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BOERENGAZET
Welkom bij de Landelijke Gilde
Landelijk Gilde, waar staat dit nu gestreefd. De boerengilden,

wandeltocht door de velden,

voor? Velen in ons dorp hebben meestal ontstaan op het einde
me deze vraag al eens gesteld, van de 19e eeuw of net na WOI,

een aanstekelijk optreden; het
zijn maar enkele voorbeelden van

vooral mensen die niet zelf uit splitsten in 1972 op in
Westrode of omgeving komen. bedrijfsgilden en landelijke

wat je bij ons allemaal kan
meemaken. Omdat we

Wel, ik heb het eens opgezocht.

gezelligheid belangrijk vinden,
maken we graag tijd voor een

Landelijke Gilden ontstond in
1972 in de schoot van
Boerenbond. Van bij zijn
oprichting in 1890 wilde de
Boerenbond zijn leden méér
bieden dan louter professionele
ondersteuning. Via morele
hulpverlening streefde de
organisatie ernaar om de boeren
tot een ‘hoger niveau’ te tillen,

gilden.
De Landelijke Gilde is een

babbeltje en een frisse pint.
vereniging van mensen met een
warm hart voor het platteland. We veel leesplezier,
zijn actief in Vlaanderen en OostBelgië. Op honderden plaatsen

Jan,

kan je lid worden. Vrijwillige
bestuursleden trekken er de kar
en organiseren activiteiten voor
de eigen leden en soms ook voor
alle dorpsbewoners. Ben je graag
onder de mensen, dan kan je er

geheel volgens de tijdsgeest in de
terecht voor een frisse portie
verzuilde maatschappij. Toch
amusement en samenhorigheid.
stonden de materiële belangen
Het aanbod is meestal zeer
voorop in de Boerenbond: een
divers. Een praktische les over
boer diende eerst fatsoenlijk zijn
tuinonderhoud, fietsen herstellen
brood te verdienen voor er naar
of koken met streekproducten,
“volksverheﬃng” kon worden
een jaarlijks hoevefeest, een
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Landelijke Gilde nu en vroeger
Het eerste wat opvalt is dat

boerinnen betreft, daarvoor

de hedendaagse Gilde
praktisch geen landbouwers

was de opleiding heel wat
strenger m.a.w. ze moesten

telt onder haar leden en dat
de meeste leden over het

luisteren en braaf zijn…

associatie meer op met
landbouw of tuin en

Als voorbeeld van de
toenmalige opvattingen en

fruitteelt, hetzelfde zien we
bij de vrouwelijke

kerkelijke indoctrinatie een
stukje uit het verslag van de

tegenhanger, de KVLV,
(Katholiek Vormingswerk

studiedagen voor leidsters
van boerinnen en

voor Landelijke Vrouwen),
vroeger “Boerinnebond” die

boerinnenjeugdgroepen in
Heverlee in 1934.

Zoals al aangehaald had de
algemeen zelfs geen banden
katholieke kerk een grote
meer hebben met de
vinger in de pap en drukte
boerenstiel.
haar stempel op het reilen
De naam zelf roept geen
en zeilen van de beweging.

onlangs nog eens hun naam
hebben veranderd (blijkbaar
om zeker niet meer te
alluderen naar Katholiek en
of landbouw).
Het was ooit anders, de
“Boerenbond” en de
jongerenbeweging BJB in de
volksmond een beetje
oneerbiedig “Boeren Jonge
Bokken” genoemd, was een
beweging die veel oudere,
dikwijls kleine boeren,
kossaren genaamd , mensen
die hard werkten met
beperkte middelen, zonder
kennis van veeziekten,
grondverbeteringsmiddelen
of landbouwmachines, door
hun jongerenwerking een
zekere “schwung” te geven
naar moderne en rendabele
landbouw. Wat de jonge

“Uit een les gegeven door de
Z.E.H. Engelen, bestuurder
van de boerenjeugd, leren
we het volgende, de oude
spelling krijgen we er gratis
bij:
‘De Roeping der
Boerenvrouw’: haar roeping
kan samengevat worden in
drie woorden: “Zij moeten
zijn boerin, huisvrouw en
moeder”.
1 Een boerenvrouw moet
eerst en vooral een echte
boerin zijn .Geen
ouderwetsche met lompe
manieren, slordig in haar
kleeding, zonder de minste
fierheid, neen ook geen
steedsche madame of
modepop, maar één die kan
meepraten over het

boerenbedrijf en er belang in

Vlaanderen zich diep bewust

stelt, die kan werken als de
beste, die door haar hoogere

zijn van die roeping.”

kennis en ontwikkeling een
steun is voor haar
echtgenoot.

In het verslag komt ook een
passage voor over de gevaren
van het dansen en de

2. Zij moet een keurige

mogelijke gevolgen hiervan…
op gevaar van onze

huisvrouw zijn. Een boerderij
moet geen steedsch

lezeressen nog meer op stang
te jagen, toch deze

heerenhuis zijn, maar de
vrouw moet van de

welgemeende raad aan de
jonge BJB meisjes.”

boerenwoning een waardig
verblijf maken voor

In zijn slotwoord zei de
welsprekende Z.E.H. Kan.

echtgenoot en kinderen. Orde
Janssen, Hoogleeraar aan de
en reinheid zijn de eerste
katholieke universiteit van
vereischten. Op dat gebied
Leuven: “Wisten vele meisjes
kan er in sommige streken
wat er omgaat in de ziel
van ons land nog heel wat
hunner broeders, ze zouden
verbeterd worden. Een fraaie
niet meer schokschouderen
versiering mag gezocht
als de priesters wijzen op het
worden maar het schoonste
gevaar van het dansen of
sieraad van den boerenhaard
minachtend zeggen “wat
moet de boerenvrouw zelve
weten de pastoors daarvan.“
zijn.
Beste meisjes, laat ons
3. Zij moet haar grootste eer voortgaan op de ingeslagen
stellen in het christelijk
moederschap. Het

weg, opdat vele jongeren,
wiens zielen het vergif nog

moederschap mag voor de
boerenvrouw geen last zijn

niet geproefd hebben, door
ons voorbeeld

maar een zegen. Moeder
moet haar talrijke (sic) kroost

aangemoedigd den goeden
weg mogen inslaan, want

leeren bidden, naar de kerke
gaan, christelijk leven, zij

woorden wekken, maar
voorbeelden trekken en het

moet daarom voor al haar
kinderen een toonbeeld zijn

goede voorbeeld geven, is
ook apostolaat “.

van eer en deugd; Zoo
opgevat wordt het
moederschap de schoonste
belooning van de
boerenvrouw; Mogen alle
boerenvrouwen van

(Uit het driemaandelijks
tijdschrift van de
heemkundige kring van
Londerzeel, jaargang 2013
Nr. 3 )
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Verkoop van o.a.:

VOORGEBAKKEN EN VERSE FRIETEN r AARDAPPEL- GARNAAL- EN KAASKROKETTEN r WITLOOF

Maar ook:

Typ hier om tekst in te voeren

JAARPROGRAMMA
18 OKTOBER ’13
KOOKAVOND
8 NOVEMBER ’13
KOOKAVOND
24 NOVEMBER ’13
HOF
BOERDERIJBEZOEK SCHACHTES
11 JANUARI 2014
KERSTBOOMVERBRANDING
NIEUWJAARSDRINK
26 JANUARI 2014
LEDENFEEST
23 MAART 2014
CURSUS
27 MEI 2014
KRUISDAGEN
3 AUGUSTUS 2014
WANDELZOEKTOCHT

BOERDERIJBEZOEK ‘SCHACHTESHOF’
Op zondag 24 november nodigen hoevetoerisme, hoeveslachterij
we onze leden uit voor een en thuisverkoop van o.a.
gezellig etentje en een babbel, na aardappelen.
e e n b e z o e k a a n h e t Wij willen leden en niet-leden de
” S c h a c h t e s h o f ” , b e d r i j f kans geven om er bij te zijn en
gespecialiseerd in akkerbouw en niets te missen van het bezoek
het kweken van vleesvee.
aan de boerderij en de
Met het succes van onze

deskundige uitleg die zal gegeven
worden over het ontstaan en de

“Witloofdag” van drie jaar terug,
de “Wit -Blauw veedag” van twee

evolutie van het gebruik van de
hoeve.

jaar geleden en vorig jaar nog het
leerrijk bezoek aan het

Wij vragen een bijdrage van € 20.

melkveebedrijf De Keersmaecker
te Londerzeel in het achterhoofd,

Niet-leden betalen bovenop de 20
€ een lidkaart van 12,5 € en

hebben we gedacht aan een
thema waar onze boeren

worden zo automatisch lid van de
Landelijke Gilde.

momenteel op inspelen, namelijk

