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1. Inleiding 

Op 1 oktober 2015 sloot de schuttersgilde Sint-Sebastiaan voor haar archief een 

bewaargevingscontract af met de gemeente Sint-Pieters-Leeuw. De fysieke overdracht van 

alle archiefstukken vond plaats op 23 februari 2016. Deze inventaris omvat een beschrijving 

van alle bescheiden en objecten die toen in het gemeentearchief werden ondergebracht.  

In het kader van een project van de Erfgoedcel Pajottenland-Zennevallei stelden Patrick Van 

den Nieuwenhof en Tamara Ingels reeds een voorlopige lijst van het archief van de 

schuttersgilde op. Deze werd aangevuld door de gemeentearchivaris op basis van een 

grondig onderzoek van de stukken. Ze zorgde voor een duidelijke ordening en stelde deze 

definitieve inventaris op.   

De gemeente stond reeds in voor de bewaring van een belangrijk attribuut van de gilde: de 

gildebreuk. Deze werd reeds in 1975 door graaf Christian De Limburg-Stirum in bewaring 

gegeven bij de gemeente.  

2. Situering van het archief en de inventaris 

De schuttersgilde Sint-Sebastiaan is de oudste sportvereniging van de gemeente Sint-Pieters-

Leeuw. De leden beoefenen 'staande wip', een discipline bij het handboogschieten waarbij 

op de wip geschoten wordt op 28 meter hoogte. Er bestaan een aantal bronnen die ons op 

het spoor brengen van de vroegmoderne verleden van de schutters. Reeds in 1465 wordt de 

naam van de gilde bijvoorbeeld vermeld in een kerkrekening. Een schepenakte uit 1497 

vermeldt dan weer de aanwezigheid van een schuttershof aan de Rink. Omdat de 

geschiedenis van de gilde reeds uitgebreid werd gedocumenteerd in verschillende 

publicaties, wordt hier verder niet meer op ingegaan.1 

Het archief werd lange tijd beheerd door Omer Walravens, de vroegere secretaris van de 

schuttersgilde. Hij bewaarde alle stukken bij hem thuis. Het overgedragen archief omvat 

ongeveer 5 strekkende meter. Het oudste stuk zijn de standregelen van de gilde uit 1886.  

De interne organisatie van de gilde wordt goed in kaart gebracht door de verslagboeken, 

ledenlijsten en reglementen. Dossiers inzake de organisatie van schietingen en deelname 

aan kampioenschappen werpen dan weer licht op de kerntaken van de vereniging. De 

reeksen briefwisseling bieden een inkijk in de activiteiten die de gilde voor haar leden 

organiseerde. De gilde verzorgde zelf ook een aantal publicaties en verzamelde 

beeldmateriaal van haar leden en activiteiten. De overgedragen stukken bieden dus heel 

wat informatie over alle facetten van het verenigingsleven. 

De schuttersgilde is anno 2016 nog steeds springlevend met ongeveer 100 leden, waarvan 65 

schutters. Er is veel aandacht voor jeugdwerking en er worden zo'n 76 activiteiten per jaar 

georganiseerd. Alle activiteiten kan men terugvinden op de website van de gilde.2 

 

                                                           
1 De Koninklijke handboogmaatschappij Sint-Sebastiaan van Sint-Pieters-Leeuw. Een bijdrage 

tot de geschiedenis van de aloude boogschutterstraditie te Sint-Pieters-Leeuw, Sint-Pieters- 

Leeuw, 1981; De gilde in het dorp - 500 jaar verbondenheid met de Leeuwse  

Gemeenschap, 1488-1988, Sint-Pieters-Leeuw, 1988; Koninklijke schuttersgilde Sint-Sebastiaan  

Sint-Pieters-Leeuw, 25 jaar gildeleven, 1988-2012, Sint-Pieters-Leeuw, 2012.  
2 http://www.sintsebastiaan.be (laatst nagekeken op 14/03/2016). 
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3. Inventaris 
 

I. ALGEMEEN 

 

A. Jaarverslagen 

 

1.  Serie jaarverslagen, 1976-1979, 1987.      1 omslag 

 

B. Notulen 

 

2.-4. Verslagboeken 1896-2006.       3 delen

 2. 1896-1914, 1918-1924. 

 3. 1967-1991. 

 4. 1992-2006.  

       

5. Serie verslagen van de raad van bestuur en de     1 omslag 

 algemene vergadering, 2002-2012.        

 

C. Verkiezingen 

 

** Processen-verbaal van de verkiezing van de bestuursleden,    ** 

 1896-1914, 1918-1924. (pro memorie nr. 2)       

 

D. Briefwisseling 

 

6.  Blanco uitnodigingskaart voor een vergadering, z.d.   1 stuk 

 

7-10.  Serie inkomende en uitgaande briefwisseling, 1954-2012.   4 omslagen 

 7.   1954-1979. 

 8.   1980-1989. 

 9.   1990-2001. 

 10. 2002-2012. 

 

11.  Serie uitnodigingskaarten voor het nieuwjaarsdiner, 1977-1986.  1 omslag 

 

12.  Minuut van een uitgaande brief inzake de benoeming van een erelid, 1 stuk 

 z.d.  

 

E. Verwante organisaties 

 

13.  Uitnodiging en programma voor de viering van het 450-jarig 

 bestaan van de Koninklijke Gilde Sint-Sebastiaan Lippelo, 1985.  1 omslag 

 

14.  Lijst met koningen van de maatschappij De Gouden Leeuw, 1912-1924. 1 omslag 

 

II. ORGANISATIE 

 

A. Algemeen 

 

15. Serie briefwisseling inzake het gebruik van de eretitel 'koninklijk', 1957. 1 omslag 

 

16.  Oorkonde die de gilde de titel 'koninklijk' verleent, 1957.   1 omslag 

 

17.  Kopie van de standregelen, 1886.      1 deel 

 

18. Reglement, 1887.        1 stuk 
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19. Reglement, 1945.        1 stuk 

 

20.  Uittreksel uit het staatsblad met de statuten, 1994.    1 stuk 

 

21.  Huishoudelijk reglement, 1995.      1 stuk 

 

B. Ledenbeheer 

 

22.   Ledenlijsten, 1886-1914 en 1918-1923.     1 deel 

  

23-25. Ledenlijsten, 1946-2000.       3 omslagen 

 23. 1946, 1975-1978. 

 24. 1979-1990. 

 25. 1991-2000. 

 

26.  Ledenlijsten van de schuttersgilde en het Vlaams     1 omslag 

 Handboogschutters Verbond, 2002-2012. 

  

C. Taakverdeling 

 

27. Lijst met de verdeling van taken onder de leden, z.d.   1 omslag 

 

D. Financieel beheer 

 

** Kasverslagen, 1886-1914. (pro memorie nr. 14)    ** 

 

** Kasverslagen, 1914-1925. (pro memorie nr.22)     ** 

 

E. Beheer van infrastructuur 

 

28.  Huurovereenkomst voor het gebruik van de staande wippen  1 omslag 

 de gilde, 1992. 

 

29.  Huurovereenkomst voor het gebruik van de accommodatie aan  1 omslag 

 de wipweide, dienstdoend als clubhuis, 1992. 

 

30. Kopieën van foto's van de afbraak van de oude wippen en  1 omslag 

 de plaatsing van nieuwe wippen, 2007. 

 

III. ACTIVITEITEN 

 

A. Schietingen en kampioenschappen 

 

31. Lijst van de schutterskoningen in de periode 1894-1986, z.d.  1 omslag 

 

** Inschrijvingsregister voor de schietingen, 1901-1904.     ** 

 (pro memorie nr. 2) 

 

32. Inschrijvingsregister voor de schietingen, 1908-1914, 1918-1925.  1 deel 

 

33. Serie kaarten met de kalenders der schietingen van het    1 omslag 

 Verbond der Handbooggilden van het Pajottenland, 

 1964-1969.  

 

34. Serie kaarten met kalenders der schietingen, 1977-1980.   1 omslag 
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35.  Serie kaarten met de kalenders der schietingen van het   1 omslag 

 Vlaams Handboogschutters Verbond, 2001-2012. 

 

36.  Serie activiteitenkalenders, 2001-2010, 2012.     1 omslag 

 

37-40. Serie lijsten met de uitslagen van verschillende  

 kampioenschappen, 1945-2012.      4 omslagen 

 37. 1945-1978. 

 38. 1979-1990. 

 39. 1991-2001. 

 40. 2002-2012. 

 

41. Dossier inzake de openingsschieting van de nieuwe wipstand, 1973. 1 omslag 

 

42.  'Guldenboek' van verschillende schietingen en 

 kampioenschappen, 1975-1993.      1 deel 

 

B. Organisatie van vieringen 

 

43. Dossier inzake de organisatie van de viering het 500-jarig jubileum, 4 omslagen 

 1988. 

 

44. Programma van de viering van het 500-jarig jubileum   1 omslag 

 (met reclameboek), 1988. 

 

45.  Kaart met het logo van de viering van 500-jarig jubileum, 1988.  1 omslag 

 

C. Attributen  

 

46. Dossier inzake de wijding van de vlag, 1965.     1 omslag 

 

47. Dossier inzake het ontwerp van een schild (niet uitgevoerd), z.d.  1 omslag 

 

48. Dossier inzake de ontwerpen van borden, 1999.    1 omslag 

 

49. Stukken inzake het ontwerp van de breuk van de hoofdman, z.d.  1 omslag 

 

D. Gildelied 

 

50.  Document met de tekst van het gildelied, 2011.    1 stuk 

 

E. Verzorgen van publicaties 

 

51.  Boek 'De gilde in het dorp. 500 jaar verbondenheid met de Leeuwse 1 deel 

 gemeenschap', 1988. 

 

52. Boek 'Koninklijke Schuttersgilde Sint-Sebastiaan Sint-Pieters-Leeuw.  1 deel 

 25 jaar gildeleven', 2013. 

 

F. Voeren van promotie 

 

53.  Persmap inzake de inhuldiging van de nieuwe wippen, 2006.  1 omslag 
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IV. DOCUMENTATIE 

 

A. Foto's en film 

 

54.  DVD met beelden van de vlaggenwijding (1965) en    1 DVD 

 diverse schietingen (1950, 1960, 1962), z.d.  

 

55.  DVD met beelden van de wip (1960-1970), z.d.    1 DVD  

 

56.  Serie filmrollen, z.d.        3 stukken 

 

57.  Serie dia's, 1960-1970.        2 dozen 

 

58.  Serie foto's, z.d.        16 omslagen 

 

59. Serie foto's van de prinsen, 1981-2001.     1 omslag 

 

60. Serie foto's van de koningen, 1954-2009.     1 omslag 

 

B. Interviews 

 

61. Documentatiemap met interviews afgenomen van gildeleden, 

 1976-1977, 1985.        1 omslag 

 

C. Publicaties 

 

62.  Tijdschriftartikel 'Geschiedenis van de gilde van Sint-Nicolaas 

 te Willebroek', Willebroekse kronieken, 1984.     1 deel 

 

63. Boek Uit de geschiedenis van de koninklijke gilde van  

 Sint-Sebastiaan (1529 tot heden) van Sint-Amands, 1988.   1 deel 

 

64. Tentoonstellingscatalogus van "De oude schuttersgilden" te  

 Hoegaarden, 1985.        1 deel 

 

65. Documentatiemap met voorbereidende aantekeningen voor 

 een publicatie van Fons Van Mieghem, 1975-1988.    1 omslag 

 

D. Persknipsels 

 

66. Serie krantenknipsels betreffende de schuttersgilde, 1965-1988.  1 omslag 

 

67. Serie krantenknipsels betreffende de conferentie van de  

 Conventie van de Schuttersgilden, 1987.     1 omslag 


