze discipline.
Een lange dag was voorbij. Niemand was echt enthousiast over het verloop er^an. Buiten de verkoop van
eten en vooral drank, was de organisatie verre van goed te noemen.

Winnaars met de handboog op dit Nationaal Koningsschieten: Gewone handboog heren: Werdefroy
Robert uit Dilbeek - Gewone handboog dames: Beek Christiane uit Neder-over-Heembeek - Gewone
handboog jeugd: Vankerckhoven Kristofvan Dilbeek. Het ploegenklassement gewone boog werd
veroverd door Dilbeek. Katrolboog heren: Luyten Rene van Schaffen - Katrolboog dames: Verhaegen
Martha van Waanrode. Het ploegenklassement katrolboog werd gewonnen door Waanrode. Vizierboog
heren werd de winnaar Vanbergen Eddy van Halen - Vizierboog dames werd de winnares Timmermans
Liliane, eveneens uit Halen.
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VRIJWILLIGERS: Wet van 3 juli 2005 (B.S. 29-08-2005)
(

Inleiding
Vrijwilligerswerk wordt in de nieuwe wet gedefinieerd als: "elke
activiteit die onbezoldigd en onverplicht wordt verricht ten behoeve
van één of meerdere personen, van een groep of organisatie of van de
samenleving als geheel".
Het moet echter gaan om een activiteit "die wordt ingericht door een
organisatie die geen verband heeft met de familie of de privé-relaties

\

van diegene die de activiteit verricht" en "die niet door dezelfde
persoon en voor dezelfde organisatie wordt verricht in het kader van
een arbeidsovereenkomst, een dienstencontract of een statutaire
aanstelling".

Deze wet heeft betrekking op het vrijwilligerswerk in België, maar ook op het vrijwilligerswerk dat
daarbuiten wordt gedaan en wordt georganiseerd vanuit ons land (de vrijwilliger moet dan wel zijn

hoofdverblijfplaats in België hebben).
De wet bevat een viertal belangrijke punten:
De organisatienota;
De aansprakelijkheid en de verzekering;
De vergoeding;
• Vrijwilligerswerk voor mensen met een uitkering (zieken, gepensioneerden,...).

De organisatienota

Voordat de vrijwilliger kan starten, moet de organisatie
hem of haar een zogenaamde "organisatienota"
bezorgen. Dit document informeert de betrokkene over
de organisatie. De belangrijkste bepalingen zijn:
de sociale doelstelling en het juridisch statuut van de
organisatie: gaat het over een feitelijke organisatie,
de gegevens van één of meerdere
verantwoordelijken;
de vermelding van het verzekeringscontract die de
organisatie heeft afgesloten;
• of andere aan het vrijwilligerswerk verbonden
risico's worden gedekt (en indien wel, over welke
risico's het dan gaat);
de eventuele vergoedingen die worden betaald en,
als dit het geval is, wanneer;

als bij de uitoefening van het vrijwilligerswerk de
geheimhoudingsplicht van toepassing is, dan moet
dit expliciet worden vermeld.

De organisatie mag de vrijwilliger vragen een exemplaar van de organisatienota te ondertekenen voor
ontvangst. Bij de ondertekening wordt de datum vermeld.
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De aansprakelijkheid en de verzekering
De organisatie is zelf aansprakelijk voor de schade die de vrijwilliger aan derden veroorzaakt
bij het verrichten van vrijwilligerswerk, tenzij het om bedrog of zware schuld gaat.

In dat laatste geval blijft de vrijwilliger aansprakelijk. Voor wat de lichte schuld betreft, is hij enkel
verantwoordelijk als die bij hem eerder "gewoonlijk" dan "toevallig" voorkomt.
De organisatie sluit een verzekeringscontract tot dekking van risico's met betrekking tot
vrijwilligerswerk. Dat contract dekt tenminste:
De burgerlijke aansprakelijkheid, met uitzondering van de contractuele aansprakelijkheid,
van de organisatie.

De burgerlijke aansprakelijkheid, met uitzondering van de contractuele aansprakelijkheid
van de vrijwilligers voor de schade die toegebracht is aan de organisatie, aan de
begunstigde, aan andere vrijwilligers of aan derden tijdens de uitvoering van het
vrijwilligerswerk of op weg naar en van de activiteit.
Er bestaat de mogelijkheid dat deze dekking wordt uitgebreid.

De vergoedingen
Het uitgangspunt is dat vrijwilligerswerk op zich niet wordt vergoed. Indien je als vrijwilliger van een
vergoeding geniet, dan kan deze worden toegekend op de twee volgende wijzen:
Je rekent de gemaakte kosten door aan jouw vereniging. Dan toon je via facturen of
betalingsbewijzen aan welke kosten je hebt gemaakt. Hiervoor
geldt geen grens: de werkelijke kosten worden dan vergoed.
De vereniging kan jou ook een forfaitair bedrag geven. Deze
bedragen mogen de volgende grenzen, voor de periode tussen
l januari en 31 december 2006, niet overschrijden:
€ 27,92 per dag,
€ 1116,71 per jaar.
Vanaf l augustus 2006 zal bovendien een maximaal forfaitair bedrag per kwartaal van toepassing zijn.
Dit bedraagt €675,72.
Wanneer een vrijwilliger een hogere vergoeding zou ontvangen dan deze bedragen, dan moet hij aan de
fiscus het bewijs leveren van het feit dat het hier om kosten gaat die werden gemaakt voor de
organisatie. Dit kan door het tonen van facturen ofbetalingsbewijzen; wanneer dit niet gebeurt, dan zou
de fiscus deze ontvangen bedragen kunnen beschouwen als inkomsten.
Deze bedragen worden gekoppeld aan het indexcijfer van de consumptieprijzen.

Vrijwilligerswerk voor mensen met een uitkering (zieken, gepensioneerden...)
Om vrijwilligerswerk te doen, zijn werklozen en bruggepensioneerden niet meer verplicht te wachten
totdat zij toestemming krijgen; zij moeten dit enkel vooraf en schriftelijk melden
bij het gewestelijk werkloosheidsbureau van de Rijksdienst voor Werkloosheid.
De werkloze of bmggepensioneerde blijft niettemin beschikbaar voor de
arbeidsmarkt.
Mensen die arbeidsongeschikt zijn en een uitkering krijgen, mogen zich inzetten
als vrijwilligers voor zover de adviserende geneesheer vaststelt dat deze
activiteiten verenigbaar zijn met de algemene gezondheidstoestand van de betrokkene.
Ook mensen met een leefloon, een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden of een gewaarborgd
inkomen voor bejaarden kunnen vrijwilligerswerk doen en dit met behoud van hun uitkeringen.
De wet treedt in werking op l augustus 2006. De toepasselijkheid van het gewone arbeidsrecht treedt
echter in werking op l juli 2006.
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50-JARIGE SCHUTTERSVERSTANDHOUDING ZAND-

& LEEMSTREEK
De Schutters verstandhouding Zand- & Leemstreek werd opgericht
op zondag 29 januari 1956, in het toenmalige schutterslokaal van de
Koninklijke Schuttersgilde St.-Amor Munsterbilzen. Bij de
oprichting van de Schuttersverstandhouding Zand- & Leemstreek
waren volgende schuttersgilden betrokken: St.-Martinus
Munsterbilzen, St.-Joris Munsterbilzen, St.-Amor Munsterbilzen,
St.-Rochus Zutendaal, O.L.V. Zutendaal, St.-Joris Waltwilder, St.-

Mauritius Bilzen, St.-Martinus Martenslinde, St.-Stefanus Hoeselt,
St.-Niklaas Eigenbilzen, O.L.V. Pr. Eigenbilzen, St.-Rochus Gellik,
St.-Joris Lanaken, St.-Sebastiaan Lanaken.

Een aantal van deze schuttersgilden waren al voor 1956 actief met de schietsport. In 1948 werd er al aan
de schietstand van St.-Joris Lanaken een eerste groepsschieting georganiseerd. Er werd toentertijd niet
op de gekende klep geschoten, maar op houten blokjes, wel met de lichte karabijn van FN-fabriek. De
feitelijke aanloop tot de oprichting van de Schuttersverstandhouding Zand-Leemstreek heeft
plaatsgevonden in het jaar 1955, waar de eerste schietwedstrijd georganiseerd werd door de brandweer
van Bilzen. Deze schietwedstrijd is doorgegaan met 7 schuttersgilden in het Park van Haffmans in
Bilzen.

Over de gehele 50 jaar zijn in de Schuttersverstandhouding Zand-Leemstreek 35 schuttersgilden
aangesloten geweest. Momenteel bestaat deze groep uit 17 schuttersgilden. Het bestuur en de leden van
de Schuttersverstandhouding Zand- & Leemstreek hebben beslist om deze gebeurtenis niet ongemerkt
voorbij te laten gaan. Ze hebben daarbij de steun gekregen van de stad Bilzen.
In deze viering wordt zowel het culturele als het sportieve aspect van de schuttersgilden betrokken.
Deze viering zal doorgaan op vrijdag 19, zaterdag 20 en zondag 21 mei 2006, telkens in het centrum van
Bilzen.

Alhoewel het feestprogramma nog niet definitief is, zal het er in grote lijnen als volgt uitzien:
• Vrijdag 19 mei: plechtige opening van een tentoonstelling, die zal plaats hebben in de trouwzaal van
de stad Bilzen.
• Zaterdag 20 en zondag 21 mei: tentoonstelling en schietwedstrijd (als het vergunningstechnisch
mogelijk is) naar oud gebruik, in het Park van Haffmans, nu eigendom van de stad Bilzen.
• Zondag 21 mei: de grote dag van de feestelijkheden. Deze zal aanvangen met een schuttersmis,
opgedragen in de decanale kerk van Bilzen. Hierop aansluitend zal er een optocht gehouden worden, met
alle deelnemende gilden door het centrum van Bilzen naar de feesttent in het stadspark.
Op de tentoonstelling worden voorweten tentoongesteld die verband houden met het schutterswezen
van de bestaande en de niet-actieve (slapende) gilden die heden aangesloten of aangesloten geweest zijn.
Deze voorwerpen zijn o.a. oude geschriften, koningszilver, vaandels, vlaggen, etc.

Hopend dat de weergoden in dat weekend de schuttersgilden goed gezind zijn, zullen we trachten er een
mooi schuttersverbroederingsfeest van te maken.
Iedereen die schuttersbloed in zijn aderen heeft, is natuurlijk van harte welkom.
Jean Theunissen
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De gilde St.-Jozef mocht in 2005 haar 50-jarig bestaan vieren en
daarmee ook de titel "Koninklijke" aanvragen. De wederoprichting
van deze gilde gebeurde in de maand mei van het jaar 1955.We
spreken wel over een wederoprichting daar er een breuk bestaat
waarop onze gilde al in de 18" eeuw werd vernoemd.
Er werd een heel feestprogramma opgemaakt om er op 13 en 14
augustus 2005 een heuse viering van te maken die als volgt verliep.
's Zaterdags werd al in de vroege morgen present getekend door
onze leden om zeker te zijn dat alles in orde zou zijn om de gasten te
kunnen ontvangen.

Dmppelsgewijs kwamen dan de eerste gilden aan van zowel het

r^? - \^

Provinciaal als Genker Verbond om hun felicitaties aan onze gilde
over te brengen.

Op deze dag hadden we buiten de gewone vriendenwedstrijd ook
nog andere disciplines van het schieten georganiseerd, zodat zelfs mensen die niet over een
wapenvergunning beschikten toch eens de mogelijkheid hadden om kennis te maken met de schietsport.
Zo kon men onder andere op de liggende wip schieten met boog en pijl, blokjes schieten op de
10-meterstand, silhouetschieten en ook nog gaaischieten. Deze schietmgen gingen door met het
luchtgeweer. Voor de
uitbating van deze
standen gaat ook onze
dank uit naar de

Koninklijke Edele
Handboog van
Waterschei en George
Geyselaers van
Beverst.

De hele dag door kon
iedereen in "De
uitdaging" een
doorlopende
tentoonstelling
bewonderen over onze

gilde door de jaren
heen. Zo kon men de

Gildeboeken inkijken
met uitleg over wat er
elk j aar gebeurde,
voorzien van talrijke
foto's. Zowel de eerste

als de uniformen die we momenteel dragen, waren er te zien. Alle attributen die met onze gilde te maken
hebben, lagen op tafels uitgestald en dit allemaal omgeven met een collage van krantenknipsels uit
binnen- en buitenland.

Voor de allerkleinsten was er een sprmgkasteel voorzien en in de namiddag konden ze gemeten van het
optreden van een clown.
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Het gaaischieten werd temg ingevoerd na enkele
jaren van afwezigheid en kon doorgaan onder een
grote belangstelling. Dit was ook de eerste maal
dat we een gaai hadden die vervaardigd was uit
triplex en hierdoor werden er heel wat meer
kogeltjes verschoten dan voorzien. Uiteindelijk
was het iemand uit onze gilde die de gaai naar
beneden liet tuimelen en alzo de nieuwe
Gaaikoning werd. Deze eer viel te beurt aan
Castro Sven.

Tijdens de avond werd er nog gezellig bijeengezeten en wat aan nagelkloppen gedaan, maar
daarna was het weer tijd om alles temg op te
mimen. De feestelijkheden voor de volgende dag
speelden zich op een heel andere locatie af.
Het tweede gedeelte van onze viering werd niet
aan de schietstand gehouden. Ze begon met een
misviering in de H.-Hartkerk van Winterslag.
Onze gilde had zich voor de kerk aan beide zijden van de ingang als een erehaag opgesteld om de gasten
welkom te heten.
Bij het betreden van de kerk werden we venvelkomd door onze proost en door pater Karel die met deze

viering zijn laatste officiële

'^SF'""^ ^I^^^^^^^^^^^^^Ey^B celebratie deed als proost van het
Belgisch Overlegorgaan.

Tijdens de homilie werd de gilde in
het breed in de kijker gezet vanaf
het ontstaan tot heden en een
speciaal woord ging naar Machiels
Harry die nog als enige levende
stichter van de gilde nu al een
legende genoemd kan worden.
Na de misviering werd er een
optocht gehouden met alle
aanwezige gilden vanaf de kerk via
de Vennestraat naar "Ons Tehuis"
waar de receptie plaats vond, die op
haar beurt gevolgd werd door de
academische zitting waarin Valée Guido als spreker fungeerde.
De meest grappige verhalen uit het verleden werden naar boven gehaald, sommige daarvan waren al
vergeten, maar plots kwam op de gezichten dan weer het teken van herinnering naar voor. In deze
verhalen speelde Harry vaak de hoofdrol.
Als afsluiter van deze dag was het de beurt aan "De Stoopkes". Deze groep bracht een muzikaal, visueel
en humoristisch feestprogramma over het leven met en zonder drank, de typische kroegensfeer hing dan
ook steeds in de lucht.
Harry Machiels heeft iedereen naderhand nog bedankt, omdat we ervoor gezorgd hadden dat dit tot de
mooiste dagen van zijn leven behoorde.
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GENKER VERBOND ACTUEEL
Het Genker Verbond in het goud

Ter gelegenheid van de viering van 50 jaar Genker Verbond,
willen wij enkele markante feiten aanhalen van de afgelopen
50 jaar in de geschiedenis van het "Verbond der
Schuttersgilden Genk".
De drijvende kracht, stichter en initiatiefnemer bij de
oprichting van het "Verbond der Karabijnschutters der
Genker Mijnstreek" was Albert Martens van St.-Hubertus
Sledderlo, die dan ook op de stichtingsvergadering van 7
december 1955 de taak van schatbewaarder op zich nam.
Deze drijvende kracht werd in 1958 de eerste ondervoorzitter
van het Verbond. Enkele jaren later, in 1961, werd deze
fervente jager het slachtoffer van een dodelijk j achtonge val.
De 7 schuttersgilden die het nieuwe Verbond hebben opgericht, waren:
- St.-Hubertus Sledderlo
- St.-Hubertus Termien
- St.-Antonius Congo
- St.-Renardus Kamerlo
- St.-Jozef Oud-Winterslag
- St.-Dominicus Termien

- De Eendracht Gelieren
Vemieldenswaardig is de uitslag van de eerste wedstrijd, georganiseerd door St.-Hubertus Termien op 2

april 1956:
Winnaar werd St.-Dominicus Termien met 17 op de 30
2. St.-Hubertus Sledderlo met 9
3. St.-Antonius Congo met 7
4. St.-Renardus Kamerlo met 7

5. De Eendracht Gelieren met 7
6. St. - Jozef Oud-Winterslag met 5 punten
St.-Hubertus Termien, als organisator deed niet mee aan deze wedstrijd.
St.-Dominicus Termien won dit eerste kampioenschap met 67 op de 180 punten, en Arthur Lieben van
St.-Hubertus Termien werd de eerste individuele Genker Kampioen.
Wist U dat in 1957 een nieuwe gilde, "De Schuttersvrienden van HoevenzaveP de Genkse rangen kwam
vervoegen. Deze schuttersgilde liep echter over een dag ijs, want ze verdween even snel als ze gekomen
was, zelfs zonder aan het kampioenschap deelgenomen te hebben.
In 1962 werd de nieuwe gilde uit Winterslag, "St.-Barbara", opgenomen in het verbond.
Het is dan wachten tot 1984 eer het verbond weer een gilde rijker wordt met "St.-Martinus Genk". In
1991 werd deze gilde echter ontbonden. Al eerder, in 1970, werd het Genker Verbond een schuttersgilde
armer: St.-Hubertus Termien hield op te bestaan.
Na enkele jaren van deelname aan een intergewestelijk kampioenschap tussen Zonhoven en Genk werd
in 1984 het "Verbond Zonhoven" opgenomen in het Genker Verbond en telden wij vanaf dan 13
schuttersgilden.
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In 1990 zei St.-Hubertus Sledderlo zijn lidmaatschap op en in 1991 hing St.-Martinus Genk zijn geweren
aan de haak.

Van meer recente datum is de aansluiting van de "Edele Handboog Waterschei" als eerste handbooggilde
en de overgang van St.-Dominicus Termien naar het Verbond Zand- en Leemstreek.

De laatste jaren zijn ook de volgende schutterijen van het strijdtoneel verdwenen: St.-Barbara Heuven,
St.-Vincentius Voort-Zolder, St.-Barbara Kiewiet en St.-Hubertus Lille (Overpelt).
De eerste voorzitter van het Genker Verbond werd Jos Houben van De Eendracht Gelieren. Na 10 jaar
werd deze pionier opgevolgd door René Akkermans, die na 2 jaar al de scepter doorgaf aan Louis
Vanhoyland. Onder Louis Vanhoyland werden de vergaderingen van het Verbond soms tot in de vroege
ochtenduren gehouden tot grote ergernis van de dames van de bestuursleden. In 1973 werdAlders Leon
de nieuwe voorzitter. Na zijn ontslag in 1979 werd ikzelf voorzitter om in het jaar 2000, bij de
omvorming van het Verbond in een vzw, de voorzittershamer door te geven aan Hugo Steyls, de huidige
voorzitter.

Het werkpaard van het Genker Verbond was vanaf de beginperiode Harry Machiels, secretaris en later
ook penningmeester. De 43 artikels tellende standregels en schietreglementen die op 14 maart 1956
goedgekeurd werden, kwamen van zijn hand. Na 17 jaar trouwe dienst werd Harry in 1972 vervangen
door René Swijzen die 20 jaar lang het secretariaat van het Verbond zou waarnemen om in 1992
vervangen te worden door Gerard Lenaerts.

De functie van ondervoorzitter werd pas in het leven geroepen in 1958, waarbij de secretaris tevens
penningmeester werd. De eerste ondervoorzitter werdAlbert Martens, bij diens overlijden in 1962
opgevolgd door Robert Raison van St.-Renardus Camerlo. Na l jaar al werd JefBeutels van
St.-Barbara Winterslag de nieuwe ondervoorzitter. In 1970 werd hij opgevolgd door Jos Houben van

Eendracht Gelieren. Na 3 jaar, in 1973, werd Jos Houben ontheven uit zijn functie en verhangen
door Fons Martens van St.-Dominicus Termien, die deze functie zou blijven uitoefenen tot in het jaar
2000.
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In de loop van deze 50 jaar heeft het Genker Verbond verschillende schietwijzen gekend. Een teken dat
er steeds een dynamisch bestuur geweest is, dat streefde naar vernieuwing en drang om de competitie zo
aantrekkelijk mogelijk te maken.
Waar vanaf de beginperiode geschoten werd met 10 schutters per gilde, 3 kogels per schutter, schutter
per schutter om beurt van elke gilde, werd het kampioenschap in 1960 omgevormd tot een
puntensysteem in navolging van het voetbal. In 1961 werd hiervan afgestapt en in 1963 werden de
ploegen samengesteld met 8 schutters. Een 9 slotwedstrijd werd ingericht op de heidefeesten in
Gelieren. Vanaf 1964 werden de gilden verplicht om 2 schietbomen te bezitten: een voor de ploegen en
de andere boom voor de reserveploegen. Nadat er zich een schutter op de wedstrijd georganiseerd op het
Marktplein in Genk -door zijn hand schoot- gelukkig met geen zware gevolgen, werd de riem aan het
wapen verboden. In 1965 vierde het verbond zijn 10-jarig bestaan, de reserveploegen werden afgeschaft
en vervangen door B-ploegen. Een vaste jury onder het voorzitterschap van Ferdinand Croes zag het
levenslicht. In 1968 veranderde de schietwijze compleet: voortaan zou er geschoten worden met ploegen
van 6 schutters en 5 kogels per schutter. De 3 eerste schutters schoten op boom l en de 3 laatste aan
boom 2. Het gevolg was dat elke gilde meerdere ploegen kon inschrijven zodat het kampioenschap 1968
gestart werd met 17 ploegen. In 1969 vond de diopter algemene ingang en het verbond trad toe tot de pas
opgerichte Gemeentelijke Sportraad. In 1970 werden de kliknagels vervangen door schuifnagels. In 1973
werd de schietwijze nogmaals gewijzigd zodat er voortaan geschoten werd met 6 kogels, 3 kogels aan
elke boom. In 1975 werd er geschoten in 2
reeksen: in reeks A zijn de ploegen
samengesteld uit 10 schutters met 2x3
kogels en in reeks B uit 6 schutters. In 1977
werd de derde reeks, de reeks C, in het leven
geroepen, in reeks A werd geschoten met 2 x
5 kogels en in de beide andere reeksen met 2
x 3 kogels. In 1978 was er weer een
wijziging en werden de ploegen
samengesteld met 8 schutters. In 1980 werd
er op de 3 bomen geschoten met 2 kogels per
boom.

U ziet het: de wijzigingen volgden elkaar in
snel tempo op. Het strekt de bestuursleden
tot eer dat zij er steeds naar gestreefd hebben
het schieten zo interessant mogelijk te
maken.

Wij zouden niet compleet zijn indien wij de
organisatie van het Europese Schutterstreffen
in 1992 niet zouden vermelden. Dankzij de
samenwerking en inzet van al de gilden van
het Genker Verbond is deze organisatie
uitgegroeid tot het beste Europees
Schuttersfeest en werd Genk hierdoor op de
Europese schutterskaart gezet. Het Genker
Verbond heeft toen aangetoond dat met
samenhorigheid en inzet de zwaarste taken
kunnen aangepakt worden en problemen, zelfs op Europees niveau kunnen opgelost worden.
Dit waren de afgelopen 50 jaar.
Wat biedt ons de toekomst?
Dankzij de steun van de stad Genk, hebben wij de wet op de inrichting van de schietstanden overleefd.
Maar de kogelvanger is nog verre van volmaakt.
Experimenten zijn achterwege gebleven. Wij weten allen dat de zichtbaarheid in de kogelvanger nog
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dikwijls zorgen baart. Hier zal nog hard aan gedokterd moeten worden.
Wat onze leden betreft, wordt het hoe langer hoe moeilijker om onze mensen te motiveren om
verantwoordelijkheid te dragen. Niet-ingevulde bestuursfuncties, de vergrijzing en gebrek aan interesse
leiden ertoe dat het vele werk in de schuttersgilden slechts door enkele moedige vrijwilligers opgeknapt
wordt en steeds door dezelfden. Maar ook de overheid laat zich niet onbetuigd. Door het invoeren van
nieuwe wetten en decreten (denk maar aan de vzw, de erkenning van de schietstanden, de wapenwet,
enz.) wordt de administratieve papierwinkel als maar groter en ingewikkelder. De huidige secretarissen
hebben hun handen vol en moeten bovendien goed geschoold zijn om deze verplichtingen aan te kunnen.
Wij zijn straks meer bezig met administratie dan met de beoefening van onze hobby. Dit werkt
ontmoedigend en frustrerend.
Bij het omvormen van het Genker Verbond tot een vzw in mei 2000 heeft het toenmalig voltallige
hoofdbestuur ontslag genomen. Neem het van mij aan dat dit niet ondoordacht gebeurd is. De avonden
die wij samen met Fonske Martens aan dit thema gespendeerd hebben en het aantal flessen extra Smeets
die toen gesneuveld zijn, wil ik U liever niet vertellen. De bedoeling was dat er een nieuwe wind door
het Verbond zou waaien en er drastisch plaats zou gemaakt worden voor jeugdige nieuwe ideeën, nieuwe
impulsen. Wij willen dan ook het huidige bestuur feliciteren. Zij zijn er in de laatste jaren, weliswaar met
een kleine groep, toch in geslaagd om temg een hechte vriendenkring op te bouwen en temg de zo
noodzakelijke samenhorigheid in het Verbond op te bouwen. Getuige hieraan is de eensgezindheid bij
het recente incident met het Provinciaal Verbond waar het Genker Verbond, unaniem en krachtig, de
hebberigheid van de andere bonden temgwees en als blok zijn ontslag aanbood.
Niemand kan in de toekomst kijken, maar met de geest van verstandhouding en vriendschap die er heerst
in de gilden en tussen de gilden, ben ik ^
ervan overtuigd dat wij verder zullen " • f .?
kunnen werken aan de uitbouw van ons ^
/'
karabijnschieten. Een vereniging die haar
f#v'> _^^^,.-.
leden, naast de sport, ook de nodige

^.

^ T ^\ '', '" '*

kameraadschap biedt, kan niet anders dan
een gezellige groep zijn waar elke schutter
graag vertoeft omdat hij er de nodige
waardering vindt onder vrienden. Dan wordt
ook elke inspanning met inzet gebracht
omdat zij de gilden ten goede komt, omdat
de een het voor de andere over heeft. Een

dergelijke gilde kan de problemen die op
haar afkomen ook aan, omdat zij
gezamenlijk aangepakt worden en omdat
twistpunten onderling uitgepraat worden.
In die optiek ben ik ervan overtuigd dat
onze gilden een veilige en lange toekomst
tegemoet gaan. En als het met de gilden goed gaat, gaat het ook goed met het Verbond, want het
Verbond dat zijn onze gilden.

Stan Krolicki
Ere-voorzitter
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15deMARKETENTSTERTREFFEN 2005 SCHUTTERIJ DE HEEG
MAASTRICHT
13 november 2005: een feestelijke dag geweest!
Zeker voor de marketentsters van het Nederlandse gilde met de mooie Franse naam, "Garde des tireurs
du quartier vingt-huit", of in de gewone schuttersmond genoemd, Schutterij De Heeg uit Maastricht. Aan
deze schutterij was de eer te beurt gevallen dit gebeuren te mogen organiseren.
De "Stichting Marketentsters" bestond die dag vijftien jaar; men zou ze extra in de bloemetjes zetten en
dat heeft men ook daadwerkelijk gedaan. De gildemis
werd, als opening van deze feestelijke dag, gehouden
en gevierd in het mooie kerkje van de HH. Monulfus
en Gondulfus in De Heeg-wijk van Maastricht.
Middenin een groot winkelcentrum en omgeven door
hoge appartementsgebouwen, bood dit kerkje toch een
enige gelegenheid om mstig het grote feest te
beginnen. Voorganger in de viering was kapelaan
Martinus, een nog jonge, maar echt gedreven priester;
medecelebrant was pater Karel. Deze laatste was van
in den beginne proost van de Nederlandse
Marketentsters en zou, bij deze viering, afscheid van
hen nemen en tevens ook van de gehele Nederlandse
gilden- en schutterijwereld. Laat ons ook nog
vermelden dat de viering werd opgeluisterd door het prachtige zangkoor Vivas, een groep van jonge
zangers en instrumentalisten die de hele viering in een feestelijk kleedje zette.
Het welkomstwoord werd uitgesproken door pater Karel die meteen verwees naar de blijheid en jeugdige
frisheid uitstralende marketentsters en dit niettegenstaande hun 15-jarige ouderdom. Vijftien jaar op zich
wordt tegenwoordig niet zo geteld, maar een vereniging die 15 jaar als een hechte band bestaat, wordt
reeds ietwat als "een ouderwetse bedoening" aanzien, want vele verenigingen zijn dan dikwijls reeds
gesplitst of hebben reeds opgehouden te bestaan. Doch, is het woordje "ouderwets" wel altijd zo negatief
op te vatten, vroeg pater Karel zich af en toen hij meteen liet verstaan dat
het niet zo was, klaarden de gezichten van de gildenzusters weer op.
Ouderwets mag niet ipso facto pejoratief worden verstaan, want durven
teruggrijpen naar oude wetten, geplogenheden, waarden en principes,
getuigt soms van veel realiteitszin naar de toekomst toe. Wanneer de zaken
"verouderd zijn en muf', dan moet men beginnen op te passen, maar niet
ipso facto omdat ze uit de oude tijd voortgekomen zijn. Dat de Stichting der
Marketentsters thans zo bloeit in Nederland - helaas nog niet in België komt juist daardoor dat zij hebben durven vasthouden aan waarden en
geplogenheden die ze, vijftien jaar geleden, mede door inbreng van
Vlaamse marketentsters, als leidraad kregen voorgehouden. Dienstbaarheid
en hulpvaardig zijn waarden welke wij in de oudste beschavingspatronen
terugvinden. Dat kleine attenties tegenover elkaar meer samenhorigheid
teweeg brengen dan een mooi lokaal of dan de moderne stoel waarop gij
zit, is ook een vanzelfsprekendheid die niet meer moet bewezen worden.
"Kleine dingen kunnen veel wonderen doen"; zei 750 jaar geleden reeds de
Heilige Elisabeth van Hongarije. Wanneer de marketentsters internationaal
haar tot hun beschermheilige hebben genomen, was het juist omwille van
die trek in haar om, langs het kleine en eenvoudige om, toch wonderen te
doen. Tot haar dienstmeisjes en tot de op haar kasteel verblijvende
marketentsters zei ze dikwijls dat de strijd niet zozeer gewonnen werd door
de officieren, maar door de kleine attenties die zij, als marketentsters, hun officieren bezorgden: deze
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dingen geven de veldheer moed, aanmoediging en begeestermg om ten strijde te
trekken en dit is reeds de hefft van de overwinning! Tot de officieren en andere
krijgsheren die haar man als veldheer begeleidden, zei ze dikwijls dit: "Verwacht
niet alles van uw soldaten, maar zet ook jezelf in!" Dan verwees ze heel dikwijls
naar het zogenaamde evangelie van de talenten - dat tijdens de misviering ook
daadwerkelijk gelezen werd - en zei ze: "Breng in wat ge hebt, wees moedig en
geloof in uw taak".

"Geloven in uw taak" is iets wat de marketentster van heden ook moet doen en
moet blijven doen. Hoe weinig men wellicht tot de uiteindelijke bloei van een
gilde of een schutterij kan bijdragen, toch kan men door vele kleine attenties een
sfeer brengen in de gildekamer waardoor de gildebroeders en -zusters verwarmd
en opgewarmd worden voor de strijd om hun ploeg te doen zegevieren. Een
overwinning begint niet onder de schietboom, maar reeds bij het vertrek er
naartoe, want als men in het lokaal zich niet tot één vaste groep heeft weten te

verzamelen, zal men zich aan

de voet van de schietboom ook
niet met de rest verbonden
weten. "Denk eraan", zei

beschermvrouwe Elisabeth,
"de kleine steen op de top van
de piramide kan maar
schitteren dankzij de eerste
steen die onderaan gelegd
werd".

Het verdere verloop van deze

^

viering was geheel volgens de
traditionele voorschriften van
een marketentstergebeuren,

behalve dan het communiceren door de marketentsters zelf. Dit was ook hier weer geweigerd en het is
spijtig te noemen dat de kerk het oude gebruik van te communiceren onder de vorm van echt brood niet
toegelaten heeft, een gebruik dat zeer nauw aansluit bij het broodwonder van Elisabeth en dat alle
marketentsters alleen maar weten te appreciëren. Na de misviering was er een kleine optocht door enkele
aanpalende straten, kort weliswaar, maar ja, de feestzaal was juist naast de kerk gelegen. In de feestzaal
was er werkelijk alleen maar feest! Eerst een lekker en fijn verzorgd buffet en daarna een wervelend
gebeuren van zang en dans, van een spetterende buute reedner, van uitbundige cabaretiers, van uitgelaten
en op stoelen dansende marketentsters enz... ook de (helaas!) slechts vier aanwezige Vlaamse
marketentsters hebben ervan genoten!
Tijdens de pauze werd er officieel afscheid genomen van pater Karel en werd hem een fles heerlijke
Hollandse jenever aangeboden. Daar het voor hem nu werkelijk het echte afscheid was van de hele
nationale gilde- en schutterswereld, had hij ditmaal meer dan één traan in de ogen. "Dank u, dank u voor
al wat u me jarenlang geboden hebt" waren zijn laatste woorden.

PATER KAREL
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NIEUWS UIT DE VERBONDEN
Op vrijdag 25 augustus, zaterdag 26 augustus
en zondag 27 augustus 2006 heeft het

~^h'^

Europees schutterstreffen plaats te Bemheze

bij Heeswijk in Nederland.
Alle schutters daarheen!!
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Belgisch Overlegorgaan
Op zondag 15 oktober 2006 zal het Belgisch Overlegorgaan het Nationaal
Koningsschieten laten doorgaan te Gemmenich, bij de Féd. Carabiniers de la
Frontière. (Drielandenpunt)
Deze datum is verschoven mede door de verkiezingen in 2006. Houd er rekening
mee.

Lommelse Schuttersgilden
Zaterdag 18 maart 2006: Koningsschieten bij
St.-Jozefgilde Lommel
Zondag 30 april 2006: WAK-tomooi aan
Groote Hoef Lommel
Zaterdag 6 en zondag 7 mei: tentoonstelling bij
St.-Ambrosiusgilde
Zondag 28 mei 2006: tornooi zware buks bij St.-Ambrosiusgilde Lommel
Zondag 18 juni 2006: Verbroedermgstomooi bij St.-Jozefgilde Lommel
Zondag 15 juli 2006: St.-Jozefgilde tornooi in Beek
Zondag 6 augustus 2006: Verbroederingstomooi bij St.-Ambrosiusgilde Lommel
Zondag 13 augustus 2006: Verbroederingstomooi bij St.-Sebastiaangilde Lommel
Zaterdag 19 augustus 2006: Koningsschieten bij St.-Sebastiaangilde Lommel
Zaterdag 9 september 2006: Koningsschieten bij St.-Ambrosiusgilde Lommel

Maasvallei en Maas en Kempen
Zondag 14 mei 2006: bondsfeest bij St.-Monulfus & Gondulfus Maasmechelen l
Zondag 14 mei 2006: bondsfeest bij St.-Monulfus & Gondulfus Rotem
Zondag 21 mei 2006: Beker Maasvallei te Bocholt
Zondag 4 juni 2006: bondsfeest bij St.-Hubertus Manestraat Molenbeersel
Zondag 18 juni 2006: bondsfeest bij St.-Laurentius Meeswijk
Zondag 18 juni 2006: bondsfeest bij St.-Anna Voorshoven Neeroeteren
Zondag 2 juli 2006: O.L.S. te Stramproy (Nederland)

Zondag 16 juli 2006: bondsfeest bij St.-Elisabeth Stokkem
Zondag 16 juli 2006: bondsfeest bij St.-Trudo Opitter Bree
Zondag 30 juli 2006: Beker Creemers te Grote Brogel
Zondag 13 augustus 2006: bondsfeest bij St.-Martinus Dilsen
Zondag 13 augustus 2006: bondsfeest bij Breydelzonen Kessenich
Zondag 17 september 2006: L.D.S. te Niel-bij-As
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Klepschuttersgilden Verbond Genk
Zondag 2 april 2006 bij St.-Renardus Camerlo:

l verbondswedstrijd
Zondag 9 april 2006 bij St.-Antonius Congo-Bockrijck:
de

2 verbondswedstrijd
Zondag 23 april 2006 bij De Eendracht Gelieren:
de

3 verbondswedstrijd
Zondag 7 mei 2006 bij St.-Hubertus Hemmen:
de

4 verbondswedstrijd
Zondag 14 mei 2006 bij St. - Jozef Oud-Winterslag:
de

5 verbondswedstrijd
Zondag 21 mei 2006 bij St.-Barbara Winterslag: 6 verbondswedstrijd

Zondag 28 mei 2006 bij De Eendracht Gelieren: 7 verbondswedstrijd
Zondag 18 juni 2006 bij St.-Antonius Congo-Bockrijck: 8 ' verbondswedstrijd
Zondag 20 augustus 2006 bij St.-Hubertus Hemmen: 9 verbondswedstrijd
Zondag 3 september 2006 bij St.-Renardus Camerlo: ICTverbondswedstrijd
Zondag 10 september 2006 bij St.-Barbara Winterslag: 11" verbondswedstrijd
Zondag 17 september 2006 bij St. - Jozef Oud-Winterslag: 12" verbondswedstrijd

Provinciaal Hoofdverbond Klepschutters
^.ojülj ver^

Maandag l mei 2006: l bondswedstrijd bij
St.-Jacobus Eversel Lummen

Donderdag 25 mei 2006: 2" bondswedstrijd bij
St.-Blasius Rijkhoven

Maandag 5 juni 2006: 3" bondswedstrijd bij
St.-Willebrordus Meldert Lummen
de

1^0

Dinsdag 15 augustus 2006: 4~ bondswedstrijd bij
O.L.V. Pr Eigenbilzen

Verbond Lummen Noord Klepschutters
Zondag 30 april 2006: bij E.L.S. Gestel Lummen l verbondswedstrijd
Zondag 21 mei 2006: bij St.-Tmdo Linkhout Lummen 2" verbondswedstrijd
de

Zondag 11 juni 2006: bij St.-Jacobus Rekhoven Lummen 3" verbondswedstrijd
Zondag 25 juni 2006: bij St.-Willebrordus Meldert 4" verbondswedstrijd
de

Zondag 2 juli 2006: bij St.-Jan Schillen 5" verbondswedstrijd
Zondag 30 juli 2006: bij St.-Lambertus Laren Lummen 6" verbondswedstrijd
Zondag 6 augustus 2006: bij H. Sacrament Geneiken Lummen 7 verbondswedstrijd
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Verbond Beringen Klepschutters
Zondag 2 april 2006: l"' bondswedstrijd bij St.-Denijs Beringen
Zondag 9 april 2006: 2 bondswedstrijd bij St.-Lambertus Laren
de

Maandag 17 april 2006: 3" bondswedstrijd bij E.L.S. Gestel

Zondag 23 april 2006: 4 bondswedstrijd bij St.-Joris Vorst
de

Zondag 7 mei 2006: 5" bondswedstrijd bij St.-Trudo Linkhout
Zondag 14 mei 2006: 6 bondswedstrijd bij St.-Antonius Geenhout
de

Zondag 28 mei 2006: 7" bondswedstrijd bij St.-Ludovicus Paalstraat

Zondag 4 juni 2006: 8 bondswedstrijd bij St.-Joris Brelaar
Zondag 18 juni 2006: 9" bondswedstrijd bij St.-Franciscus Hulst
Zondag 20 augustus 2006: 10" bondswedstrijd bij St.-Willebrordus Meldert

Verbond Zand- & Leemstreek Klepschutters
ste

Zondag 9 april 2006: l verbondswedstrijd bij
St.-Kristoffel Munsterbilzen
de

Zondag 16 april 2006: 2 verbondswedstrijd bij
St.-Gertmdis Beverst

Zondag 23 april 2006: 3 verbondswedstrijd bij
St.-Joris Munsterbilzen

Zondag 30 april 2006: 4 verbondswedstrijd bij
St.-JozefSpurk©
Zondag 7 mei 2006: 5 verbondswedstrijd bij O.L. V. Zutendaal
.de

Zondag 14 mei 2006: 6 verbondswedstrijd bij St.-Martmus Munsterbilzen
Zondag 28 mei 2006: 7" verbondswedstrijd bij St.-Jozef ST Spurk
Zondag 4 juni 2006: 8 verbondswedstrijd bij St.-Lutgardus Martenslinde
de
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Zondag 11 juni 2006: 9" verbondswedstrijd bij St.-Nildaas Eigenbilzen
de

Zondag 18 juni 2006: 10" verbondswedstrijd bij St.-Dominicus Termien

Zondag 25 juni 2006: 11" verbondswedstrijd bij St.-Blasius Rijkhoven
Zondag 2 juli 2006: 12 verbondswedstrijd bij St.-Rochus Zutendaal
de

Zondag 9 juli 2006: 13" verbondswedstrijd bij St.-Joris Waltwilder
de

Zondag 6 augustus 2006: 14" verbondswedstrijd bij St.-Rochus Gellik
Zondag 13 augustus 2006: 15" verbondswedstrijd bij O.L.V.Pr Eigenbilzen
de

Zondag 20 augustus 2006: 16" verbondswedstrijd bij St.-Amandus Spouwen

Hoofdschuttersgilde van Brabant vzw Brabantse Kampioenschappen
ste

Zaterdag 6 mei 2006: l ' proef te Meensel voor Waanrode
Zaterdag 20 mei 2006: 2" proef te Meldert voor Bekkevoort
de

Zaterdag 10 juni 2006: 3" proef te Sint-Pieters-Kapelle

Zaterdag 24 juni 2006: 4 proef te Heme
Zaterdag 24 en zondag 25 juni 2006: Brabants Gildefeest te Heme
Zaterdag: schietmg koning van Brabant
Zondag: eucharistieviering, optocht en gildefeest
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Gewesten:
Zaterdag 2 september 2006: gewestfeest in gewest Zuidwest-Brabant te Neder-over-Heembeek
Zondag 10 september 2006: koningsschieting gewest Diest te Meenser
Zaterdag 6 oktober 2006: gewestfeest in gewest Diest
Koningsschietingen:
Donderdag 25 mei 2006: Sint-Sebastiaansgilde Haacht

Zaterdag 3 juni 2006: Sint-Sebastiaansgilde Dilbeek
Maandag 5 juni 2006: Sint-Sebastiaansgilde Sint-Brixius-Rode
Zondag 20 augustus 2006: Koninklijke en Keizerlijke Gilde Sint-Sebastiaan Neder-over-Heembeek
Zondag 17 september 2006: Sint-Hubertusgilde Bekkevoort

INMEMORIAM PIET JANSSENS
COMMISSARIS VAN DE FEDERATIE VAN VLAAMSE
HISTORISCHE SCHUTTERSGILDEN
De voorzitter en alle gildebroeders en gildezusters van de Federatie van Vlaamse Historische
Schuttersgilden wisten reeds gemime tijd dat onze
commissaris Piet zijn gezondheid niet optimaal te noemen
was.

Desondanks sloeg het droeve nieuws van het plotse
heengaan van Piet in november 2005 allen met groot
onbegrip en verbazing.
Piet Janssens overleed in het Heilig-Hartziekenhuis op de
jonge leeftijd van 72 jaar. Hij was een gedreven graficus,
die naast zijn gildeleven in de jaren 1970 directeur werd van
de Academie voor Beeldende Kunsten van Nijlen. Tevens
was hij leraar aan de Stedelijke Academie voor Schone
Kunsten te Lier, alwaar hij ook directeur werd.
Bij de oprichting van de Federatie van Vlaamse Historische
Schuttersgilden werd voor de Confederatie van Historische
Schuttersgilden vzw de heer Guido Meulemans
commissaris, die al heel vlug opgevolgd werd door Piet
Janssens, deken bij Den Crans van Antwerpen en tevens lid
van de Mechelse Kolveniersgilde.
Piet was een man waarop iedereen kon rekenen. Bij
ontwerpen van gilde vaandels, gildelogo's en andere
grafische voorwerpen voor schuttersgilden, heeft Piet steeds
een eigen hand en inzicht gelegd. Zo heeft hij ook het logo van de Federatie van de Vlaamse Historische
Schuttersgilden ontworpen, een blijvend aandenken aan deze gildebroeder. Bedankt hiervoor, Piet.
Piet werd begraven, een schuttersvriend waardig; zijn gilde en talrijke andere afgevaardigden van gilden
waren aanwezig in de kapel St- Jan te Lier, die trouwens veel te klein leek voor alle aanwezigen. Ook
heeft onze Proost pater Karel De Wilde samen met de plaatselijke pastoor een mooie afscheidsmis ten
berde gebracht.
Het bestuur en alle leden en aangesloten gilden van de Federatie van Vlaamse Historische
Schuttersgilden delen in dit groot verlies, wensen tevens de familie en kennissen sterkte toe bij dit groot
verlies, nogmaals onze innige gildedroefheid uitdrukkend.
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Inhoudstabel:
Blz. 3 - Woordje van de voorzitter
Blz. 4 - Woordje van de redactie
Blz. 5 - Eerste nieuwe president van Belgische nationaliteit in het OLS
Blz. 7 - Wat het kunstbord ons vertelt
Blz. 10 - Het ontstaan van de schuttersgilde uit Beselare
Blz. 17 - De Federatie en de toekomst
Blz. 18 - De ontwikkeling van het vuurwapen
Blz. 21 - Het boeteboek van de Haachtse Sint-Sebastiaangilde
Blz. 27 - 4"Gildedag te Bmgge
Blz. 29 - 12" Nationaal Koningsschieten te Rodt

Blz. 31 - Vrijwilligers: Wet van 3 juli 2005
Blz. 33 - 50-jarige Schutters verstandhouding Zand- & Leemstreek
Blz. 34 - 50-jarige Koninklijke Schuttersgilde Sint-Jozef Oud-Winterslag
Blz. 36 - Het Genker Verbond in het goud
Blz. 40 - 15" Marketentstertreffen 2005
Blz. 42 - Nieuws uit de verbonden
Blz. 45 - In Memoriam Piet Janssens, commissaris van de Federatie van VHS
Blz. 46 - Aan alle vrienden schutters

Medewerkers: Paul Stoop, Francais Van Noten, Hans Van Bockstael, Louis Drees, Willy Willems, Jean
Theunissen, Guido Valée, Pater Karel De Wilde, Henri Vaesen, Pierre Mathijssen, Hugo Steyls, Davy
Ickx, Davy Versleegers.

Tijdschrift verschijnt tweemaal jaarlijks
Abonnementsprijzen voor 2006
Binnenland: € 6

Buitenland: € 10
Te betalen aan bank: K B C Nr. 735 - 0011152 - 82
met vermelding van: "abonnement tijdschrift van vzw Federatie Vlaams Historische Schuttersgilden".
Abonnement dient vooraf betaald en kan elk moment ingaan met voortzetting, mits een opzeg van
drie maanden voor verstrijken van huidig abonnement.

Werp uw potlood niet weg, maar......................................schrijf uw teksten, en bezorg ons die tijdig.

Herinneringen

Ons Gildeboek

••«'r:

Genodigden op receptie te Bmgge

Tentoonstelling te Brugge

Optocht te Bmgge

Deelnemende vlaggen te Bmgge

^

Een wapenarsenaal van een gilde

