’t Essens
Sepke

2st Jaargang
Nr. 11
01 juli 2000

Lieve gildenbroeders & - zusters
Het landjuweel is voorbij. Misschien kennen schrijvers en dichters de juiste woorden om deze
dagen te beschrijven. Ik het maar in simpele woorden uitdrukken. Het was een juweel van een
landjuweel. En dit allemaal dankzij de onbeperkte inzet van al de leden van de raad en alle
gildenbroeders en -zusters.
Jullie hebben samen de droom van onze Fons verwezelijkt. Hij zal fier zijn op jullie. Daarom wil ik
iedereen bedanken die geholpen heeft om dit enorm werk tot een goed einde te brengen. Het is
onmogelijk om alle grote of kleinere werken op te noemen maar iedereen heeft enorm
gepresteerd. Het voornaamste resultaat is de samenhorigheid die gegroeid is tussen de
gildenleden. We zijn één grote groep die nu verder zal gaan en het gilde bloeiend zal houden ! ! !
Nogmaals dank aan iedereen.
Jullie gildenzuster
Ria

WIST GE ………. !!!!!
Dat we na onze laatste rommelmarkt 2 duivenmelkers rijker zijn in Essen. Onze koning Alfons en
3° gezworene Stanny zullen moeder Ria en zoon Wim Cruysberghs de knepen van het duiven
klokken bijbrengen.
Dat onze schutters niet akkoord kunnen gaan met de bewering dat ze over Turnhout naar Poppel
gereden zijn maar dat ze via richting Turnhout in Poppel geraakt zijn. Hiermede is dit dan ook
rechtgezet en zonder gerechtstussenkomst he ! schutters.
Dat Veerle geen blauwe ledige wijnflessen in huis wil en dat daarom de Walter alle dagen staat te
schilderen. Hier wordt niet gesch.???? Alleen geschilderd.
Onze gildenzuster Rita de juryleden voor de oude breuken wil onder brengen in het rusthuis Sint
Michaël.
Dat onze gildenbroeder Rini een G.S.M. heeft en als hij nu een boodschap heeft voor zijn dochter
hij dat even aan huis gaat vertellen want dit gaat veel vlugger als het maar om de hoek is en zeker
beterkoop.
Dat dezelfde gildenbroeder veel pech had bij het halen van de staande wippen voor het landjuweel
want hij sukkelde tussen twee balken en zo enkele dagen moest rondlopen met een pijnlijk blauw
achterwerk.
Dat Rini deze maal toch wel het nieuws haalde want bij het halen van de doelen in Kalmthout hij
Frans Van Campen liet halt houden aan het viaduct van Wildert om even de geladen
aanhangwagen mee op de brug wilde duwen. Dit ging toch wel eventjes te snel zodat hij de
verdere weg naar het feestterrein nodig had om terug op adem te komen.
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Dat bij een koffiepauze tijdens het computer examen onze hoofdvrouw onze koningin betrapte op
spieken van examenantwoorden.
Als er te feesten is Marcel Van Meel steeds als eerste aanwezig is zelfs als het moet een uur te
vroeg op de afspraak.

SCHUTTERSSPROKKELS
30 APRIL DOELSCHIETING TE SINT ANTONIUS ZOERSEL - VERBROEDERING.
Samen met onze koning trokken vier doelschutters naar Zoersel om hun pijlen zoveel mogelijk in
de roos te schieten. Dat ze het zeker niet slecht gedaan hebben kunt U opmaken uit onderstaande
uitslag :
Aantal punten
Aantal rozen
===========
==========
Ghysels Jos
258
10
Mertens Kees
248
5
Mol Rini
239
6
Van Thillo Alfons
191
1
Bosmans Stanny
139
0

01 MEI 2000 - OPENINGSSCHIETING STAANDE WIP TE ESSEN
Deze eerste schieting op de staande wip kon 25 schutters bekoren om na te gaan of de winterrust
niet teveel invloed zou hebben bij deze schieting op de staande wip. Dat er een meer dan
behoorlijk resultaat behaald werd bewijst de uitslag.
Aantal punten
Aantal punten
===========
===========
01 Bosmans Stanny
14
13 Van Thillo Alfons
3
02 Krijnen Rudy
12
14 Mol Rini
2
03 De Rooy Mark
10
15 Deckers Karel
2
04 Boeren Patrik
7
16 Hereygers Willy
2
05 Nelen Jan
7
17 Jaspers Jos
2
06 Logghe Gaby
5
18 Aerts Piet
2
07 Van Beers Antoon
5
19 Van Campen Frans
1
08 Hontelé Walter
4
20 De Moor Patrik
1
09 Cools Jan
3
21 Claessens Marc
1
10 Van Meel Marcel
3
22 Kasteelheer
1
11 Nelen Marc
3
23 Jaspers Jan
0
12 Snoeck Veerle
3
24 Boons Nick
0
13 De Rooy Kees
3

07 MEI 2000 - DOELSCHIETING TE OUD - TURNHOUT - VERBROEDERING
Liefst zes doelschutters reageerde positief op de uitnodiging van onze koning om mee te gaan
naar Oud - Turnhout en zo de kleuren van onze gilde te gaan verdedigen op doel , en dat hun dat
gelukt is bewijst onderstaande uitslag :
Aantal punten
Aantal rozen
===========
==========
Mol Rini
259
7
Nelen Marc
256
6
Mertens Kees
256
4
Van Campen Frans
255
4
Ghysels Jos
228
4
Van Thillo Alfons
225
2
Bosmans Stanny
143
1
Ploegenklassement : - 1° prijs met 1026 punten.
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21 MEI 2000 - WIPSCHIETING TE SCHOTEN - VERBROEDERING
Voor de tweede maal dit seizoen mochten onze wipschutters aantreden binnen de Verbroedering
der Noorderkempen. Onze koning trok samen met 7 schutters erop af om de nodige vogels van
hun stek te halen wat volgende uitslag gaf :
Bosmans Stanny
1 x hoofdvogel + 1 x kleine vogel
=
6 punten
Hontelé Walter
1 x zijvogel
+ 1 x kleine vogel
=
5 punten
Van Thillo Alfons
2 x kleine vogel
=
2 punten
Boeren Patrik
1 x kleine vogel
=
1 punt
Logghe Gaby
1 x kleine vogel
=
1 punt
Mol Rini
=
0 punten
Nelen Jan
=
0 punten
Snoeck Veerle
=
0 punten
Totaal
=
15 punten
Proficiat schutters wij blijven duimen voor jullie.

04 JUNI 2000 - WIPSCHIETING TE SCHILDE - VERBROEDERING
Droevig verslag van de wipschieting te Schilde door uw verslaggeefster Veerle
14.00 uur. Togen opgewekt ten strijde : Patrick B. , Stanny , Walter , Gaby , Rini , Jan , Veerle en
Fons.
15.20 uur Nog steeds niets afgeschoten : iedereen betaalt 50,- boete.
15.45 uur Nog steeds niets afgeschoten : drankverbod !
Wel een nieuwe bestelling , maar : AFBLIJVEN - Veerle zegent iedereen met haar glas
bruiswater. De inrichtende gilde biedt sportief een pint aan voor het eerstvolgende
vogeltje.
16.00 uur Nog steeds niets ! - Nieuwe tactiek : we drinken eerst 3 consumpties achtereen op ( er
zijn uitdrogingsverschijnselen ) Iedereen bestelt een trappist , behalve Jan die ter
afwisseling water neemt.
16.20 uur Weer niets. De koning spreekt ons moed in.
16.40 uur Niets ….. Te voet naar Scherpenheuvel ?
17.00 uur HIP HIP HOERA !!! Patje Boeren schiet een kleintje af. Alle pijlen worden er - ter
kennismaking - even tegengehouden. Patje krijgt dan ook zijn 50,- F boete terug.
Volgens Stanny hebben we gisteren teveel ribben " gefret " ( op het fantastisch
verjaardagsfeest van onze speelman John.). We proberen het verder met het
verorberen van hardgekookte eieren.
17.20 uur Voor Fons en Jan zelfs geen succes als ze de - tombola - werkhandschoenen
aandoen bij het schieten. Maar !!! Stanny redt onze eer met het afschieten van de
linker kal ( volgens Fons geschreven met de K van .ont ).
17.35 uur Stilte en bezinning alom. Nog 2 scheuten. De koning spreekt ons weer moed in . Is het
misschien te mooi weer ? Jan heeft alleen zijn regenpijlen mee. Waarom niet eens op
de knieën gaan zitten, naar het oosten , gericht.
17.50 uur Joehoe ! Jan heeft een kleintje! ( Patje had hem een Duvel beloofd).
18.05 uur Laatste scheut ! Dubbel ! Rini probeert in een wanhoopspoging een piercing op een
gevoelige plaats ( X ) Walter krijgt nog een sigaar aangeboden van de gilde
Schildenaren ( Veerle blij natuurlijk ).
't Heeft niet mogen zijn …..Meevoelende gildenbroeders van andere gilden wensen
ons innige deelneming.
Wij moeten naar huis met een mager schietresultaat , maar alle trappist is op ! Een bijzondere
vermelding verdient Gaby , die in deze moeilijke omstandigheden toch het hoofd koel kon houden
, en trouw de kaartuitslagen in zijn persoonlijk , uniek en jaren oud boekje noteerde.
Kunnen we dat tijdens de volgende gildenfeesten niet bij de oude registers leggen ?
Vermelden we ook nog dat op de terugweg Stanny 1 straat te ver reed in Brasschaat. Volgens
Rini was dat omdat hij de te volgen route niet eerst had uitgestippeld.
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Volgende maal beter , broeders !
( X ) Rits ging stuk : werd opvallend gesloten met een veiligheidsspeld.
P.S. Einduitslag : Boeren Patrick
Bosmans Stanny
Nelen Jan

1 klein vogeltje
Linker Kal
1 klein vogeltje

=
=
=

1 punt
3 punten
1 punt

Uw verslaggeefster
( mee - lijdend voorwerp en niet kaarster )
ter plaatse

11 JUNI 2000 - WISSELSCHAALSCHIETING BURGEMEESTER FRANS SCHRAUWEN
16 schutters willen proberen onze gildenbroeder Jan Nelen deze wisselschaal te ontfutselen want
als hij vandaag deze schaal terug zou winnen is ze definitief voor hem want dit is dan de derde
maal dat ze bij onze hoofdvrouw zou mogen pronken en dat voor altijd.
Na vier uren schieten mochten we volgende uitslag noteren en meteen vaststellen dat al de
aanwezige schutters toch de te verslagen man moesten laten voorgaan.
01 Nelen Jan
17 punten
10 Ghysels Jos
6 punten
02 Boeren Patrik
13 punten
11 Peeters Wies
6 punten
03 Quick Gerard
11 punten
12 Schevelenbos Marc
5 punten
04 Van Meel Marcel
8 punten
13 Luyten Jan
4 punten
05 Krijnen Rudy
8 punten
14 Bosmans Stanny
2 punten
06 Van Thillo Alfons
8 punten
15 Jaspers Jan
1 punt
07 De Moor Patrick
7 punten
16 Snoeck Veerle
1 punt
08 Hontelé Walter
6 punten
17 De Neef Steven
O punten
09 Jaspers Jos
6 punten
Onze burgemeester overhandigde met veel plezier deze wisselschaal voor de derde maal aan
onze gildenbroeder Jan Nelen. Hij zal echter voor een nieuwe wisselschaal moeten zorgen in
2001.
Proficiat Jan !

18 JUNI 2000 - DOELSCHIETING TE LICHTAART - VERBROEDERING
Een week voor het landjuweel trokken zeven schutters richting Lichtaart om het klassement van
Essen op peil te houden en zeker om de zenuwen een beetje te ontspannen want de volgende
dagen zullen veel heel veel energie vergen van onze mensen.
En dat ze het meer dan behoorlijk deden kunt U opmaken uit de volgende uitslag.
Aantal punten
aantal rozen
===========
==========
Rini Mol
271
10
Van Campen Frans
269
11
Mertens Kees
254
10
Nelen Marc
250
10
Ghysels Jos
238
5
Van Thillo Alfons
197
1
Bosmans Stanny
173
0
In het ploegenklassement wisten zij zich als 2° te klasseren

24 JUNI 2000 - DOELSCHIETING LANDJUWEEL TE ESSEN
Tijdens deze eerste dag van het landjuweel waren de weergoden zeker niet met ons. Toch werd
er om 14uur45 beslist dat er zou geschoten worden. Alle wapens begonnen aan hun competitie.
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De handboog had de pech met zoveel gilden aan te treden zodanig dat zij verplicht waren buiten
de tent te schieten. Gelukkig mochten zij zestien doorgangen doen zodat de klassering toch
opgemaakt kon worden.
Onze schutters deden het ver van slecht zoals U kunt merken aan de volgende uitslag : Zij traden
aan op doel 13.
Aantal punten
Aantal rozen
Aantal punten bij
afschot
===========
==========
=============
Nelen Marc
142
5
8
Mol Marinus
138
6
10
Van Campen Frans
132
3
9
Mertens Kees
125
1
9
Ghysels Jos
104
0
0
Claessens Marc
74
0
6
Totalen :
715
15
51
Schutters allemaal een dikke proficiat om dit slechte weer te trotseren en onze gilde op een
prachtige wijze te verdedigen.

DANSWEETJES
We volgen nog even verder het interessante artikel van de Opperhoofdman Dr. E. Van Autenboer
over " De Gilden en de volksdans " uit het boek over volksdans in Vlaanderen " Zeg Kwezelken
wilde gij dansen ? " uitgegeven in 1978.
Het oude hertogdom Brabant was sinds de 15de eeuw het centrum van het politiek, economisch en
cultureel leven van de Nederlanden. De schutters van dit welvarende gewest kenden een soort
wedstrijden dat zij landjuweel noemden. De oorspronkelijke betekenis van dit woord is bij de
meeste mensen verloren gegaan. Aanvankelijk was een landjuweel een feest dat voorbehouden
was aan de schuttersgilden van Brabant en bestond uit een reeks van zeven wedstrijden. De
winnaar van de eerste wedstrijd ontving een rijkelijk versierde zilveren schaal, maar moest instaan
voor de organisatie van de tweede wedstrijd waarvoor hij twee schalen ter beschikking moest
stellen. Zo ging dat verder tot de zevende wedstrijd waarvan de overwinnaar zeven schalen in
ontvangst mocht nemen. Zoals bij andere schuttersfeesten kregen de toeschouwers ruimschoots
de gelegenheid om zich te ontspannen tijdens de bijkomende wedstrijden van inkomen , vieren en
opvoeren van esbattementen.
Het oudst bekend landjuweel dateert van in het begin van de 15de eeuw. De rederijkers volgden de
schutters na en organiseerden sinds 1515 één landjuweel waarvan de zevende en laatste
wedstrijd het nooit geëvenaarde Antwerps feest van 1561 is geworden.
Aan het uitbundige feestvieren van de Middeleeuwen werd brutaal een einde gesteld door de
uitbarsting van de Beeldenstorm (1566) Talrijke schuttersverenigingen verdwenen, maar op het
einde van de 16de en het begin van de 17de eeuw herleefden sommige gilden of ontstonden er
nieuwe, vooral de kolveniers- of buksgilden. Het gildenleven evolueerde meer naar een
verenigingsleven dat weinig naar buiten uitstraalde.
De wedstrijden waren minder groots en meer van locale betekenis. Het jaarlijkse koningschieten
en het vergezellen van de processies, waarin de alferis zijn vaandel zwaaide bleef bestaan
evenals de plechtige viering van de patroonheilige met de daarbij horende teerdagen. Het kon niet
anders of bij zulke gelegenheid zou er gedanst worden.
De Franse omwenteling (1789) slaagde er niet in de doodsklok te luiden over het schutterswezen :
er verdwenen weliswaar gilden , maar andere versaagden niet of werden omgevormd tot
doodgewone wipmaatschappijen.
De overlevende gilden bleven leven daar waar de echte onvervalste schuttersgeest was behouden
geworden. Er werd daar niet gestreefd naar een groot aantal leden: op sommige plaatsen waren
ze echt gesloten gezelschappen de niet de eerste beste als lid aanvaardden. Het is in zulke
vereniging dat de tradities het best bewaard bleven.
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Ook de jachtige en nieuwsgezinde 20 eeuw vermocht niet het gildenwezen uit te roeien.
Integendeel ! Na de tweede wereldoorlog konden we zowel in Brabant als in de kempen een
heropleving meemaken. Steeds werd teruggegrepen naar het oude erfgoed dat door generaties
werd overgeleverd. Kan het iemand verbazen dat de gilden een heerlijk jachtgebied werden voor
alwie zich bezighield met het opsporen en vastleggen van zeden en gewoonten , en vooral van
dansen?
Hier mogen we nu de vraag herhalen : Hebben onze schuttersgilden eigen specifieke dansen
gekend ?Het dansen behoorde niet tot de opdracht van de gildenleden. In hun midden werden ter
gelegenheid van de jaarlijkse feesten , zoals in elke vereniging , de benen uitgestrekt zonder dat
er wedstrijden werden georganiseerd. Het was allen ontspanning. Is het niet zó dat vroeger geen
enkele gilde een eigen muzikant als lid had opgeschreven , maar bij gelegenheid een speelman
huurde? Zijn loon is een steeds weerkerende post in de rekeningen.
Documenten die inlichtingen verschaffen over dansen zijn niet zo talrijk. Het is een uitzondering
wanneer hierover wordt gerept , zoals in een proces van 1755. Hieruit blijkt dat op 6 juli van dit
jaar de gilde van Sint Gillis Brussel teerde in de herberg De Swaan : onze feestvierders trokken al
dansend naar de Keyser waar ze verder vierden onder begeleiding van trommel en feyffelaer.
Het eeuwenlang bestaan van sommige gilden was een voorname vereiste voor het instandhouden
van dansen die vroeger door iedereen werden uitgevoerd en die daarom ook zovele varianten
kennen. Denken we slechts aan de kadril , de polka en de molendansen. Het zijn uitheemse
verschijnselen die bij ons werden ingevoerd en langzamerhand , al is het dan soms in gewijzigde
vorm , tot ons repertorium zijn gaan behoren. Het zijn werkelijk internationale dansen.
Wie kan echter de oorsprong van alle dansen achterhalen? Is het trawantelen van Westerlo en
Tongerlo een typisch locaal verschijnsel of is het een algemeen Westers cultuurgoed?
En het heiluizen van Rijkevorsel ? Is het geen oud gebruik dat door de gilde werd overgenomen
en bewaard?
Indien de schuttersgilden geen eigen repertorium van dansen bezitten , hoe hebben zij dan een
betekenis gehad voor de volksdans? Onze gilden zijn de trouwe bewaarders van ons erfgoed : zij
hebben dus ook de dansen uit vroegere tijden in leven gehouden en overgeleverd aan de huidige
generatie. Dat is de grote verdienste die men de oudste verenigingen uit onze gewesten niet kan
ontzeggen.
Uw dansleidster
Veerle

VERJAARDAGSKALENDER :
In de maanden juli en augustus vieren weer enkele gildenzusters en gildenbroeders hun
verjaardag. Langs deze weg willen wij hen van herte gelukwensen en hopen dat het een jaar mag
zijn van goede gezondheid en veel vreugdevolle dagen binnen het gezin , de familie en
verenigingen. Al onze tenoren , alten en noem maar op zingen voor jullie uit volle borst hun
" Happy Birthday "
Voor de maand juli
VOOR DE MAAND AUGUSTUS
05 Krijnen Rudy
01 Claessens Danny
Van Nassauw Gerard
15

Ghysels Jozef

03

Boeren Patrik

17

Mertens Kees

09

Bastiaansen Paula

23

Bosmans Stanny
Quick Gerard

14

De Bie Anita

17

Hontelé Walter

25

Jacobs Denise
20

Suykerbuyk Louisa

21

Van Thillo Alfons

24

Seerden Elza

27

Van Meel Marcel
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Een heel prettige verjaardag toegewenst aan onze feestelingen en dat de kaarsjes die jullie
verjaardagstaart sieren een voorbode mogen zijn van een jaar vol gelukkige momenten.

ACTIVITEITSKALENDER VOOR JULI EN AUGUSTUS 2000
JULI 2000
AUGUSTUS 2000
02 14.00 uur Doelschieting Essen V.N.K.
01
19.00 uur Schieting op staande wip
04 19.00 uur Wipschieting Oude Pastorij
06
14.00 uur Wipschieting Sint - Antonius
Zoersel V.N.K.
06 20.00 uur Dansrepetitie
08
19.00 uur Schieting op staande wip
07 20.00 uur Dansrepetitie
13
14.00 uur Wipschieting Weelde V.N.K.
08 19.00 uur Optreden van dansgroep
14
20.00 uur Raadsvergadering
gemeentelijke 11-juli viering
09 14.00 uur Doelschieting Schoten V.N.K. 20
14.00 uur Kip- & wijnschieting
10 20.00 uur Raadsvergadering
22
19.00 uur Schieting op staande wip
11 19.00 uur Schieting op staande wip
29
19.00 uur Schieting op staande wip
16 14.00 uur Doelschieting Schilde V.N.K.
18 19.00 uur Schieting op staande wip
23 14.00 uur Sponsorschieting op staande
wip te Lichtaart.
25 19.00 uur Schieting op staande wip
30 14.00 uur Wipschieting Kasterlee V.N.K.
Beste gildenzusters en gildenbroeders tot zover uw agenda voor de maanden juli en augustus
2000. Wij hopen dat U deze data niet alleen zult noteren in uw agenda maar dat wij zoveel
mogelijk op uw deelname aan de geplande activiteiten.
Onze dansgroep moet nog éénmaal de vloer op en dan is het voor hen ook even uitblazen om in
september terug met frisse moed en vol enthousiasme de dansrepetities te hervatten.
Hartelijk dank aan U allen voor het steeds aanwezig zijn op de activiteiten van de dansgroep en
als het even kan tijdens de stille maanden mag er altijd reclame gemaakt worden zodat we begin
september hopelijk met enkele jeugdige dansparen van start kunnen gaan.
Zoals U zelf kunt merken blijven onze schutters tijdens deze maanden ook nog erg actief en zullen
zij niet nalaten stilaan te groeien naar hun beste conditie om de wisselschaal in Essen te houden.
Schutters wij rekenen op U !!!!!

BESTE GILDENZUSTERS & -BROEDERS REEDS "" 6 "" DAGEN IS
HET LANDJUWEEL VOORBIJ.
HET WAS GEWELDIG -- HET WAS "" AF "" AAN U ALLEN EEN
DIKKE PROFICIAT VOOR UW INZET.
Beste Gildenzusters en Gildenbroeders tot zover dit nieuwe nummer van " 't Essens Sepke ".
Uw zeer op prijs gestelde bijdrage voor de volgende uitgave hadden wij gaarne van U ontvangen
ten laatste op 24 augustus 2000.
U moet echt niet wachten tot die datum is er iets klaar bezorg het ons a.u.b. dan hebben wij ook
iets meer tijd om het te verwerken.
Mocht U graag één of ander zien veranderen in onze nieuwsbrieven laat het ons weten wij zijn er
voor U en nuttige reacties en ideeën zijn van harte welkom.
In afwachting van uw bijdrage , reacties of ideeën verblijven wij met vriendelijke gildenbroederlijke
groeten.
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SPECIALE OPROEP TOT U ALLEN !!!!!!
02 JULI 2000 HEEFT BIJ ONS DE DOELSCHIETING PLAATS BINNEN
HET KADER VAN DE VERBROEDERING DER NOORDERKEMPEN IN DE
HOVINGEN VAN DE OUDE PASTORIJ -- WIJ BEGINNEN OM 14 UUR
ALLE DOELSCHUTTERS WORDEN ER ZEKER VERWACHT -- ALLE
SUPPORTERS ZIJ MEER DAN WELKOM.

20 AUGUSTUS 2000 ZULLEN DE KIPPEN EN FLESSEN WIJN WEER
ROND ONS OREN VLIEGEN WANT DAN HEEFT DE KIP- &
WIJNSCHIETING PLAATS OP STAANDE WIP IN DE HOVINGEN VAN DE
OUDE PASTORIJ VANAF 14 UUR TOT 18 UUR.
AL WIE JONG VAN HARTE IS EN GRAAG EEN KIPPETJE EET MET EEN
GOED GLAS WIJN MOET ZIJN KANS KOMEN WAGEN BIJ ONS
DUS ALLEN OP POST EN BRENG GERUST FAMILIE EN KENNISSEN
MEE WANT HOE MEER VOLK HOE MEER VREUGDE.

Karel Deckers
Griffier
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