Meensel-Kiezegem - oude foto's - wie weet hier nog iets van ? (158)
De Gilde van Sint-Sebastiaan bestond in Kiezegem al heel lang. A. Wauters, 1882, schreef : “… Op 2 mei 1660
schonk Adriaen van Nerim aan de schutters een huis gelegen op de Kiezegemberg ...” Deze gilde moet gesticht
zijn rond 1660, en was oorspronkelijk een burgerwacht van geoefende boogschutters. In de nieuwe tijden
ontwikkelde deze groep zich tot een folkloristische vereniging.

Hieronder zien we vader Petrus en zoon en Jozef De Bruyn, beide getooid met de breuk.

Een breuk is in feite een soort sierketting die bestaat uit zilveren plaatjes en mag worden gedragen door de koning
van een gilde, in het bijzonder een schuttersgilde, maar bijvoorbeeld ook bij het ganzenrijden in de
Noorderkempen. Het duidt de waardigheid van de drager aan. In de volksmond wordt een breuk ook braak of
brook genoemd, een term die uit de heraldiek (wapenkunde) komt. Koning worden in een schuttersvereniging was
dan ook een uitzonderlijk gegeven en moest met een uitzonderlijk teken worden beloond.
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In het oud Gildeboek van de St-Sebastiaansgilde van Kiezegem, vermeldt het reglement het volgende over de
koningschieting…

Schoot een lid zich driemaal na elkaar tot koning.. dan was hij keizer…

Enkele van de naamplaten …
Guillielmus De Bruyn
Groot- en overgrootvader van de beide hogervermelde Petrus en
Jozef
Werd in 1781 keizer van de Gulde van Kieseghem ..

Gilis Cloenens
Koninck van Kisecom
Jaar ? van voor 1170… er is geen vermelding in het Gilde boek.
Dit boek vangt aan in dat jaar.
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1663
Jan Sevenans, ende hooftman van Kiesecom
vanden eedeln hamboch anno1663
Één van de eersten ? Is de oudste naamplaat aan de breuk.
Geen verdere vermelding in het Gilde boek.
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