
De schuttersgilden uit Groot Zemst (met dank aan Davy Goedertier voor de info) 

  

1556      (1) Weerde K.G. Sint-Sebastiaan (1556, 1783) 

1561      (2) Weerde Sint-Sebastiaansgilde (1561) (1788 heropgericht) deze datums staan in 

het boek vermeld geschreven door Jos Lauwers (HeemKring Ter Ham-Steenokkerzeel) 

1565      (3) Elewijt K.G. van Sint-Sebastiaan (1565 tot 1805) (heropr.ca 1900) (kon.1930) 

1565      (3) Zemst de Oude Gulde van Sint-Sebastiaan (<1565)  ‘’de Gildebroeders waren 

vertegenwoordigd op het schietspel van Brussel in 1565’’ 

1565      (3) Zemst-Dorp Sint-Sebastiaansgilde (vermoedelijk spreken we hier over  de oude 

gilde) 

1682      (3) Elewijt Jongmansgilde (op 16.10.1682 een caerte van de Leuvense hoofdgilde) 

1699      (3) Elewijt Jonge gulde (18.5.1699) 

1699      (3) Zemst Jonge Gulde van Sint-Sebastiaan (14.9.1699) 

1699      (3) Zemst-Bosch Sint-Sebastiaansgilde (vermoedelijk spreken we hier over  de jonge 

gilde) (†>1934) 

1700      (3) Elewijt K.W.M. Sint Hubertus (2-5-1700)(1742-†1795)(1814) ''2 may 1700 aen 

de oude Gulde van St Huybrecht -Elewijt gegeven eene pampiere caerte van de Leuvense 

hoofdgilde'' 

1722      (3) Eppegem den Heÿligen Sebastiaen martelaer (oprichting tss 1722-1731) (†1900) 

1744      (4) Eppegem Schuttersgild (<1744) 

1770      (3) Zemst in 1770 werd een nieuwe wippe voor de vrouwe geplaatst (was er dan ook 

een vrouwengilde? Verder geen vermeldingen) 

1777      (5) Elewijt schuttersgilde (<1777) 1 schietboom te zien op de Ferrariskaart van (1-

Elewijt Sint-Sebastiaansgilde  of  2-Sint-Hubertusgilde = Gulde van St-Huybrecht) of beide 

1777      (5) Zemst schuttersgilde (<1777) 1 schietboom te zien op de Ferrariskaart is van ( de 

Oude Gulde van Sint-Sebastiaan of de Jonge Gulde van Sint-Sebastiaan of van de 

Vrouwengilde) 

1833      (3) Zemst K.W.M. De Vereniging (1833)(kon.6.05.1935/36) 

1900      (6) Eppegem Tireurs à l'arc (<1900) 

http://heropr.ca/


1929      (7) Zemst Fraternité (1929) (René Verstraete, hoofdman van de Kon. 

Handboogmaatschappij Sint-Sebastiaan Anzegem is tevens ook stichter van 'La Fraternité - 

Bruxelles' 

  

Bronnen: 

(1) Huldebord van 400 jaar bestaan in 1956 

(2) boek geschreven door Jos Lauwers (HeemKring Ter Ham-Steenokkerzeel) 

(3) De Schuttersgilde - een bijdrage tot de geschiedenis van het volksleven in Zemst 

(4) De voormalige dorpsschuttersgilden in Vlaamsch-Brabant. Eerste deel: Arrondisement 

Brussel (Merchtem 1929) 

(5) Ferrariskaart 92 Zemst (1777) (in totaal zijn er 275 Kabinetskaarten der Oostenrijkse 

Nederlanden en het Prinsbisdom Luik) 

(6) uit het boek 'Le tir à l'arc 1900 van LE BERTIER' 

(7) schuttersbord(en) in eigen collectie 

 


