
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SCHUTTERSGILDEN IN VLAANDEREN, BELGIË EN EUROPA 
 
 

Overzicht 

Inleiding .........................................................................................................................................................1 

1. De Europese Gemeenschap van Historische Schuttersgilden (EGS) .....................................................1 

1.1 Ontstaan ........................................................................................................................................1 

1.2 Het doel van de EGS ......................................................................................................................2 

1.3 Structuur EGS ................................................................................................................................3 

2. Het BELGISCH OVERLEGORGAAN van Historische Schuttersgilden (BO) ..............................................6 

2.1 Voorgeschiedenis .................................................................................................................................6 

2.2 De huidige raad van bestuur ................................................................................................................6 

2.3 Het Nationaal Koningsschieten ............................................................................................................7 

2.4 De Orde van Verdienste van het Belgisch Overlegorgaan. ..................................................................7 

2.5 Het lidmaatschap van het Belgisch Overlegorgaan .............................................................................8 

3. De FEDERATIE van Vlaamse Historische Schuttersgilden (FVHS) ..........................................................9 

3.1 Waarom werd een federatie opgericht? .......................................................................................9 

3.2 Wat is de Federatie en wat is haar doel? ......................................................................................9 

3.3 De structuur van de Federatie .................................................................................................... 10 

4. Tot slot ................................................................................................................................................ 11 

 

 
 

file:///C:/Users/Frea/Desktop/Schutters%20in%20België%20en%20Europa.docx%23_Toc5277141


1 
 

 

Inleiding 
 

Het is opmerkelijk hoe korte tijd na de tweede wereldoorlog de schuttersgilden zich opnieuw organiseerden 
en heroprichten. De enorme ontwikkeling van de media liet de schutterijen toe om niet alleen buiten hun 
dorp te kijken maar zelf buiten de landsgrenzen, ja zelfs internationaal. Weldra werd vastgesteld dat het 
schutterswezen niet alleen een plaatselijke, maar Europese entiteit vormde. Stilaan begonnen zich dan ook 
bonden te vormen hoofdzakelijk bepaald door eenzelfde competitieve doelstelling maar waar de aloude 
tradities en gebruiken in ere werden gehouden. 
Het logisch gevolg hiervan was het ontstaan van overkoepelende organisaties op regionaal, nationaal en 
internationaal niveau. 
 

1. De Europese Gemeenschap van Historische Schuttersgilden (EGS) 
 

1.1 Ontstaan 
 

Volgens een bestaand document werd de eerste stichtingsakte verleden op 25 juni 1955 in Eindhoven.  
Op deze stichtingsvergadering waren aanwezig: 

 Jhr. Mr. René A. van Rijckevorsel uit Berlicum (Nederland) 

 Joseph H. J. Schroeders uit Eindhoven (Nederland) 

 Willem J. A. F. Reintjan van den Clooster, Baron Sloet tot Everlo uit Duiven (Nederland) 

 Professor Doctor Jan B. Verbesselt uit België. 
 

In 1962 ontstond een samenwerkingsverband in het Dreiländereck België - Duitsland - Nederland en 
werd er een nieuw verbond opgericht in Eilendorf nabij Aken. Dit verbond zou voortaan elk jaar het 
Dreiländereck-tornooi inrichten. Door dit verbond werd een eerste Koningsschieting gehouden in 
augustus 1963 in Helden.  De Koning “Sjang” Trinus uit Tegelen (Ned.) werd toen al “Europakoning” 
genoemd. 
Dr. Theo Reintges (theoloog) promoveerde op een studie over het schutterswezen en zette zich vooral 
in om het internationaal schutterscontact te bevorderen. 
Het besef van een gemeenschappelijke oorsprong, een gelijke geschiedenis en een gelijke traditie van 
het schutterswezen in Noord-Europa, gaf wegens het heden nog bestaande enge overeenkomsten, 
aanleiding om opnieuw, in 1970, met de steun van de toenmalige secretaris van de “Historischen 
Deutschen Schützenbruderschaften”, de Heer Leo Beu, toenadering te zoeken tot de schutterijen in de 
buurlanden. 
Geleidelijk aan vonden zich traditiegetrouwe schutterijen, voornamelijk uit België en Nederland, tot 
toetreding bereid. 
Een academische zitting, op 10 oktober 1971, in Antwerpen, waar de Vlaamse Schutterijen de 
vertegenwoordigers uit Duitsland, Nederland en België, hadden uitgenodigd, was tegelijkertijd het 
beginpunt van verdere samenwerking.  De deelnemers vormden een commissie die de statuten verder 
zou uitwerken.  Ter gelegenheid van een bijeenkomst in Aken (D) op 5 maart 1972 werden de statuten, 
herwerkt op basis van de stichtingsoorkonde uit 1955, aangenomen en gepubliceerd.  Tot deze 
commissie behoorden: 

 Jhr Mr. J.J. Smits van Oyen (Nl) 

 Hr. Mathieu E.M. van der Voort (Nl) 

 Prof. Dr. Jan B. Verbesselt (B) 

 Hr W. van Nispen (Nl) 

 Dr. Theo Reintges (D) 

 Hr. Lorenz Beu (D) 

 Hr Leo Jans (Nl) 
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Het zou echter nog drie en een half jaar duren vooraleer deze statuten voor deze nieuwe 
samenwerking der schutterijen, notarieel werden bekrachtigd. Dit gebeurde in Eindhoven (Nl) op 17 
september 1975. 
 
Dit nieuw verbond kreeg de volgende naam: 

 
 Europäische Gemeinschaft Historischer Schützen 
 Communauté europèenne des gildes de tir historiques 
 European community of historic armed guilds 
 Europese gemeenschap der historische schuttersgilden 
 Europejska Wspólnota Historycznich Strzelcow 

 
 

 
Als resultaat van deze nieuwe samenwerking vond, in samenwerking met de “Bund der Historischen 
Deutschen Schützenbruderschaften”, op 21 september te Aken (D), een Europees Koningsschieten 
plaats. De Heer Otto Heckters uit Walrode (B) kroonde zich tot eerste “Europese Koning”. Enkele 
maanden voordien had hij al de Internationale Schutterswaardigheid als Koning van het 
“Dreilandereck”-tornooi behaald. 
Dezelfde avond nog hielden de vertegenwoordigers van de belangrijkste schuttersverenigingen uit 
Duitsland, België en Nederland een constituerende zitting en benoemden Jhr Smits van Oyen, 
Burgemeester van Nuenen (Nl) bij Eindhoven, tot tijdelijke voorzitter.   
Bij de eerste reguliere afgevaardigden-bijeenkomst (Plenaire vergadering) op 15 januari 1976, werd hij 
eenstemmig in zijn ambt als president bevestigd. Spijtig genoeg stierf Jhr Smist van Oyen al enkele 
weken later. In zijn plaats werd, in 1977, de Hr Leo Jans (Nl), op dat ogenblik president van de Oud-
Limburgse Schuttersfederatie, tot nieuwe president verkozen.  
In het jaar 1977, het jaar van het Europees Koningsschieten te Nijmegen (Nl), sloten na Duitsland, 
België en Nederland ook schuttersgilden uit Frankrijk, Engeland, Zweden, Zuid-Tirol, San-Marino, Italië 
en Oostenrijk aan.  
De tweede helft van de jaren ‘80 werd, binnen de kern van de verantwoordelijken van de Europese 
Gemeenschap der Historische Schuttersgilden (E.G.S.), gekenmerkt door de herwerking en aanpassing 
van de statuten en door de reorganisatie van de steeds groeiende gemeenschap. 
Onder de stuwende kracht van de eerste secretaris-generaal de Hr Mathieu van der Voort (Nl) en zijn 
opvolger Wolfgang Leweke (D), werd getracht om van het E.G.S. een geordend en gestructureerd 
geheel te maken.  
In 1989, bij het Europees Schutterstreffen in Valkenburg (Nl), werd voor de eerste maal een 
schuttersdelegatie uit Polen (Kornik) verwelkomt. Ook werd in 1989 de Hr Leo Jans opgevolgd door de 
prominente politicus uit Oost-België de Hr Kurt Ortmann (B) als president. Zijn ambtsperiode werd 
gekenmerkt door de oproep tot de bestaande schuttersgemeenschappen om de nieuwe Europeanen 
de hand te reiken en broederlijk te helpen, waar hulp nodig en gevraagd werd. 
Op 19 juni 1993, tijdens het Europees Schutterstreffen te Medebach (D), werd Graaf ‘t Kint de 
Roodenbeke, tot president benoemd.  Onder impuls van de graaf werden de statuten omgevormd tot 
een internationaal reglement, dat als basis kan dienen om in elk land, mits aanpassing aan de 
plaatselijke wetgeving ter zake, als statuut opgenomen worden. 
In 2006 werd deze functie doorgegeven aan Charles-Louis Prins de Merode, de huidige president. 

 

1.2 Het doel van de EGS 
 

De noodzaak waarom de schutters eeuwen geleden ontstaan zijn is onveranderd gebleven tot op de 
huidige dag. Weliswaar werd de gewapende bescherming van have en goed, overgenomen door het 
leger en de Politie, het behoud van andere waarden is echter nog steeds actueel en inhoudelijker 
geworden. Nog steeds zijn de schutters de behoeders van levensbelangrijke waarden die Europa aan 
zijn christelijk verleden en zijn hoge cultuur te danken heeft. Het symbool voor deze bescherming dezer 
waarden zijn hun traditie, hun oude gebruiken. Dat deze taak niet alleen kan vervuld worden is 
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duidelijk. Daartoe zijn gemeenschappelijke inspanningen noodzakelijk. De kracht hiertoe wordt geput, 
uit een vastberaden vasthouden aan de morele grondbeginselen van het christelijk geloof en uit de 
verbondenheid met volk en streek. Daarom willen de schutters de geest van broederlijkheid en 
kameraadschap, over de grenzen heen, bevorderen.  Aan deze verbondenheid heeft men ook gedacht 
als in 1985, tijdens het Europees Schuttersfeest te Eupen (B) Dr Otto von Habsburg het 
beschermheerschap over de EGS op zich nam. Met zijn naam wordt een brug geslagen vanuit de tijd, 
in dewelke zijn voorouders grote delen van Europa onder hun macht verenigden, tot de huidige tijd 
waarin de eenmaking van Europa weer actueel is. Kenden de schuttersgilden tijdens de Habsburgers 
hun grootste bloei, dan kunnen zij vandaag, juist door hun ideaal, het beeld van Europa, als een 
mozaïksteen, mee helpen bepalen en vervoledigen. 
Het is uit dat oogpunt dat in de reglementering van de E.G.S. onder art. 2 als doel van de vereniging 
het volgende werd opgenomen: 
 

“Als bijdrage aan het tot stand komen van een VERENIGD EUROPA wil de E.G.S.-
tradities, zeden en gebruiken van de aangesloten organisaties behouden en 
ondersteunen. Daarbij worden de zelfstandigheid en specifieke eigenschappen van 
elk aangesloten vereniging, gerespecteerd. 
Zij wil de geest van Europese kameraadschap en broederschap bevorderen, zodat zich een 
blijvende, volkeren verbindende, vriendschap kan ontwikkelen. De E.G.S. is onbaatzuchtig 
werkzaam en beoogt geen economische doeleinden. Zij zal zich niet met politiek 
bezighouden” 

 

1.3 Structuur EGS  
 

 
De EGS is ingedeeld in 5 regio’s (zie afbeelding 1)   
Elk regio wordt in het presidium (bestuur) 
vertegenwoordigd door een regio-secretaris. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  (Geraamde aantallen) 
 
 
 
 

Regio 1: Midden en noord Europa (Duitsland ten noorden van de rivier Mainz) 
Regio 2: Midden en zuid Europa (Duitsland ten zuiden van de rivier mainz, Oosqtenrijk, Zwitserland, 

Lichtenstein) 
Regio 3: Noord-West Europa ( Nederland, Groot-Britanië, Zweden, Finland, Denemarken, Noorwegen) 
Regio 4: Zuid-West Europa (België, Frankrijk, Luxenburg, Spanje, Portugal, Griekenland, Italië en San 

Marino) 
Regio 5: Oost Europa (Polen, Hangarije, Slavakije, Tschechië, Krotië, Estland, Letland, Litauen, Rusland, 

Georgië, Ukraine) 

EGS - aantal gilden - schutters 

 Schuttersgilden Schutters 

Regio 1 1660 600000 
Regio 2 35 3500 
Regio 3 450 22500 
Regio 4 190 9500 
Regio 5 70 3500 

 2405 639000 
   

Afbeelding 1 
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De plenaire vergadering: 
De EGS is een overkoepelend orgaan van bonden. 
Het hoogste orgaan van de EGS is de plenaire vergadering of algemene 
vergadering. Deze vergadering wordt 2-maal per jaar gehouden, in het 
voorjaar en in het najaar. 
De plenaire vergadering bestaat uit: 

- Het presidium (het bestuur) 
- De afgevaardigden van de bonden.  (50 aangesloten 

schuttersgilden geven recht op een stem) 
- De ridderorde van de H. Sebastiaan van Europa 
- De ere-raad (verdienstelijke gewezen bestuursleden en Europese koningen) 
- De voorzitters van de commissies (o.a. schietcommissie) 

 
Het presidium (het bestuur) 
Het huidig bestuur bestaat uit de volgende leden: 

- De president (voorzitter): Charles-Louis Prins de Merode (B) 
- De vice-presidenten:   

o Horst Thoren (D) 
o Jos Verbeten (Nl) 
o Andrzej Wegner (Pl) 

- De Secretaris-generaal: Peter-Olaff Hoffmann (D) 
- De Penningmeester: Louis Litjens (Nl) 
- De Regio-secretarissen: 

o Regio 1:  Bernhard Adam  
Friedhelm Pauen 

o Regio 2:  Johann Grabner (A) 
o Regio 3:  Gerard van Uem (Nl) 
o Regio 4:  Peter Ernst (B) (voorzitter van het Belgisch Overlegorgaan) 
o Regio 5:  Pawel Przychodniak (Pl) 

- De ceremoniemeester: Henny Hoppenbrouwer (Nl) 
 

De ridderorde van de H. Sebastiaan van Europa 
 Om de verdiensten – die zich personen en corporaties, wegens de 
geestelijke eenheid van Europa als christelijk vaderland van alle Europese 
volkeren, verworven hebben – te belonen en zichtbaar te onderscheiden, 
werd op 29-09-1985 in Eupen (B) de Ridderorde van de H. Sebastiaan van 
Europa in het leven geroepen en door de bisschop van Luik: Guillaume 
Maria van Zuylen ingezegend. De orde voert de leuze: 

PRO DEO – PRO EUROPA CHRISTANUM UNITATIS – PRO VITA 
Dit betekent dat de orde rechtstreeks met de Heilige Kerk verbonden is, dat 
de vereniging van een christelijk Europa van alle volkeren wordt nagestreefd en dat een christelijk 
leven belangrijk is. 
 

 
 
Bij de oprichting aanvaardde aartshertog Otto von 
Habsburg het grootmeesterschap van de orde, later 
opgevolgd door zijn zoon Karel. 
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Het presidium van de EGS vormt ook het kapitel van deze orde. 
De EGS pleit in Rome om deze orde als kerkelijke orde te laten erkennen. De curie van Rome is echter 
niet bereid om een nieuwe orde te aanvaarden, wel kan ze toegevoegd worden aan een bestaande 
orde. 
 
De orde van verdiensten van de EGS 
Naast de ridderorde kent de EGHS ook een orde van verdienste. Deze orde heeft drie medailles nl: in 
goud, in zilver en in brons. Waar de intronisatie van de ridderorde tijdens een kerkelijke plechtigheid 
gebeurt, wordt de orde van verdienste gewoonlijk door de regio-secretaris overhandigd tijdens een 
nationale schuttersplechtigheid 
 
Het Europees Schutterstreffen (EST) 
Om de drie jaar vindt een Europees schutterstreffen plaats.  In volgorde 
van de regio’s wordt de plaats bepaald door de regios.  Zo wordt in 2021 
het EST georganiseerd in regio 5 en meer specifiek in België in de stad 
Deinze. 
Het Europees Schutterstreffen bestaat uit een drieluik: De 
openingsceremonie, het Europees Koning- en prinsen schieten, de 
optocht. Voor het Koning- en prinsenschieten organiseert elk regio zijn 
voorrondes zodat er uiteindelijk 5 koningen/prinsen per regio naar de 
finale gaan. 
 
Nota: Meer over de EGS vindt U op de website: www.e-g-s.eu   

  
Regio 4 

 
Op de vergaderingen van de ‘Europese Gemeenschap van Historische Schuttersgilden’ werd 
opgemerkt dat de Belgische afgevaardigden geen voorstellen naar voren brachten en verschillende 
opvattingen hadden bij de stemmingen. België had zodoende geen enkele inspraak, de Nederlanders 
en vooral de Duitsers, met veel stemgerechtigden, bepaalden het beleid. Onder impuls van Dhr Kurt 
Ortman – toenmalige president van de EGS en minister-president van de Duitstalige Gemeenschap in 
Belgiê- werden in 1989 de koppen bij elkaar gestoken en zo ontstond op 11 augustus 1989 ‘Het 
Belgisch Overlegorgaan der Historische Schuttersgilden’. 

http://www.e-g-s.eu/
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2. Het BELGISCH OVERLEGORGAAN van Historische Schuttersgilden 
(BO) 

   
 
 
 
 

 

2.2 De huidige raad van bestuur 
 
Voorzitter: Peter Ernst 
Ondervoorzitter: Peter Ressen 
Secretaris: Hugo Steyls 
Penningmeester: Willy Willems 
Ere-voorzitter: Stan Krolicki 

 
Het Belgisch 
Overlegorgaan 
vergadert 2 keer per 
jaar. Dit zijn algemene 
vergaderingen waar de 
aangesloten bonden 
vertegenwoordigd zijn.  
 

Bovendien vergadert de commissie 
Koningsschieten ook twee keer per jaar, 
telkens bij de bond die het Nationaal 
Koningsschieten organiseert. 
 
 

Regio 4

België

Belgisch 
Overlegorgaan 

Kön. Schützenbund Malmedy - St-Vith

Ostbelgischer Stangenschützenverband

Féd. des Carabiniers de la Frontière

Confederatie van Hist. Schuttersgilden

Lommelse Schuttersgilden

Hoofdschuttersgilde van Brabant

OLS bond Maasvallei

OLS bond Maas en Kempen

Prov. Hoofdverbond KSL 

FVHS

Frankrijk

Convention 
Française des 
Gildes de Tir

FV
H

S 

2.1 Voorgeschiedenis 
De eerste president van het Belgisch 
Overlegorgaan was Bob Degol. 
Vicepresident was Mark De Schrijver en 
Albert Janclaes was secretaris-
schatbewaarder. 
Uit een jaarlijkse pelgrimage in Astenet 
ontstond het Nationaal 
Koningsschieten. Op 6 maart 1993 werd 
het overlegorgaan omgevormd tot een 
VZW en in 1994 werd het eerste 
Nationale Koningsschieten gehouden in 
Walhorn. Dhr. Guido Mulemans werd er 
tot eerste koning gekroond. 
Het ontwerp van de statuten van de 
VZW was van de hand van Bob Wuyts. 
In 1993 werd het voorzitterschap van 
het Overlegorgaan overgedragen aan 
Stan Krolicki en werd Ewald Luxen 
ondervoorzitter en Guido Meulemans 
secretaris. Peter Ernst werd aangesteld 
als penningmeester. 
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2.3 Het Nationaal Koningsschieten 
 
Ieder jaar, op de eerste zondag van oktober, wordt het Nationaal Koningsschieten georganiseerd. Elke 
bond komt aan de beurt en het is de bond die bepaalt door wie en waar dit georganiseerd wordt. In 
2018 was het de beurt aan de Lommels Schuttersgilden. Daar heeft Christiane Fillet van de Mechelse 
Kolveniersgilde zich tot Koning gekroond en werd Kelcy Daniëls van de St. Sebastiaansgilde uit Halen, de 
Prins. Dit jaar – 2019 – is het de beurt aan de bond Maas en Kempen om het Koningsschieten te 
organiseren.  
Het Koningsschieten wordt voorafgegaan door een gildemis en optocht. Tijdens de optocht worden de 
gilden beoordeeld en zijn er verschillende prijzen te behalen. Afhankelijk van de mogelijkheden van de 
organisator worden naast het Koningsschieten ook diverse schietwedstrijden gehouden. De dag wordt 
afgesloten met de prijsuitreiking en de huldiging van de nieuwe Koning en prins. 

 

2.4 De Orde van Verdienste van het Belgisch Overlegorgaan. 
 

1. Doel 
Het doel van de orde is: verdienstelijke leden van alle Belgische bonden en/of schuttersgilden te 
vereermerken. Bij uitzondering kunnen ook leden van andere landen gedecoreerd worden. 
 
2. Beheer 
De orde is een onderdeel van het “Belgisch overlegorgaan van Historische Schuttersgilde”. 
De orde van verdiensten wordt beheerd door een kanselarij. Deze kanselarij bestaat uit: de 
president, de vice-president, de secretaris, de penningmeester en de Proost van het Belgisch 
Overlegorgaan. De grootmeester van de orde is Prins de Merode. Dit aantal moet steeds onpaar 
zijn. Wijzigingen en/of aanpassingen evenals het opheffen van de orde moeten door een 
algemene vergadering van het Belgisch Overlegorgaan bekrachtigd worden. 
 
3. Decoratie 
Het juweel van de orde bestaat uit een ronde medaille met op de voorkant het logo van het 
Belgisch Overlegorgaan en op de achterkant het nummer, naam, voornaam en datum van 
uitreiking. Deze medaille hangt aan een lint in de Belgische driekleur  
 
Er zijn drie graden: 
- Zilver met gouden randversiering 
- Zilver  
- Bij hoge uitzonderlijke verdienste kan ook de graad van commandeur uitgereikt worden. Dit 
juweel wordt dan als gouden medaille, met versierselen, met het lint in driekleur om de hals 
gehangen. 
De uittredende Nationale Koning ontvangt dit ereteken in zilver versierd met een kroontje 
Alleen de hoogste graad mag gedragen worden 
 
4. Uitreiking 
Dit ereteken wordt éénmaal per jaar uitgereikt tijdens een investituur in de H. Mis ter 
gelegenheid van het Nationaal Koningsschieten. Ze wordt uitgereikt door de grootmeester van 
de orde. Bij diens afwezigheid door de president van het Belgisch Overlegorgaan, geassisteerd 
door de leden van de kanselarij en de ceremoniemeester. Van de kandidaten wordt verwacht 
dat zij tijdens de investituur in gildekledij verschijnen, bij gebrek hieraan is een donker kostuum 
aangewezen.  
Bij hoge uitzondering kan de uitreiking ook gebeuren tijdens een plaatselijke organisatie. De 
kanselarij onderzoekt deze aanvraag en kan hiervoor toestemming geven. 
 
5. Aanvraag 
De aanvraag zal gebeuren via een daartoe geëigend document (te verkrijgen op het secretariaat 
van het Belgisch Overlegorgaan). De aanvraag gebeurt in principe door het bestuur van de gilde 



8 
 

- en is bedoeld voor de leden van de gilde die aangesloten is - via zijn bond, bij het Belgisch 
Overlegorgaan. Bij uitzondering kunnen ook personen die geen lid zijn van een gilde, maar grote 
verdiensten hebben voor de uitbouw en/of behoud van het schutterswezen, in aanmerking 
komen. Elke bond kan uiteraard ook een kandidaat voordragen. Dit geldt ook voor het Belgisch 
Overlegorgaan. 
De aanvraag dient door de bond, waartoe de gilde behoort, geparafeerd te worden. De 
aanvraag moet gericht worden aan de Kanselarij van het Belgisch Overlegorgaan (secretariaat 
van het BO). Elke aanvraag dient voldoende gemotiveerd te zijn en begeleid van een laudatio 
van de kandidaat. De kosten van de decoratie worden door de aanvrager gedragen. Elke 
aanvraag dient uiterlijk 6 maanden voor het Nationaal Koningsschieten (eerste zondag van 
oktober) ingediend te worden. 
 
6. Aanvaarding 
Elke aanvraag wordt door de kanselarij autonoom behandeld. Zij kan daarvoor alle inlichtingen, 
die zij nodig acht, inwinnen. Elke weigering wordt naar de aanvrager als niet ontvankelijk 
teruggestuurd. Tegen dit besluit is geen beroep mogelijk. 
 
Zonder aan de hierboven vermelde criteria te voldoen, kan iemand met bijzondere verdienste 
voor het schutterswezen, ook voorgedragen worden voor een medaille. 

 

2.5 Het lidmaatschap van het Belgisch Overlegorgaan 
 
Het lidgeld bedraagt 12.50 euro per schuttersgilde jaar per. Deze bijdrage wordt door de bond 
aan het Belgisch Overlegorgaan jaarlijks overgemaakt. Van deze 12.5 euro gaat 4,00 euro naar 
het Belgisch overlegorgaan als werkingsgeld.  8.50 euro gaat naar het EGS. Van deze 8.50 euro is 
6,00 euro bestemd voor de werking van de EGS terwijl 2.50 euro in een spaarpot gestort wordt. 
Deze spaarpot dient ter ondersteuning van een sociaal doel en wordt om de drie jaar, tijdens het 
Europees Schutterstreffen, uitgekeerd aan het socaal werk aangeduid door de organisator van 
dit treffen. 
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3. De Federatie van Vlaamse Historische Schuttersgilden (FVHS) 
 

3.1 Waarom werd een federatie opgericht?  
 
Bob Degol was al, sinds de oprichting van het “Belgisch Overlegorgaan van Historische 
Schuttersgilden”, bezig om, via zijn relaties op het ministerie van cultuur, de mogelijkheden af te 
tasten tot erkenning van de schuttersgilden. Algauw bleek dat, door de federalisering, op 
nationaal vlak niets te rapen viel. Een regionalisering drong zich op. Ondertussen werd op 27 
oktober 1998 een nieuw decreet:”houdende de erkenning en subsidiëring van organisatie voor 
volkscultuur” in het leven geroepen, die voor de schuttersgilden wel wat mogelijkheden inhield. 
Om het “Belgisch Overlegorgaan” intact te houden en na gezamelijk overleg met de voorzitters 
van de Vlaamse bonden werd er besloten tot oprichting van een Vlaamse organisatie: zo werd 
op 20 november 1999 de “Federatie van Vlaamse Historische Schuttersgilden” boven het 
doopvond gehouden. De VZW verscheen in het Belgisch staatsblad op 6 april 2000.  Op 18 maart 
2000 werd de Federatie plechtig geïnstaleerd in Dilbeek en op 13 maart 2001 werd de Federatie 
door minister Anciaux erkend als organisatie van Volkscultuur. 
 

3.2 Wat is de Federatie en wat is haar doel? 
 

De Federatie werd opgericht om de historische, volksculturele waarden van de schuttersgilden 
te bewaren en hun werking te stimuleren 
Zij streeft naar de bevordering en promotie van het Historisch Schutterswezen in Vlaanderen, 
door hun cultureel erfgoed te verzamelen, te bestuderen, te beschermen, bekend te maken en 
te demonstreren. Als overkoepelend orgaan coördineert en bevordert zij de werking van de 
lokale historische schuttersgilden met het doel de volkskundige aard doeltreffend te 
beschermen en deze in stand te houden 
De Federatie is bovendien een aanspreekpunt voor de overheid en zal de belangen van de  
aangesloten verenigingen en gilden bij de overheid behartigen.  Zij is actief in het domein van de 
Volkscultuur. Zij richt zich tot alle Vlaamse schuttersgilden. 
De Federatie vertrekt van de basiswaarden van een gelukkige en vreedzame samenleving,  
te weten: geloof, vriendschap en dienstbaarheid.  Deze waarden zijn de fundamenten van het 
schuttersgilde.  De Federatie zal deze waarden bewaren, benadrukken en verduidelijken. 
De Federatie gelooft in de kansen die de schuttersgilden en hun individuele leden krijgen om 
hun vrije tijd zinvol te besteden, zich cultureel en volkskundig te ontplooien en om op een 
creatieve wijze bij te dragen tot de inhoudelijke verrijking, sociale samenhang en solidariteit in 
een multiculturele Vlaamse samenleving. 
Tot haar belangrijkste externe partners rekent zij op Nationaal vlak het “Belgisch Overlegorgaan 
van Historische Schuttersgilden vzw” en op Europees niveau de “Europese Gemeenschap van 
Historische Schuttersgilden”. 
 
Naar de toekomst toe wil de federatie zijn doelstellingen realiseren door: 
 Het in kaart brengen van de bestaande (en slapende) schuttersgilden. 
 Het uitwerken van een kwaliteitsnorm waaraan al de aangesloten verenigingen moeten 

voldoen.  Als overkoepelende organisatie moet zij niet alleen een centrale van kennis en 
initiatieven zijn, maar ook een aanspreekpunt met de overheid. 

 De schuttersgebruiken en hun volksculturele waarde bekendheid te geven door publicaties 
en demonstraties (Gildendag) 

 Het aansporen en helpen om bij de diverse schuttersgilden een eigen archiefbeleid uit te 
bouwen.  Zo zullen de eigen waardevolle stukken vastgelegd en geherwaardeerd worden.  
Samen met het hedendaagse materiaal moet dit leiden tot tentoonstellingen, publicaties, 

[Trek de aandacht van uw lezer 

met een veelzeggend citaat uit 
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video- en filmopnames.  Bijzondere aandacht dient besteed te worden aan het 
gildepatremonium (zowel roerend als onroerend)  

 Het aanpassen van de bestuurlijke organisatie aan de moderne tijd.  Kennis over 
verzekeringen, wapenwet, VZW-wetgeving, financieel beleid, e.d. moet doorgespeeld worden 
aan de leden.  Hiervoor zullen niet alleen cursussen en voordrachten door externe personen 
moeten georganiseerd worden, maar moet het overkoepelend orgaan, gebruik kunnen 
maken van moderne informatiemiddelen. 

 De werking binnen elke vereniging zelf te stimuleren door een breder aanbod en een 
verfijning van het aangebodene.  Zo kunnen er lessenreeksen en competities gehouden 
worden voor trommelen, vendelzwaaien, boogschieten, geweerschieten, gildedansen, e.d.  
De gildenkledij moet geherwaardeerd en frisser worden, om op die manier meer 
nieuwkomers aan te trekken. 

 Het stimuleren van jeugdwerking door het geven van cyclussen over gildengebruiken en de 
plaats van de jongere in de schuttersgilden. 

 
 

3.3 De structuur van de Federatie 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

Algemene vergadering 

Raad van bestuur 

Regionale cellen 

Redactieraad 

Commissie Gildendag 

Commissie vorming 

Limburg 

Land van de Bockeryder 

Antwerpen/Vlaams Brazbant 

Land van Ryen 

West-Vlaanderen 

Schild en Vriend 

Oost-Vlaanderen 

Vlaanderen de Leeuw 
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(Het ontwerp van dit embleem is van 
de hand van Piet Janssen) 

  
De Federatie is een overkoepelend orgaan van bonden. Om echter de schuttersgilden, die niet tot een 
bond behoren (omdat die er gewoon niet is), toch de mogelijkheid te bieden om aan te sluiten, heeft zij, 
voor elke cel, een “bond van onafhankelijke schuttersgilden” gecreërd. 
De hoogdag van de Federatie is de jaarlijkse gildendag die steeds op de laatste zondag van september 
georganiseerd wordt. Dit jaar – 2019 – gaat deze door in Deinze. 

 
Vermeldingswaardig is ook het feit dat de Federatie een verzekering aan de schuttersgilden aanbiedt, 
geschoeid op hun eigen leest. Het lidmaatschap is ook gratis. 

 
 

4. Tot slot 
 
Wij hopen, met dit overzicht een goed beeld geschetst te hebben van het huidig schutterswezen op 
gewestelijk, nationaal en Europees vlak. Het is opmerkelijk vast te stellen dat het fenomeen van de 
schutterijen niet alleen in de beide Limburgen – toch de bakermat – maar ver daarbuiten terug te 
vinden is bij verenigingen met dezelfde tradities, dezelfde waarden, weliswaar met andere 
geplogenheden. Dit stukje volkscultuur is enig in Europa en moeten wij dan ook koesteren als middel 
tot samenhorigheid, waardering en verdraagzaamheid. Terecht kunnen wij stellen dat het 
schutterswezen een parel is in de Vlaamse Volkscultuur. 
 
Wilt u meer weten over de EGS? Bezoek dan hun website: www.e-g-s.eu. Voor de Federatie gaat u 
naar www.vlaamseschuttersgilden.be. Het Belgisch Overlegorgaan heeft, spijtig genoeg, nog geen 
website. 
 
 
Opgetekend door:  
 
Stan Krolicki,  
Ere-voorzitter van het Belgisch Overlegorgaan 
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