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WOORDJE VAN DE VOORZITTER
Beste gildeleden, schuttersvrienden,
In ons vorig tijdschrift heb ik het gehad over het belang van
tradities.
Deze maal gaan we het even hebben over diverse tradities die
onder andere bij de koningsschieting nog worden toegepast..
Onze schuttersgilden houden jaarlijks, twee- of driejaarlijks hun
koningsschietmg. Althans, dat zou zo moeten zijn.
De koningsschieting is in feite de mooiste of belangrijkste dag
van een gildejaar.
Op verschillende plaatsen wordt de oud-koning 's morgens al
héél vroeg, soms al om zes uur, uit zijn bed gehaald door de
gildeknaap.
Zij gaan zo vervolgens de bestuursleden één voor één ophalen en
rond een uur of tien is de hele groep volledig.
De nodige opwarmertjes zijn dan al achterover gedrukt....
Op bepaalde plaatsen worden zij dan door de fanfare of harmonie naar de schietstand gebracht.
Geen inwoner van de gemeente die niet wist dat het koningsschieten was.
Vroeger, veel meer dan nu, was deze schieting een hoogdag in het plaatselijk gemeenschapsleven. Gans
de gemeente werd erbij betrokken.
Het hoeve niet gezegd dat er menig vat bier soldaat werd gemaakt en het de dag nadien héél stilletjes was
in de gemeente.

Het teveel aan vaten bier is intussen, gelukkig maar, verdwenen, maar jammer genoeg ook het volksfeest
in de gemeente.

Nu zijn er wel nog een paar schuttersgilden die deze traditie kunnen voortzetten.
Het gaat evenwel gepaard met veel moeite. Er is geen fanfare meer of ze gaan niet meer "uit".
Men organiseert dan ook nevenactiviteiten om zoveel mogelijk mensen te betrekken bij het gebeuren.
De mensen hebben geen "goesting" om een ganse dag op stap te gaan, althans niet voor de schuttersgilde.
Anderen beginnen er aan na de middag. Zij komen samen onder de schietboom.
De oud-koning zijn gildebreuk wordt afgelegd en traditioneel aan een boomtak opgehangen tot wanneer
een nieuwe koning is gekend.
Vooreerst wordt er drie keer rond de schietboom gelopen. Dit gebeurt in gesloten kring, vaandel en
trommelaar voorop.

De bedoeling hiervan is dubbel.
Vooreerst probeert men de schietboom "op te vrijen" om hem gunstig te stemmen. In het ander geval is
het vooral de bedoeling om boze of slechte elementen te verhinderen om in de gilde te komen en alzo de
broederschap in gevaar te brengen.
Deze gesloten kring wordt dan de kring der vriendschap genoemd.

De oud-koning krijgt drie schoten vooraf. Dit om zijn titel te verdedigen. Bij de meeste boogschutters is
het zo dat wanneer de oppergaai hierbij naar beneden wordt gehaald, hij opnieuw koning is. De anderen
krijgen dan geen kans.
Ook mijnheer pastoor mag drie keer vooraf schieten en hij kan op dezelfde manier koning worden.
In Neder-Over-Heembeek is dat vroeger trouwens een paar keer gebeurd.
De schuttersgilden die met andere wapens schieten, kunnen natuurlijk niet bij de drie eerste schoten koning
worden.

Daar heeft men vooraf de ereschoten van de genodigden en vervolgens wordt er naar een houten vogel
geschoten, elk om beurt tot het laatste stukje naar beneden valt. Dan is men koning. Ook bij deze
schuttersgilden heeft men zo zijn eigenheden tijdens de viering van de nieuwe koning.
Overal wordt het koningszilver overhandigd en al of niet in stoet, trekt men de gemeente rond. De koning
wordt officieel aangesteld en ingehuldigd.
Beste vrienden, ik heb hier maar een paar voorbeelden aangehaald van wat een koningsschieting betreft.
Wij kunnen daar boeken over schrijven.
Dit geldt trouwens ook voor andere schietingen. Ik denk aan een kermisschieting. Hier mag iedereen aan
meedoen. Het gemeentebestuur geeft een prijs, de plaatselijke brouwer ook, enz..
Ik denk ook aan speciale schietingen waarvoor de gemeente is gekend, zoals het heksendorp Beselare.
Schitterende tradities zijn dit. De beste schutter ofschutster krijgt een grote heks en de anderen een kleiner
exemplaar, ('s Nachts om 24 uur best de ramen dichthouden a.u.b.)
Met dit soort schietingen hebt ge succes, daar kunt ge de mensen iets mee aanbieden.
En kijk maar eens rond. Het zijn net deze schuttersgilden die jeugd aantrekken en expansie kennen omdat
zij dit soort tradities, naast hun wedstrijden, op het programma hebben.
Wij kunnen nog zo veel meer vertellen over andere tradities in het schutterswezen.
Tradities die gelijklopend zijn met gilden aan de andere kant van Vlaanderen. Ook tradities die eigen zijn
aan uw streek.

Tradities die van het schieten een feest maken. Niet alléén competities met uitsluitend geld als inleg.
Koester ze en besef dat jullie een enorme rijkdom aan folklore en cultuur bezitten.
Niemand in Vlaanderen doet ons dit na!!!

Paul Stoop

WOORDJE VAN DE REDACTIERAAD
In het eerste nummer ( nr.l) van het tijdschrift van de Federatie van Vlaamse Historische
Schuttersgilden meldde toenmalig hoofdredacteur Pater Karel het ontstaan van dit gildeboekje.
In verschillende reeds verschenen nummers, werd er herhaaldelijk een oproep gedaan naar u allen, een
oproep om ons kennis te geven van alle komende activiteiten, afgelopen gebeurtenissen of
merkwaardigheden in uw gilde.
Nu het zeker is, dat ons tijdschrift in de toekomst meer dan tweemaal per jaar zal verschijnen, is het
noodzakelijk dat u ons nog meer nieuwtjes, gebeurtenissen of geschiedkundige teksten bezorgt.
De redactieraad is alle gildebroeders of-zusters dankbaar voor hun inbreng en de medewerking tijdens
de afgelopen vier jaar. Wij hopen dat alle schuttersgilden in de toekomst mee zullen werken om dit
tijdschrift nog aantrekkelijker te maken door hun eigen inbreng. Dit tijdschrift moet meer en meer het
boekje worden door uzelf aangebracht.
Wij, redactieleden, doen een warme oproep tot alle gildebroeders, gildezusters en schuttersvri enden,
waar ook in Vlaanderen. Neem eens de moed en breng ons op de hoogte, geef ons uw teksten of foto's,
wij doen de rest.
Zo kunnen we samen fier zijn ons zo naar buiten kenbaar te maken en een mooi tijdschrift te presenteren, een boekje dat waard is om te lezen, ook door niet-leden. Zo zullen veel mensen het bestaan van
onze Federatie leren kennen. Een goed uitgegeven tijdschrift vergemakkelijkt tevens de werking van de
Raad van Bestuur.

In de laatste periodes kregen wij, samen met de mensen van de Raad van Bestuur positieve,
opbouwende en opbeurende reacties. Dat doet deugd. Als u allen wilt meewerken, zal dit blijven deugd
doen en kan de redactieraad dit ook met u delen.
Tot slot, er zijn drie regionale cellen opgericht, om de werking van onze Federatie te vergemakkelijken.
De uitbreiding van de Federatie neemt meer en meer vorm aan. We worden steeds groter en groter: het
sein om zeker in iedere regiocel of in ieder verbond iemand aan te spreken die de gebeurtenissen,
activiteiten of andere merkwaardige feiten aan ons wil doorspelen. De redactieraad doet wel de rest.
Deze regiocellen worden genoemd naar plaatselijke oude gebeurtenissen, zo zal de regio Limburg "Het
land van de Bokkenrijders" genoemd worden, de regio Antwerpen-Brabant "Het land van Ryen" en de
regio West-Vlaanderen "Het land van Schild en Vriend". In ons volgende nummer zullen we de
regionale besturen kenbaar maken en zal er ook toelichting en geschiedkundige uitleg der benamingen
gebracht worden.
Veel leesgenot, vooral bij voorbaat dank voor de medewerking. Zo zal ons tijdschrift waard zijn om
gelezen te worden.

De redactieraad

VLAAMSE HISTORISCHE SCHUTTERSGILDEN VZW EN
VLAAMSE TRADITIONELE SPORTEN VZW
WERKEN SAMEN
Vijf jaar geleden leerden we elkaar kennen (VlaS -juli 1988- bestaat immers al een tijdje langer dan de
Federatie -maart 2000-) en sindsdien onderhouden beide organisaties regelmatige contacten. Evenwel
zonder concrete afspraken en zonder actiepunten. Gewoon een kwestie van mekaar wat te leren kennen

en te tonen dat we mekaar niet voor de voeten willen lopen. Om dit laatste te concretiseren hebben beide
organisaties dit voorjaar besloten om deze gezamenlijke tekst te publiceren in Trend en in het tijdschrift
van de Federatie VHS:

Profilering sport versus historie.
n de toekomst van de schuttersgilden te verzekeren richt VlaS zich hoofdzakelijk op
de sportieve kant van het aanbod van de schuttersgilden. De Federatie VHS houdt zich
hoofdzakelijk bezig met het beleven van de cultuur, de tradities en de folklore binnen
de schuttersgilden. Beide organisaties hebben samen besloten om de schuttersgilden
naar mekaar door te verwijzen wat hun respectievelijke kernactiviteiten betreft. Op
deze manier hopen zij de schuttersgilden, waaronder de oudste en mooiste
verenigingen uit Vlaanderen, te helpen overleven en hen terug de nodige zuurstof te
geven om een actieve werking uit te bouwen die hun een mooie toekomst verzekert.
De Federatie VHS en VlaS werken aldus samen aan het bewaren en beschermen van
ons cultureel erfgoed en het bevorderen van de schutterssport.

(Paul Stoop & Guido Van Alsenoy)
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Wat doet de Federatie van Vlaamse Historische Schuttersgilden vzw?
De Federatie VHS is erkend als organisatie voor volkscultuur bij MB 13 maart 2001. Zij is een
koepelorganisatie met aangesloten schuttersverbonden in gans Vlaanderen. Naast de raad van bestuur
heeft de Federatie regiobesturen in elke provincie. Haar activiteiten bestaan uitsluitend uit het promoten,
stimuleren en helpen bij het behoud, bescherming en het temg invoeren van oeroude tradities.

Hierin zijn begrepen:
Het beschermen en onderhouden van de bezittingen waaronder zéér oude voorwerpen,
breuken, vaandels enzovoort.

Het vermijden dat waardevolle tradities verdwijnen.
Het bewaren en op veilige plaatsen onderbrengen van de archieven van de
schuttersgilden.
In functie hiervan wordt een inventaris opgemaakt van alle historische schuttersgilden en hun
waardevolle bezittingen.
Voor dit alles worden lessenreeksen en informatieavonden georganiseerd. Tevens plant de Federatie
VHS, om de jeugd temg bij de schuttersgilden te betrekken, de organisatie vanjeugddagen over gans
Vlaanderen.

PS: Tot heden zijn er jammerlijk genoeg al héél wat schutter s gilden verloren gegaan. Dit is onder
meer het gevolg van het niet meer toepassen van oude, maar mooie tradities. Het "gildehart" of de
'giïdegeest" is weg. Daardoor zijn ook al enorm veel waardevolle voorwerpen verdienen.

Schietclubs (=schuttersverenigingen die tradities niet meer toepassen) kampen met een dalend
ledenaantal. Vooral de jeugd blijft weg als gevolg van de concurrentie van commerciële
ontspannings 'activiteiten. Geld en prestatie komen in de plaats van vriendschap en ontspanning.

Wat doet de Vlaamse Traditionele Sporten vzw?
De Vlaamse Traditionele Sporten vzw is erkend en gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap
(Bloso) als "Organisatie voor sportieve vrijetijdsbesteding" voor de cluster traditionele volksspelen
(decreet 13 juli 2001 op de sportfederaties, de koepelorganisaties en de organisaties voor sportieve

vrijetijdsbesteding).
VlaS is een overkoepelend orgaan voor traditionele sporten waarbij 580 clubs zijn aangesloten met
12.500 leden. Daarvan maken de schuttersverenigingen het grootste deel uit (440 clubs met 9.200
leden).
VlaS coördineert allerlei sportpromotieactiviteiten voor de traditionele sporten (naast de schietdisciplines
ook bolsporten, touwtrekken en andere). VlaS streeft naar een kwalitatieve communicatie over de
traditionele sporten door middel van het tijdschrift Trend, de perscommunicatie, de webstek. Ook het
VlaS-secretariaat en de vele vertegenwoordigingen en vergaderingen binnen de sportsector moeten
bijdragen tot de uitstraling van onze sportdisciplines.

We hebben hieronder de doelstellingen en de middelen om deze te realiseren van de
Federatie VHS en VlaS naast elkaar gezet:

Federatie VHS DOEL

VlaS DOEL

Decreet Volkscultuur

Decreet Sportfederaties

gildeleven

sport

Promotie van het gildeleven binnen

Promotie actieve beoefening van traditionele

historische schuttersgilden.

sporten in wedstrijdverband in volkssportbonden en clubs.

Zoals:
vendelzwaaien, gildekledij, gildedansen,

Bij boldersverenigingen, touwtrekkers,

optochten, trommelen, boogschieten,

paapgooiers, ... en schuttersverenigingen.

geweerschieten.

En:

Bekendmaken van de activiteiten van de

Het behoud van tradities en onderhoud van

aangesloten verenigingen.

historische voorwerpen en archieven.

Federatie VHS MIDDELEN

VlaS MIDDELEN

Publiciteit:

Informatie:

Tijdschrift, webstek, media, studie,

Tijdschrift, webstek, promotiefolders, kalenders

tentoonstellingen.

volkssportwedstrijden.

x Jaarlijkse Gildedag

Persberichten.

x Demonstraties

Overleg, vertegenwoordiging, representatie.

x Jeugddagen
Vorming:

Begeleiden:

Bijscholingen bestuur (vzw-wetgeving)

Jeugdacties, acties ledenwerving, gemeen-

Bijscholing aspecten gildeleven,

schappelijke ongevallenverzekering,

gildetradities.

provinciale comités.

Inventaris:

Promotie:

In kaart brengen en analyseren gildeleven

Jaarlijks evenement, demonstraties en initiaties

in Vlaanderen.

Aanleggen gegevensbank schuttersgilden
en gildebezittingen.

Aanspreekpunt
Secretariaat, ledenadministratie.
Opleiding initiators handboogschieten

Aanspreekpunt:
Secretariaat

Paul Stoop
Fed. van Vlaamse Historische Schuttersgilden
Guido Van Alsenoy

VLAS

(Vlaamse Trainers School).

HET ONTSTAAN VAN DE SCHUTTERSGILDE
UIT BESELARE (vervolg op vorig nummer)

Er wordt verder gefeest
De erevoorzitter heeft heel wat pijlen op zijn boog. Hij en zijn
staf zullen het schuttersfeest vervolgen door een verdiende
hulde te brengen aan de ondervoorzitter, tevens één van de
oudste en trouwste leden: Jozef Vanbelle, die zich dit jaar tot
koning schoot. Die viering wordt gepland op vier augustus.
Wordt binnenkort de ondervoorzitter in de bloemetjes gezet,
dan is er nog wel iemand anders die een woordje van lof
verdient om zijn organisatiegeest bij hoger vernoemde
feestelijkheden.
De St.-Sebastiaangilde, welke sedert 10 juni 1953 de titel van
"koninklijke" in haar banier voeren mag, waarop zij terecht
fier gaat, heeft nog een onvermoeibare onlangs verkozen
algemene secretaris, de heer Paul Duthoy. Zijn ijver voor het
welzijn van de gilde staat borg voor het feit dat hij zijn functie
en al het werk dat erbij hoort met nauwgezetheid zal
waarnemen.
Hij is meteen bewaarder van het archief der gilde die tegenwoordig zo'n 110 leden telt, waaronder een
twintigtal actieve schutters. Die staan allen onder het voorzitterschap van een wakkere en even
verdienstelijke Richard Lesage die maar niet uitgepraat geraakt over zijn vroegere voorgangers J. Bayart,
meer dan 25 jaar voorzitter, en Marcel Cardoen. Bij een
schuttersgilde hoort ook een perscommissaris en vaandrig. Deze
taak werd sedert lang aan Julien Collez opgedragen. "Hand in
ti^i:{<flitt* IU1< ch*n .

VIW^IM {mttimr
<>I- ;t lJtnft»K
• •< l.» -.;:., ••-• :

»^»
' ,1- " ^K^.
'••< ïScri.
.- '>:f1,t«. ikAH*»

hand", dat is de leuze van een eensgezind bestaan dat borg staat
voor de verdere bloei van de gilde. In het licht der schijnwerpers
mogen de verdienstelijke leden-schutters zeker wel even geciteerd
worden. Ze luisteren naar de namen: André Clarisse, Roger en
Jozef Vanbelle, Roger en Robert Gadeyne, Wemer Verhelle, Julien
Tallieu, Tony Delvoye, Willy Buyse, André Vandendriesche,
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Henri Carrein, Dirk Cardoen, Gilbert Defever, Julien Collez,
Henri Termote en last but not least de lokaalbaas van het nieuwe
gildelokaal "De Weegbmg", namelijk Jozef Verhaege-Nuytten, die
naast de functie van aangestelde lokaalhouder tevens bewaarder is
van het materiaal in bezit van de gilde.

Nu ook een liggende gaaipers
De horizon van de St.-Sebastiaangilde reikt nog verder. Jozef Verhaeghe schiep in ettelijke maanden tijd
een prachtige feestzaal die vele gemeenten, zelfs steden, de gemeente Beselare kunnen benijden. Een
juweeltje van architectuur, maar dan zonder architect en met eigen talent uit de grond gestampt.
"Heksendale", zo werd die prachtige feestzaal gedoopt.

Daar zullen voortaan in de winterperiode de schietingen aan de liggende pers doorgaan. Om maar een
Vanbelle meer te noemen: die prachtige lichtinstallatie is het werk van André Vanbelle die eveneens
instond voor de vervaardiging van die prachtige verlichte heksenpop in de muur.
Uit het lijvig verslagboek van secretaris Paul Duthoy tipten we even vlug de namen der jongste
koningen. Voorzitter Richard Lesage eiste reeds tweemaal die eer voor zich op in 1955 en in 1969. Julien
Taillieu evenaarde die prestatie in 1964 en 1967. Dat kon ookAndré Clarisse in 1959 en 1961 en dan de
ongenaakbare Julien Collez die in 1965 en 1966 koning schoot, om in 1967 keizer te worden. Wie er nog
aan een "tournee" lag voor een dergelijke titel waren Lucien Lesage in 1953, in 1957 JefBroukaert, in
1958 Paul Duthoy, Henri Termote in 1960 en Jozef Druart in 1962; 1963 werd het jaar van Jozef
Mestdagh, Wemer Verhelle deed hem tuimelen in 1968 en Jozef Vanbelle kijkt nu al naar zijn opvolger.
Wanneer die feestviering op vandaag de dag werkelijkheid wordt, dan kan men het gemeentebestuur van
Beselare ook niet vergeten dat jaarlijks zijn steentje bijdraagt voor de instandhouding van de
eeuwenoude schuttersgilde.

De vroede gemeentevaderen weten best dat koken kost en dat de huidige levensstandaard en de jongste
enorme grote kosten niet meer dezelfde zijn als enkele jaren temg... Een teken aan de wand dat een
jaarlijks "ietsjes meer" zeker niet geweigerd zou worden, of mogen de Beselaamaars er niet prat op gaan
één der oudste gilden van het land te hebben; adel kost... en is soms zwaar om dragen. De toekomst
hoort de jeugd en dat moeten meer dan ooit Beselaarse jongeren aanvoelen. Zij die van een gezonde
geest in een gezond lichaam dromen, kunnen gemst hun idealen verwezenlijkt zien in die edele
handboogsport die zeker geen te hoge financiële eisen stelt. Iedereen hoopt nu dat Pien op zondag 24
mei de zon voorspelt en bestelt. Dat hebben die woeste inrichters nodig, want met de zon en een
dergelijke teljoren- en prijzenregen is het succes verzekerd; "ijdelhand" ofte "bloot" gaat er zeker
niemand naar huis.

Schuttersgilde St-Sebastiaan vierde voorzitter en kampioenen 21-2-1976

De jaarlijkse viering had dit jaar een bijzonder feestelijk karakter. Niet alleen had de traditionele hulde
van de koningen plaats, maar gildevoorzitter Richard Lesage werd gevierd om zijn 25 jaar
voorzitterschap. De talrijke leden en hun dames waren bijeengekomen in zaal "Heksendale" waar ze zich
rond de feesttafel schaarden. Op het menu stond een aperitiefje, roze zalm, aspergeroomsoep,
varkensgebraad en koffie. Dit alles werd aangeboden voor de prijs van 200 franken. Tussen de gerechten
in kwam dan het hoogtepunt: schepen Abdon Bouckaert, die het gemeentebestuur vertegenwoordigde,
hield de eerste toespraak en belichtte de eeuwenoude schuttersgilde als een lichtende toorts in het
verenigingsleven der gemeente. Daarna verklaarde hij dat de gemeente er zich aan gehouden had ook het
hare bij te dragen tot de viering van het 25-jarig voorzitterschap van Richard Lesage. Zo ging men over
tot het omhangen van een prachtige herinneringsmedaille. De ontroerde vereerde dankte diep en
hartelijk.

Een merkwaardige feestrede volgde nu door gemeentesecretaris Paul Masschelein. Hij verklaarde dat op
l januari 1977 Beselare deel zou uitmaken van een nieuwe gemeente, veel groter en mogelijk veel
levenskrachtiger, waarin Beselare een kern zal vormen met als element van die kern zonder enige twijfel
zijn schuttersgilde daterend uit 1428.

10

Verder handelde hij over het verleden van de gilde waarop de huldiging en de inkleding volgden van de
nieuwe kampioen op de staande wip, de heer Jozef Bayart, die zich tevens tot koning geschoten had.
Voor deze plechtigheid had ook het gemeentebestuur zijn steun verleend door het aanbieden van een
extra geschenk aan de gilde, namelijk het overhandigen van een koningsmantel die zal gedragen worden
bij feesten en plechtigheden. Hierna werd Jozef Bayart met de mantel ingekleed door schepen Boukaert
en voorzitter Richard Lesage. Om de jonge 14-jarige koning op de liggende wip aan zijn recht van
huldiging te laten komen, werden ook hem de mantel en het sieraad omhangen. Na een heildronk op de
voorzitter en de twee koningen werd er verder gefeest tot in de vroege uurtjes.

Problemen met de inplanting van de wip
Met de aanleg van de nieuwe wijk begonnen pas de problemen voor de schuttersgilde. Het was
voorzitter Jozef Vanbelle die meermaals aanhaalde dat de "gaaiperse" in een te kleine ruimte zou komen
te staan. Toen werd er voor de eerste keer gedacht aan een muitwip. Deze zou kunnen beletten dat de
pijlen niet meer buiten de weide zouden vallen. Tevreden bezochten de bestuursleden samen met de
gemeentefunctionarissen verscheidene domeinen waaronder de schietstand aan het Sterrenbos te
Rumbeke. Raoul Desmet, ontwerper van de wip, wilde deze plaatsen voor 85.000 fr. De schutters wisten
niet waar ze het hadden toen ze het vreugdevolle nieuws hoorden. Maar er was nog een probleem... de
fusie...

In 1977 was de kous helemaal af, de oudste gilde van het dorp voelde hoe de tijd de fundamenten deed
afbrokkelen. Er werd een prachtig speelterrein aangelegd, veel betonnen paden en zelfs een tennisveld op
een twintigtal meter van de wip.
De sterke St.-Sebastiaangilde zag op hun maandelijkse schietmg de ledenopkomst zienderogen
verminderen. De reden hiervoor was dat er te veel pijlen gebroken werden op de paden en op het
tenmsterrem.

De schuttersgilde die voor de
fusie een lichtpunt was in het
verenigingsleven van Beselare

kwam letterlijk en figuurlijk in
het gedrang tot voortbestaan.
Nergens kreeg zij nog gehoor en
dra bleek dat het maar een loze
belofte was.
De echte St.-Sebastianers die nog
de moed hadden, zochten
tevergeefs naar een nieuwe plaats
voor de wip, zodat de
eeuwenoude schuttersgilde met al
zijn roem en glorie niet zou
verdwijnen in het niets. Het
waren Paul Duthoy en Daniël
Forrez die zich hebben
uitgesloofd om een geschikte plaats te vinden. De weide van Decock in de Dadizelestraat, voor de
gemeenteschool, leek een geschikt terrein te zijn. In de Geluwestraat in de weide van het gewezen hof
"'t Neerhof' was er ook meer dan plaats genoeg. Maar een nieuwe start zat er niet meer in. Het werden

donkere tijden voor St.-Sebastiaan. De beschrijven die er nog gegeven werden, kregen rake klappen. Zij
vielen van een zestigtal schutters naar met moeite nog een twintigtal. Intussen werd ook de
verbmikerstent van de schutters in een nieuw gebouw omgetoverd. Het werd steeds stiller onder de
St.-Sebastiaansvrienden, precies oorlogstijd.

In 1981 werd de laatste koningsschieting gehouden. Het was Hans Van Bockstael die raak trof. Er stond
een slechte wind en een dertigtal pijlen vlogen uiteen op het tennisveld.
De leden-schutters gingen misnoegd naar huis. Het was gedaan met de schuttersgilde en voor het rijke
verleden van de gilde was er geen plaats meer in de gemeente. Wie er nog zin in had, ging naar een
andere gilde, anderen gaven er de brui aan...

Poging tot heroprichting
In 1983 speelde Hans Van Bockstael met de gedachte om ooit nog eens zijn koningstitel te kunnen
doorgeven en deed een verwoede poging voor het heropstarten van de eeuwenoude schuttersgilde.
c»^e^ie^ c^e St.-êeJw>itusxx^ciuitteM' 4W, 555 faa^ no^ wo^eü^/iecÊe^?
(^umtenkw^ei win- ,983)
ïe ke^aamJie- 4/ikHÜeM^ii(i& St. -^el^Uacu/i., die (icdoe^t vw^ f//-J28 e^ teue^. éé^ wi^ (i& OM<i^t& cjMAe^
{JLO^ We^t-Vlcumde^ie^ i^, d^ekfi lanq/i^me^ka^ui wi ket Vie^mk^^le^eM. te. w^iuü4^m.
i/^ ket imw^M. ai cptede^ dat e^ no^ (^cUote^i- w^ui c^p de •itcumde- w^p? Met ci& ^WA^ wi^ (i&
ó.ociale' uüjJe- ]\lleMw^ Moie^Uoe^ w^id ee^ ^taökü<^ ^eeit&viem aa^cpie^d, met v^ei keicume^ ^aAenen' eeM. tewuA^eld. ^ w^ui de' diaa^de uü^ ciie- ket midde^pu^it v^yiwt, eeM- uAeemde eend in cie ^üjt.
Ï)e ^te^l&e ó.cJwtte^iMe ^a^ ^. ku^ maa^deü^s^e ó.ck^U^e^,
en- dt& necte^ hieAtö^ w-aA' dial' de- leden- niel' mee^ /I^AU2me^ omdal' e^b

w^ulo^ o^p de. •lneto^me^ ^ade^ e^ ket te^^Utevieüt. Öö^ de' vreemde- ^ölwtteM. Ueitë^ w-e^ en (i& tijxi
u^aó. aaMCf&lwJ&e^ dat m^m enkei w^ ee^ komn(^Mckleti^ cp^ uw^ e^e^ lede^. ÖoJ^ daa/WLa^ m-oeAt e^
t, aw^it ww. de iede^ w^ ket 'ple^ie^ wï^ ^^ueten- e^l^ lü^ ket IsAe^e^ ua^

ïe 4^üi>iÜeM^Aem(^U/i€f. die WWL (i& ^/ü& ee^ Uc^p^u/it wzó. m ket u^^Mc^^deu-e^ en aa^ w^ do^
d& (^emee^/d& iH- f976 ee^ m^tei e^ ^Ue/baad cp^cko^i/ze^ w^id, kw2^ leüe^iUj^ e^i- f^wAl^z- m ket
(péw^ tot vw^iÜ^taoM-. fïi^ het ^WAJ^I. WM- de. <iöoiale nuj^ w^id de' ó^uiÜené^Ae ee^ nwïie- ^eio^t&
(fedaa^, een' niewA^ w^p m^t paAc^iiu-. ^bit y^ ww^ de- ^mtte^ ee^i- yiote' óia^p- vwyu^it ^ete^ekum,
G^
mee^ ^cüeeM: -Z)^ {f^x^fie^ W.e^-e^ nade^Ma^d i^ i& w^ e^i- nci. emx^ IH(L w^ut e^ eu. me^ mse^
ö^e^ He^ fiiacUAe^ vwi. een- a^/t^ie^imwyw^U^.

c^-et loJeaai e^ de. diacwAe. p^ó. (ü& do-ö^ (l& (^ilde (^e^iMiJet Wi^ide^ ó>taa^t e^ n^ u^ilate^, ow^AMJst e^.
t^w^teio-^ fü^. ^IU e^b mei (w-en^Kpi^ W^KÜ om (i& óck^tteM^ilde. meuw^ kanoën, e^t mw^eüjJ&kefie^ t&
2, die o-(J& al eeM' mwAieAm^ Uee^ t& w^, e^ wïUecii^ v^uw2<yil(ïö^(i e^
o^nwM><ia^ fM^m óiaa^ U{4^ie^ ee^ tweetai j^i/ieH: Mi^okie^ i^ daa^ (ie n^de^i- dat wie. teleM^ua^H&L do^p. <^^^^^ (^-^ê^ ^^ c?e(^<ï^-<%^(^ ee^ cMMQ^iaMe wi^ew^ï uwyi.
uwï., met name- ee^ uicJ^ teviein- c?/ ee^ weide 'wiat ku^ aloude wl(i& te^M<ï ü/i.
l '

/s^iM^e^ kome^. MlóAcUleM. Ü> e^- w^ we^ uwyi. (i& ^ec^ u-o-o^ ket iiMiJUc^ (^mee^te^e^tMM^..
Maar er werd geen gehoor gegeven aan de situatie waarin de schuttersgilde verkeerde en oud-schutters
waren nog moeilijk te motiveren, omdat zij al zoveel klappen hadden moeten incasseren.
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Tweede poging in 1987
In 1987 deed Hans van Bockstael opnieuw een poging tot het heroprichten van de schuttersgilde.
Intussen had hij zowat alles verzameld van archiefmateriaal omtrent de schuttersgilde. Gesteund door
zijn vriend Dirk Lesage belde hij aan bij ondervoorzitter André Vanbelle met de vraag of hij er ooit nog
eens aan gedacht had de St.-Sebastiaangilde verder te zetten. Samen klopten zij bij iedereen aan en de
vlam werd weer groter, alleen geloofde niemand in de opzet van Hans Van Bockstael en André
Vanbelle. De gemeente werd op de hoogte gebracht en alle documenten en gildebezit werden aan de
burgemeester Maurits Bourgeois voorgesteld. Hans Van Bockstael en André Vanbelle slaagden erin om
de gemeentefunctionarissen te overtuigen en de burgemeester hield zijn woord. Naar het idee van keizer
Paul Duthoy werd de aanvraag gedaan om de wip op het domein "De Kortekeer" te plaatsen.
Op 13 febmari 1990 werd er overname gedaan van het gildebezit en de kasgelden. Een vergadering werd
belegd in het lokaal "De Weegbrug". Daar namen alle bestuursleden ontslag om dan de gilde te kunnen
overdragen aan een nieuw bestuur.

Waren ontslagnemend: Richard Lesage, voorzitter; André Vanbelle, ondervoorzitter; Wemer Verhelle,
secretaris; Roger Vanbelle, bestuurslid; Jozef Verhaeghe, kassier.
Het nieuwe beheer van de St.-Sebastiaangilde werd waargenomen door Hans Van Bockstael, André
Vanbelle en Mario Verhelle. Beide partijen tekenden voor goedkeuring en bevestiging van akkoord.

Vergadering 19 april 1990
In de vergadering van 19 april 1990 werd het bestuur gevormd; Hans van Bockstael werd de nieuwe
hoofdman, André Vanbelle ondervoorzitter, Mario Verhelle secretaris en Dirk Lesage wipcommissaris.
De officiële opening van het domein zou plaats hebben op 26 mei 1990 en de openingsschietmg
vermoedelijk op 27 mei. Voor deze speciale gelegenheid werden er soeptassen aangekocht waarop onze
kerk en heks stonden afgebeeld: kostprijs 2500 fr.
W^iA^lmÜeM. wu4, fïeAeia^e k^nne^t de /oo^ wee^ ^pa^ne^t.

fï^^Jl-^lR^ — <y^6^4- ket w-ee^end WÏH. ^.6 e^. ^2.7 me^ (yzat ket aemee^deUi^ d^yiÏ^eM. -be
w. fïeAela^e. oUi^eei (^m. ^e^ï.

m

ws-o^ (i&l(ïJ&ai&
^? necpi^ ^%^
cpdws^zcp^ fiOM^e-, w^p^ó. ^ê^^é a>a^
ï, 94/uien' oe^

w^p 6^ {9ö-(^e^ w-oeA' mwp^

a^Mó^pa^me^. !)^ f 98 f
t, omdat ^e
a
leÜenUj^ iüet m^e^ w^üie^ iM2^ w^^

ko^t p^ie^ ma^e^, ^
<^2- awi.

^
^edtaa^t, mcuyi. e^Jeei& ó^l^dte^A- Uwen
cdtijJi maa^ o^pw.euw^ o^p dew^p (^p '"^be /(<yde^ee^' cdA. ^AMÜ<ïdt.
w^b maeóx^iMe^.
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wm. <^ ö^<^^ ^é^(^^^ ^4-<W <(<^^é ^<2^ e^é^ e<^4?^^^ ^/^^6^^^
mewA^ e^v >pncp koHdmcu^ c^-cmA. Va^ fïo^itael. J^-i^ ^ecp^ de^ti^d^ al^ ^üjie^^/ia^ie^ e^ ó^üo^t ai m^&
ï. 3^- '/ '97^- g^- m f 98 f mJd& ^ ^4 tot ^ü^. Maa^ üï. f 98 f ^^ ö^ <W
^am^cuz^. c)'i&cHU- iu^üe^ ^ïMüe^A- w^ee^deM' wïc^ nu^ p^i^e^ /iön<t (te- w^p. y^

uwA. ee^ tewü^wié aancpiecfJi, au (i& wwui ólec^it yit, uieie^ ^em^ 'pijlen en' te. pieüe/i.. ^ ^icüo-ot iü^
'a^an J200 ^. het ^tu^) kaw>t e^ m

v^uie^. !)n- f^J28 cp^Uckt SM' f(ö^nMijA cpw-o^de^ w. f953, kieid de- ^e^ïecta^eie u^ieni^M^ (^p t&
^ jw^e/ie^ vwuie^ eide^ onde^ula^, de uup- U>ee^ v-öo^
me^ u-eWLe^ m&L (X^ (y2mee4^&, maa^ (t& ^tam'ie^ w-e^xte^ le^mó. o^p

d& la^e^ ^aa^ cf.e^cUw.e^. 3^- ,988 ^eeó. e^ u^ee^ kw^p m^et ket ^iQ^ect ^be fd^ite^ee^, (ie. (^emQe^te. ^^
Is.e^eid ee^ me^u^ w^ met koxü. t& i^iaUe^ie^. MetMaüö- Va^ikeüe., ^^d/ié VaM^elie. e^ ^bi/i^ Jle^acp
wyimde' cMcu^ Va^ fïöok^tael ee^t (h^uzmücü& ke^ ow. de- cpide' u^ee^ (^p t& küüwn.
]& ku^ame^ bu We mw^eM. o^e^ de- vMs-e^ wia^ ^e (i& <yLeti(ïüeüi ö^. w^ee^ t& ^ta/de^ o-^dede^, na. eeM.
a

üu-eetai w-e^en- teid& (i& (^io^p w-ee^ ^o- '^ uee^Uc^ lede^. '^bat Ü- maa^ ee^ ^ec^, wwit (i& W^UM^ ^ai
p^iA- mst de' WLe^eii^^ ^kietiw^m cped ^öncid^iaaie^. ()edenee^ u^yidt dcu^ oo^ MÉ(^wikfxi om- een'
Iws^ in' d& ha^ule^ t& neme^, e^ w-fs^dt (ia^ w-el 0^2- de- j-oncpne^ cpm^st (fjicpiu^ilj^ da^). ^e^/ Ü- cM-an^
e^- maa^ 29 en- ^JM' eneA(^ieJw aa^pa^ m^et ö^ (i& j.QtHcp^ien uiÜiAaleM: ïe- ^leM^ i^ éi^A. cpi^mé,
^4. d& keÜU/u^ wzn- ^WM^en' (h& uweA- lü^ eilzaa^ ü^eA<i cp^pAöJJeeld. ^o- 'nm d& ^MtteMj^cUbCpkV " fï^e^'. ^b& ^ö^dma^ óla^ie. e^w. (i& kömncpi^ tot f 938 te^i^ t& w^uie^. Om.
het u.e^iiedeM' met wyiiö^e^ t& late^ cpa^, w^ameMe. lüj, ai t^Q& m^p>peM' f^t^4., k^u^eü e^(iowmente^ om ee^ oe^bicuïi a^ckle^ cuz^ te. le(^ym. T^I éit m^ate^Mïai i^ a^p ee^ te^itöwAteiii^ ^- //ïe
fdydeüee^" t& ^le^.

Een nieuwe parel aan de kroon
Onder een stralende zon en een heel mime belangstelling, werd een parel aan de Zonnebeekse
sportkroon toegevoegd, nu het polyvalent sportcomplex door burgemeester-senator Maurice Bourgois
voor open werd verklaard. De vele genodigden hadden er blijkbaar hun schik in om alles te bewonderen
en mstig keuvelend de toespraken te aanhoren.

Gemeentesecretaris Antoon Ghesquiere sprak een dankwoord uit tot de aanwezigen, gaf dan het woord
aan schepen van cultuur Robert Comyn, die zijn dank betuigde aan de provinciale overheid voor de
welwillende medewerking aan het totstandkomen van wat nu het sportcomplex De Kortekeer wordt
genoemd.

Het meest in het oog springend was natuurlijk de splinternieuwe staande wip, "gaaiperse" in de
volksmond genoemd. De Beselaarse schuttersgilde was best in zijn nopjes met het gemeentelijk
geschenk. Dirk Cardoen, eerste schepen en tevens oud-lid, deed het eerste schot naar de koningsvogel
die voor deze gelegenheid op de wip stond en zo werd een nieuw startschot gegeven om één van de
oudste verenigingen van ons land echt nieuw bloed te geven. Dirk Lesage haalde de hoofdvogel neer;
deze werd door de hoofdman Hans Van Bockstael aan burgemeester Maurice Bougois geschonken als
dank voor het toekennen van de wip. Men trok meermaals de vogels op en menigeen kon een schot
wagen op de 31 meter hoge wip voorzien van een kooi. Tevens werd de tentoonstelling geopend die
plaats vond in het huisje op het domein De Kortekeer. Men kon er heden en verleden aanschouwen. Ook
werd voor het eerst de nieuwe breuk voorgesteld. Deze kwam tot stand door onze hoofdman en werd
vervaardigd in inox door André Buyse en gegraveerd door Frans Goderis.

Eerste beschrijf 27 mei om 9.00 u.
Voor de eerste keer na zoveel jaren werd er temg een beschrijf georganiseerd. 57 schutters kwamen
opdagen. Voor deze gelegenheid hadAndré Vanbelle "Soeppeventjes" gemaakt die op de wip kwamen
te staan en met ons tweede beschrijf kregen wij al 89 schutters op bezoek. Dit mochten wij al als een
succes beschouwen.

Nieuwe bestuursleden
Op de vergadering van 12 oktober 1990 werd de kern van de schuttersgilde uitgebreid. Frans Ostyn en
Andy Veeckman kregen een uitvoerig woord als welkom. Ook kreeg de schuttersgilde positief nieuws
betreffende een nieuwe erevoorzitter, namelijk Dirk Cardoen, neef van voormalige hoofdman Marcel
Cardoen. Eveneens zou voortaan de schuttersgilde geüniformeerd naar buiten komen, om de gilde wat
meer allure te geven: hoofdkleur rood, afwerking zwart. Deze kleuren werden gekozen, omdat de vlag
van St.-Sebastiaan ook rood als hoofdkleur had.

Receptie op het gemeentehuis

Op zaterdag 27 oktober 1990 om 17u. mocht de "Koninklijke maatschappij St.-Sebastiaan"
aanschuiven voor een receptie op het gemeentehuis te Zonnebeke. Aangezien de trainingen al een goede
week in omloop waren, had de grootste groep reeds zijn training aan, wat door de felrode kleur in het
oog viel.

Iets over 5 uur opende de burgemeester het feest met de woorden dat hij zeer tevreden was, omdat
Groot-Zonnebeke weer één van "de oudste actieve" gilden had van het land. Bij hem sprong ook het
groot aantal jeugdige leden in het oog, wat volgens hem positief is voor de toekomst. Daarna kwam de
schepen van openbare werken Dirk Cardoen aan het woord en hij legde uit waarom hij het
erevoorzitterschap van de schuttersgilde had aanvaard. Er waren drie redenen:
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zijn vader was zelf lid van de gilde geweest, zelf stond hij ook nog als actief lid onder de wip te Beselare
en, aangezien wij temg over een jonge gilde beschikten, wist hij meteen dat het geen periodiek bestaan
zou zijn, maar wel degelijk een gilde die temg deftig op zijn benen stond. Omdat er in het jaar 1953 nog
geen medaille was bij de "Koninklijke" verklaring, mocht de gilde die nu in ontvangst nemen

op het gemeentehuis. Deze werd dan ook onmiddellijk aan de breuk vastgemaakt, die voor de
gelegenheid door André Vanbelle gedragen werd. Daarna nam de hoofdman het woord waarmee hii
dank betuigde aan het gemeentebestuur, omdat zij de gilde een nieuwe kans geboden had. Hij dankte alle
leden, bestuursleden en personen die tijdens het jaar hun medewerking verleend hadden. Ook de
jeugdtrofeeën werden op deze dag aan de man gebracht.
Daarop werd onze hoofdman door onze jeugdige schutters bedankt
met een tinnen schaal en een bloemstuk waarvoor zij wat zakgeld
hadden opzij gezet. Een zeer mooi initiatief!
Na het "gespeech" volgde er een korte receptie en nam de pers enige
foto's. Achteraf werd er nog afgezakt naar "Het Voutje" waar
iedereen nog een glas aangeboden kreeg door de gilde. Het jaar 1990
werd afgesloten met 56 schietende leden.

Nieuw St.-Sebastiaansbeeld

Tijdens de koude wintermaanden "kapte" André Vanbelle met veel
engelengeduld, een prachtig St.-Sebastiaansbeeld, een ongelooflijk
mooi stuk sculptuur in eikenhout met alles erop en eraan, van spieren
tot teennagels.

Dit knappe stuk handwerk zou bij iedere speciale gelegenheid van de
gilde tentoon gesteld worden, om het geheel nog een beetje allure te
geven. André Vanbelle, vriend van jong en oud, gaat bij de
St.-Sebastiaangilde als "nonkel André" de geschiedenis in. Niemand
zal ons tegenspreken dat hij één van de steunpilaren van de
schuttersgilde is.
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^Üt^eJztei toe^p^c^ IS ja^mw^i i 990
W& u^eteM. aüemaai dat o>^uwyuïen. cw^e wt^m^Ü^ïe- wyult aewe^d, &UïeHli4^ i^ dit het mwsUt& moment
u^n. d& auwui. <1o^ i^ WM^ ket eeMi aa^^M^s-pte- ^ //^^ Van^-eUe uwyb ci& ke^^uc^ti^ ^2^ de (^iMe
m^ee^ ko4^ dan, ^MKsl<^kiet<m cdlee^. fïeeicikcs^iwm 14. wimeUj^ ö^ ee^ cf/u»tewz^ kern.. ^on-de^ wïde^Jsen- tWs-ea, ik kern, <?/ ^ niet ee^A- WM- {i^o^e/ie^ ^>t. -SeJw^Ua€i^ te- Jw.teie^. c4l
( mcuyi. uüld& e^ ^lcü to-cU aa^ uw^m. c4i^ kield w^i. <Wö^, e^eie. m-cuïmien (ïeieden. uw^
m-e- een^ w^, ^et l^ e<m 'fi^xmJs^t^ dat H^emcwA kem. dit wi nado^m.
en o^ ket meeÜe^u^J^ v-an' ]^04^kei -flwS^é".

Op 16 febmari 1991 nam de schuttersgilde deel aan de sportbeurs opgeluisterd door tal van
demonstraties. Om 17u. vond de prijsuitreiking van de sportbrevetten 1990 plaats. Dit gebeurde waar de
infostanden opgeslagen waren. Ook de schuttersgilde had er een stand en deze trok opvallend veel
aandacht bij de aanwezigen en de leden vielen goed op door hun rode kleur. Voor de gelegenheid was
onze hoofdman uitgedost met de mantel en schakels van de gilde. In de toespraak van de burgemeester
lokte hij de aandacht van de aanwezigen en sprak over het beeld van St.-Sebastiaan, dat "gekapt" werd
door "Nonkel André". Na van het schuimend nat te hebben geproefd, was het de beurt aan de
schuttersgilde om een demonstratie te geven. Voor de gelegenheid stond een liggende wip opgesteld. Een
tiental leden van de schuttersgilde demonstreerden hun kunnen. Wel werd de aandacht erop gevestigd dat
de gilde hoofdzakelijk schiet aan de staande wip.

Tweede "schietperse95 op domein De Kortekeer
Op 4 april kwam Dirk Lesage bij Hans Van Bockstael langs met het nieuws dat hij een mast voor een
tweede wip wist liggen. Toen hij ook de kostprijs vertelde, besloot het tweetal nog dezelfde avond te
gaan kijken. In Mariakerke bij Gent aangekomen troffen zij het ganse bestuur in hun lokaal aan. Daar
werd een compromis getekend.

Afhaling schietperse te Mariakerke op 18 april
Onze gilde heeft zich een kolom van een tweede wip aangeschaft bij de schuttersgilde Mariakerke. Na
de nodige stappen te hebben ondernomen, werd er beslist om deze te gaan afhalen op 18 april. Het
vertrek was voorzien om 6u30 aan de kerk te Beselare,
dit om zeker voor de middag temg te zijn, althans was
dat de planning. Samenstelling van het konvooi: kleine
materiaalwagen, tractor en aanhangwagen, samen

13,50 meter en "TransDavid", containerwagen met Dirk
Lesage als chauffeur.
Na een "zatte kaffie" bij een van onze techniekers,
vertrok het konvooi richting Gent. Een blauwe Peugeot
sloot zich bij het konvooi aan met nog wat klein
materiaal, alhoewel hij zwaar geladen was. Eens
aangekomen werd zonder problemen de wip uit elkaar
gehaald en geladen. Het systeem was vooraf goed
uitgedokterd door Dirk Lesage. Na de nodige versterking
van de inwendige mens en nog wat regelingen ter plaatse
stonden we even voor tien uur klaar om te vertrekken richting Beselare. De wip stak een drietal meter uit
de camion en we hadden geen plakkaat ter beschikking.
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De techniekers hadden ondertussen een snelcursus "cameraman" gevolgd en zo snorde de Audi 80 vanuit
het konvooi eens voorop om het geheel te filmen aan het wegrestaurant te Nazareth. Alles liep gesmeerd
zonder problemen... te gesmeerd! Intussen was de Audi 80 op de parking van Nazareth gearriveerd en
stonden zij klaar om het voorbijtrekkende konvooi te filmen.
Toen... gebeurde het... Na een twintigtal minuten arriveerde slechts de containerwagen alleen. Het

gezicht van de chauffeur hadden wij nog nooit "zo lang" gezien als toen. We kregen allemaal een raar
gevoel en terecht. Dirkske was in paniekstemming. Zijn stem klonk een beetje piepachtig van het
verschieten. Na een zinsherschikking konden we vaststellen dat de tractor en remorque in het oog waren
gevallen van de "zwaantjes", met alle gevolgen van dien. Het viel nog mee: een zevental procesverbalen
werd op onze naam geschreven: geen plakkaat, wip te ver uit de camion, schijf enz. .. Na een twintigtal
minuten wachten reden we temg naar de plaats van het onheil. Ondanks het voorval was het trio in de
camion en remorque nog in een redelijke staat; enkel de rode kleur van het hoofd van de chauffeur was
nog niet opgelost.
Het resultaat van het bezoek van de "zwaantjes" was dat ze niet mochten vertrekken alvorens er een
plakkaat aan de camion hing. De Audi 80 snorde samen met "Stafke en OswalcT temg naar Gent om
een dergelijke plakkaat aan te schaffen. Onze wensen werden vervuld in een Scaniagarage te Gent en
alzo keerden we temg.

Daarna werd het konvooi temg op gang gebracht tot in Nazareth. Van daaruit werd de Hoofdman
opgebeld om het leuke nieuws te melden. Na de sanitaire stop werd de reis naar Beselare verdergezet.
Aan de afrit kon alles nog eens
op band gezet worden. Daarna
moesten ze zich nog door het
verkeer en de koers te Beselare
een weg banen naar de

Molenhoek. Het gevaarte werd
gelost op de eigendom van de
familie van de Hoofdman, om
dan later naar "De Kortekeer"

gebracht te worden. Toen alle
werk gedaan was, werd de
gebeurtenis van de voorbije
dag in "De Elfpenner"
doorgespoeld.
Op 20 april werd de verhuis
van de wip naar "De
Kortekeer" voorzien. Om 6
uur in de morgen waren veel

van onze leden aanwezig op de
Molenhoek.
Met de "Clark" van Joris Deman werd het gevaarte temg in de camion van Transdavid geschoven, om
door Dirk met zijn tractor van de containerdienst gelost te worden. Voorzichtig legde men het gevaarte
op een karretje en het werd zo over de kasseien naar zijn bestemming gebracht.
Intussen waren we al naar de rechtbank moeten gaan voor al onze processen van die bewuste
"zwaantjes"... en ge moet het maar kunnen uitleggen. We gingen vrijuit voor alle processen voor de
prijs van 1.600 franken gerechtskosten en alles was vergeten en vergeven.

Plaatsen van de tweede wip
Eindelijk was de beslissing genomen voor de toekomst van de tweede wip. Dirk Lesage zou de wip
zandstralen zodat we een volledige nieuwe laag zouden kunnen zetten. Al het nodige materiaal werd
aangekocht en de werken konden starten. Eerst werden de buizen ingelast en werd er een ladder in de
kolom gestoken door Dirk Lesage. Dan werd ze gezandstraald en klaargemaakt om te schilderen. Al wie
enigszins tijd had, kwam op zaterdag schilderen. De eerste dag werd
er in groep geschilderd, dit om verroesting te voorkomen. De drie
lagen schilderwerk werden gedaan door "Nonkel André" die meer
miserie had met de slechte weersomstandigheden dan met het
schilderen van de wip. Menig uur versleet hij op zijn knieën om het
werk af te maken: in totaal 76 uren.
Ook het voetstuk waarop de wip kwam te staan, werd zorgvuldig in
orde gezet. Het betonnen voetstuk werd in de pas gebracht.

Beetje bij beetje kwam het ogenblik dat de staande wip eindelijk
kon geplaatst worden.
Het rechten van de wip ging heel vlot en zonder problemen. Een
hijskraan van 36 meter trok het gevaarte de hoogte in tot precies
boven het voetstuk, waar de wip moest vastgemaakt worden. Alles
paste prima, nog de moeren opdraaien en de hoofdman kon de mast
in om deze bovenaan te ontkoppelen. Daar stond ze eindelijk, na
drie j aar.
Menig woord werd er in die tijd gewisseld over het al dan niet
plaatsen en in gebruik nemen.

Eindelijk klaar voor de kantine
Na vijf jaar aandringen was het zover, we hadden eindelijk de goedkeuring voor het plaatsen van een
kantine. "Nonkel André" had de ganse winter gewerkt om een volledige bouwdoos te maken van onze
kantine naar het plan dat onze secretaris had getekend. Vele werkuren en een stuk uit z'n vingers konden
hem niet weerhouden om zijn tijd goed te besteden. Ook schilderde hij de wandplaten vooraf, zodat alles
klaar was om op 21 april te starten met de opbouw. Het was pas na een persoonlijke ontmoeting van
Dirk Lesage met de provincieafgevaardigde dat er schot in de zaak kwam. Eindelijk
kregen we de kans om onze eigen
belangen te verdedigen in een vergadering
op het stadhuis.
Een koffïetafel werd er aangeboden,
waarop Hans en Erik Van Bockstael, André
Vanbelle, de burgemeester en de
afgevaardigden van de provincie aanwezig
waren. Na een grondig overleg werd de
goedkeuring gegeven voor het plaatsen van
de kantine.
Op 21 april werd alles op de camion van
Joris Deman geladen om 's anderendaags
vroeg te kunnen starten.
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Op 22 april was het regenachtig 's morgens. We waren al van 6.3 Ou op de been. Een materiaalwagen
werd door Eddy Van Bockstael meegebracht. Met z'n allen klopten we de ruwbouw met dak en al in één
dag in elkaar. Onze werfleider André was in zijn nopjes,
omdat het werk zo goed opschoot. Enkelen hielden zich
bezig met het aaneentimmeren van de kaders. Eddy Van
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Bockstael en Freddy Desmet plaatsten vakkundig de
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wandplaten.
Na de mwbouw werden de ramen geplaatst. Nadat alles in
het droge was, werd "Den toog" gemetseld. De toog, van
kapitaal belang, draagt nu twee stenen sculpturen: het
wapenschild van Beselare en de stichtingsdatum. Ook de
gegraveerde steen van aan de notelaar in de jaren twintig
kreeg zijn definitieve plaats in de toog.
Voor de winter werd er nog een vloertje geplaatst om de
boel gemakkelijker proper te houden. De voorzijde van
ons nieuwe lokaal kreeg van André
Vanbelle een prachtige sculptuur.
Eindelijk waren we er geraakt, het
prijskaartje viel nog mee.. .
Een dikke proficiat aan hen die de werken
hielpen realiseren: Hans, Eddy en
ChristofVan Bockstael, André Vanbelle,
Freddy en Pedro Desmet, Dirk Lesage,
Mario en Frederik Vanhelle, Andy
Veeckman, Johny Kwinten, Patrick
Sarrazin, Staf en Koen David, Sammy Nuytten, Eric Demuyt en Frank Boudry.

Hans Van Bockstael
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VIERING 50 JAAR SCHUTTERSVERSTANDHOUDING ZANDLEE1VISTREEK
In mei 2006, namelijk 19, 20 en 21 mei, vierden
alle aangesloten en ook slapende gilden in het
verbond Zand-Leemstreek hun gouden jubileum.

300 leden begonnen te vieren op vrijdag 19 mei
2006 door hun tentoonstelling officieel te openen
in de trouwzaal van het stadhuis te Bilzen. Vele
genodigden kwamen opdagen om van heel wat
schuttersgilden het koningszilver, vaandels,
authentieke foto's en documenten te bewonderen.
Op deze officiële opening werd ook door genodigde burgemeester
Johan Sauwens, afgevaardigde van de Heemkundige Kring Bilzen
Frans Maurissen, en de eigen secretaris van het verbond ZandLeemstreek Jean Theunissen, een rede gebracht.
Alle sprekers benadrukten het belang van de schuttersgilden zowel
vroeger als hedendaags. "Oude voorwerpen, in bezit van meerdere

schuttersgilden, hebben een grote betekenis. Ze zijn trouwens
gemeenschappelijk erfgoed, dat zeker behouden moet blijven", zo
sprak burgemeester Sauwens. Heden wordt door vele schuttersgilden
van Zand-Leemstreek samengewerkt met de Heemkundige Kring
Bilzen om een historische studie over schutterijen en gilden samen te
stellen. Het is ons aller wens deze gezamenlijke studie te bundelen
en in boekvorm te verwerken. Deze wens wil men realiseren ten

laatste in 2007.

De Secretaris Jean Theunissen, sprak als volgt:
"Waarde genodigden, beste gildebroeders en
gildezusters, dames en heren, 50 jaar jong, een
halve eeuw schuttersgeschiedenis van
Schutters verstandhouding Zand-Leemstreek. Op
zondag 29 januari 1956, in het toenmalig lokaal
van de Koninklijke Schuttersgilde St.-Amor
Munsterbilzen werd het Verbond Zand-Leemstreek
opgericht. Bij de oprichting waren 15
schuttersgilden betrokken. In het verslag van de
stichtingsvergadering kunnen we lezen dat de
eerste vergadering geslaagd was en de gekozen
naam van "Schuttersverstandhouding" in de volle
zin van dit woord tot zijn recht kwam. Wij zijn
bijzonder dankbaar dat onze voorgangers het
initiatief van de oprichting van de Schutters verstandhouding Zand-Leemstreek genomen hebben. Onder
ons is nog één van de oprichters, namelijk Emiel Vansichen. Zonder hen waren wij vandaag hier niet
aanwezig.

M

Het is ook een periode geweest waar blijdschap en verdriet kort bij elkaar lagen.
Blijdschap was er bij een overwinning, individueel of met de ploeg, verdriet was er bij de schutter of
schutster bij het missen van een schot, waardoor alzo de overwinning weg was. Maar het is vooral een
periode geweest, die er nog is, van samenhorigheid en kameraadschap. Dit is tot uiting gekomen bij de
voorbereiding van de tentoonstelling en de opbouw van de schietstand in het park Haffmans. De oproep
van het bestiur om mee te helpen, is zeker positief beantwoord geworden. Mijn dank daarvoor. Maar, de
schuttersgilde bestaat niet alleen om te gaan schieten. Zij heeft nog een andere taak dan alleen maar te
schieten. In de vroegere jaren waren de schuttersgilden burgerlijke instellingen die instonden voor het
bewaren van de mst en de veiligheid in de dorpen.
Vandaag is dit een achterhaald doel. Toch koesteren
wij nog onze unieke tradities en onze waarden. Het
is een gildeleven met eeuwenoude schutterstraditie
en geplogenheden in de schoot waar vriendschap,
broederlijkheid en dienstbaarheid onder schutters
zijn. Het schuttersleven heeft ook een cultureel
karakter, dit bewijst onze tentoonstelling. Om af te
sluiten wil ik mijn gewaardeerde dank uitspreken
aan alle personen en diensten die meegewerkt
hebben aan het welslagen van deze viering 50 jaar
bestaan Schutters verstandhouding ZandLeemstreek".

Na deze toespraken volgde een receptie aangeboden door het stadsbestuur.
De tentoonstelling werd enkel op zaterdag 20 mei en
zondag 21 mei voor de ganse bevolking opengesteld en
werd zeker op die dagen druk bezocht.
In het park Haffmans werd op zaterdag en zondag een
schutterswedstrijd gehouden, maar niet zoals heden,
maar naar oude gewoonte en traditie, met karabijn met
een open V-vizier. ledere aanwezige mocht en kon zijn
kunsten testen.

Op zaterdag waren de weergoden echter niet van de
partij, doch op zondag werd de doelstelling zeker
bereikt. Op zondag werd het feest geopend met een
herdenkingsmis in de dekanale kerk St.-Mauritius te
Bilzen, opgedragen door de eerwaarde heer deken Rik
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Ramaekers. Na de herdenkingsplechtigheid toonden alle schutters gilden zich met vlag en wimpel in het
centmm en de straten van Bilzen door een georganiseerde optocht naar het park Haffmans. Het enige
minpunt was het ontbreken van een fanfare of harmonie in de optocht.
Helaas ervaren wij dat het doorgaans zeer moeilijk is, een muziekmaatschappij te motiveren om deel te
nemen aan optochten van schuttersgilden. Meestal geven ze algemeen forfait aan deze manifestaties.
Jammer, want ook zij konden alzo meer naar buiten
treden.

Na deze optocht werd er in het park Haffmans door
het bestuur van ons verbond een receptie verzorgd
voor alle aanwezigen.

Tijdens deze receptie benadrukten de schepen van
sport, Bruno Steegen, alsook eerwaarde pater Karel
De Wilde, hoe belangrijk het verenigingsleven van de
schuttersgilden in de maatschappij wel is.

^

Na deze toespraken konden de schietwedstrijden en de muziek van de plaatselijke d.j. aanvangen. Er
werd reeds gedanst op gras. Dit benadrukte de goede sfeer. Toch moesten enkele schutterskrachten zich
reppen om vele beschikbare platen, dienende als dansvloer, aan te brengen. Er werd gefeest en gedanst
tot in de vroege uurtjes.
Het bestuur van de Verstandhouding Zand-Leemstreek is dan ook uiterst tevreden. Ze kan terugblikken
op een zeer geslaagde viering van dit 50-jarig jubileum.
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Hartelijk dank aan alle medewerkers, sympathisanten en aanwezigen. Het feest was af.
Namens het bestuur
Jean Theunissen

^

NIEUWE UNIFORMEN VOOR DE KONINKLIJKE
SINT-SEBASTIAANSGILDE LOMMEL
11 maart was een hoogdag in het bestaan van de
St.-Sebastiaangilde uit Lommel.
Het project, dat meer dan 2 jaar in beslag heeft genomen, kreeg
een officieel karakter.
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De nieuwe uniformen werden aan het grote publiek voorgesteld.
Voorzitter Eric Theunissen: "Een 2-tal jaren geleden hebben we
een instroom van nieuwe leden gekend en op hetzelfde ogenblik
stelden we vast dat onze oude uniformen heel wat slijtage
vertoonden. Zo zijn de eerste denkpistes ontstaan voor het
ontwerp van een nieuw uniform.

Ons vorig uniform viel onder de noemer 'fantasie', nu werd er
bewust gekozen voor 'historische gildekledij'. Een werkgroep
werd rond dit gegeven opgericht en zou zich gedurende al deze
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tijd vrij intensief verdiepen en bezighouden met dit item.
Er is heel wat research aan voorafgegaan vooraleer er een
voorlopig ontweq) op de proppen is gekomen. Veel inspiratie is er gevonden bij grote schilders als
Rembrandt en Vermeer. Deze leefden in de tijd dat onze gilde vermoedelijk is ontstaan. De kleuren van
het uniform zijn dezelfde als de kleuren die in ons vaandel temg te vinden zijn. Ook 3 marketentsters

zijn volgens de historische regels gekleed. Om zekerheid te hebben omtrent de historische normen werd
er contact gezocht met leden van de normencommissie van het O.L. S. Na hun positief advies werd er
groen licht gegeven voor het definitief ontwerp en kon men op zoek gaan naar een geschikt kledinghuis.
Vanaf september 2005 waren er regelmatig pasbeurten om uiteindelijk een volledige oplevering te

hebben op 19 januari 2006.

^4

Terzelfder tijd was een andere werkgroep van gildezusters bezig, onder leiding van Gerda Winters, om
de uniformen voor de trommelaars in eigen ontwerp af te maken. Dit was ook een hele karwei. Het pakje
voor de jeugd is met dezelfde stoffen afgewerkt. Er is bewust gekozen voor een ander patroon dat
uiteindelijk toch nog in harmonie is met de uniformen van de volwassenen."

In totaal zijn er 35 kostuums voor de volwassenen en 12 pakjes voor de jeugd afgewerkt.
Dit alles kende dan een finale op zaterdag 11 maart 2006.
Onder de noemer van receptie werden een 80-tal gildevrienden ontvangen.
Diverse toespraken passeerden de revue. Onder andere Jos Michels, president van het O.L. S.; Stan
Krolicki, voorzitter van het Belgisch Overlegorgaan; Herman Janssen, vice-voorzitter van de O.L.S.jurycommissie en als afsluiter de burgemeester van de stad Lommel, Louis Vanvelthoven. De
verschillende toespraken werden door al de delegaties uit de gildewereld goed gesmaakt. Vooraleer de
hapjes op tafel kwamen, werden de gasten nog getrakteerd op een mars van het jeugdig trommelkorps.
Dit korps werd 2 jaar geleden opgericht; het bestaat uit een 12-tal enthousiaste jongeren onder leiding
van Tim Bloemen en speelde nu voor de 2de maal in het openbaar.

Het mag duidelijk zijn dat de Koninklijke Sint-Sebastiaangilde zich in de toekomst als een echte gilde
wil profileren waar de gildetradities en broederschappen hoog in het vaandel worden gedragen. Zo zijn
er dit jaar ook weer tal van activiteiten: nationaal en Europees koningsschieten, eregast op de vieringen
van het 500-jarig bestaan van de St.-Catherina & St.-Barbaragilde Eersel in Nederland, het O.L.S. en het
L.D.S. Dit is maar een greep uit hetjaarprogramma.
Voor meer info, surf naar de nieuwe website www.sintsebastiaanlommel.be
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KAART VAN DE HOOFDSCHUTTERSGILDE VAN BRABANT
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Wij, Opperhoofdman, Opperdekens, Dekens en Koning van Brabant gehoord hebbende het verzoek der
gilden van Brabant om nieuwe statuten te verlenen ten einde de oude geplogenheden en reglementen in
ere te houden, verlenen, geven en ordineren met deze brieven de punten en artikelen hierna volgende om
bij nu en voortaan onverbrekelijk na te komen.

*

In den eersten, wie in de Gilde wil komen, zal van onberispelijk gedrag, wettelijk en kerkelijk getrouwd,
verkozen worden volgend d'oude usantien met minstens twee derden der stemmen en geven het
inkomgeld.

*

Item, ieder gildebroeder, daarinkomende zal gehouden zijn de eed te doen op den
gespannen boog en in de handen van de Hoofdman volgens d'oude geplogenheden
derzelfder in der voege als volgt: "Ik, M.., zweer alle eer en den eerbied aan Sint N...

en Sint Sebastiaan patronen van hetzelfde Broederschap; onzen genodigden Heer de
Koning als Hertog van Brabant, goed en de getrouwe te zijn. Item, de Koning,
Hoofdman, Dekens en Gezworenen van hetzelfde Broederschap te eren en onderdanig
te zijn: de voorschriften en alle andere rakende de Besturinge van het Broederschap
striktelijk te onderhouden naar mijn beste vermogen; altijd bereid te zijn mij te voegen
neffens de Koning, Hoofdman, Dekens en gezworenen ende mede hetzelfde
Broederschap altijd voordelig te zijn.

Zo helpe me God!

*

Het Bestuur van de Gilde wordt samengesteld uit de Hoofdman, de Dekens, de Gezworenen of
Oudermannen, de Koning of Keizer of anderszins volgens d'oude usantien.

*

De Hoofdman wordt aangesteld voor het leven. Hij moet verkozen worden met minstens de twee derden
der stemmen van de Gildebroeders. Hij moet zijn een zeer en voornaam Gildebroeder. Hij zal zorgen
voor het goed bestuur en de vooruitgang van de Gilde. Hij regeert en hem zijn de Gildebroeders trouw
en onderdanigheid verschuldigd.

^

De dekens, Kapitein, Oudermannen of Gezworenen worden verkozen en aangesteld volgens de usantien,
opgetekend in het inwendig reglement der Gilde. De Raad aldus samengesteld, stelt de Alferis, de
Knaap, de Tamboer, enz. aan.

*
De raad zal er vooral zorg voor dragen het Patrimonium der Gilde in stand te houden en te
vermeerderen.

*

^

De Gildebroeders vergaderen met de Hoofdman, Dekens, enz. zullen hetzij om het jaar, hetzij om de drie
jaar, op de volgens d'usantien vastgestelde dag, om hunnen Koning schieten.
Wie daar niet en komt, zonder wettige redenen ontslagen, zal verbeuren een som van 25 Fr.

*

Wanneer de Koning geschoten is, zal hem alle eer worden bewezen naar d'oude usantien der
gilde, hetzij hij naar de Kerk of naar de Gildekamer gebracht wordt.

*
De Koning is vrij van gelag voor gans het jaar. Hij zal de Gildebroeders nochtans beschenken na de
Koningsscheut en d'oude gebmiken hierbij horend in ere houden.

*

De Koning zal zich vertonen en voegen met de Breuk bij alle
processien, en plechtigheden door de Gilderaad binnen en buiten de
parochie geordineerd.

*
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Wie driemaal achter mekaar de Koningsvogel afschiet wordt Keizer
van de Gilde voor het leven.
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De dag van de Koningsscheut zal feestelijk worden gevierd met een
eetmaal en rondgang in de gemeente. Alzulks volgens de gebruiken.

*
Jaarlijks zal het Patroonfeest der Gilde plechtig worden gevierd met
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een Feestmaal, waaraan alle gildebroeders dienen aanwezig te zijn op
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boete van 25 Fr.

*
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Jaarlijks zal een Zielemis plaats hebben voor de afgestorvene
Gildebroeders en Gildezusters, waarbij allen zullen schuldig zijn te

verschijnen, waarna men alsdan een maaltijd zal houden. Die dag zal de Raad verslag uitbrengen en de
rekeningen van het verlopen jaar voorleggen.

*

Van nu voortaan zullen de gildebroeders gehouden zijn te komen ter processien, als men Sint A...
ommedraagt op verbeurte van 20 fr. Zij zullen zich ook voegen op alle plechtigheden en gildefeesten
door de Raad voorgeschreven.

*
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De Gilde zal zich eveneens voegen naar de voorschriften van de Hoge Gilderaad van Brabant, zo
wanneer ze te Landjuweel, Koningsschieten van Brabant, Gildefeesten en gewestelijke feesten wordt
opgeroepen, alszulks om de goede verstandhouding der Gilden onderling te bevorderen en de eer van de
Brabantse gilden te verdedigen.

*

Zo wanneer een Gildebroedere komt te sterken, zullen alle gildebroeders,
na oproep door de Knaap gehouden zijn ter uitvaart te komen op de boete
van 20 fr...
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Wie uit de gilde wil gaan, zal verbeuren zijn inkomgeld en de som van
100 fr. als daadschuld.

*
Zo wie de Statuten en Ordonnantiën der gilde opzettelijk overtreedt, de
mst en de orde grotelijks verstoort, zal uit de gilde worden gezet zonder
enig verdrach.

*
Wanneer de Gilde bij gebrek aan leden mocht uitsterven is het ten
strengste aan de laatst overgeblevene leden verboden het patrimonium van
de gilde, zoals de breuken, de vlaggen, de boeken, de gildevoorwerpen en
alles wat daartoe behoort, onder mekaar te verdelen, in hun bezit te
houden of te verkopen. Deze gildevoorwerpen zullen in depot neergelegd
worden hetzij, ten zetel van de Hoge Gilderaad van Brabant of bij een
daartoe door de Raad gemachtigde instelling tot op de dag dat opnieuw
een wettige en aangenomen gilde in zulke gemeente herrijst.

*
Aldus gedaan in het Jaar Onzes Heren als men schreef duizend negen honderd en negen en vijftig op de
elfde dag der maand januari.

Getekend
De Opperdeken

De Opperhoofdman

De Griffier

De Schatbewaarder
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GESCHIEDENIS WILLEM TELL LO 1871
De gilden van Loo vinden we voor de eerste maal in 1408 terug. Loo kende toen een subsidie toe aan
twee schuttersverenigingen, nl. St.-Sebastiaan en St.-Joris. In 1410 werd het bestaan van deze gilden

erkend door Hertog Jan zonder Vrees van Bourgondiër zevenentwintigste graaf van Vlaanderen. Ze
telden toen allebei tachtig leden.
Ter gelegenheid
van de processie

van het Heilig
Sacrament
organiseerde een
toneelmaatschappij

op l O juni 1422
(kermisdag) voor
de eerste keer een

reeks bijbelse
vertoningen. Het

gezelschap noemde
zichzelf "De
gezellen van de
abatementen" en

het waren

ongetwijfeld de
schutters die aan de
basis ervan lagen.

De toentertijd erg florerende boogschuttersgilden fungeerden immers dikwijls als stichters van de
dramatische maatschappijen. Op 24 februari 1423 werden er voor het gemeentehuis vertoningen gegeven
en ook op het carnaval van "Vette Dinsdag" in 1425 waren de toneelspelers actief. Het was diezelfde
toneelgilde die, samen met de schutters, de jaarlijkse processie van het Heilig Sacrament luister bijzette.
De schutters waren bij menige toneelgilden betrokken ("de Groenaerts", "de Royaerts", de "Jonc van
Zinne", de "Nutsgenouchten").

De retoricagilden traden, net als de boogschutters, in 1493, 1514 en 1515 op als figuranten in de Heilige
Boetprocessie te Veume.

Het was in die periode rond 1560 dat de gemeenteraad van Loo besloot de gilden geen toelagen meer toe
te kennen, wat meteen een nogal abmpt einde maakte aan de activiteiten van zowel het schuttersgilde als
de Retoricakamers. Het is pas in het begin van de zeventiende eeuw dat de toneelgilden weer opduiken.
Ondertussen hadden ook de schuttersgilden St.-Sebastiaan en St.-Barbara zich gereorganiseerd. Hun
reglementen en statiten werden bevestigd en ze schaften zich nieuwe meubels, vaandels en kentekens
aan. Maar in 1840 verdween de gilde van St.-Barbara, net als die van St.-Joris. Hun kentekens, vaandels
en blazoenen werden verkocht afraakten verspreid. Alleen het St.-Sebastiaangild bleef voortbestaan en
behield haar kentekens, haar vaandel, haar standaard, haar kanonnen, haar blazoen en een gouden
medaille met daarop het Kruis van Bourgondië en de inscriptie "tot Loo 1750". Zij werd een
doelschuttersgilde, de meest bloeiende uit de streek. Op de schietmg in Poperinge bijvoorbeeld
veroverde ze de eerste prijs met het grootste aantal schutters in 1804.

In 1871 werd het schuttersgild WILLEM TELL opgericht.
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Verdere gegevens konden we nog terugvinden in documenten. In 1934 werd er toelating gegeven een
staande wip te plaatsen in een weide in de Zuidstraat te Lo: door weide-eigenaars Jean De Jongh,
Maurice Deman, Eric Deman.

Sinds 1952 mag de handboogmaatschappij Willem Teil Lo de titel dragen van Koninklijke Maatschappij.
Van 1967 t/m 1977 kent de maatschappij een bloeiende periode. In 1975 werden 127 betalende leden
geteld. Daarna heel wat minder, dan vooral alleen nog actieve
schuttersleden.
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In 1994 kreeg men plots geen toelating meer om verder te schieten in de
weide aan de Zuidstraat met twee staande open persen.
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In 1995 kreeg men toelating om in een weide te Pollinkhove één
verplaatsbare staande wip te plaatsen bij Henk Persyn. Daniël Parmentier

^^ - l - :ï^^; maakte in al zijn vrije uren 's winters een staande pers. Na een zestal jaar
moest er ook daar temg geruimd worden. De weide werd gebruikt voor
bouwmaterialen en steenslag. Dan maar
voor een tweetal jaar temg naar de weide
in de Zuidstraat bij eigenaar Eric Deman
waar de twee open wippen waren
blijven staan, maar mits strikte
voorwaarden.

Door voorzitter Jean Destrooper en
ondervoorzitter Pierre Deloz werd er bij
de gemeente zwaar gelobbyd. Zij konden verkrijgen dat de
schuttersmaatschappij zich mocht vestigen op een recreatief domein
in de Zuidstraat juist naast de vroegere weide. Het domein wordt ook
gebruikt voor andere sporten.
De eerste muitwip was klaar in 2004 met daarbij een huldiging van
voorzitter Jean Destrooper voor zijn lange schuttersloopbaan. Op 10
juni 2006 werd naar aloude traditie de 2de nieuwe muitwip ingehuldigd
en gezegend.

Na een dieptepunt komt het schuttersgilde weer tot nieuwe groei met
jonge leden die zich aansluiten. Willem Teil Lo beschikt nu over een
prachtig terrein met een nieuw clublokaal.
De Koninklijke Maatschappij Willem Teil Lo is een begrip geworden in de regio. Elk jaar wordt er de
trofee "Schaal de Spot" betwist.
Nu zijn er geen toestanden meer zoals met open sandalen trappen in een zachte koeienvlaai of met je
broek blijven haperen aan de

prikkeldraad wanneer je je pijl
wilde terughalen na het schieten op
de open persen. Met deze twee

open wippen verdwijnt er temg een
stukje historiek in de Westhoek.
Hans Van Bockstael
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HISTORISCHE SCHETS VAN ST.-SEBASTIAAN STADEN
In 1701 opgericht
door Jan de Carnin,
.'>':?

heer van Staden.

s^§^,
,^F:^?t"^1.

Het schrijven van een
uitgebreide studie over
de oudste, nog
bestaande vereniging
van Staden is een haast
onmogelijke zaak. In de
loop der eeuwen zijn

f ~.>
J

f^^ ^

bijna alle
archiefstukken verloren
gegaan. Ook het oude
gildeboek is sedert vele

jaren onvindbaar en werd meer dan waarschijnlijk per ongeluk verbrand. Gelukkig beschikken
wij, voor wat het ontstaan en oprichting van de gilde betreft, over het boek "Staden eertijds en
hedendaags" van E.H. Karel De Ceuninck (1872) waarin de eerste 'standregels' terug te vinden
zijn.

Officieel werd de handbooggilde in het jaar 1701 opgericht door Jan-Feliccius de Carnin, burggraafvan
Wain, baron van Slyps, heer van Staden, Westrozebeke, Swij lande, Lo, ter Heyde, Kneckenburg,
Rodentorre, etc. Hij was de kleinzoon van Antoon-Claude de Camin en van Eleonora de la Porte
(erfgename van Slyps, Moorslede...). In 1648 had Antoon-Claude de Camin de heerlijkheden van Staden
en Westrozebeke (en bijbehorende rechten) gekocht en enkele maanden later had het gezin zich in het
kasteel van Staden gevestigd. Dit was duidelijk niet naar de zin van een van zijn leenmannen, Jan Van de
Casteele, die hier vóór de komst van de nieuwe leenheer, en bij afwezigheid van de vorige, de scepter
zwaaide en de macht uitoefende. Het geschil tussen beiden kende uiteindelijk een tragische afloop: op 23
augustus 1651 schoot Jan van de Casteele op Staden-dorp zijn leenheer Antoon-Claude de Camin dood.
De enorme bezittingen kwamen toen in het bezit van zijn zoon Jan-Baptist de Camin, die zich in Staden
blijkbaar niet veilig voelde en zijn leven lang op het Hof van Moorslede bleef wonen. Na zijn overlijden
in 1693 werd hij opgevolgd door zijn zoon Jan-Felicius (geboren in 1678 en toen nog minderjarig) die
zich, in tegenstelling tot zijn vader, omstreeks 1700 wel op het kasteel van Staden kwam vestigen.
Korte tijd later werd door zijn toedoen de schuttersgilde opgericht en dit in een periode van dreigend
oorlogsgeweld toen onze streken door vreemde troepen overrompeld werden. De vraag kan ook gesteld
worden of de jonge Jan de Camin zich hier in Staden toch niet veiliger voelde met het besef dan toch
over een aantal weerbare mannen te kunnen beschikken. Toch wijzen de eerste standregels meer naar de
stichting van een folkloristische gilde. Nergens wordt er melding gemaakt van een soort van
legereenheid, zodat wij geneigd zijn om aan te nemen dat de stichting kan gesitueerd worden in het
kader van de Camin's 'eer en glorie' als belangrijk man van adel. In 1712 verwierf hij trouwens de titel
van graaf de Carnin en Staden.
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Eerste 'standregels9
Uit de eerste standregels in het gildeboek opgetekend, blijkt dat Jan
de Carnin erkend werd als stichter en 'hoofd' van de schuttersgilde.
Hierdoor beschikte hij over bijzonder veel voorrechten, maar het is

moeilijk uit te maken in welke mate hij in de praktijk hiervan
gebruik gemaakt heeft. Zo beschikte hij over het recht een
hoofdman, een deken, twee gezworenen en andere 'officieren' (zoals

griffier, proost, bode) aan te stellen en te bevelen en deze naar eigen
goeddunken jaarlijks in hun functie te bevestigen ofte vervangen.
Opmerkelijk toch dat ook de aanstelling van de 'hoofdman' tijdelijk
kon zijn. Toch is het wellicht overdreven hieruit af te leiden dat Jan
de Camin zelf steeds effectief de functie van hoofdman waarnam en
dat de door hem aangestelde hoofdman hem enkel tijdens zijn
» afwezigheid mocht vervangen.
Alle gildebroeders moesten van goede naam en faam zijn. Ook
moesten zij tot de meer bemiddelde stand behoren. Zij moesten de
eed afleggen voor de heer fondateur of, in geval deze niet aanwezig
kon zijn, voor hoofdman, koning, deken en gezworenen.

De aansluitingsbijdrage bedroeg 10 'schele' en ieder lid moest naar
eigen vermogen een bedrag voor doodsschuld beloven. Dit bedrag
werd dan door de leden 'opgesoupeerd en verteerd' na de begrafenis
van het desbetreffend schutterslid. Jan de Camin zelf had als
doodsschuld een bedrag van honderd pond beloofd.
Hij was het ook die het recht had de dag te bepalen waarop jaarlijks naar de 'papegaey van eeren'
(koningsvogel) geschoten werd en daags na de koningsschietmg moest het bestuur hem verslag
uitbrengen en 'rekeninge doen' over het voorbije jaar. Bij eventuele afwezigheid van de stichter moest
het bestuur zich verantwoorden voor hoofdman en koning. Hoe en waar men in die tijd de
koningsschieting organiseerde is niet duidelijk. Uit verslagen van andere gilden vernemen wij dat de fel
begeerde koningsvogel soms op de kerktoren geplaatst werd, of op een molenwiek. In sommige plaatsen
richtte men toen reeds een soort van rechtopstaande sprang op waarop de vogel bevestigd werd. Meestal
traden de schutters in die tijd ook aan in volgorde van rang en stand en was het zo dat de eerste die er in
slaagde de koningsvogel te schieten ook de felbegeerde titel van koning verwierf, zo was het de wil van
God. Wie zich tot koning schoot, kreeg aanzien en genoot een jaar lang bijzondere voorrechten. In
Staden werd de koning vrijgesteld van het betalen van zijn verteer op de dag van de eigenlijke schieting,
de daaropvolgende dag en op de drie vergaderdagen, of kon hij gemeten van een vaste vergoeding. Ook
blijkt dat de koning, na de hoofdman, de hoogste in rang was en in de raad stemrecht verkreeg. Blijkbaar
bleven ook alle uittredende koningen dit stemrecht behouden.
Jan de Camin wilde ook dat hij ingelicht werd aangaande eventuele geschillen en onenigheden. In de
raad zelf beschikte hij over een gewone stem, maar bij gelijkheid van stemmen was de zijne
doorslaggevend.

Rozebeke-ommegang
Bij het overlijden van een gildebroeder waren alle leden verplicht de afgestorvene op zijn laatste tocht,
in die tijd gewoonlijk daags na zijn overlijden, te begeleiden. Ook hier werden bepaalde voorschriften
opgelegd. Daarnaast moesten alle schutters mis bijwonen op de 'Gaey-dag' (dag van de koningsschieting), Sacramentsdag, op het feest van Sint-Jan-de-Doper en Sint-Sebastiaansdag.
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Het lijkt er op dat het tijdens die bepaalde feestdagen toegelaten was om tot zeven uur 's avonds geld uit
de kas te verteren, al vermeldt dit artikel niet duidelijk wanneer precies er dan wel gedronken mocht
worden. Tijdens de vergaderingen en op de schietbaan was het ten strengste verboden te roken. Het was
ook verboden om tussen de doelen te wateren of dit te doen met boog en pijl in de hand. Wie in het
openbaar een 'schete' liet, of vloekte, of zijn boog in gramschap wegsmeet, werd verplicht tot het betalen
van een boete.

Ook werden er toen reeds competitieschietingen tegen andere gilden ingericht. Deze duurden meestal
enkele dagen, soms ook langer dan een week. De deelnemers werden door het bestuur aangeduid en door
de bode of knaap opgeroepen. Niemand mocht weigeren (op straf van boete).
Vanaf 1717 waren alle leden verplicht deel te nemen aan Rozebeke-ommegang. Enkel diegenen die een
bewijs van ongeschiktheid, door een dokter afgeleverd, konden voorleggen en schutters die de ouderdom

van zeventig jaar hadden bereikt, werden hiervan vrijgesteld. Met de pastoor van Staden aan het hoofd
trok men gezamenlijk en te voet naar Westrozebeke waar de gildebroeders aan de plechtigheden en aan
de processie deelnamen.

Zoals Alidor Vangheluwe in zijn boek Staden door de eeuwen heen (1945) getuigt, kon men in het
gildeboek verder nog lezen dat de gilde ook nog een 'fïjfelaar' (fluitist), een trommelaar en een
'wijzeman' had. Deze werden door de 'parochie' vergoed om op bepaalde dagen van het jaar te spelen.
De 'wijzeman' was onder het volk beter gekend als de 'zot' of de 'nar' van de gilde, omdat hij doorgaans
aan het hoofd van of rondom de stoet liep met een varkensblaas aan een stok om met grimassen en
bokkige sprongen de gildebroeders en de toeschouwers te vermaken. In de beginperiode waren ook
meestal de Stadense geestelijken lid van de Sebastiaansgilde. Zo weten wij met zekerheid dat de pastoors
Antonius Delseyne (1701-1710), Johannes-Baptist Marren (1724-1726), Jan Van Doome, (1727-1763) en
onderpastoor Franciscus Vanackere (vanaf 1720) lid en vermoedelijk ook 'proost' waren.

^
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In 1870 ontstond er een politiek geschil tussen de katholieke en liberale leden, die hun gelijk haalden.
Naar verluidt zouden de katholieken toen een nieuwe wip opgericht hebben. Hoe alles precies verlopen
is, hebben wij nog niet kunnen achterhalen. In elk geval had de Sebastiaangilde vóór 1914 haar staande
wip in de weide van 't Gildehof langs de leperstraat.

*
Een nieuwe start in 1927
Uitbreiding in 1978 en in 1987 - Enkele mooie overwinningen
Na de Eerste Wereldoorlog duurde
het nog tot in 1927 vooraleer de
maatschappij opnieuw actief werd.
De nieuwe statuten verschenen als

bijlage aan het Staatsblad van 12
september 1931. De gilde bestond
uit twee afdelingen, nl. de
'staande' schutters die hun wip en
lokaal hadden in gasthof "De
Statie" bij Marcel Ameel en de
'liggende' schutters die hun

liefhebberij beoefenden in herberg
"Sint-Sebastiaan" bij Oscar Deleu.

Beide afdelingen hadden hetzelfde
bestuur bestaande uit: notaris
Edgard Reynaert (erevoorzitter),
Emiel Boutlegier (voorzitter),
Joseph Van Oost en Jules
Nouwynck (ondervoorzitters),
Jules Leroy, Jean David, Maurice
Ampe, Rudolf Mullie, Alfons
Ameel (bestuursleden), Marcel
Ameel en Oscar Deleu
(commissarissen). Volgens deze
statuten zijn alle bestuursleden,
met uitzondering van de
erevoorzitter die voor het leven
gekozen wordt, telkens verkozen
voor een periode van vijf jaar. In
geval van afsterven of ontslag van
een bestuurslid wordt tijdens de
algemene vergadering van januari van het volgende jaar, met gewone meerderheid van stemmen, onder
en door alle aanwezige leden, een nieuw bestuurslid gekozen. Een wijziging van het algemeen reglement
moet eerst door het bestuur goedgekeurd worden en kan pas aangenomen worden indien drievierden van
de algemene vergadering hiermee instemt. De vereniging blijft bestaan zolang zij minstens vijf leden telt.
Jaarlijks wordt aan beide wippen voor koning geschoten. Wie drie jaar na elkaar aan dezelfde wip
koning schiet, wordt keizer voor het leven. De koningen maken deel uit van het bestuur, maar hebben
geen stemrecht.

Op 10 maart 1938 verwierf de gilde het voorrecht zich 'koninklijk' te mogen noemen.
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Vanaf 1954 tot 1973 was Jules Leroy voorzitter. Aan hem danken wij vele prachtige kunstborden die hij
met veel geduld en kennis ontworpen heeft. In 1957 werd een nieuwe staande wip opgericht in de weide
achter de centrale brouwerij. In 1964 werd zij verplaatst naar het gemeentelijk sportplein 'De
Wankaarde'. In 1978 werd uitgebreid met een tweede wip en sedert 1987 beschikt de maatschappij ook
nog over een derde wip. Vanaf begin jaren 1960 tot begin de jaren 1980 telde de vereniging een afdeling
jeugd. In 1981 en 1982 veroverden twee verschillende pelotons de sectortitel van het kampioenschap van
België. In 1972, 1973 en 1984 werd 'Staden A' overwinnaar van de trofee 'Schaal de Spot' en in 1977,
1981 en 1996 werd het kampioenschap van het 'Zuid-Westland' gewonnen. Enkele jaren geleden
veroverde Stijn Devoldere de titel van Europees Kampioen bij de jeugd.

Organisatie van het 'Nationaal Congres9 in 1992
Driehonderd jaar!
Het lokaal van de vereniging is
gevestigd in de Gouden Hoorn
bij M. Damman, waar
's winters ook op de liggende
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wip geschoten wordt. De
wekelijkse oefenschietingen
gaan door op donderdagavond.
Gedurende vele jaren werd de
koningsschieting op de staande
wip gehouden op O.-H. -

Hemelvaartdag. Enkele j aren
geleden werd met de traditie
gebroken en sindsdien gaat de
koningsschieting door op l mei.

De uittredende koning krijgt
drie pogingen vooraf, maar

verlengt niet onmiddellijk zijn
titel als hij erin slaagt met een
van die eerste pijlen de
hoofdvogel neer te halen. Alle
schutters, de koning incluis,
hebben daarna nog recht op drie
ronden. Een systeem dat
navolging verdient!
De 'staande' schutters zijn
meestal sterk vertegenwoordigd
op de vele kampioenschappen

en beschrijven die tijdens het
seizoen in en buiten de sector
ingericht worden. Logisch
gevolg hiervan is dat ook de
schuttersmanifestaties die de

maatschappij zelf inricht
doorgaans ook veel schutters
trekken. Het 'kampioenschap van het Vrijbos' (waarbij de overwinnaar een zeer prachtige tinnen schaal
ontvangt), de wildschieting en sedert enkele jaren ook de winterschieting, zijn absolute toppers.

3fc

Ook een relatief nieuwe competitie, waarbij iedere deelnemer op de drie wippen evenveel pijlen na
elkaar naar de hoofdvogel schiet, kent een aanzienlijk succes.
Sedert bijna twintig jaar maken ook minstens een tiental dames deel uit van het actief ledenbestand. Na
het overlijden van Emiel Vancoillie (1987) werd Albert Vandamme tot voorzitter gekozen. In 1990 werd
hij opgevolgd door de huidige voorzitter Frans Samyn.
Op zondag 5 april 1992 mocht de maatschappij met succes het 'Nationaal Congres' van de 'Koninklijke
Nationale Bond der Belgische Wipschutters'
inrichten.

Dit jaar krijgen zij naar aanleiding van hun ^^^B? ^^^^^^^^^^B^B^^^BBBk l
300-jarig bestaan opnieuw die eer.
Het huidige bestuur bestaat uit: Frans Samyn
(voorzitter), Frans Devoldere
(ondervoorzitter), Gilbert Meeuws (hoofdman
en tevens lid van het Nationaal
Bondsbestuur), Albert Courtens (secretaris),
Eddy Vanheecke, Youri Debaere, Peter
Goderis, Patrick Declercq, Johny Meeuws,
Germain Beemaert (bestuursleden) en twee
ere-bestuursleden.

Zij en alle andere leden verwachten op l april
(geen aprilvis) een massale deelname van
schutters van de vele maatschappijen uit dit
land.

Donald Vandecandelaere
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KONINKLIJKE OUDE SCHUTTERIJ
ST.-NIKLAAS EIGENBILZEN 1422
Ordening bevattende een reglement voor de broederschap van schutters naar de

vogel opgericht in de gemeente Eijgenbilzen (Luik 15 mei 1755)
Jean Théodore bij de genade Gods Bisschop en Prins van Luik etc...
aan zij die tegenwoordig zullen zijn gegroet.
Vanwege de landmannen van de gemeenschap van Eijgenbilzen.
Samenstellende de opgerichte verbroedering onder de voorspraak van de gelukzalige maagd Maria
hebben ons voor ogen gehouden met diep respect dat zijnde vergaderd de 10 febmari van dit jaar, zij
hebben unaniem beloofd van in acht te nemen en weerhouden ten alle tijden voor goederen, hoeven en
stallen de artikels van het reglement dat hieronder overschreven zal zijn.
Wij smekende, zeer nederig, van eraan te geven onze bijzondere goedkeuring waar wij aan toegeven,
gezien op deze het oordeel van de heer gegeven Eijgenbilzen, verklaren wij goed te keuren en te
bevestigen het onderstaande reglement gevende aan de genaamde landmannen van Eijgenbilzen de
goedkeuring van op te richten in gezelschap van de directie van enkele officieren met goede reputatie
van zich te verenigen de aangeduide dagen en de vogel te schieten l dag van het jaar waaronder zich
schikkende naar de artikelen van het genoemde reglement onder de clausules en amendementen
inhoudende zien zonder vooroordelen aan de rechten en handelingen die volgens de inbegrepen gevallen
en omstandigheden zouden kunnen behoren tot de bevoegdheid van de burgerlijke of strafrechterlijke
officieren, en opdat de aanwezigen zouden komen tot de kennis van alle en iedereen willen wij dat zij
zullen gepubliceerd en verstaanbaar worden gemaakt, waar en tot wie het past opdat alle ingeschreven en
in te schrijven broeders zich er niet zouden kunnen aan onttrekken, als gevolg van onwetendheid.
Gegeven in onze priveraad van Luik 15 mei 1755.
Reglement
l Wie de naam van God in slechte zin misbruikt of vloekt tegen God, zijn heiligen of zijn heilige
sacramenten voor de eerste keer, wordt gestraft in de discretie van de kamer, en zijn lidmaatschap
verbroken in geval van herhaling.
2 Niemand mag een oneerbaar woord tegen de anderen zeggen in het nadeel van een officier of collega,
op straffe van 8 potten bier.
3 Ieder die, vrijwillig of door plezier, enkele potten of glazen breken, betalen 4 potten bier, en zijn
verplicht zonder tegenspraak de gebroken potten of glazen te betalen.
4 Iemand die vecht of zich zo opwindt dat hij schandaal maakt, zal «gecasteijdt» worden in de discretie
van de kamer.
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5 Wie, door dronkenschap of iets anders, herrie of wanorde veroorzaakt, zodat de een of de ander op de
deur komt kloppen, zal ook gestraft worden in de discretie van de kamer.
6 Als iemand in de vergadering gevonden wordt met verboden wapens, betaalt hij de straf van een halve
ton; voor de officieren het dubbele.
7 Het is verboden aan de collega's, om tijdens de bijeenkomst van hun kamer, met de kaarten te spelen
of andere spelletjes te doen, op straffe van 4 potten bier.
8 ledere collega is eraan gehouden, op bevel van zijn officieren, te verschijnen voor het vogelschieten op
de dag van de patroonheilige, en andere diensten en heiligen die voorkomen tot meerdere eer en glorie
van God in de orders van de gilde, op straffe van 4 potten bier. Er wordt slechts uitzondering gemaakt in
geval van ziekte. In alle andere gevallen moeten zowel de aanwezige als de afwezige leden zich aan
bevelen van de kamer onderwerpen.

9 Als het geweer van een collega, gedurende het vogelschieten, niets geeft dan een grote vlam, wordt de
collega verplicht het geweer een tijd omhoog te houden zonder het te laten zakken, op straffe van 4
potten bier.
10 Hij die de vogel afschiet, betaalt aan de gilde 4 écu's en iedere collega wordt eraan gehouden 2 sous
te storten op de dag van het bezoek van de maagd Maria...?
11 Als iemand voor de derde opeenvolgende keer koning wordt, betaald de gilde hem 3 écu's in één
keer, en zal zijn ganse leven deel uitmaken van de kamer, of zolang hij in de gilde is, en dat in alle
volgende assemblees, waaronder hij vrij zal zijn en betrokken bij alles wat de gilde aangaat.
12 Noch officier noch collega, kunnen ontslag uit de kamer nemen, zonder voorafgaandelijk een halve
ton bier betaald te hebben aan de gilde. Zo mag eveneens een officier niets verkopen of uitlenen zonder
toestemming van de gilde.
13 Wanneer iemand van de gilde overlijdt, laat men een mis zingen voor zijn ziel op de dag van zijn
begrafenis of een weinig later en alle collega's zijn verplicht die bij te wonen en naar de offerande te
gaan volgens de gewoonte, op straffe van 4 potten bier.
14 Wanneer een officier overlijdt is het zijn zoon toegelaten hem op te volgen door voor de lage
officieren een ton bier te betalen, voor de 5 hoogste graden anderhalve ton bier te betalen voor de gilde.
15 Alle personen die willen bij de gilde komen op de eerste dag van de assemblee geeft slechts 3 écu's
voor hun aanneming en 5 sous aan de tamboer, maar zij die willen toegelaten worden na deze dag,
moeten een halve ton bier betalen en 5 sous aan de tamboer.
16 De tamboer zal vrij zijn en heeft als gage, iedere dag dat hij de trom slaat, 10 sous..
17 Niemand van deze gilde mag een cabaret aandoen bij het verlaten van de assemblee, maar moeten
onmiddellijk naar huis gaan, op straffe van 4 potten bier.
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18 Niemand mag op de gilde afwezig zijn, vermits hij aangesloten is, behalve wanneer hij alles wat op
zijn rekening staat aan de griffier betaald heeft, zoniet wordt zijn lidmaatschap verbroken en moet hij
betalen zoals gewoon.

Het originele exemplaar van deze «Ordening» is zeer onleesbaar geworden, maar aan de hand van enkele
punten uit het reglement is er een Franse vertaling temg gevonden in het volgende werk: Polain,
Ordonnaances des Prmces-Eveque de Liege RIII,II 298 (B egijnhof bibliotheek Hasselt)
Dit alles is een mogelijke vertaling uit het oud Frans.

DE BREUK HET KONINGSZILVER DE VOGEL
De vogel zelf is een koningsvogel met kroon en volledig van zilver. De kroon bevat 10 kroonblaadjes.
Op dit ogenblik bevinden zich nog 22 plaatjes aan de breuk. In 1822 spreekt men in de verslagboeken
van 27 plaatjes aan de vogel. Dit wijst erop dat ook hier enkele kostbare stukken verloren zijn gegaan.
Enkele teksten van verschillende plaatjes:

LENART VAN SEGGEN OUDT 72 JAERENEN 2 MAENDEN SECRETARIS VAN HOULBECK EN
MOPERTINGE 1712.

LEON VAN SICHEN
SCHEPEN EN SECRET VAN DE
BARONNIE VAN JONCHOLT/ HOOL
BEECK EN DER LAETHOVEN DAER
VAN DEPENDERENDE MEYER EN SECRE
VAN DIE HOVEN VAN OLVTS/ ST.ANTONIS
HERCKENRODE? STAYEN ENAUWERX
LEENMAN EN SECRETARIS VAN DIE
EED/ LEENSALEN VAN STREELS
EN DE JONCHOLT IS KONINCK WOR
DEN VANDE VRY SCHUTTERIJ
VAN EIGENBILSEN DEN
21 JUNY 1699.
Vertaling:
Leon van Sichen, schepen en secretaris van de baronnie van Joncholt te Hoelbeek en van de Laathoeve,
die daarvan afhankelijk is. Beheerder en secretaris van de hoeven: O.-L.-Vrouw Ter Sneeuw,
St.-Antonius, Herkenrode, Stayen en Auwerx. Leenman en secretaris van de weledele leenheer van

Streels en Joncholt. Is koning geworden van de vrije schutterij van Eigenbilzen de 21 juni 1699.
Ieder plaatje van de breuk vermeldt altijd een tekst. Deze echter allemaal vermelden, zou eentonig
worden.

PERSOONLIJK KAMPIOENSCHAP VAN DE O.L.S.-FEDERATIE,
GEHOUDEN OP 29 en 30 APRIL 2006, TE SINT-MARTINUS ASENRAY
Aantal inschrijvingen +16 jarigen: 253 en jeugd: 14
Na 3 rondes op blokjes van 1,5 cm bleven nog 144 schutters in de categorie +16 en nog 8 jeugdige
schutters in wedstrijd.
Om ca. 20 uur is op de eerste dag de wedstrijd stopgezet, na 72 kavelschoten (jeugd 36) en met nog 36
schutters in de categorie +16 en 2 jeugdschutters in wedstrijd.
Op zondag omstreeks 11 uur viel de beslissing bij de jeugd. Met 46 schoten wist Maarten Pannemans
van St.-Laurentius Meeswijk de titel voor de 2de maal in de wacht te slepen, voor Jelle Voorter van
St.-Elisabeth Stokkem enAnette Tullemans van St.-Comelius Swartbroek.
In de categorie +16 ging de kaveling verder en werden er iedere ronde missers genoteerd, tot de 19de
ronde, toen er verschillende rondes geschoten werden zonder uitvallers. Nadat even na 16 uur verder
geschoten werd met l schot per schutter, ging het tempo fors de hoogte in, na een korte pauze werd
omstreeks 17 uur verder gekaveld met nog 10 schutters in wedstrijd, waarvan 2 dames.
Voor Godelieve Deckers van St.-Harlindis en Relindis Ellikom was het tempo er teveel aan, zij bleef
steken op 330 treffers. Na enkele rondes zonder missers werd de volgende misser genoteerd bij Ward
Willemijns van St.-Urbanus Maasniel. Eric Steffani van St.-Joris Wessem, nog winnaar in Maasniel in
2004, was het volgende slachtoffer. Tenslotte moest ook de laatste dame in wedstrijd, Bertha Schepers
van St.-Harlindis en Relindis Ellikom de duimen leggen. Van toen af aan ging het vlugger met de
missers; eerst Davy Schepers van St.-Elisabeth Stokkem, toen Jan Jacobs van St.-Oda Boshoven,
vervolgens Romain Vranken van St.-Monulfus en Gondulfus Maasmechelen I, Pascal Peeters van St.Urbanus Maasniel. Rik Ooms van St.-Laurentius Bocholt en Roy Willems van St.-Hubertus Nattenhoven
maakten er een titanenstrijd van, totdat uiteindelijk Rik Ooms zijn 553ste punt liet staan, waardoor Roy
Willems zich voor het komende jaar de persoonlijk kampioen van de O.L.S.-Federatie mag noemen.

Uitslag lste RoyWillems van St.-Hubertus Nattenhoven 553 punten
Rik Ooms van St.-Laurentius Bocholt 552 punten
3UC Pascal Peeters van St.-Urbanus Maasniel 453 punten
Romain Vranken van St.-Mon. en Gon. Maasmechelen I 426 punten

5UC Jan Jacobs van St.-Oda Boshoven 422 punten
6ac Davy Schepers van St.-Elisabeth Stokkem 398 punten
7UC Bertha Schepers van St.-Harlindis en Relindis Ellikom 396 punten
gste ^[c Steffani van St.-Joris Wessem 391 punten
9UC Ward Willemijns van St.-Urbanus Maasniel 336 punten
10UC Godelieve Deckers van St.-Harlindis en Relindis Ellikom 330 punten

Jeugd: lste Maarten Pannemans van St.-Laurentius Meeswijk
2de Jelle Voorter van St.-Elisabeth Stokkem
Anette Tullemans van St.-Comelius Swartbroek

LOSSE KNIPSELS UIT EEN OUDE SCHOENDOOS
Wederwaardigheden uit de schuts- en schutterswereld
De Engelse moralist Robert Crowley uitte ooit de aanklacht tegen "bierhuizen en schutterslokalen" als
plaatsen van verspilling en overmaat, een "haven voor het soort lieden dat in ledigheid leeft". Maar...
terwijl de geestelijkheid de kroegen afkeurde, omdat ze de mensen uit de kerk hielden, was het bezwaar
van de Engelse overheid dat ze de mensen van het "boogschieten" afhielden. Italiaanse hervormers lieten
zich in soortgelijke bewoordingen uit.
Als U door Mechelen kuiert, verrassen u nog de vele herinneringen aan de bloeitijd der hand-en
kmisboogschutters. In 1423 werden de handboogschutters van Mechelen tot een gilde ingericht en
verkregen een huis tussen de Steenweg en het Vleeshouwers straatje.

Een van de vele wandelstraten in Mechelen

Hun aantal was toen bepaald op 40. ledere man moest een volledige uitrusting hebben en dat omvatte
toen: twee bogen, een greep pijlen, een spiesmes en een degenmes. De schutters namen in 1474 deel
aan het beleg van Neuss. Om hun grote verdienste en dapperheid te belonen, werd hun, bij octrooi
van 25 februari, toegestaan op hun tabbaard een ereteken te dragen.
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Het bestond uit twee pijlen in springkmis geplaatst en vastgehouden door een vuurijzer. Op 24
oktober 1595 hielpen de Mechelse
handboogschutters mee aan de bevrijding van de
stad Lier: enkele dagen tevoren was deze stad,
na verraad, door de Geuzen ingenomen.

In de kathedraal van Mechelen hangen nog
verschillende schilderijtjes uit een Altaartafel,
welke in 1588 door Michaël Coxie werden
vervaardigd. Voor deze opdracht betaalden de
handboogschutters toen de som van 150 gulden:
hiervan moesten er 50 betaald worden bij
levering van het werk en nadien moesten er
jaarlijks maar 12 gulden betaald worden en dit
tot de hele schuld vereffend was.
Mede onder druk van het gemeentebestuur
moesten de handboogschutters van Mechelen
vanaf 1793 hun grote gildezaal delen met de
Club der Jacobijnen. Die mannen van "het
nieuwe licht" namen al de wapenschilden weg,

beschadigden de schilderijen, het
beeldhouwwerk en vele andere kunststukken.
De aangerichte schade werd toen op 2300
gulden geschat. Maar in 1795 ging het er nog
erger aan toe. Op 9 november gebood het
Republikeinse Stadsbestuur de sleutels der gildekamer af te geven doch de gildebroeders boden
hevige weerstand. De deuren zijn dan maar met geweld opengebroken en al wat de gilde bezat,
werd aangeslagen. De kamer is toen verkocht op 28 april 1798 en dit voor 9183 gulden.
Iedereen kent het verhaal van de Vlaamse Guldensporenslag in 1302: welnu, de Engelsen hebben
iets dergelijks gekend in 1415. Zij stonden toen, als boogschutters van Koning Hendrik VIII, te
Azincourt met een klein leger van voetvolk, gewapend met handbogen, tegenover een overmacht
van gepantserde Franse cavalerie. De Fransen verloren vijftienduizend man, de Engelsen
driehonderd. En, zo zeggen ons de historici, de overwinning was volledig aan de handboog te
danken. De Engelsen bleven voor de handboog opteren niettegenstaande de felle opkomst van de
kmisboog. Zij beweerden dat de grote kracht en dracht van de kruisboog niet opwogen tegen de
kleine schietsnelheid ervan: één pijl per minuut voor de kruisboog, tegen één per zes seconden
voor de handboog. De handboog van toen mat tussen de 168 cm en 183 cm.
De linnen pees was drie tot vier centimeter korter dan het booghout. De pijlen hadden een lengte
tussen 71 cm en 76 cm, een houten schacht en stalen punt, en achteraan drie ganzenveren voor
stabilisatie. Hoe veerkrachtiger, hoe meer energie verloren gaat in het natrillen. Hoe meer
trekkracht de boog kan hebben, hoe meer startenergie de schutter kan hebben. Uit ervaring bleek
dat taxushout de beste verhouding tussen sterkte, veerkracht en lichtheid had. Wat bij de
teruggevonden pijlen uit de slag van Azincourt ook bijzonder opviel, was dat zij een soort
vierkante gesmede spijker van een tiental centimeter als punt hadden. Onderzoek door
kristallograaf Peter Pratt van het Imperial College in Londen toonde aan dat de pijlpunt geen
gewoon smeedijzer was, maar staal van verrassend hoge kwaliteit. Misschien omdat de punt op een
houten blok gesmeed werd, waardoor koolstof van het verkoolde hout in het metaal kon dringen.
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Daardoor waren de punten tegelijk hard en taai, zodat ze een pantser van anderhalve millimeter
konden doorboren zonder te breken. Zelfs indien maar één op honderd door een pantser
gedrongen pijlen de eigenaar dodelijk verwondde, was dat bij Azincourt nog steeds goed voor
acht lijken per seconde. Ongepantserde soldaten en paarden maakten geen kans.

Wat bij het bestuderen van de Honderdjarige Oorlog (1337-1453) ook de aandacht trok, was o.a.
het volgende: het beroemde V-teken zou niet door Winston Churchill
uitgevonden zijn, doch wel door de Engelse boogschutters. Het V-teken werd
ook toen reeds gemaakt met wijsvinger en middenvinger, de vingers die
gebruikt worden om de pees te spannen. De Fransen hakten die bij een
gevangen boogschutter dadelijk af. Het hoorde toen bij de stoere rituelen om
met de twee opgestoken vingers naar de vijand te wuiven, alsof men zeggen
wou: "Kom ze maar halen"!

In de oudste Statuten van de "Edele Handtboge", de Schuttersgilde van Heks, goedgekeurd in
1777, vinden wij o.a. temg dat de statuten moesten strekken "a la réformation des mauvaises
moeurs, établir la charité et retenir schaque individu des cabarets". Het tiende voorschrift uit
deze Statuten luidde als volgt: "Soo wie sijn water tusschen die bergen maeckt ende aldaer eene
scheete ofte veeste laet sal gehouden sijn sijnen hoedt op die pinne te stellen en van ieder
camergast ende scheute verwachten oft wel betaelen tien stuivers".

In 1926 zou het in het
Limburgse As (toen
nog Asch), op de

vrijdag na
Sacramentsdag, nog
steeds de gewoonte
zijn geweest om

Eiermjdag te vieren.
Al vroeg in de morgen
trokken de schutters,
met heel hun gewaad,
zingend en dansend
onder het geroffel van de trom, het hele dorp rond om zoveel mogelijk eieren te verzamelen.
Voor de huizen van de welstellende burgers werd een tafel opgesteld, versierd met bloemen, met
in het midden een grote kom. Deze kom bevatte jenever met suiker en terwijl de schutters er
omheen dansten, moesten ze met een lepel zo veel mogelijk jenever trachten te drinken.
's Middags werd er in de gildekamer een lekker middagmaal aangeboden: naast aardappelen,
stokvis, salade en eieren kon men ook "malschen kempischen visch" eten, die daags voordien
door de schutters in het Jongensveen gevangen was.
Rond de jaren 1450-1580 was het in de Luikse steden en in Tongeren niet zo slecht om
tot de "bussemeisters" te behoren. Bij de opkomst van de vuurwapens schaften de Luikse steden
zich verscheidene kanonnen, bussen genaamd, aan. In 1464 bezat Luik reeds een "groete bus",
Tongeren en Dinant hadden ieder maar een gewone bus. Samen werden zij evenwel de "vier
huetbussen (hoofdbussen)" van het Luikerland genoemd. Deze bussen werden dus door een
"bussemeister" beheerd waarvoor hij een vast bedrag kreeg uitgekeerd.

Ook de geestelijken moesten toen tot de aankoop van zulke bussen bijdragen. Het was toen trouwens
ook zo dat de geestelijken en de kloosterlingen, in geval van beleg, mee moesten helpen aan het
herstellen der muren en het verzorgen der gewonden.

In geval van alarm moest de bussenmeester zorgen dat alles zo vlug mogelijk in gereedheid gebracht
werd: iedere haakbusschieter moest hij dan nadien een kwart pond kaarsen uitbetalen en 's zondags na
Sint-Remigius kregen zij samen een ton dik bier. Bovendien kregen zij, voor iedere nacht die zij meer
moesten waken, twee stuivers extra. Tijdens de periode dat het geschut grondig moest gereinigd worden,
kregen de haakbusschutters samen twee tonnen bier. Zij droegen de haakbussen in de processie en
kregen elk een kwart wijn. Met Pinksteren hielden zij telkens hun schietfeest waarop ze van het
stadsbestuur twee vaten dickbiers ontvingen. Langzaamaan werden de haakbusschutters verhangen door
kolveniers ofCloveniers: de leden behielden hun ambacht maar waren tot militaire dienst verplicht,
vooral het bewaken van de stadspoorten behoorde tot hun opdracht. In de Caerten van de
kolveniers werden stilaan ook nieuwe voorschriften opgenomen. Als nieuw kwam o. a. het verbod in de
Kamer te dobbelen, te mommen, te wedden of voor geld te spelen: enkel worptafelen, twennen of
coninck offeren waren toegelaten, doch enkel ten bedrage van hun drank of ten hoogste voor de inzet
van een "negenmanneken". Blasphemeren was nooit toegelaten en dit op straf van drie tournees. Plezant
om weten is o.a. dat op 28 mei 1520 de kolveniers van Tongeren zich voor het gerecht te
verantwoorden hadden "voor hun hoochmoet". Op het feest van St.-Sebastiaan hadden zij, wegens
gebrek aan bier in de stad, één a twee vaten vreemd bier 'te tepp" laten overkomen, hetgeen niet
geoorloofd was. Onderweg werden de kolveniers door de stadsdienaren, die het bier in beslag meenden
te nemen, aangesproken; de kolveniers lieten het bier toen gewoon verloren lopen... Terloops weze
vermeld dat de stad Tongeren nog twee zeer kostbare halsringen bewaart met zilveren platen van de
"alde en der jonge Cloveniers". De eerste is van 1596 en de tweede van 1627, maar deze laatste zou
teruggaan tot 1585.

Deze mbriek kan worden
vervolgd. In vele van onze

schuttersarchieven moeten
zich zulke knipsels
bevinden, maar die men,

driemaal helaas, niet meer
publiceert of bespreekt
niettegenstaande deze soms
kleine anekdotes een
duidelijker beeld geven van

de innerlijke of uiterlijke
bestaansvorm van een gilde
of schutterij. Daarom een
oproep vanuit onze

redactieraad: gooi zulke
zaken niet weg, of laat ze
niet zomaar in die
schoendoos liggen! Stuur
die gegevens gewoon naar
ons redactieadres zodat wij
ze desgevallend kunnen bespreken of meedelen in dit blad tot kennisvorming van andere gildebroeders
of schutsvrienden.

Dank U bij voorbaat.
Pater Karel
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