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“Ook wij moeten met de tijd mee”
Retie
“Ook wij moet
Open Gildendag toont werking 
van eeuwenoude verenigingen

GGewapend met hand- of 
kruisboog verdedigden 
de oude gilden eeuwen 
geleden hun hebben 

en houden. Vandaag blijven 
de wapens belangrijk in de 
verschillende groepen, zij het 
dan alleen maar om tradities in 
ere te houden.

Liefhebbers van oude tradities 
en historische gebruiken en verha-
len zullen zondag volledig in hun 
sas zijn op het terrein van gemeen-
schapscentrum Den Dries in Retie. 
De Kempense schuttersgilden, af-
komstig uit de hele provincie Ant-
werpen, komen samen om hun vaak 
eeuwenoude gebruiken te tonen aan 
het grote publiek. 

Naast de nodige informatiestands, 
kan iedereen vrij kennismaken met 
verschillende activiteiten die van-
daag nog springlevend zijn. Er wor-
den workshops dansen, roffelen en 
vendelzwaaien georganiseerd en 
wie ouder is dan tien jaar kan zijn 
vaardigheden met de handboog, de 
kruisboog en de buks uittesten. Tel-
kens onder professionele begelei-
ding, uiteraard.

Broederlijkheid
“Onze gilden zijn ontstaan rond 

Broederlijkheid
“Onze gilden zijn ontstaan rond 

1200 à 1300 met als doel de broe-
derlijkheid tussen gelijkgestemde 
zielen te bevorderen”, vertelt Theo 
Aerts, opperhoofdman van de Hoge 

Gildenraad der Kempen. “Die broe-
derschap en het vertrouwen tussen 
de leden onderling is nog steeds van 
het grootste belang. Aspirant-leden 
werken zich een tijdlang in, maar we 
merken dat jonge mensen het wat 
moeilijk hebben om zich een leven 
lang te verbinden met een vereni-
ging, wat toch een vereiste is.” 

Jan Smeyers, de hoofdman van 

de Schuttersgilde van Retie, meent 
dat ook de traditionele klederdracht 
daar voor iets tussen zit. “Maar we 
proberen wat met onze tijd mee te 
gaan”, toont hij. “Zondag stellen we 
ons nieuwe uniform voor, dat veel 
weg heeft van een hedendaags kos-
tuum. Ook wij moeten blijven ver-
nieuwen. We zitten vaak samen om 
onze toekomstige stappen te bekij-

ken en ervoor te zorgen dat de gilden 
kunnen overleven.” 

Naast hun traditionele gebruiken 
bezitten de gilden ook waardevol 
historisch erfgoed in de vorm van 
kunst- en zilverwerk. “De breuken, 
de speciale toga’s van de schutters-
koningen, worden nog steeds ge-

maakt”, vertelt huidig koning Luc 
Rotthier, terwijl hij zich tooit met een 
mantel met zilveren schilden. “Die 
zijn vele duizenden euro waard. De 
koning wordt voor zijn vaardigheden 
in het schieten beloond met een vrij-
stelling van lidgeld, maar krijgt er ui-
teraard ook enkele bijzondere taken 
bij, zoals het organiseren van schiet-
wedstrijden.” NELE CAEYERS

Jan Smeyers meent dat de traditionele klederdracht jonge mensen afschrikt om bij een gilde te gaan. “Maar 
we proberen wat met onze tijd mee te gaan”, zegt hij. Hier ziet u ze alvast in hun nieuwe uniformen, die ze 
morgen, zondag, officieel voorstellen. FOTO BERT DE DEKEN


