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“Chère et brave musique, nous l’aimions bien; elle 

encourageait nos marches, elle participait à nos joies et à nos 

chagrins, et après tant d’années nous avons encore dans 

l’oreille ses frémissantes sonneries. Nous l’aimions telle 

qu’elle était, et ses flonflons inégaux valaient pour nous les 

plus doctes symphonies.” 

 

(L. DELEU, Les chasseurs-éclaireurs de Bruges: historique, 

Bruges, Société anonyme brugeoise d'imprimerie et de 

publicité, 1948, p. 58.) 
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VOORWOORD  

 

Deze eindverhandeling wordt ingediend aan de Universiteit Gent, faculteit Letteren en 

Wijsbegeerte, als sluitstuk van de opleiding Geschiedenis (vakgroep Nieuwste Tijden). 

Daarmee behoort deze scriptie tot de laatste lichting van licentiaatsthesissen, aangezien het 

BaMa-systeem volgend academiejaar ook in de laatste jaren van de opleiding zijn intrede doet. 

Het tijdperk van de ‘thesis’ waar gedurende de twee licentiejaren aan gewerkt kon worden, lijkt 

daarmee tot een einde te komen.  

 

Het schrijven van een licentiaatsscriptie is vaak een eenzame bezigheid, toch zou de 

tekst die u momenteel voor ogen heeft er niet uitzien zoals hij eruit ziet, had ik geen hulp en 

steun van enkele mensen gekregen. Eerst en vooral dank ik promotor prof. dr. Jan Art om als 

gids tijdig bij te sturen maar ook de nodige vrijheid te geven bij het schrijven van deze scriptie. 

Daarnaast dien ik vooral de heer Piet Veldeman, stadsarchivaris van Leuven, te danken om mij 

wegwijs te maken in de bronnen van de burgerwacht, een domein dat voor het opstellen van 

deze tekst voor mij volkomen onbekend terrein was. Tevens dank aan het personeel van de 

verschillende archiefinstellingen. 

 

Ook dien ik mijn ouders te danken omdat ze het mogelijk maakten dat ik deze tweede 

opleiding kon volgen. Tot slot een welgemeende ‘dankuwel’ aan mijn proeflezers, zowel voor 

hun tijd als hun kritische opmerkingen en aanwijzingen. 

 

Tom Van Reybrouck, mei 2007. 
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1  INLEID ING  

1.1  Situat ies che ts 

Blaasmuziek leeft. In Vlaanderen nemen wekelijks 63.243 mensen – mannen, vrouwen, 

jong, oud – hun blaas- of slaginstrument ter hand om in groep te repeteren en musiceren1. 

Deze omvangrijke groep speelt in 685 harmonies, 419 fanfares en 43 brassbands. Dit maakt 

een totaal van 1.147 hafabra-korpsen op het geheel van 1.681 bij Vlamo aangesloten 

hoofdgroepen en subgroepen. Dit gaat van de koddige dorpsfanfare, die onder de kerktoren 

sympathieke marsmuziek brengt, tot het semi-professioneel georganiseerde orkest dat zich op 

(inter)nationale wedstrijden meet. Daarnaast spelen er nog 4.342 amateurblazers in een 

blaaskapel, een bigband, concertbands, showkorpsen, pipebands… 2  Als we de optelsom 

maken bekomen we 67.585 dilettanten in blaasorkesten in de brede zin van het woord. In deze 

tijden van individualisering is dat geen gering aantal. Terwijl andere vormen van 

vrijetijdsbesteding het in de 21ste eeuw moeilijk hebben of zelfs verdwijnen, blijft de 

amateurmuziek het relatief goed doen. Het feit dat het meespelen in een harmonie of fanfare 

sterk geworteld is in de geschiedenis van België, is – zoals zal blijken – daar zeker niet vreemd 

aan.  

Onder amateurkunst verstaan we elke kunstvorm die in het kader van het sociaal-

culturele gebeuren aan iedere burger de kans biedt om zich via kunstbeoefening en –beleving 

te ontplooien en zijn potentiële creatieve vermogens te ontwikkelen op vrijwillige basis en 

zonder beroepsmatige doeleinden3. Als specifiek segment van deze amateurkunst lichten we er 

hier de bovenvermelde blaasmuziek uit.  

Wat is nu de rol van de provincie West-Vlaanderen in het geheel van het Vlaamse 

blaasmuziekwezen? Het totaal van de hoofdgroepen, over alle deeldisciplines van de 

amateurmuziek verspreid, was in 2006 als volgt verdeeld: Antwerpen 305 (26,16%), Vlaams-

Brabant 220 (19,23%), Oost-Vlaanderen 201 (17,57%), West-Vlaanderen 186 (16,26%), 

Limburg 181 (15,82%) en Brussel 51 (4,46%) ingeschreven verenigingen4. West-Vlaanderen 

kent wel het grootste aantal leden per groep: 69,34. Het gemiddeld aantal leden per 

aangesloten hoofdgroep kende in 2006 verder volgende verdeling: Vlaams-Brabant 64,73; 

                                                 
1 Dit is het aantal bij Vlamo aangesloten verzekerde leden uit harmonies, fanfares en brassbands voor 2006. Wel 
moet opgemerkt worden dat veel amateurmusici in verschillende orkesten tegelijk spelen. Aangezien elke 
vereniging lidmaatschapsbijdrage dient te betalen, werden deze leden dubbel geteld. Over alle vormen van 
amateurmuziek heen waren er in 2006 1.152 hoofdgroepen geregistreerd die samen lidmaatschapsbijdrage 
betaalden voor in totaal 68.544 leden. Vlamo is de vzw Vlaamse Amateurmuziek Organisatie die de instrumentale 
amateurmuziekbeoefening binnen de Vlaamse Gemeenschap wil valoriseren als een volwaardige discipline 
binnen de amateurkunstensector en binnen het brede veld van kunst en cultuur. Zie: http://www.vlamo.be en 
voor de cijfers van de ledenadministratie voor de verschillende subdisciplines: “Werkingsverslag 2006”, 22 p.  
2 “Werkingsverslag 2006”, Vlamo, pp. 19 – 20. Deze cijfers, door Vlamo opgesteld, omvatten zo goed als alle 
amateurorkesten aangezien dergelijke vereniging bij Vlamo ingeschreven moet zijn, wil het van subsidies en 
verzekeringen gebruik maken. N.B. Het letterwoord ‘hafabra’ staat voor harmonie, fanfare, brassband.  
3 Amateurkunst-decreet van 22 december 2000, zie: F. SANTY (red.), Vlamo beleidsplan 2007 – 2011, Gent, 
2006, p. 7. 
4 “Werkingsverslag 2006”, Vlamo, p. 16 en 18.  
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Limburg 62,16; Antwerpen 57,22; Oost-Vlaanderen 54,77 en Brussel 26,06 leden per groep5. 

Er is bovendien een evenwichtige verdeling tussen de seksen in het ledenbestand: 58,31% 

mannen en 41,69% vrouwen in 20066. De amateurmuzieksector is tot slot evenmin een grijze 

sector. In 2006 waren 43,54% van de leden jonger dan 26 jaar (19,71% onder de 15 en 23,83% 

tussen 16 en 25 jaar). Wanneer we de bovengrens op 35 jaar leggen, bekomen we al 56,91% 

van het ledenbestand7. 

 

Fanfare- en harmonieorkesten hebben in België een lange traditie die zelfs ouder is dan 

het land zelf. Over die ontstaansgeschiedenis en evolutie verschenen in het verleden reeds 

enkele degelijke monografieën en (recente) scripties8. In deze tekst echter wordt een specifiek 

onderdeel van deze blaasmuziekhistorie uitgelicht en uitgespit: de muziekkorpsen (zowel 

harmonie- als fanfareorkesten) die in de tweede helft van de negentiende eeuw verbonden 

waren aan lokale burgerwachteenheden. 

 

In de historiografie valt deze scriptie te situeren als brug tussen eerder onderzoek naar 

de hafabra-verenigingen in West-Vlaanderen en het onderzoek naar de burgerwacht. Tot nu 

toe ging geen enkele auteur die over de (West-Vlaamse) hafa-orkesten werkte dieper in op de 

muziekkorpsen van de burgerwacht. Tezelfdertijd lieten historici, die onderzoek voerden 

omtrent de burgerwacht in de Belgische steden, de muziekkorpsen grotendeels links liggen. 

Vandaar dat we met onze licentiaatscriptie dit hiaat willen invullen. Daartoe volgt hier eerst 

een uitgewerkte probleemstelling. 

 

1.2  Proble emste l l ing 

De centrale vraag in deze verhandeling is waarom een instelling zoals de burgerwacht 

een muziekkorps van doen had in haar rangen. Eerste vereiste daarbij is het in kaart brengen 

van die korpsen: welke lokale West-Vlaamse afdelingen van de burgerwacht hadden in de 

tweede helft van de negentiende eeuw een muziekkorps in hun rangen? 

 

                                                 
5 ibid., p. 16.  
6 ibid., p. 20.  
7 ibid., p. 22.  
8  L. HAEGHEBAERT, Terreinverkennend onderzoek naar de geschiedenis van de amateuristische 
muziekverenigingen in de provincie West-Vlaanderen gedurende de Nieuwste Tijden, Gent, R.U.G. 
(onuitgegeven licentiaatsverhandeling), 1984, 475 p.  
H. OOMS, Terreinverkennend onderzoek naar elementen in het muziekleven in de periode 1770 – 1914, Gent, 
R.U.G. (onuitgegeven licentiaatsverhandeling), 1982, 551 p. 
P. VAN DEN DUNGEN, Een terreinverkennend onderzoek naar ontwikkelingen, repertoire en bezetting van 
harmonieën en fanfares in Belgisch en Nederlands Limburg, Gent, R.U.G. (onuitgegeven 
licentiaatsverhandeling), 2002, 225 p.  
J. VLEUGELS, Trompetgeschal en tromgeroffel. Gentse harmonies en fanfares en hun betekenis in het 
dagelijkse leven vóór 1914, Gent, UGent (onuitgegeven licentiaatsverhandeling), 2005, 158 p.  
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In een omzendbrief uit 1830 vanuit Brussel aan alle gemeentebesturen drong de 

regering erop aan een burgerwacht op te richten om de orde te handhaven. Na de hervorming 

van de burgerwacht in 1848 (cf. infra) werd op 8 mei 1848 een KB uitgevaardigd dat de lokale 

eenheden van de burgerwacht toestond om een muziekkorps op te richten. Kwam dit 

koninklijk besluit er na herhaaldelijke vraag van lokale eenheden of kwam het initiatief tot het 

toelaten van een muziekkorps bij de burgerwacht van de overheid zelf? 

 

Volgende West-Vlaamse steden gaven in elk geval gehoor aan deze oproep: Brugge, 

Kortrijk, Izegem, Ieper, Veurne, Oostende9 en Poperinge10. Haeghebaert vermeldt dat het in 

Brugge, Poperinge, Izegem en Veurne met zekerheid om reeds bestaande korpsen ging. Vaak 

werden dan de stadsorkesten (stadsfanfare bv.) geëngageerd, daar deze de officiële (lees: 

gesubsidieerde) verenigingen van het plaatselijke gemeentebestuur waren. Haeghebaert 

veronderstelt dan ook dat er binnen de burgerwacht slechts weinig nieuwe 

muziekverenigingen opgericht werden en dat men voornamelijk een beroep deed op reeds 

bestaande korpsen11. Of dit werkelijk zo was, zullen we toetsen aan onze eigen bevindingen.  

 

Met deze muziekkorpsen van de burgerwacht werd alvast een gebruik verder gezet dat 

reeds bestond bij de schutterijen – het burgerwacht-antecedent uit de Hollandse Periode -, 

waaraan soms ook een orkest verbonden was. Via die plaatselijke schutterijen waren de lokale 

overheden betrokken bij een belangrijk facet van het openbare muziekleven in de ganse 

Nederlanden, maar toch vooral in de Noordelijke Nederlanden (cf. infra). Stads- en 

gemeentebesturen hebben een wisselende invloed uitgeoefend op de werking van die 

schutterijmuzieken. Deze overheidsbemoeienis is medebepalend geweest voor de groei en 

ontwikkeling van zowel de amateurmuzieksector als van het ten dele uit deze sector voort-

gekomen professionele orkestenbestel12. Omgekeerd is het ook waar: de schutterijmuzieken 

probeerden van de gemeentebesturen voordelen, zoals vrijstelling van dienst of het afwentelen 

van bepaalde lopende kosten, te bekomen 13 . De vraag is of dergelijke redenen ook 

meespeelden voor bestaande amateurorkesten? Waren de genoemde voordelen een extra 

stimulans om zich te engageren bij de burgerwacht? Is er sprake van tegemoetkomingen 

vanwege het gemeente- of provinciebestuur naar die verenigingen toe? Indien dit niet het 

geval was: hoe werd dergelijk muziekkorps dan doorgaans gefinancierd?  

                                                 
9 L. HAEGHEBAERT, op. cit., p. 318. 
10 http://www.kph.be/?page=geschiedenis 
11 L. HAEGHEBAERT, op. cit., pp. 317 - 318. 
12 R. VAN BEUSICHEM, Schutterijen en schutterijmuziek in de negentiende eeuw, Utrecht, Universiteit Utrecht 
(onuitgegeven doctoraalscriptie muziekwetenschappen), 2006, p. 11. 
13 In een brief aan het provinciebestuur van 30 augustus 1828 vraagt het bestuur van de Koninklijke Harmonie 
Societeit van Kortrijk om als krijgsmuziek bij de schutterij te mogen worden aangesteld en daarmee vrijstelling 
van dienst voor haar gelote leden te bekomen. (Provinciaal archief West-Vlaanderen, Hollands Fonds, 5de reeks, 
nr. 937, schutterijen 1827 – 1828). 
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Wanneer het niet om reeds bestaande verenigingen (of verenigingen die vroeger 

bestonden en nu nieuw leven in geblazen worden) gaat, is het interessant na te gaan waar men 

de muzikanten rekruteerde en hoe het orkest georganiseerd werd. 

 

Het precieze takenpakket van een burgerwachtmuziek zullen we eveneens trachten te 

achterhalen. In welke mate verschilde de (openbare) functie van deze orkesten tegenover die 

van de gewone burgerorkesten? Wat verstond men precies onder “het stimuleren van de 

oefeningen” van de burgerwacht14? Hadden deze orkesten nog andere taken ook? Hielden zij 

bijvoorbeeld concerten buiten de burgerwacht om? Verder kan het interessant zijn het 

repertoire van deze orkesten te vergelijken met dat van gewone burgerorkesten. Was de keuze 

van de muziekstukken ook aan bepaalde regels van bovenaf gebonden of hadden de korpsen 

in kwestie nog een zekere vrijheid?  

Het komt er kortom op neer dat we nagaan wat ten eerste de bedoelde functie was van 

deze burgerwachtmuzieken, met andere woorden de opdracht die zij van bovenaf (Ministerie 

van Binnenlandse Zaken, provincie, stadsbestuur) opgelegd kregen. Ten tweede bekijken we 

hun maatschappelijke, hun reële functie: welke plaats namen zij in binnen de lokale 

samenleving alsook – meer specifiek – binnen het plaatselijke muziekleven, al dan niet de 

amateurmuziek. De mogelijke discrepantie tussen de maatschappelijke en officiële functie van 

de burgerwachtmuziekkorpsen komt dus ook aan bod. In het kader van die reële functie, 

passen we het begrip ‘sociabiliteit’ toe op deze muziekkorpsen. We gaan daarbij ook de 

analogie na met andere verenigingen die als spin-offs in de schoot van de lokale burgerwacht 

ontstonden, zoals daar zijn de schietverenigingen, verenigingen van oud-jagers-verkenners, 

enzovoort.  

 

Rest ons nog de afbakening in tijd en ruimte van dit onderzoek te motiveren. Ten 

eerste beperken we ons tot West-Vlaanderen, aangezien er weinig geschreven werd over de 

burgerwacht in deze provincie. De meeste onderzoekers richtten zich op steden als Leuven, 

Antwerpen, Lokeren, Gent, Geeraardsbergen15… Daarenboven is de affiniteit altijd groter met 

de provincie waarvan men afkomstig is. Wat de afbakening in tijd betreft: 1848 is de terminus 

a quo omdat de burgerwacht als instelling pas sinds de wetsherziening van ’48 haar definitieve 

militaire karakter kreeg. Deze instelling bestond tot de Eerste Wereldoorlog. Hierna werd ze 

definitief opgeheven en met de Conventie van Genève kwam er zelfs een verbod op elke 

vorm van gewapende milities (zie 3.2.6).  

                                                 
14 L. HAEGHEBAERT, op. cit., p. 317. 
15 Zie o.a.: R. COENEN, De Antwerpse burgerwacht. Een onderzoek naar haar politiko-sociale gebondenheid 
en haar taak. 1830 – 1920, Leuven, K.U.L. (ontuitgegeven licentiaatsverhandeling), 1969, 164 p. 
L. LIEVENS, De Gentse burgerwacht 1830 – 1920: een blik in de maatschappelijke spiegel, Gent, R.U.G. 
(onuitgegeven licentiaatsverhandeling), 1999, 100 p. 
M. VAN TRIMPONT, De Geraardsbergse Garde Civique of Burgerwacht (1795 – 1920), Geraardsbergen, 
Geschied- en heemkundige kring Gerardimonitum, 1997, 185 p. 
P. VELDEMAN, Politiek in uniform. Een analyse van de functie van de burgerwacht te Lokeren, 1830 – 1914, 
Gent, R.U.G. (onuitgegeven licentiaatsverhandeling), 1994, 151. 
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1.3  Methodolog is che nota 

Tot slot van deze inleiding volgt nog een methodologische nota. Hoe willen we tewerk 

gaan om antwoorden op deze vragen te vinden? In de bronnenreeksen die in de 

desbetreffende paragraaf (zie 2.1.1) opgesomd worden, willen we de feitelijke gegevens over 

de korpsen terugvinden: stichtingsdata, datum van toetreding tot de burgerwacht, eventueel 

namen van voorzitters en dirigenten, data van een mogelijke opsplitsing van het korps, 

financiële gegevens i.v.m. lidgeld, boetes en andere boekhouding van het muziekkorps. Door 

middel van een krantenonderzoek – het doornemen van bepaalde jaargangen van de lokale 

pers – willen we een meer kwantitatief overzicht geven van het jaarlijkse concertaanbod dat 

door blaasorkesten verzorgd werd. Hoe uitgebreid en gereglementeerd de administratie van de 

burgerwacht zelf was, des te onsamenhangend en vrijblijvend was de administratie van de 

muziekkorpsen die eraan verbonden waren. De lokale pers vormt dus een welkome aanvulling 

en heeft als extra waarde dat ze de toestand van de openbare mening ten opzichte van de 

burgerwacht (en haar muziekkorpsen) weerspiegelt16. Het onderzoek van krantenartikels is dan 

ook vaak lonender dan dat van de documenten die de boekhouding van de burgerwacht zelf 

naliet. We selecteerden dan ook een lokale krant (zie 1.3.4.2) waarin we de 

concertaankondigingen en –besprekingen van het lokale (amateur)muziekleven opzochten. 

Aan de hand daarvan kunnen we ook nagaan wat het repertoire was, welke de drukste 

concertmaanden waren, waar er geconcerteerd werd en misschien ook welk publiek erop 

afkwam en hoe dat op de uitvoeringen reageerde. Vooraleer we aan de details rond dat 

krantenonderzoek toekomen, geven we een overzicht van de bronnenreeksen en 

archiefinstellingen die van belang zijn bij het onderzoek over de muziekkorpsen van de 

burgerwacht. Tevens verantwoorden we de keuzes die gemaakt werden.  

 

1.3.1 Bronnen van openbare instellingen 

1.3.1.1 De gemeenten 

Door de lokale organisatie van de burgerwacht waren de stadsarchieven van de 

geselecteerde steden zeker van belang. In het Modern Archief van het Stadsarchief Brugge is 

er een Fonds van de Burgerwacht. Deze bescheiden omvatten stukken ingedeeld naar hun 

aard: financieel beheer, correspondentie, inschrijvingslijsten, tuchtraad, stamboeken, 

controleregisters, orderboeken en een reeks varia. Naast deze door middel van steekkaarten 

geïnventariseerde stukken is er sinds 1995 ook een aanvulling beschikbaar17. Daarvan is de 

inventaris zoek, maar het gaat om vier grote kaften en enkele losse stukken van diverse aard. 

Terwijl het eerste deel van het Fonds Burgerwacht over de burgerwacht zelf gaat, behoren de 

                                                 
16 R. COENEN, op. cit., p. xxxi.  
17 D. GLAS, “Aanwinst archief van de burgerwacht”, in: Archiefleven: nieuwsbrief van het Stadsarchief van 
Brugge, II, 3, april 1995, p. 2. 
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bescheiden in deze aanvulling voornamelijk tot de compagnie jagers-verkenners. Stukken die 

van belang zijn omvatten feestbrochures, programma’s, brochures van jaarlijkse 

bijeenkomsten van de jagers-verkenners, een inschrijvingsboek voor toetreding tot het 

muziekkorps, etc. Daarnaast werden ook enkele goedbewaarde foto’s (voornamelijk portretten 

en groepsfoto’s) teruggevonden, waaronder twee van het muziekkorps. Deze niet-

geïnventariseerde aanvulling vormt dus een mooie aanvulling op (en soms zelfs overlapping 

met) het archief van de jagers-verkenners, dat in de Sint-Sebastiaansgilde bewaard wordt, 

alsook op het persoonsarchief van Louis Deleu. Naast het stadsarchief van Brugge, waren het 

rijksarchief Brugge en de provinciale archiefdienst West-Vlaanderen eveneens van belang (cf. 

infra).  

Wat Kortrijk betreft was de vangst in het stadsarchief eerder mager. Behalve de 

zogenaamde Albums Ghyoot (map 7), een map losse documenten, fragmentarische 

briefwisseling, krantenknipsels, doodsbriefjes en foto’s, bevond de meeste bescheiden over de 

burgerwacht zich in het Rijksarchief Kortrijk. Het zesde hoofdstuk in het Modern Archief is 

volledig voor de burgerwacht voorbehouden. Vooral de rekeningen, begrotingen en 

bewijsstukken gunden ons een blik in de interne keuken van de burgerwacht en haar 

muziekkorps. De minuten van de briefwisseling worden er eveneens bewaard, toch had het 

weinig zin om alle correspondentie door te nemen. Deze bevatte namelijk vooral bedes tot 

ontslag van dienst of bijgaande brieven van verkiezingsuitslagen binnen het korps, alsook 

verslagen of processen verbaal waarvan een kopie opgestuurd werd. Het muziekkorps kwam 

dus zelden aan bod in deze brieven. 

 

Wegens de gevolgen van respectievelijk de Eerste en de Tweede Wereldoorlog konden 

de stadsarchieven van Ieper en Oostende ons niet verder helpen. De uitstekende websites van 

de archiefdiensten van deze steden betekenden dan wel weer een stap voorwaarts. De 

projecten ‘Het Geheugen van Ieper’ en ‘Gescande Oostendse Documenten’ – met een selectie 

van de krantencollectie van het fonds Ostendiana vanaf 1864 – lieten ons toe de bewaard 

gebleven lokale kranten al dan niet gedeeltelijk van thuis uit door te nemen op zoek naar 

berichten over de burgerwacht en het muziekkorps (cf. infra). De website van het stadsarchief 

Oostende liet het raadplegen van de jaar- en gemeenteraadsverslagen toe 18 . Archiefbank 

Vlaanderen19 wees ons wat Poperinge betreft op interessante stukken in het Liberaal Archief 

Gent.  

Tot slot boden de stadsbibliotheken van Brugge en Kortrijk een belangrijke aanvulling, 

zelfs voor wat archiefmateriaal betreft. In Kortrijk bevinden zich de Bundels Bethune die 

enkele documenten met betrekking tot de burgerwacht en de amicale omvatten. De Biekorf 

bood heel wat gedrukte bronnen, maar ook archivalia zoals een bundel dagorders van de 

Brugse burgerwacht. Bovendien worden er heel wat Brugse kranten bewaard (cf. infra). De 

universiteitsbibliotheek te Gent bewaart evenzeer interessante gedrukte bronnen, zoals een 
                                                 
18 Zie www.geheugenvanieper.be, http://god.biboostende.be en www.archief.oostende.be.  
19 Zie www.archiefbank.be.  
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voorlopig reglement van het muziekkorps van de Gentse burgerwacht en de historiek van de 

Brugse jagers-verkenners die door Louis Deleu neergepend werd (cf.infra).  

 

1.3.1.2 De provincie West-Vlaanderen 

De gouverneurs dienden te zorgen voor de openbare rust en orde in hun provincie en 

konden hiervoor ook beschikken over de burgerwacht. Bovendien hadden de provincies tot in 

1897 een belangrijke rol bij de uitvoering van de instructies van het Ministerie van 

Binnenlandse Zaken.  

Het provinciale archief van West-Vlaanderen is ingedeeld in drie afdelingen, waarvan 

in ons geval de Eerste en de Derde Afdeling van belang zijn. Het Provinciaal Archief, Fonds 

Eerste Afdeling, wordt voor de jaren 1830 – 1874 geconserveerd in het Rijksarchief Brugge. 

Behalve verordeningen van de provincie aangaande de taken en organisatie van de 

burgerwacht vonden we er ook een gedrukte bron: een intern reglement van de Brugse 

burgerwacht 20 . We raadpleegden hier dossiernummer 168 uit dat fonds Eerste Afdeling. 

Daarnaast deden we een steekproef naar de burgerwachtrollen (nr. 82 voor 1849 en nr. 62 

voor 1853) maar deze namenlijsten konden ons niets bijbrengen, gezien het niet zeker is dat al 

deze namen effectief in burgerwachteenheden ingedeeld werden. De verdeling en toekenning 

van een bepaalde post gebeurde pas door de lokale kapiteins. 

Voor de jaren 1875 – 1919 is het fonds van de Eerste Afdeling te raadplegen in de 

Provinciale Archiefdienst te Sint-Andries Brugge21. De inventaris is in dit geval een kopie van 

een handschrift en zeer gebrekkig opgesteld: er wordt nl. een indeling gemaakt van de stukken 

in een aantal rubrieken. Rubriek 22 omvat stukken i.v.m. milities en de bescheiden van de 

burgerwacht zijn dan ook hier te zoeken. We stelden een lijst op met de 48 bundels uit deze 

rubriek met hun paknummer en het jaar dat ze beslaan. We raadpleegden er een aantal, 

waaronder pak 1539 betreffende de “réorganisation garde civique 1913 – 1914”. Daarin 

vonden we richtlijnen maar vooral briefwisseling over en stukken in verband met de rekening 

en de begroting van plaatselijke korpsen. De rekeningen behandelen altijd het afgelopen jaar 

en de budgetten zijn financiële voorstellen voor het komende werkjaar. Ze worden opgesteld 

en opgestuurd door de administratieve raad van de burgerwacht naar het stadsbestuur, die 

deze stedelijke subsidie moet toekennen. Het stadsbestuur stuurt de stukken op haar beurt 

door naar het provinciebestuur die voor alle burgerwachtkorpsen van de provincie de 

begroting en het nieuwe budget moet controleren en al dan niet goedkeuren. 

Terwijl die Eerste Afdeling voornamelijk bescheiden van en over de burgerwacht 

bevat, vinden we in het fonds van de Derde Afdeling hoofdzakelijk stukken i.v.m. het 

culturele leven en dus ook bescheiden van en over muziekkorpsen. Van 1824 tot 1891 wordt 

                                                 
20 Garde Civique de Bruges. Règlement de service intérieur. Attributions et devoirs, Bruges, Imp. et lith. de 
Daveluy, Quai Vert, s.d., s.p. 
21 Is echter terug naar het RAB: o.a. 1ste afdeling, 1849, nr. 82, burgerwachtrollen; 1ste afdeling, 1853, nr. 62, id.; 
1ste afdeling, 168, Algemene Zaken 1850 – 1860 (o.a. Burgerwacht). 
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het provinciaal archief van de Derde Afdeling in het Rijksarchief Brugge bewaard. We stelden 

een lijst op met alle dossiernummers waarnaast we in de gebrekkige inventaris de vermelding 

“Sociétés de Musique et Musique Classique” en “Sociétés de musique, rhétorique et 

dramatique” vonden. Het gaat om vier pakken voor de jaren 1880-1881, 1882-1883, 1884 en 

1886-1887: resp. 2542, 2918, 3062 en 3171. 

Het Fonds Derde Afdeling 1892 – 1923 wordt opnieuw bewaard in de Provinciale 

Archiefdienst West-Vlaanderen. Op dezelfde onderwerpen vonden we vier paknummers die 

samen de jaren 1888-1925 beslaan: 3489, 3634, 4076, 5604. 

 

1.3.1.3 De federale uitvoerende macht: de ministeries 

Het archief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken werd voor deze scriptie niet 

geraadpleegd. Redenen daarvoor zijn dat het zgn. “oud fonds” (1830-1850) slechts voor twee 

jaar het tijdsbestek van ons onderzoek dekt. Daarenboven is het materiaal grotendeels 

ontoegankelijk en zijn heel wat documenten inzake de burgerwacht tijdens de Eerste 

Wereldoorlog door de bezetter vernietigd22. Daarentegen zijn er wel een aantal publicaties 

voor de periodes 1848 – 1886 en 1899 – 1914: 

 

− Bulletin administratif du Ministère de l’intérieur (periode: 1830 – 1848). 

− DE VIGNERON (A.). Loi sur la garde civique annotée d’après les documents 

officiels et contenant sous chaque article les arrêtés royaux et les règlements en vigueur 

[…]. Bruxelles, Imprimerie L. Bourlard et V. Havaux, 1882. 

Deze uitgave omhelst de wetgeving en haar aanpassingen aangaande de 

burgerwacht voor de periode 1848 – 1882. Het voordeel is dat de afzonderlijke KB’s 

en decreten niet meer in bv. de ‘pasinomie’ opgezocht dienen te worden, maar allemaal 

samen in deze uitgave te vinden zijn. We gingen al deze wetgeving na die betrekking 

had op de organisatie van de muziekkorpsen bij de burgerwacht.  

− Bulletin officiel de la garde civique. 

Deze uitgaven vormen een jaarlijks overzicht van de decreten en (koninklijke) 

besluiten die invloed hebben op de wetgeving aangaande de burgerwacht. We puurden 

daaruit opnieuw alle artikels die specifiek de muziekkorpsen als onderwerp hebben. 

Volgende exemplaren van dat officiële bulletin namen we door: de jaren 1883, 1884, 

1885, 1899, 1900, 1904, 1905, 1906, 1908 en 1910. Daarin bevinden zich de 

voornaamste artikels omtrent de muziekkorpsen van de burgerwacht. Vaak gaat het 

daarbij om aanwijzingen en opmerkingen die gemaakt worden naar aanleiding van de 

algemene inspectie van de burgerwacht van het voorafgaande jaar. 

 

                                                 
22 R. DEPOORTERE (herz.), Inventaire des archives du Ministère de l’Intérieur. Première série (ancien fonds), 
Brussel, Algemeen Rijksarchief (Toegangen in beperkte oplage, 293), 1995, pp. 18 – 21.  
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− Annuaire des officiers de la garde civique. 

Tussen de jaren 1900 en 1914 verscheen dit jaarboek van de officieren van de 

burgerwacht. Er wordt o.a. een overzicht gegeven van de organisatie van de 

burgerwacht per gemeente waar er een of meerdere korpsen van de werkzame 

burgerwacht zijn. Van elk regiment en bataljon wordt het leidinggevende kader 

opgesomd. Als er een muziekkorps aanwezig is, wordt ook de naam van de “chef de 

musique” vermeld. Vanaf 1907 werd het overzicht van de lokale besturen opgenomen. 

Wij raadpleegden dit jaarboek voor de jaren 1900, 1901, 1907, 1908, 1909, 1910, 1911, 

1912, 1913 en 1914. Op deze manier konden we onder andere nagaan in welke 

gemeenten er een burgerwachtmuziek was en wie er gedurende dat jaar de muzikale 

leiding over had. Deze publicaties worden onder andere bewaard in het Liberaal 

Archief Gent en het stadsarchief van Leuven.  

 

1.3.2 Bronnen van de burgerwacht 

1.3.2.1 De hoofdkwartieren 

De wet van 9 september 1897 gaf de burgerwacht een strenger militair karakter en 

verhoogde bovendien de greep van de katholieke regering op de instelling. Bij KB van 23 

november 1897 werden er vier omschrijvingen opgericht, die telkens twee of drie provincies 

omvatten. De hoofdkwartieren namen zowat alle bevoegdheden van de provincies over en 

volgden in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken nauwkeurig de verschillende 

lokale eenheden. De archieven van twee hoofdkwartieren zijn bewaard gebleven: Antwerpen-

Brabant en Oost- en West-Vlaanderen. Deze bescheiden van het hoofdkwartier van de beide 

Vlaanderen konden voor ons interessant zijn. Ze worden voor de periode 1897 tot 1920 

bewaard in het documentatiecentrum van het Koninklijk Legermuseum Brussel. Het probleem 

is dat deze documenten niet geïnventariseerd zijn. Bij gevolg zagen wij af van de raadpleging 

van deze archiefbescheiden, wat tijdrovend zou geweest zijn en berust zou hebben op 

steekproeven. 

 

1.3.2.2 Lokale eenheden 

De archieven van de plaatselijke burgerwachtkorpsen uit de provincie West-

Vlaanderen kunnen, indien bewaard en toegankelijk, ook een schat aan informatie bevatten. 

We vernoemden reeds het archief van de burgerwacht en de compagnie jagers-verkenners van 

Brugge dat in het SAB te raadplegen is (zie 1.3.1.1). Een deel van dat archief wordt echter 
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bewaard in het archief van de Sint-Sebastiaansgilde van Brugge23. De reden daarvoor is dat 

heel wat officieren van de Groene Jagers ook lid waren van deze handbooggilde. Dit fonds 

bevat voornamelijk feestprogramma’s, aankondigingen, krantenknipsels… die per jaar 

bijgehouden werden. We troffen er ook een brief aan over de stichting van een muziekkorps 

bij de compagnie jagers-verkenners. 

In het Koninklijk Legermuseum zijn er ook bescheiden van datzelfde korps jagers-

verkenners, maar daar is wederom geen inventaris voor beschikbaar (cf. supra).  

In het fonds Vliegende Bladen van de CB probeerden we ook informatie te vinden 

onder het lemma Brugge over de Brugse burgerwacht en het Brugse muziekkorps “Société 

philarmonique” 24 . Dat bleef echter zonder betekenisvol resultaat. Zoals hierboven reeds 

vermeld, bleef tot slot de zoektocht in de andere stadsarchieven naar bescheiden aangaande de 

lokale burgerwacht (en hun muziekkorps), zoals we die in Brugge vonden, vruchteloos.  

 

1.3.3 Persoonsarchieven 

De private archieven van bij de burgerwacht betrokken personen kunnen tevens 

nuttige informatie bevatten over de muziekkorpsen van de burgerwacht. We vonden één 

dergelijk archief. Het gaat om de nagelaten archiefstukken van Louis Deleu, die lid was (o.a. 

luitenant-vaandrig) van het korps jagers-verkenners. De bescheiden beslaan de periode 1830 

tot en met 1957 en zijn opgedeeld naar het materiaal: archiefstukken, foto’s en drukwerk. Dit 

private archief wordt bewaard in het Rijksarchief Brugge en is als volgt opgedeeld: pak nr. 1 – 

51, 52 – 75, 76 – 87, 88 – 102 en 103 – 137. In 1966 stelde Marechal de inventaris van deze 

nalatenschap op25. We namen het volledige archief door, dat niet zo omvangrijk is, maar 

vonden weinig wezenlijks over het muziekkorps. Wel bevat het interessante stukken met 

betrekking tot de organisatie en werking van dit specifieke korps en programmaboekjes van 

jaarlijkse bijeenkomsten van Belgische jager-verkennerskorpsen. Toch vonden we enkele 

sporen van de aanwezigheid van hun muziekkorps terug, zoals een set van 28 partituren van 

de mars van dit korps: ‘Marche des Chasseurs Eclaireurs de Bruges’. Deze mars (gedateerd 15 

juli 1905) is gecomponeerd door dirigent Alexis Hotton en opgedragen aan hun commandant 

Edouard Willems. Er was ook een blanco aanvraagformulier voor lidmaatschap van het 

muziekkorps. Tot slot zijn de bewaarde foto’s, voornamelijk (groeps)portretten, mooie 

tijdsdocumenten.  

De archiefvormer Louis Deleu was niet alleen luitenant-vaandrig bij de jagers-

verkenners, maar eveneens lange tijd voorzitter van de ‘Société Royale Amicale des Anciens 

Chasseurs-Eclaireurs de Bruges’. Bescheiden van die vereniging werden eveneens in dit archief 

                                                 
23 J. MARECHAL, Inventaris van de archiefstukken, foto’s en drukwerk uit de nalatenschap Louis Deleu te 
Brugge, betreffende het korps jagers-verkenners aldaar, 1830 – 1957, Brussel, Rijksarchief te Brugge (Toegangen 
in beperkte oplage 93), 1992, p. 1.  
Carmerstraat 174, 8000 Brugge, 050/33 16 26, www.sebastiaansgilde.be.   
24 FI.B.114.01, FI.B.117.10, 14 en 32. 
25 J. MARECHAL, op. cit., 11 p. 
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opgenomen. Deleu, een Brugs apotheker, pende daarenboven de historiek van de Groene 

Jagers van Brugge neer. Het boek wordt bewaard in de stadsbibliotheek van Brugge en in de 

universiteitsbibliotheek van de UGent26. In 1947 verscheen deze geschiedenis bij wijze van 

voorpublicatie in Journal de Bruges.  

 

1.3.4 Pers en periodieken 

1.3.4.1 Vakpers 

Tussen 1866 en 1914 verscheen ‘Le Franc Tireur’, het belangenblad van de 

burgerwacht. In het Koninklijk Legermuseum te Brussel wordt een volledige reeks bewaard. 

Officieel heet dit weekblad ‘Le Franc Tireur Belge. Moniteur officiel de la Garde Civique, 

Organe international des tirs, de l’arquebuserie et de l’escrime, canotage, vélocipédie, 

gymnastique et chasse’ en is de bewaarplaats: Documentatiecentrum van het Koninklijk 

Legermuseum België, Az. 12. In 1890 veranderde de naam naar ‘Le Franc Tireur Belge. 

Moniteur officiel de la garde civique, organe de tous les sports: tir, arquebuserie, escrime etc.’ 

In 1892-’93 werd de naam dan ‘Le Franc Tireur Belge. Moniteur officiel. Journal 

hebdomadaire, paraissant le Jeudi, Moniteur de la Garde Civique’. Deze publicatie werd 

uiteindelijk niet geraadpleegd bij het opstellen van de scriptie.  

 

1.3.4.2 Lokale pers 

Het doornemen van jaargangen van lokale dag- en weekbladen kan, zoals reeds in de 

probleemstelling naar voren kwam, een mooie aanvulling vormen op het andere 

bronnenmateriaal. Dit laatste laat ons kennis maken met het officiële discours terwijl de pers 

uit die dagen ons laat zien hoe de situatie daadwerkelijk was. Deze kranten vormen een spiegel 

om de publieke opinie over bepaalde fenomenen na te gaan, zo ook voor de plaatselijke 

burgerwacht en haar muziekkorpsen. Uit drie jaargangen (gespreid over onze 

onderzoeksperiode: 1848, 1885 en 1910) van de Brugse liberale krant Journal de Bruges 

distilleerden we alle berichtgeving met betrekking tot de muziekkorpsen van de burgerwacht: 

concertaankondigingen, -verslagen, programma’s, annonces, etc. Tegelijkertijd lichtten we er 

alle concerten door andere blaasmuziekkorpsen uit, zowel amateurorkesten als concerten door 

de aanwezige militaire kapellen. Aan de hand van die gegevens kan voor de doorgenomen 

jaren opgesteld worden hoeveel concerten de desbetreffende korpsen gaven en konden we 

eveneens de spreiding in tijd en ruimte (concertzalen, openlucht) in kaart brengen. Kranten 

van verschillende ideologische strekking kiezen, om na te gaan hoe de burgerwacht en hun 

muziekkorpsen door katholieken, liberalen, socialisten... bejegend werden, had weinig zin, daar 

                                                 
26 L. DELEU, Les chasseurs-éclaireurs de Bruges: historique, Bruges, Société anonyme brugeoise d'imprimerie et 
de publicité, 1948, 122 p. 
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steekproeven uitwezen dat de katholieke pers de concerten en andere activiteiten van de 

burgerwacht doodzwegen (cf. infra). De burgerwacht was namelijk hoofdzakelijk een liberaal 

getinte organisatie en haar activiteiten kwamen dan ook vooral in de lokale liberale pers 

terecht, zoals het Brugse Journal de Bruges. Een volledige reeks van deze Journal de Bruges 

wordt bewaard in de stadsbibliotheek van Brugge en is er op microfilm raadpleegbaar.  

Bovenvermelde projecten rond de digitalisering van de lokale kranten in Ieper en 

Oostende maakten het mogelijk om betrekkelijk snel voor dezelfde jaren de activiteiten van de 

muziekkorpsen in die steden na te gaan. Deze bevindingen vormen een toetssteen voor de 

resultaten die we voor onze casestudy Brugge in de jaren 1848, 1885 en 1910 bekwamen. De 

resultaten van het krantenonderzoek leverden ook artikels op die niet zozeer betrekking 

hadden tot de muziekkorpsen van de burgerwacht, maar wel van pas kwamen om de 

bevindingen, die in het eerste algemene deel van de scriptie uiteengezet worden, te stofferen.  

 

Om na te gaan welke krant in aanmerking kwam, hanteerden we volgende repertoria: 

 

− DEGRAER (H.), MAERVOET (W.), MARTENS (F.) e.a. Repertorium van de pers 

in West-Vlaanderen: 1807-1914. De arrondissementen Oostende, Brugge, Diksmuide, 

Ieper, Kortrijk, Tielt en Veurne. Leuven, Interuniversitair Centrum voor hedendaagse 

geschiedenis (Bijdragen 48), Éditions Nauwelaerts, 1968, 415 p. 

− VAN EENOO (Romain). De pers te Brugge: 1792 – 1914 bouwstoffen. Leuven, 

Interuniversitair Centrum voor hedendaagse geschiedenis (Bijdragen 20), Nauwelaerts, 

1961, 241 p.  

 

De resultaten van dat krantenonderzoek komen aan bod in het tweede deel van deze 

scriptie, waarbij we hoofdzakelijk op de situatie in de provinciehoofdstad Brugge focussen. 

Dat doen we niet zonder reden. Ten eerste waren er in Brugge twee muziekkorpsen actief 

binnen de burgerwacht. Over de burgerwacht van Brugge was daarenboven het meeste 

materiaal voor handen. Daarom leek het ons gepast van Brugge een casestudy te maken en er 

het aandeel van de burgerwachtmuzieken in het plaatselijke muziekleven nagaan.  

 

Daarvoor komt echter een eerste algemeen deel over de muziekkorpsen van de 

burgerwacht. Daarin geven we een historische schets van de twee onderzoeksobjecten die hier 

aan bod komen: de burgerwacht (zie hoofdstuk 3) en de harmonie- en fanfareverenigingen (zie 

hoofdstuk 4). In een volgend hoofdstuk behandelen we het statuut van de muziekkorpsen van 

de burgerwacht in het algemeen, alsook hun takenpakket, de organisatie, regelgeving en het 

aspect van de sociabiliteit. Een laatste hoofdstuk van dit eerste deel zal een overzicht geven 

van de steden waar er een muziekkorps binnen de burgerwacht werkzaam was. Daarbij wordt 

tevens een beknopte historische schets van de burgerwacht in elke stad in kwestie gegeven. 
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2  B IBL IOGRAF IE  

2.1  Bronnen 

2.1.1 Bronnen in handschrift 

2.1.1.1 Gewestelijk 

Rijksarchief Brugge 

 

- Provinciaal Archief, Eerste Afdeling, nr. 168.  

- Persoonlijk Archief Louis Deleu 

* nr. 57: Amicale des anciens Chasseurs-Eclaireurs de Bruges. Status. 1930 – 

1940, 7 brochures. 

* nr. 75: Garde Civique. Règlement organique pour les corps de volontaires. 

Bruxelles, 1904. 

* nr. 78: Garde Civique de Bruges. Compagnie des Chasseurs à pied. 75e 

anniversaire de la creation du corps. Banquet du 16 juillet 1905. Partie 

musicale. Bruges, 1905. 

* nr. 79: Burgerwacht van Brugge. Jagers te Voet. Dagorden. 1903 – 1913. 

* nr. 80: Burgerwacht van Brugge. Dagorden. nrs. 194 – 439 (met lacunes). 

1905 – 1920.  

* nr. 82: Garde Civique de Gand. Demi-bataillon de Chasseurs à pied. Fêtes 

organisées les 6, 7 et 8 septembre 1913 à l’occasion du 75e anniversaire de la 

fondation du Corps. 1838 – 1913. 

* nr. 114: Muziekboekje getiteld “Marche des Chasseurs Eclaireurs de Bruges: 

Les Chasseurs Francs de 1830. Dédié au commandant Edouard Willems par 

son chef de musique Alexis Hotton. 28 parties”. 

* nr. 118: Compagnie Jagers te Voet. Brugge. Muziekkorps. 

Aanvraagformulieren voor lidmaatschap, ca. 1910. 

*  nr. 124: Garde Civique de Bruges, Compagnie des Chasseurs à pied. I. Loi 

du 9 septembre 1897 (extraits) – II. Règlement organique pour les Corps de 

Volontaires (Extraits) – III. Règlement particulier de la Compagnie. – 

Burgerwacht van Brugge. Compagnie der Jagers te voet. I. Wet van 9 

september 1897 (Uittreksels) – II. Inrichtingsverordening voor de 

Vrijwilligers-Korpsen (Uittreksels) – III. Bijzondere verordening der 

Compagnie. Brugge, s.d. [ca. 1900]. 
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Rijksarchief Kortrijk 

- RAK, MSAK, nr. 1774, Register met de brieven van de muziekmaatschappij De Grote 

Harmonie, 1844 – 1848. 

- RAK, MSAK, nr. 2289, statuten van “De Grote Harmonie” [1859]. 

- RAK, MSAK, nr. 7894, muziekkorps van de Schutterij. 

- RAK, MSAK, VI. Burgerwacht, 9. Begrotingen, rekeningen en bewijsstukken 

* nr. 7670: begrotingen 1848 – 1852, 1854, 1856, 1906, 1912. 

* nr. 7675: bewijsstukken 1856, 1860, 1863, 1866 – 1867, 1869, 1877, 1880. 

* nr. 7659: bewijsstukken 1879, 1886, 1887, 1898, 1905, 1912. 

 

2.1.1.2 Provinciaal 

Provinciale Archiefdienst West-Vlaanderen 

- Hollands Fonds, 5de reeks, nr. 937, Schutterijen 1827 – 1828.  

- Eerste Afdeling, 1875 – 1919, nr. 1539: Réorganisation Garde Civique 1913 – 1914.  

 

2.1.1.3 Lokaal 

Liberaal Archief Gent 

- Archief Philharmonie Kortrijk (1923; 1947 – 1969). BE/173723/239. Brochure: De 

muziek te Kortrijk en de geschiedenis der Koninklijke Philharmonie 1844 – 1954. 

Uitgegeven ter gelegenheid van de 110e verjaardag van de oprichting der maatschappij. 

Kortrijk, Koninklijke Philharmonie, 1954, s.p. 

- Archief Muzikale Kring De Philharmonie (Poperinge). 1921 – 1971. BE/173723/248. 

Brochure: Koninklijke Philharmonie Poperinge 1849 – 1949. Grootse eeuwfeesten. 

 

Stadsarchief Brugge 

- SAB, Modern Archief, Fonds Burgerwacht 

* Financieel beheer. 

XIIA118 – Z1XVII4: 1882, dossier over het nieuwe uniform van de 

muzikanten 

XIIA134 – Z1XVII4: 1878 – 1883, dossier over de aankoop van kledij 

voor de muzikanten 

XIIA(18) – Z1XVII1: register. 

* Correspondentie (1836). 

XIIA60 – Z1XVII2: briefwisseling o.a. over het muziekkorps 

XIIA90 – Z1XVII3: “objets diverses, 1850 – 1853”. 

* Varia 1896 – 1914: XIIA157bis – Z1XVII5 5 (o.a. reorganisatie 

muziekkorps). 
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- SAB, Modern Archief, Fonds Burgerwacht, niet-geïnventariseerde aanvulling 

* Kaft 1: diverse programma’s en feestmenu’s. 

* Kaft 2: ID20/3, foto: het vrijwilligerskorps van de jagers-verkenners van 

Brugge (1883). 

* Kaft 3:  

ID10/5: foto van enkele burgerwachten. 

ID17/11: foto van het winnende Brugse schietpeloton na de nationale 

schietwedstrijd (Spa, 13 juli 1913). 

* Kaft 4: 

ID84: inschrijvingsboek van nieuwe muzikanten voor het muziekkorps 

van de compagnie jagers te voet van Brugge (1908 – 1914). 

ID17/1: groepsfoto van het muziekkorps van de jagers-verkenners 

ID17/10: foto van het Brugse schietpeloton na de nationale wedstrijd 

(1910). 

ID17/2: postkaart van korporaal Dupuis vanuit kamp Beverlo (30 juli 

1904).  

 

Stadsarchief Kortrijk 

- SAK, Albums Ghyoot, map 7: Burgerwacht Kortrijk [ongenummerd] 

* 1918. Meldetermine. 

* Bidprentje van Charles Emile Edouard Vandesteene (19 december 1935). 

* Brief aan onderluitenant Hulpian (s.d.). 

* Garde Civique. Officiers honoraires. 

 

Stadsbibliotheek Kortrijk 

- Bundels Bethune, JB7156, bundel 7156/G1, Garde Civique de Courtrai, nr. JB 

7156/61. 

 

2.1.1.4 Private archieven 

Sint-Sebastiaansgilde Brugge: Fonds van de compagnie Jagers-Verkenners van Brugge 

- “Concert donné par le corps de fanfares sous la direction de M. Louis Hinderyck avec 

le concours de mademoiselle Éléonore Mahieux (…)”.  

- “Programme du concert organisé à l’occasion du 25e anniversaire de la nomination du 

commandant L. Ensor au grade d’officier”. 

- Correspondentie: 

* nr. 147: brief van de bevelhebber aan “amateurs de fanfare”, 17 januari 1835. 

* nr. 148: brief van J. Dhondt aan de bevelhebber, 19 januari 1935. 
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Veys-David, 1900, 142 p. 
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CARILLO (Julián). “Sur la nécessité d’élever le niveau artistique de la musique militaire”. In: 

Report of the fourth congress of the International Music Society. London,  29the May – 3rd 

June, 1911. London, Novello and Company, 1912, pp. 313 – 314. 

 

DE VIGNERON (A.). Loi sur la garde civique annotée d’après les documents officials et 
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des deputations permanents, celle de la Cour de Cassation et les decisions administratives. 

Bruxelles, Imprimerie L. Bourlard et V. Havaux, 1882, pp. 1 – 289. 

 

Garde civique de Bruges. Ordres du jour. Burgerwacht van Brugge. Dagordes. 1898, nr. 1 – 

1906, nr. 236, s.l., z.uitg., 1898 – 1906. 

 

Garde Civique de Bruges. Règlement de service intérieur. Attributions et devoirs. Bruges, Imp. 

et lith. de Daveluy, Quai Vert, s.d., s.p 

 

Garde Civique de Courtrai. Règlement de service intérieur, approuvé par la Députation 

Permanente du Conseil provincial de la Flandre-Occidentale. Kortrijk, 1860, s.p. [Bewaard in 

RAK: AB.490.] 

 

GREGOIR (Edouard G.J.). 1830 – 1880. L’art musical en Belgique sous les règnes de 

Léopold I & Léopold II. Bruxelles, Paris, Londres & Mayence, Schott Frères, 1879, 238 p.  

 

LAMMENS (Hyp.). Garde civique. Corps de musique: règlement provisoire. Gand, De 

Busscher, 1849, s.p. 
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Nieuwe wet op de burgerwacht zooals dezelve is gestemd in de Kamer der 

Volksvertegenwoordigers, den 17 april 1848. Gent, Gysdaele, 1848, I8, 23 p. 

 

Note ministérielle qui détermine les modèles et les dimensions des instruments adoptée pour 

les musiques militaires ainsi que les prix et la durée de ces instruments. Paris, Cosse, 1861, 2 p. 

 

Règlement du demi escadron Chasseurs à Cheval de la garde civique de la ville de Courtrai, 

Courtrai, Vandesteene Frères, 1909, 11 p.  

 

Règlement de la Compagnie de Chasseurs éclaireurs. Ville de Bruges. Bruges, impr. Vve E.J. 

Terlinck et fils, s.d., 12 p. 

 

Règlement provisoire du corps de musique de la garde civique. Gand, D. De Busscher, s.d., in-

8°, I f.  

 

THYS (Augustijn). Les sociétés chorales en Belgique. Gand, De Busscher, 1861, 266 p. 
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belges. Bruxelles, Detrie-Tomson, 1860, 12 p.  

 

VANDEN BUSSCHE (Emile). La garde civique de Bruges depuis 1830. Notes sur la légion 
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2.1.3 Periodieken en jaarboeken 

Annuaire des officiers de la Garde Civique. Bruxelles, Imprimerie Militaire E. Guyot, 1900, 

1901, 1907, 1908, 1909, 1910, 1911, 1912, 1913, 1914.  

 

Bulletin Officiel de la Garde Civique. Bruxelles, Imprimerie L. Bourlard et V. Havaux / 

Imprimerie militaire E. Guyot / Guyot Frères Éditeurs 1883, 1884, 1885, 1899, 1900, 1904, 

1905, 1906, 1908, 1910. 

 

Le Carillon. 1861, 1898. 

 

Compte-rendu sommaire des délibérations et décisions du conseil communal de la ville 

d’Ypres du 12 janvier 1850 au 17 décembre 1859. Ypres, J. Brouwers-Smet, 384 p.  

DUFRANE (J.). Annuaire musical de la Belgique contenant l’Historique de toutes les Sociétés 

Musicales du Royaume, la date de leur fondation, les noms des Membres, l’addresse des 

Locaux, etc. Frameries, Dufrane-Friart, 1r annéee, 1880. 
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De Duinengalm. 5 december 1896. 

 

L’Echo d’Ostende. 1891 (jg. 27), 1892 (jg. 28), 1893 (jg. 29), 1907 (jg. 45). 

 

La Flandre Maritime. 1850 (jg. 1). 

 

Gazette van Yperen en Poperinghe. 1858. 

 

JACOPS (Édouard). Nomenclature des sociétés musicales de la Belgique suivie d’une notice 

chronologique sur l’association royale de sociétés lyriques d’Anvers. Anvers, Van Merlen et fils, 

1853, 92 p. 

 

Journal de Bruges et de la Province. 1848, 1894 (mei – juni), 1885, 1910, 1912 (juli – augustus).  

 

La Lutte – De Strijd.1899. 

 

Pasinomie ou collection complète des lois, décrets, arrêtés et règlements généraux qui peuvent 

être invoqués en Belgique. Troisième série, tome dix-huitième, Règne de Léopold Ier, année 
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Phare d’Ostende. 1860 (jg. 4). 

 

Rapport sur l’administration et la situation des affaires de la ville d’Ostende. Ostende, J. 
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De Toekomt. 1865, 1866. 

 

Ville d’Ostende. Bulletin communal. Memorial historique. Année 1864 / 1865, Ostende, 
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3  DE  BURGERWACHT  IN  BELG IË  

 

Wanneer we de muziekkorpsen van de burgerwacht willen bespreken, is het 

onontbeerlijk om eerst het institutionele kader van die korpsen te schetsen. Institutioneel, 

want de burgerwacht was in België van 1830 tot 1914 een grondwettelijke instelling. De 

regelgeving waaraan de burgerwacht gebonden was, zal een effect gehad hebben op de 

werking van de muziekkorpsen. Daarom bespreken we, na het geven van een omschrijving 

van de burgerwacht en haar toenmalige betekenis, de historische evolutie van deze instelling 

aan de hand van de wetgeving. Daar het om een inleidend hoofdstuk gaat, wordt deze 

historiek beknopt geschetst. Voor een grondigere studie van dit orgaan op nationaal vlak 

verwijzen we geregeld naar andere auteurs.  

 

3.1  Functie 

Wat was nu het takenpakket van de burgerwacht in België en hoe werd deze 

georganiseerd ten einde haar taken zo perfect mogelijk uit te voeren? De burgerwacht was een 

grondwettelijke instelling met een tweeledige functie. Ten eerste moest ze de 

onschendbaarheid en onafhankelijkheid van het Belgische grondgebied vrijwaren. In de 

nasleep van de Belgische omwenteling stonden de prille landsgrenzen onder constante 

bedreiging. Hier was dan ook aanvankelijk een belangrijke taak weggelegd voor de 

burgerwacht. In die zin functioneerde ze als een tegenwicht voor het leger. Het leger dient 

namelijk de zaak van de staat, ed ergo die van de vorst. De angst voor despotisme zat er toen 

nog diep ingebakken en de burgerwacht, die de zaak van het volk moest dienen, werd gezien 

als de behoeder van de instellingen. Het is deels hierdoor te verklaren dat de garde civique onder 

het Ministerie van Binnenlandse Zaken ressorteerde en niet onder het toenmalige Ministerie 

van Oorlog. De burgerwacht werd aldus beschouwd als “een leger van binnenuit”. Een 

voorbeeld van deze landsverdediging is de, alles behalve geslaagde, deelname aan de 

Tiendaagse Veldtocht van 2 tot 12 augustus 1831 waarbij het Belgische leger tegen het 

Nederlandse streed 27 . De rol van de burgerwacht in de verdediging van de nationale 

onafhankelijkheid en het behoud van het territorium was echter miniem. Ten eerste was de 

burgerwacht, zoals we verder zullen zien, nooit serieus op deze taak voorbereid daar ze de 

nodige militaire opleiding en ervaring ontbeerde. En ten tweede kende ons land een periode 

van relatieve vrede tot 191428. 

 

                                                 
27 P. VELDEMAN, “Politiek in uniform. De burgerwacht van Leuven, 1831 – 1920”, in: P. HEYRMAN, R. 
HOEKX, P. VELDEMAN e.a., Leve het Algemeen Stemrecht! Vive la Garde Civique! De strijd voor algemeen 
stemrecht, Leuven 1902, Leuven, Peeters, 2002, pp. 64 – 66. 
28 F. VAN KALKEN, “Ce que fut la Garde Civique belge”, Revue Internationale d’Histoire Militaire, 1959, nr. 
20, p. 548. 
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Op het tweede plan verzekerde zij de lokale ordehandhaving en dit in afwachting van 

de inrichting van de plaatselijke politiekorpsen. Daarenboven had men geen vertrouwen in de 

traditionele lokale instellingen. Naast deze twee concrete opdrachten, had de burgerwacht 

tevens een symbolische functie. Deze groepering van gewapende burgers stond symbool voor 

de ‘natie’. Zij moest ervoor garant staan dat de verworvenheden van de revolutie gegarandeerd 

bleven 29 . Hieruit komen ook haar ceremoniële taken zoals het bijwonen van lokale 

patriottische festiviteiten voort. Een goed uitgerust en alomtegenwoordig burgerwachtkorps 

straalde burgerzin uit en moest deze ook uitdragen op de lokale bevolking.  

 

3.2  Histori sche  s chet s 

De geschiedenis van deze nationale instelling werd reeds meermaals neergeschreven. 

Vandaar dat we ons hier beperken tot de belangrijkste accenten en meest opmerkelijke 

evoluties die van belang zijn voor ons verdere betoog. We structuren dit overzicht aan de 

hand van de meest ingrijpende wetswijzigingen met betrekking tot de burgerwacht. 

 

3.2.1 Voor 1830 

Hoewel de geschiedenis van de burgerwacht begint met het ontstaan van België, zijn er 

reeds enkele antecedenten aan te wijzen. Nog in het Ancien Régime kwam het al voor dat 

burgers zich tijdelijk en vrijwillig organiseerden om, bijvoorbeeld bij lokale dreiging van 

plundering of als reactie op een nationaal machtsvacuüm, de orde in de eigen gemeente te 

vrijwaren30. Deze spontane burgerlijke wachten zijn van alle tijden – denken we maar aan de 

burgerwacht die in 2006 in een Antwerpse wijk patrouilleerde naar aanleiding van vandalisme31 

– maar valt niet te verwarren met een nationaal georganiseerde burgerwacht, gekenmerkt door 

een algemene regelgeving, centrale administratie en dienstplicht. Bij het verdwijnen van een 

specifieke lokale dreiging, verdwijnt de spontane burgerlijke wacht doorgaans op zijn beurt, 

terwijl het bestaan en de werking van een nationale burgerwacht blijft bestaan bij gratie van 

een uitvoerige wet- en regelgeving32. De motivatie en bijgevolg het succes van deze eerste is 

voornamelijk eigenbelang. De reden voor het gebrek aan succes van alle vormen van een 

nationaal georganiseerde burgerwacht die hieronder besproken worden, waren meestal de 

                                                 
29 P. VELDEMAN, op. cit., pp. 64 – 66.  
30 D. DE MEESTER, Drie maal een kijk op burgers in het geweer in Gent (1830 – 1848): inventarissen van de 
archieven van de Gentse Burgerlijke Wacht, van de Gentse Burgerwacht en van de stad Gent over de 
Burgerwacht (1830 – 1848): stadsarchief Gent, reeks M25, M25² en M259, Brussel, V.U.B. – K.U.L. – UGent 
(onuitgegeven eindverhandeling Gespecialiseerde Studie Archivistiek en Hedendaags Documentbeheer), 2003, p. 
7. 
31 Vandaag worden dergelijke burgerinitiatieven ‘buurtinformatienetwerken’ (BIN) genoemd.  
32  P. VELDEMAN, “Alle registers open… Genealogische bronnen over de burgerwacht in België (1831 – 
1914)”, Vlaamse Stam, XXXIX, april 2003, nr. 3, p. 247. 
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veeleisende regelgeving en bijkomende verplichtingen die een vervreemding van dat 

oorspronkelijke eigenbelang in de hand werkten.  

 

De Franse periode kende met de ‘garde nationale’ een eerste vergeefse poging om een 

nationale burgerwacht te installeren. Sinds 1790 bestond deze nationaal georganiseerde 

plaatselijke militie parallel naast de ‘gendarmerie nationale’. Met de Franse annexatie van onze 

gewesten werden deze instellingen echter niet meteen overgeplant. Deze ‘garde nationale’ 

werd georganiseerd in drie bannen volgens leeftijd, een indeling die bij de Belgische 

burgerwacht zou terugkomen. Tegen 1813 werd echter duidelijk dat de eerste ban onderdeel 

zou gaan uitmaken van het nationale leger onder Napoleon. Leden van de burgerij die in die 

eerste ban ondergebracht werden, zagen daar alvast geen prettig vooruitzicht in en vroegen 

doorgaans plaatsvervanging aan33. De organisatie van deze ‘garde nationale’ was met andere 

woorden allerminst een onverdeeld succes.  

 

In de Hollandse periode van 1815 tot 1830 bestond er eveneens een dergelijke militie: 

de schutterij of de ‘garde communale’, zowel in noord en zuid georganiseerd door een wet van 

11 april 1827. Na de mislukking van de ‘garde bourgeoise’ in 1815 – in het zuiden werd deze 

nooit effectief georganiseerd – had het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden op die manier 

opnieuw een nationale militie. Deze stond, net zoals de burgerwacht later, in voor zowel de 

lokale ordehandhaving en de verdediging van de landsgrenzen. Het fundamentele verschil 

tussen de schutterij en lokale initiatieven tot ordehandhaving is dat deze nationaal 

georganiseerde burgerwacht een verlengstuk is van de nationale overheid34. De schutterij bleek 

omwille van de mogelijkheid tot militaire opdrachten echter allerminst een populaire instelling 

te worden en de dienstplichtigen maakten dan ook vlot gebruik van de mogelijkheid tot 

plaatsvervanging. De reden hiervoor is dat de wachten dan wel het nut konden inzien van hun 

lokale opdrachten in eigen stad, waarmee ze direct ook hun eigen bezit en dat van vrienden en 

familie beschermden, maar veel minder affiniteit hadden met militaire opdrachten die hen ver 

van huis konden brengen en hen opgelegd werden door respectievelijk Parijs en Den Haag. 

Zoals dat bij de Belgische burgerwacht voor 1848 het geval zal zijn (cf. supra), rekruteerde de 

schutterij al snel uitsluitend uit de lagere echelons35.  

 

3.2.2 Het ontstaan van de Belgische burgerwacht in 1830 

Nadat de eerste troebelen van 25 augustus 1830 in Brussel navolging hadden gekregen 

in andere belangrijke steden in de Zuidelijke Nederlanden, gingen heel wat lokale 

stadsbesturen over tot de organisatie van een burgerlijke wacht, aangezien aan de bestaande 

schutterij, beschouwd als een instrument van de Hollandse overheid, weinig vertrouwen 
                                                 
33 P. VELDEMAN, “Politiek in uniform. De burgerwacht van Leuven…”, p. 57. 
34 P. VELDEMAN, op. cit., p. 60. 
35 P. VELDEMAN, “Alle registers open…”, p. 248. 
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gehecht werd. Zelfs toen de Nederlandse strijdkrachten zich terugtrokken, bleven deze 

aanvankelijk tijdelijke wachten bestaan, aangezien de revolutie overging in een permanente 

oorlogssituatie. Daarbij kwam dat de organisatie van leger en rijkswacht absoluut nog niet op 

punt stond en deze in geval van oorlog niet ook nog eens de lokale veiligheid konden 

waarborgen36. Dit werd de bestaansreden voor een spontaan gegroeide burgerwacht die een 

permanent karakter kreeg. Op 26 oktober 1830 legaliseerde en regulariseerde het Voorlopig 

Bewind deze spontane burgerlijke wachten. Op 31 december van dat jaar keurde het Nationaal 

Congres het decreet goed. In de maanden daarop werd de wet geregeld bijgesteld en als op 7 

februari 1831 de Belgische constitutie goedgekeurd werd, waren er twee van de 131 artikels 

gewijd aan de mobilisatie van de burgerwacht. Men kan dus stellen dat de wetgever in zekere 

mate de feiten achterna holde en de Brusselse wacht van 1830 gelegaliseerd en uitgebreid heeft 

over het ganse Belgische territorium. Terwijl de schutterij afgeschaft werd, modelleerde de 

wetgever deze nieuwe burgerwacht naar de voormalige Franse ‘garde nationale’, omdat voor 

de Belgische revolutie dezelfde militaire waarborgen als in Frankrijk gewenst waren37. Zo werd 

aan een tijdelijke instelling een permanent karakter verleend. De burgerwacht was 

constitutioneel vastgelegd en kon dus niet zomaar ontbonden worden. Deze instelling zou 

gedurende 90 jaar haar dubbele opdracht behouden38. 

 

Elke mannelijke Belg tussen 21 en 50 jaar die geen legerdienst vervulde, was 

dienstplichtig, wat een enorme omvang van deze burgerwacht tot gevolg had 39 . Slechts 

bepaalde ambten zoals advocaten en politici werden vrijgesteld van dienst. Waren eveneens 

definitief uitgesloten van de dienst: zieken, agenten van de openbare macht, “houders van 

huizen van ontucht”, veroordeelden en dergelijke meer40. De wachten werden per kanton in 

legioenen, die op hun beurt in compagnieën uiteen vielen, onderverdeeld. Net zoals in de 

Franse Periode werden de dienstplichtigen daarnaast in oorlogstijd ingedeeld in drie bannen 

waarvan enkel de eerste ban ingezet kon worden voor de landsverdediging. Deze voorban of 

beweegbare ban was samengesteld uit ongehuwden en weduwnaars onder de 31. De tweede 

ban was er voor alle alleenstaanden en weduwnaars zonder kinderen tussen de 31 en 50 jaar. 

De overige rekruten ressorteerden onder de derde en laatste ban. De beste manier om tot die 

derde en minst veeleisende ban te behoren, was een huwelijk. Aangezien dit de enige constant 

sedentaire ban was, beperkte de actieradius zich tot de eigen gemeente, maar het nadeel was 

dan weer dat de dienst in de derde ban onbezoldigd was, terwijl collega’s in de eerste en 

tweede ban soldij verdienden op de momenten dat ze militaire taken uitvoerden. Behalve het 

feit dat men onbezoldigd dienst deed, kwam daar nog eens bij dat men de eigen dagelijkse 

                                                 
36 D. DE MEESTER, op. cit., pp. 7 – 8. 
37 R. COENEN, op. cit., p. 24. 
38 P. VELDEMAN, Politiek in uniform…, p. 112. 
39 Veldeman vermeldt voor de provincie Brabant alleen al een burgerwacht van 100.000 man; P. VELDEMAN, 
“Politiek in uniform. De burgerwacht van Leuven…”, p. 64. 
40  Zie art. 20 en 21 van: Nieuwe wet op de burgerwacht, zoo als dezelve is gestemd in de kamer der 
Volksvertegenwoordigers, den 17 april 1848, Gent, Gysdaele, 1848, pp. 7 – 8. 
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inkomsten misliep op momenten dat men voor de dienst opgeroepen werd. Daarenboven 

moest het uniform zelf bekostigd worden. De financiële belasting voor de individuele wacht 

was dus aanzienlijk.  

 

Het licht revolutionaire aspect aan de organisatie van de burgerwacht was het feit dat 

de wachten vijfjaarlijks en per compagnie zelf het officierenkorps verkozen (i.e. van korporaal 

tot kapitein). De staf van een bataljon werd eveneens verkozen, maar deze enkel door de 

officieren van de compagnieën die bij dat bataljon ingedeeld waren41.  

 

In vredestijd was de burgerwacht een sedentaire wacht. Men deed toen dienst, 

verplicht én ten persoonlijken titel, in de eigen gemeente. Slechts de burgemeester of de 

bevelhebber van de plaatselijke wacht kon oproepen tot interventie42. Naarmate die periode 

van vrede echter langer duurde, trad voor een eerste maal het verval van de burgerwacht op. 

Deze militie was namelijk gericht tegen een vijand van buitenaf, de op revanche beluste 

Nederlandse strijdmacht, maar deze dreiging, en dus een van de belangrijkste bestaansredenen 

van de burgerwacht, viel weg door de consolidatie van de Belgische staat. Na de voorlopige 

vredesovereenkomst tussen België en Nederland van mei 1833, werd per KB de 

gemobiliseerde burgerwacht ontbonden. De taken van die eerste ban werden overgenomen 

door de pas opgerichte provinciale reserveregimenten43 . De functie en organisatie van de 

bestaande burgerwacht moest dus enigszins bijgestuurd worden. Daar voorzag de wet van 2 

januari 1835 in. Op het eerste zicht gaat het enkel om een uniformwijziging, maar inhoudelijk 

wou de wetgever dat de burgerwacht zich zou concentreren op de lokale ordehandhaving en 

dat de proletarisering van de instelling, zoals die tussen 1831 en ’35 voorkwam, ongedaan 

gemaakt zou worden. Er werden daarom enkel nog wachten toegelaten die op eigen kosten in 

hun uniform konden voorzien. Daarmee werd enerzijds tegemoet gekomen aan de grieven 

van de gemeentebesturen, die tot dusver de uitrusting bekostigden van de wachten die ze zelf 

niet konden betalen, alsook opgescheept zaten met extra administratief werk en de kosten 

ervan. Anderzijds wou men korpsen bekomen die samengesteld waren uit de welstellende 

burgers van de gemeente. Gezien hun bezittingen in de gemeente, zou de motivatie om zich 

goed van hun taak – het bewaren van de orde en beschermen van eigendom – te kwijten, niet 

ver te zoeken mogen zijn. Echter, de motivatie van de manschappen lag toen reeds ver onder 

het vriespunt, waarvan de magere opkomst bij de verkiezingen het beste bewijs is. De wet van 

januari 1835 was te laat gekomen en de burgerwacht degradeerde tot een papieren instelling44.  

 

                                                 
41 P. VELDEMAN, op. cit., p. 63. 
42 Zie D. DE MEESTER, op. cit., pp. 8 – 9 en P. VELDEMAN, op. cit, pp. 62 – 66.  
43 ibid., p. 66.  
44 P. VELDEMAN, “Alle registers open…”, p. 250. 
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3.2.3 De wetshervorming van 8 mei 1848 

De revolutionaire wind die in het spoor van de Parijse februarirevolutie gedurende het 

jaar 1848 doorheen Europa waaide, liet België grotendeels links liggen. Toch zat de schrik erin 

dat ook het eigen land het zou moeten ontgelden en dat de verworvenheden van de revolutie 

beknot zouden worden. Leopold I en de liberale regering van Charles Rogier wendden de 

dreiging voorlopig af door de eisen van de oppositie in te willigen45. Om de schokgolf verder 

op te vangen werd echter het liberale karakter van het regime verder geaccentueerd. De 

liberale partij legde de basis van een burgerlijk parlementair regime. De partij zelf werd het 

symbool van dit regime doordat het haar lukte om België buiten de revolutionaire bewegingen 

van 1848 te houden46. 

Aangezien in tussentijd de angst voor de groeiende arbeidersklasse toenam – “classe 

laboreuse, classe dangereuse” – kwam de afgekolven burgerwacht opnieuw onder de aandacht. 

De nationale burgerwacht zou, met het oog op de gebeurtenissen in het buitenland en de 

nood aan lokale ordehandhaving, nieuw leven ingeblazen worden. Daartoe formuleerde de 

Kamer van Volksvertegenwoordigers een wetsvoorstel dat op 8 mei 1848 gerealiseerd werd. In 

principe is er weinig verschil met de vorige wet. Het ging voornamelijk om het wegwerken van 

misbruiken en fouten, met andere woorden een aanpassing op basis van opgedane ervaring en 

niet zozeer grote vernieuwingen, daar die er al gekomen waren met die wet van 2 januari 1835, 

die echter haar doel miste. De basis van de organisatie bleef dan ook dezelfde. Alle mannelijke 

Belgen tussen 21 en 50 jaar die geen dienstplicht vervulden, waren dienstplichtig en dienden 

zich in te schrijven bij hun gemeentebestuur; de onderzoeksraad behandelde de klachten.  

Er functioneerden echter twee controlelijsten: de ene voor die wachten die zich op 

eigen kosten wisten te kleden (cf. supra) en de andere was een reservelijst voor alle overige 

rekruten47. De eerste lijst, met de meer kapitaalkrachtige wachten, werd de actieve burgerwacht, 

terwijl de reserve de inactieve wacht werd48. Op deze manier sloop een element van sociale 

segregatie in de organisatie van de nationale militie. Daarenboven werd de actieve burgerwacht 

enkel georganiseerd in versterkte steden en gemeentes met meer dan drieduizend inwoners. In 

kleinere gemeentes voorzag de regering geen ordeproblemen die niet konden opgevangen 

worden door de bestaande structuren. De niet-actieve wacht bestond daarom alleen op papier 

maar had wel een officierenkorps. Ze moest alleen patrouilleren als de lokale autoriteit het 

nodig achtte49. Over deze inactieve burgerwacht schreef Stijn Streuvels, die als inwoner van 

Ingooigem, nabij Kortrijk, zelf ingedeeld was bij dergelijk pro-forma-korps, het volgende:  

 

“Die instelling gelijk iedereen ze kent in de steden, bestaande uit een korps geoefende 

en gewapende burgers, bestaat ook op elke [gemeente] doch enkel op papier - t.t.z.: 

                                                 
45 P. VELDEMAN, Politiek in uniform…, p. 102. 
46 J.C.H. BLOM en E. LAMBERTS (red.), Geschiedenis van de Nederlanden, HBuitgevers, Baarn, 2003, p. 261.  
47 Zie art. 24 van: Nieuwe wet…, p. 8. 
48 P. VELDEMAN, op. cit., p. 102. 
49 Zie art. 3 van: Nieuwe wet…, Gent, Gysdaele, 1848, p. 3.  
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ongewapend, ongeoefend, ongeordend, - niets anders dus: tenzij een lijst met namen 

waarop iedereen voorkomt die in aanmerking komen kan om tot de dienst geroepen te 

worden in geval de Burgerwacht werkelijk moest in dienst treden50.” 

 

Belangrijkste aanpassing was echter dat de landsverdedeging naar de achtergrond 

verdween. Daardoor liet men tevens de indeling in drie bannen vallen. De kernopdracht luidde 

sindsdien “de handhaving der orde en der wetten51”. 

Ten einde goed op die taak voorbereid te zijn, schreef de nieuwe wet twaalf verplichte 

oefeningen per jaar voor, een serieuze vermeerdering ten opzichte van de vroegere twee 

oefeningen. Deze oefeningen gingen door op zondag, wat de wachten de spotnaam 

‘zondagssoldaten’ opleverde (cf. infra) en mochten maximum twee uur duren. Behalve 

manoeuvres uitoefenen, leerden de wachten er met hun geweer, meestal een Comblain, 

omgaan. Bij deze twaalf oefeningen kwamen nog eens extra bijeenkomsten: twee keer per jaar 

was er wapenschouwing, alsook twee algemene vergaderingen en twee extra schouwingen52. 

Tot slot stelt de wet dat de examencommissie een halfjaar na de verkiezingen de officieren 

controleert en dat de koning zelf de kolonels en luitenant-kolonels kiest, alsook een aantal 

officieren van de bataljons53. De vorst kon echter slechts kiezen uit een lijst met kandidaten, 

opgesteld door officieren van het desbetreffende legioen54. 

 

Wat het financiële aspect betreft: de wet van 1848 besliste dat een uniform, dat door 

de wachten zelf betaald moest worden, niet meer dan 50 fr. mocht kosten. Elke 

wetsherziening wist overigens ook weer iets te wijzigen aan het uniform van de wachten. De 

lokale middenstand speelde vlot in op de verplichting voor de wachten om zich ten 

persoonlijken titel met hun uitrusting in orde te stellen. Getuige daarvan zijn de advertenties 

van kleermakers die zich specifiek richten tot de leden van de burgerwacht. Concurrerende 

winkels verkochten de uniformen zelf voor prijzen van 35 tot 50 fr. Daarbij kwamen nog losse 

stukken zoals kepies, schouderstukken en kraag55. 

De onkosten van de burgerwacht vielen bovendien ten laste van de gemeente. Per 

korps moest tevens een administratieve raad ingericht worden om het jaarlijkse budget op te 

stellen. De kwartiermeester was secretaris van deze administratie56. De administratie binnen de 

burgerwacht kon overigens erg omvangrijk en bij gevolg tijdrovend en duur zijn: 

 

                                                 
50 S. STREUVELS, In oorlogstijd. Het volledige dagboek van de Eerste Wereldoorlog, Orion / B. Gottmer, 
Brugge / Nijmegen, 1979, p. 678. 
51 P. VELDEMAN, “Politiek in uniform. De burgerwacht van Leuven...”, p. 69. 
52 Zie art. 65, 83 en 84 van: Nieuwe wet…, p. 15 en 17.  
53  In concreto werden de kolonels, luitenant-kolonels, adjudant-majoors, kwartiermeesters en verslaggevers 
benoemd door de vorst. De onderliggende bedoeling was om de leiding van de burgerwacht te binden aan het 
centraal gezag. Zie R. COENEN, op. cit., p. 10. 
54 P. VELDEMAN, Politiek in uniform…, p. 103.  
55 Voor Brugge vonden we kleermakers L. De Schryver – De Meester en Joye – Hano terug. Zie o.a. Journal de 
Bruges, jg. 12, nr. 211, 29 juli 1848.  
56 Zie art. 67, 69 en 70 van: Nieuwe wet…, p. 15.  
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“C’est que dans la garde civique aussi la paperasserie n’est pas un vain mot. On exige 

actuellement des officiers supérieurs et des commandants de compagnie un tas 

d’écritures parfaitement inutiles. En les réduisant, on réduira aussi les frais toujours 

plus considérables exigés par l’administration de la garde57.” 

 

Terwijl de reacties op deze wetsherziening aanvankelijk enthousiast waren, koelde dat 

enthousiasme snel af toen duidelijk werd dat twaalf oefeningen op jaarbasis een behoorlijke 

belasting waren en dat bovendien vormen van politiek geweld grotendeels uit bleven. De vraag 

of deze radicale hervormingen broodnodig waren, stak gauw de kop op. Ten tweede was het 

financiële aspect een struikelblok. De vermogende gezinnen die geen leden bij de burgerwacht 

hadden, waren onderworpen aan een belasting58. Deze schadeloosstelling bedroeg maximum 

50 fr59. Dit moest de organisatie en werking van de burgerwacht helpen bekostigen en werd in 

de staatskas gestort. Het protest tegen deze maatregel was evenmin uit de lucht en werd 

geventileerd in tal van petities.  

 

3.2.4 De matigende wet van 13 juli 1853 

Deze herziening, die er vooral door de katholieke oppositie doorgedrukt werd, hield 

een versoepeling in van de strenge wet van 1848. De wetgever deed toegevingen en bracht het 

jaarlijks aantal oefeningen terug op acht60. Daarnaast werd ook het aantal dienstplichtigen 

gereduceerd: de burgerwacht werd inactief in gemeenten met minder dan 10.000 inwoners. In 

die gemeenten volstond de organisatie met het opstellen van inschrijvingsregisters en 

controleboeken en het houden van verkiezingen61. Tot slot werd ook aan een ander punt van 

kritiek tegemoet gekomen: de belasting op vermogende gezinnen zonder lid in de burgerwacht 

verviel. De stadskas droeg sindsdien de gemeentelijke kosten.  

 

3.2.5 Opnieuw militair karakter: de wet van 9 september 1897 

De aanpassing van de hervorming van de burgerwacht in 1853 bepaalde 44 jaar lang 

het reilen en zeilen van de garde civique. Deze hervorming betekende opnieuw een verstrenging 

van de organisatie van de burgerwacht. Ook zou de landsverdediging opnieuw een prominent 

onderdeel van haar takenpakket gaan uitmaken62. De concrete aanleiding hiervoor was de 

ondergang van de Franse ‘garde nationale’ in de Frans-Duitse oorlog. Ook in België bood de 

                                                 
57 Journal de Bruges, jg. 74, nr. 98, 21 april 1910.  
58 Het betrof het equivalent van een dagloon per dienstbeurt. De helft van de opbrengst was voor de gemeente in 
kwestie, de andere helft voor de burgerwacht zelf. Zie D. DE MEESTER, op. cit., p. 10. 
59 Zie art. 73 van: Nieuwe wet…, p. 16.  
60 Bovendien volstonden voor wachten boven de 35 jaar en/of die door ervaring voldoende onderricht bleken te 
zijn één militaire oefening, één schietoefening en twee inspecties per jaar. 
61 P. VELDEMAN, “Alle registers open...”, p. 251. 
62 P. VELDEMAN, “Politiek in uniform. De burgerwacht van Leuven,…”, pp. 87 – 90. 
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burgerwacht niet langer voldoende waarborg voor het behoud van de onafhankelijkheid. De 

aanpassingen aan de wet gaven de burgerwacht dan ook een meer militair karakter mee. Dat 

hield ten eerste in dat de manschappen opnieuw volgens leeftijd ingedeeld werden: een eerste 

ban voor de wachten van 21 tot 32 jaar en een tweede ban voor hen van 32 tot 40 jaar, wat ten 

opzichte van 1848 een vermindering van de leeftijdsgrens met tien jaar betekende. Daaren-

tegen werden er nu wel vrijwilligers toegelaten, eveneens in twee bannen. Het aantal 

oefeningen werd eveneens weer opgetrokken: tien voor de eerste ban en drie voor de tweede.  

Ten tweede kwamen er onderrichtingspeletons die voor de nieuwe wachten van de 

eerste ban tijdens hun eerste jaar dertig oefeningen organiseerden. Het sluitstuk van dat jaar 

was een bekwaamheidsexamen. Wie gezakt was, moest andermaal een jaar in een 

onderrichtingspeleton doorbrengen.  

Ten derde werd ook het verkiezingssysteem aangepast. De vijfjaarlijkse verkiezing van 

het officierenkorps werd zodanig gewijzigd dat de wachten zelf enkel nog hun officieren tot 

en met de graad van kapitein konden kiezen. De rest werd aangesteld door de koning. De 

katholieke regering kon op die manier haar eigen pionnen naar voren schuiven. Terwijl de 

burgerwacht tot dusver hoofdzakelijk van liberale inslag geweest was – zeker de elitekorpsen 

zoals jagers-verkenners (cf. infra) – kreeg de katholieke partij er nu meer vat op. De 

verkiezingen waren evenmin nog vijfjaarlijks, want eens een officier in zijn graad aangesteld 

was, behield hij die graad63. 

Tot slot had de katholieke inmenging ook zijn invloed op het leiderschap van de 

burgerwacht. Enerzijds installeerde deze nieuwe wet een overkoepelend nationaal 

leidinggevend orgaan, vier oppercommando’s, en anderzijds kon, behalve de burgemeester, nu 

ook de provinciegouverneur of de minister van Binnenlandse Zaken zelf een lokale 

burgerwachteenheid het bevel tot interventie geven.  

 

Deze strengere wet kreeg behoorlijk wat kritiek over zich heen. Dat er opnieuw vooral 

zwaar getild wordt aan het feit dat mannen die reeds een volwaardige dagtaak uit te oefenen 

hebben, nogmaals worden belast met zondagse oefeningen in de burgerwacht, illustreert 

volgend fragment uit de Oostendse krant ‘De Duinengalm’: 

 

“Die herinrichting der Burgerwacht zou bestaan in 't vervangen der huidige officiers 

door oudofficieren van 't leger, en de wachten zouden jaarlijks twaalf dagen naar 't 

kamp moeten gaan om menschen te leeren doodschieten. Ge ziet van hier hoe 

aangenaam zulks zou wezen bij de groote meerderheid der burgers die dagelijks 

moeten werken voor hun bestaan. Menige zaak of neering zou er door lijden, menige 

lieden verloren wel licht hunne plaats. Maar wat telt dit alles bij de krijgsliefhebbers! 

                                                 
63 P. VELDEMAN, Politiek in uniform…, p. 109. 
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Op zulke gevolgen denken zij niet eens na, want zij toch leven breed en vet uit ’s lands 

kas, terwijl anderen moeten wroeten voor hun bestaan64.” 

 

3.2.6 “En roef! de burgerwacht is ontbonden.” De Eerste Wereldoorlog en 

het einde van de burgerwacht 

De burgerwacht werd bij het uitbreken van WOI niet meteen ingezet omdat de 

overheid meende dat de oorlog van korte duur zou zijn. Daarenboven vergat die overheid in 

alle commotie om een wet op de mobilisatie van de burgerwacht te stemmen, waardoor deze 

in de illegaliteit opereerde. Aanvankelijk voerden deze burgers wel nog bewakingsopdrachten 

uit, zoals het controleren van verkeersknooppunten en het bewaken van krijgsgevangenen. In 

plaats van de burgerwacht te mobiliseren deed men net het tegenovergestelde: op enkele 

dagen tijd werd de tweede ban en op enkele weken de eerste ban volledig ontwapend en naar 

huis gestuurd65. Het ging nochtans om een niet gering aantal manschappen: aan de vooravond 

van de Eerste Wereldoorlog waren er in België meer dan 46.000 officieren, onderofficieren en 

manschappen in actieve dienst66 . Ze bleek echter een reus op lemen voeten te zijn. Het 

probleem was namelijk dat de burgerwacht ongeschikt bevonden werd voor het uitoefenen 

van het tweede deel van haar takenpakket – behoud van de landsgrenzen – omdat ze een te 

burgerlijk karakter had en een tekort aan militaire discipline kende. Om die redenen werd de 

burgerwacht niet aanvaard door de militaire overheid67. Op enkele Brusselse en Oost-Vlaamse 

korpsen die zich bij de groep van luitenant-generaal Clooten aansloten na, speelde de 

burgerwacht dus geen rol van betekenis tijdens de Eerste Wereldoorlog.  

 

Aanvankelijk leek de overheid wel nog gebruik te willen maken van de burgerwacht 

door een beroep te doen op de niet-actieve burgerwacht. De niet-actieve burgerwacht bestond 

slechts op papier, maar kon ten allen tijde door de staat opgeroepen worden tot de dienst. In 

kleine steden en plattelandsgemeenten bestond ze uit alle mannen tussen de 20 en 40 jaar, 

maar er was geen enkele vorm van reële organisatie: geen uitrusting, geen bewapening… In 

sommige gemeentes kon er wel, als gevolg van een verkiezing, een bevelhebber zijn, maar dat 

was dan ook alles. Haar taak was het bijstaan van de reguliere politiediensten in het land, de 

‘gendarmerie’. Een van die zeldzame momenten waarop de niet-actieve burgerwacht toch 

opgeroepen werd, was bij het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog in ons land. In een 

koninklijk besluit van 5 augustus 1914 werd tot de activering van de niet-actieve burgerwacht 

besloten. De Minister van Binnenlandse Zaken, toen Paul Berryer, bracht in een omzendbrief 

de provinciegouverneurs op de hoogte van deze beslissing. Deze circulaire verscheen 

eveneens in de Belgische kranten op 7 augustus 1914. De wachten in kwestie moesten, bij 

                                                 
64 De Duinengalm, 5 december 1896.  
65 F. VAN KALKEN, op. cit., p. 549. 
66 P. VELDEMAN, “Alle registers open…”, p. 247. 
67 P. VELDEMAN, Politiek in uniform…, p. 113.  
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wijze van herkenning, slechts een band in de nationale driekleur rond hun linkerarm dragen en 

een kokarde in dezelfde kleuren op het hoofd. Deze tekenen werden door het ministerie aan 

de provincies bezorgd en waren noodzakelijk om, indien nodig, onder de oorlogswetten en –

plichten te vallen. Er bleken al snel niet genoeg herkenningstekens te zijn om de 

overweldigende toestroom van vrijwilligers mee uit te rusten. Het succes van deze populaire 

zelfmobilisatie is deels te verklaren door de aandacht die de pers eraan schonk. Verder 

moesten de wachten voorlopig zelf in hun bewapening trachten te voorzien. Desondanks 

waren, volgens de oorlogswetten, daden van verzet of het aanvallen van geïsoleerde vijanden 

verboden. In tussentijd werden voor hen blauwe bloezen, dienend tot uniform, geproduceerd. 

In afwachting daarvan kregen ze alvast een armband met het wapenschild van de gemeente 

waaronder ze ressorteerden. De bewapening bestond uit alles wat bij elkaar gekregen kon 

worden: korte en ouderwetse sabels en verouderde geweren, soms zelfs uit napoleontische tijd, 

of gewone jachtgeweren. Toch bestond de dienst van deze burgerwacht voornamelijk uit het 

uitvoeren van politie- en veiligheidsopdrachten: identiteitsbewijzen controleren, voertuigen 

controleren, … Wegblokkades of vliegende controles moesten het eventuele spionnen lastig 

maken. De inval van de Duitsers maakte echter een eind aan deze korte activiteit van de niet-

actieve burgerwacht68. 

Door de activering van de niet-actieve burgerwacht kwam ook Stijn Streuvels in 

contact met de burgerwacht. De auteur werd sinds 18 augustus 1914 namelijk met drie 

anderen opgevorderd, maar zonder uniform en zelfs zonder herkenningsteken, maar 

gewapend met een jachtgeweer, om de veiligheid en rust binnen Ingooigem te verzekeren69. 

Zijn oorlogsdagboeken bevatten enkele verwijzingen naar de burgerwacht waaronder deze 

beschrijving van het oproepen van de niet-actieve burgerwacht: 

 

“Bij ’t uitbreken van de oorlog, kwam er bevel van het militair bestuur dat men op al 

de gemeenten de dienst van de Burgerwacht moest inrichten. Hier op Ingooigem laat 

men de zaken altijd eerst een tijdje vlotten zodat ’t geen overal reeds lang in voege was, 

hier eerst begon enkele dagen eer 't zou geschorst worden en opgegeven. Wel, die 

dienst op de gemeenten bestond hoofdzakelijk als noodhulp voor de politie en om 

toezicht te houden op de voorbijgangers die een identiteitsstuk te vertonen hadden 

waar er vaste posten waren opgesteld. Die dienst is hier zelfs nooit binst de dag en 

enkel 's nachts uitgeoefend geworden - dus voornamelijk om dieften te voorkomen, 

daar onze politie, de veldwachter, dienst had moeten nemen bij 't leger. Ik heb er voor 

al wie ogen en oren heeft en begrip, met een greintje ironie aan toegevoegd, (…) dàt 

we met ons twee het dorp afketsten (dieven waken dus!) terwijl de andere twee 

(controle-wakers!) op de bank bleven zitten voor ’t gemeentehuis. Dat er zelfs gisteren, 

toen de wacht de eerste keer fungeerde, op drie plaatsen gestolen werd. ’t Is maar te 

                                                 
68 “La Garde Civique non active en 1914,” in: Carnet de la Fourragère, II, 1925, nr. 3, p. 73. 
69 Zie de inleiding die Luc Schepens schreef bij de uitgave van Streuvels oorlogsdagboek: S. STREUVELS, op. 
cit., p. 27. 
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zien hoe-je de dingen leest, newaar! Als ik aan Heer Schowalter de drie kameraden 

moest laten zien die met mij de wacht optrokken, zou hij bovendien kunnen 

verkondigen dat de Duitsers van zulke vrijschutters niets te vrezen hadden. Er 

kwamen dus, gij ziet het, zelfs geen wapenen bij te pas70.” 

 

 
 

De improvisatie die hier bij het inzetten van de niet-actieve burgerwacht kwam kijken, 

is allicht exemplarisch voor het ganse koninkrijk. 

De dienst zelf bestond ook hier voornamelijk uit het bewaken van 

verkeersknooppunten zoals spoorwegovergangen, bruggen, kruispunten, toegangswegen… De 

burgerwacht controleerde er de identiteitsbewijzen van passanten, aangezien de reguliere 

ordehandhavers zoals de politie vaak dienst deden in het leger. Streuvels besluit aldus dat de 

Duitsers absoluut niets te vrezen hadden van de burgerwacht, maar blijkbaar was er toch 

verwarring over het statuut van deze ‘vrijschutters’ (cf. infra).  

 

Het ontbinden van de burgerwacht leek de beste beslissing, daar het militaire uniform 

van de burgerwacht verwarring kon zaaien onder de vreemde strijdkrachten. Bovendien had 

de bevolking angst voor represailles van de bezetter. Want in tegenstelling tot wat Streuvels in 

zijn dagboek beweerde, vreesden de Duitsers wel degelijk deze “vrijschutters”. Aan de grond 

                                                 
70 S. STREUVELS, op. cit., pp. 678 – 679. 

 
Afb. 1 – Het bewaken van verkeersknooppunten behoorde zeker tijdens WOI tot de kerntaken van de burgerwacht. Hier 
controleert de Brugse burgerwacht passanten op Scheepsdalebrug (1914). De vijfde persoon van links is Alfons Watteyne jr., 
fotograaf. Foto overgenomen uit Beeldbank Brugge (Stadsarchief Brugge, FO/B1671). 
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daarvan ligt een verschil in opvatting van het begrip ‘burgermilities’ tussen de Belgische en de 

Duitse regering. Hoewel België reeds op 8 augustus de distinctieve tekens en uniformen van 

de actieve burgerwacht kenbaar maakte aan de Duitse regering, bleef er verwarring bestaan. 

De garde civieken bleken moeilijk herkenbaar door het verschil in uniformen bij de actieve 

burgerwacht (cf. jagers-verkenners versus infanterie versus cavalerie…). Bovendien leken de 

improvisatorische uniformen van de niet-actieve burgerwacht, de blauwe tuniek, sterk op 

burgerkledij. Het amalgaam van wapens waarvan deze laatste zich bediende, versterkte dit 

beeld nog. Voor de bezetters ging het aldus om burgers en niet om militairen. De Duitsers 

beschouwden zowel de actieve als niet-actieve wacht als vrijschutters. Het Duitse leger was 

daarenboven sterk gekant tegen elke vorm van inmenging van burgers in de strijd. Voor hen 

was de Belgische burgerwacht bij gevolg illegitiem. Hun gebrek aan ervaring en strikt militaire 

training zorgde ervoor dat deze wachten in de strijd ongecontroleerd handelden, waarvan het 

beste voorbeeld is dat enkele burgerwachten van Sint-Truiden het vuur openden op Duitse 

soldaten die met een witte vlag naderden om de overgave van de stad te bespreken.  

Al deze voorvallen, alsook de geïsoleerde vormen van burgerverzet, creëerden en 

versterkten stuk voor stuk de ‘franc-tireur mythe’. Onder de Duitse troepen heerste een 

collectieve angst en de ‘vrijschutters’ waren een verzamelnaam dat als een etiket geplakt werd 

op elke onverklaarbare aanval of sabotagedaad op de troepen door niet-geüniformeerde 

personen.  

Omdat de verwarring onder de Duitsers over het statuut van de niet-actieve 

burgerwacht bleef aanhouden – is het een deel van het leger of een hulppolitiekorps? – legde 

de regering op 4-5 augustus wettelijke beperkingen en verplichtingen op aan de 

bevolkingsdeelname aan het verzet tegen de invasie, dus inclusief die van de burgerwacht. 

Ook hier was de pers weer een speler omdat deze waarschuwde voor eventuele represailles op 

onschuldige burgers. De burgers mochten het leger dan wel op alle mogelijke manieren 

bijstaan, zij mochten echter niet actief deelnemen aan gevechten of sabotagedaden. Een stap 

verder ging men op 15 augustus door de niet-actieve burgerwacht enkel nog politietaken te 

laten uitvoeren. Het Ministerie van Oorlog bepaalde dat ze niet langer ingezet kon worden in 

de strijd. Er waren nog enkele eenheden van de burgerwacht opgenomen in het leger maar 

sindsdien was het grotendeels afgelopen met de militaire activiteiten van de burgerwacht. Na 

18 augustus 1914 was haar rol helemaal uitgespeeld. 

Toch mag het belang van de burgerwacht tijdens de Eerste Wereldoorlog zeker niet 

overroepen worden. Bij gevechten speelde ze slechts een marginale rol. Ze droeg echter wel 

bij tot de Duitse overtuiging van een ‘vrijschuttersoorlog’ en versterkte het ‘franc-tireur 

complex’ onder de Duitse soldaten. Vandaar dat de Duitsers het statuut van de actieve 

burgerwacht niet wilden aanvaarden71. 

 

                                                 
71 J. HORNE en A. KRAMER, German Atrocities, 1914. A history of denial, Yale University Press, New Haven 
/ London, 2001, pp. 125 – 129.  
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Ook het plotse einde van de burgerwacht kwam aan bod in Stijn Streuvels’ 

oorlogsdagboek: 

 

“De avond van diezelfde 21ste komt het nieuws dat de vijand doordringt (I, 39) en 

roef! de Burgerwacht is ontbonden op al de gemeenten en wel op bevel van de 

militaire overheid, die ons werd medegedeeld door een peleton gendarmen waarvan er 

twee hier bij mijn poort post vatten en er heel de nacht de aankomst van de eerste 

Ulanen moesten afwachten. Ware onze Burgerwacht nu tenminste op enig verweer 

ingericht, dan zouden we heel zeker geroepen geweest zijn om die twee gendarmen bij 

te staan bij een vermoedelijke aanval. Zij hebben mij integendeel naar binnen gestuurd 

en ik heb heel die nacht lekker geslapen! - Hoort ge na 22 augustus op een gemeente, 

nog de Burgerwacht vernoemen? Als de eerste Duitse verkenners, de 23ste, werkelijk 

voorbijkomen, is er noch Burgerwacht noch vrijschutter te zien - zij rijden 

ongehinderd tot ze in Kortrijk met Franse Dragonders in aanraking komen72.” 

 

Tijdens de bezetting gold er tevens meldingsplicht bij de Duitse ‘Meldeambte’ voor de 

werkloze wachten. Samen met de dienstplichtige landgenoten, de krijgs- en burgergevangenen 

en de soldaten zelf, dienden de leden van de burgerwacht zich maandelijks aan te melden met 

                                                 
72 S. STREUVELS, op. cit., pp. 679.  

 
Afb. 2 – Duitse krijgsgevangenen te Brugge op de koer van de Majoor Weylerkazerne (Hugo Losschaertstraat). De eerste 
Duitse krijgsgevangenen tijdens de Eerste Wereldoorlog werden hier ondergebracht. Om goed herkenbaar te zijn kregen ze een 
strohoed opgezet en moesten ze op klompen lopen. De bewaking werd toevertrouwd aan de Brugse Burgerwacht. Foto 
overgenomen uit Beeldbank Brugge (G/B150/2). 
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hun controlekaart en ‘Personalausweis’ bij de ‘Meldeambt’ van hun gemeente en dit op straffe 

van 1.000 mark boete of tot zes weken gevangenneming73. De Duitse overheid wou hiermee 

voorkomen dat gewezen wachten zich vooralsnog via het neutrale Nederland bij het Belgische 

leger zouden aansluiten74. 

 

Zelfs zonder de Eerste Wereldoorlog was het voortbestaan van de burgerwacht 

onwaarschijnlijk geweest. Door de algemene dienstplicht deed het merendeel van de 

mannelijke bevolking legerdienst, terwijl dit net het segment van de bevolking was waar de 

burgerwacht uit rekruteerde. Daarnaast werd de lokale ordehandhaving de primaire taak van 

de rijkswacht, die tegen januari 1913 de eerste mobiele eenheden de weg opstuurde75. Tot slot 

verbood de Conventie van Genève alle vormen van privémilities, waar in principe ook de 

burgerwacht onder valt. De Belgische burgerwacht werd uiteindelijk ontbonden op 13 oktober 

1914 en volledig op non-actief geplaatst door een KB van 19 juni 1920. Met het schrappen 

van de burgerwacht uit de grondwet door de Senaat op 19 juli 1984 viel, na meer dan 150 jaar 

burgerwacht van België, het doek volledig over deze institutionele instelling. 

 

 

                                                 
73 SAK, Albums Ghyoot, map 7, “1918. Meldetermine.” 
74 P. VELDEMAN, “Alle registers open...”, p. 252. 
75 ibid., p. 252. 
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3.3  Face tt en van de burgerwacht 

3.3.1 Politieke verwevenheid 

De burgerwacht was een constitutionele instelling en dus in principe apolitiek. Het was 

daarenboven verboden om in de burgerwacht te beraadslagen over zaken van de staat, 

provincie of gemeente76. In de plaatselijke dienstreglementen werd deze onpartijdigheid vaak 

nogmaals vastgelegd. De burgerwacht van Kortrijk nam daartoe zelfs een extract uit de 

militaire wetgeving over: 

 

“La plus parfaite harmonie doit régner dans le service de l’État: tout esprit de parti doit 

être évité, et la justice et l’impartialité doivent être la règle de toutes les actions; chacun 

doit faire son devoir de bon gré et sans murmure, et contribuer d’un commun accord à 

l’honneur de la Garde, ainsi qu’au bien du service de l’État77.” 

 

Toch was de burgerwacht politiek niet kleurloos. Steekproeven wezen uit dat de 

officierenkorpsen van de burgerwacht overwegend liberaal waren. De jagers-verkenners (zie 

3.3.2) waren door hun systeem van voordracht van nieuwe leden volledig liberaal gekleurd78. 

Net zoals de jagers-verkenners van Antwerpen, Gent en Leuven, waren ook deze van Brugge 

liberalen. De officieren waren namelijk bijna allen lid van de handbooggilde van Sint-

Sebastiaan en ook van de liberale partij79. Haar activiteiten kregen dan ook in de plaatselijke 

liberale pers veel aandacht, terwijl ze in de katholieke vaak doodgezwegen werden – tenzij men 

de Groene Jagers iets te verwijten had. De gebeurtenissen in de burgerwacht zelf maakten wel 

nog kans om ook in de katholieke pers aangekondigd te worden, maar over de liberale jagers 

geen goed woord.  

De grootste verwijten waren dat de burgerwacht vaak voor de liberale kar gespannen 

werd en de subsidies, die als geldverspilling beschouwd werden80. In het eerste geval werd de 

burgerwacht in enkele grote steden “l’armée du maïeur” genoemd. Sommige burgemeesters 

werden dan ook bewonderd en op banketten allerhande door de burgerwacht gevierd en 

bejubeld. Deze burgervaders deden dan ook eerder beroep op hun burgerwacht dan op de 

‘gendarmerie’ of legereenheden. Rechts beschuldigde de burgemeesters van grote 

agglomeraties én hun burgerwacht ervan op achterbakse wijze het oproer te laten triomferen 

op de wet. Na het optreden van de burgerwacht tijdens de sociale onlusten van 1886 werd de 

nationale militie vanuit socialistische hoek ervan beschuldigd niet zozeer de algemene vrede te 

                                                 
76 Zie art. 4 van: Nieuwe wet…, p. 3. 
77 Garde Civique de Courtrai. Règlement de service intérieur, approuvé par la Députation Permanente du Conseil 
Provincial de la Flandre-Occidentale, Courtrai, Imprimerie de F.-J. Botte, 10, Rue de France, 1860, 15 p. Bewaard 
in: RAK, AB.490.  
78 P. VELDEMAN, “Politiek in uniform. De burgerwacht van Leuven…”, p. 81.  
79 G. MICHIELS, Uit de wereld der Brugse mensen. De fotografie en het leven te Brugge, 1839 – 1918. Met een 
bijdrage over de vrijmetselarij door W.P. Dezutter, Brugge, Westvlaamse Gidsenkring, 1978, p. 428.  
80 P. VELDEMAN, op. cit., p. 84.  
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bewaren, maar eerder het persoonlijke bezit van één sociale klasse te beschermen. De 

burgerwacht, gekenmerkt door “la bonhomie légendaire”, werd een klasseninstrument 

genoemd. Wanneer men de professionele achtergrond van enerzijds de infanterie en 

anderzijds de jagers-verkenners (speciaal korps) nagaat, krijgt men hetzelfde beeld. De 

infanterie werd behalve door bedienden vooral bevolkt door kleine handelaars, ambachtslui en 

arbeiders. De speciale korpsen daarentegen rekruteerden hoofdzakelijk uit de vrije beroepen, 

groothandelaars en industriëlen, wat te wijten is aan het meer burgerlijke cachet en de hogere 

geldelijke en materiële kosten (cf. 3.3.2)81 . Een gevolg van de overlappende bevoegdheid 

tussen de gemeente en de provincie was daarenboven dat de burgerwacht vaak gekneld zat 

tussen de wil van de burgemeester en de provinciegouverneur82.  

 

De politieke spanningen binnen de burgerwacht kwamen vooral naar voren tijdens de 

vijfjaarlijkse verkiezingen van het officierenkorps. De plaatselijke katholieke en liberale vleugel 

hadden elk hun mannen in de burgerwacht en zagen hen dan ook graag verkozen. Telkens 

werd een voorkeurkandidaat naar voren geschoven: “d’hommes capables et zelés, joignant à la 

fermeté de caractère un esprit de concilitation, d’hommes qui soient surtout populaires et 

sympathiques aux masses83.” Hoewel het uiteindelijk de wachten zelf waren die hun officieren 

kozen, konden de verkiezingen binnen de burgerwacht voor heel wat animo binnen de 

gemeente zorgen. We geven als voorbeeld een bericht mee over de verkiezingen binnen de 

burgerwacht van Tienen in 1910: 

 

“Des élections très mouvementées viennent d’avoir lieu dans la garde civique de 

Tirlemont. Il y avait lutte entre catholiques et libéraux. Ces derniers l’ont emporté haut 

la main. M. le lieutenant Vandenschrick a été nommé capitaine commandant la 1re 

compagnie par 31 voix contre le candidat clérical M. Corthous. M. le premier-sergent 

Marius Devroye a été nommé lieutenant avec 27 voix de majorité contre le même 

clérical. 

Les libéraux ont joyeusement fêté leur victoire84.” 

 

Het hoeft, tot besluit, geen betoog dat de uitslagen van deze verkiezingen geregeld 

betwist werden. Dat was het geval voor de verkiezingen in de burgerwacht van Kortrijk in 

1893. De liberale kandidaten werden er verkozen. Er volgde echter een storm van katholiek 

protest tegen het liberale overwicht binnen de burgerwacht, waarvan we sporen in de lokale 

katholieke pers terugvinden: 

 

                                                 
81 R. COENEN, op. cit., p. 54.  
82 F. VAN KALKEN, op. cit., pp. 549 – 554. 
83 Journal de Bruges, jg. 12, nr. 205 – 206, 23 – 24 juli 1848. 
84 id., jg. 74, nr. 301, 24 november 1910.  
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“Nos amis, voulant connaître les forces dont ils disposent dans cette institution, 

avaient engagé, la lutte, celle-ci n’a pas donné des résultats favorables, mais les 

élections sont entachées de nombreuses irrégularités85.” 

 

Veldeman noemt de burgerwacht dus terecht ‘politiek in uniform’.  

 

3.3.2 De jagers-verkenners en andere paradepaardjes binnen de burgerwacht 

Wie lid werd van de burgerwacht had de keuze, althans in de grotere steden, om toe te 

treden tot ofwel de gewone infanteriekorpsen, omwille van hun eerste uniform – een blauwe 

kiel – bijgenaamd “les blues”, of een van de aanwezige speciale korpsen. Deze speciale 

korpsen waren vrijwilligerskorpsen die alleen konden gevormd worden in steden waar het 

effectief van de burgerwacht meer dan 600 man bedroeg. Mogelijke korpsen waren: een 

compagnie van vrijwillige artillerie, cavalerie, jagers-verkenners en brandweer86. Het bestaan 

van deze elitekorpsen verschilde zodoende van stad tot stad en de belangrijkste was de jagers-

verkenners, een vrijwilligerskorps dat eveneens de openbare veiligheid in de stad bewaarde. 

Deze ‘chasseurs-éclaireurs’ stonden officieel op gelijke voet met de infanterie, maar ‘les verts’ 

– hun uniform was groen en militair geïnspireerd – distantieerden zich duidelijk van de andere 

compagnieën in hun korps. Het ledenbestand van een compagnie jagers-verkenners bestond 

hoofdzakelijk uit de minderheid die haar dienstplicht in de burgerwacht als een eer 

beschouwde. Het mooie uniform en de mogelijkheid om zonder jarenlange scholing en het 

harde kazerneleven een militaire graad te kunnen behalen, oefenden op deze kleine groep een 

grote aantrekkingskracht uit. Daarenboven was de financiële last hoger dan in de infanterie 

omdat het kostuum meer pracht en praal uitstraalde en dus duurder was. Het moest eveneens 

door de individuele wachten betaald worden. Alsof dat nog niet genoeg was, werd de instroom 

tevens beperkt door een systeem waarbij nieuwe kandidaten geïntroduceerd moesten worden 

door twee aangesloten leden. Ten derde moest een jaarlijkse bijdrage betaald worden en kon 

voor het financieren van concrete gebeurtenis een economisch fonds met bijdragen van de 

officieren opgericht worden (cf. infra). Behalve het entreegeld en de jaarlijkse contributie, 

konden er ook nog bijkomende bijdragen gevraagd worden die bovendien binnen de tien 

dagen betaald dienden te zijn. Elke officier mocht daarenboven een jager die zich niet hield 

aan het reglement nogmaals een bijdrage opleggen87.  

                                                 
85 Journal de Courtrai, 23 april 1893. Krantenknipsel bewaard in: SAK, Albums Ghyoot, map 7, Burgerwacht 
Kortrijk.  
86 Zie art. 26 van: Nieuwe wet…, p. 8.  
87 Zie art. 49, 50 en 52 van: Garde Civique de Bruges, Compagnie des Chasseurs à pied. I. Loi du 9 septembre 
1897 (extraits) – II. Règlement organique pour les Corps de Volontaires (Extraits) – III. Règlement particulier de 
la Compagnie. – Burgerwacht van Brugge. Compagnie der Jagers te voet. I. Wet van 9 september 1897 
(Uittreksels) – II. Inrichtingsverordening voor de Vrijwilligers-Korpsen (Uittreksels) – III. Bijzondere 
verordening der Compagnie, Brugge, s.d. [ca. 1900], p. 23.  
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Het is dan ook niet ondenkbaar dat dit paradepaardje van de burgerwacht vooral 

bestond uit leden van de hogere burgerij, meer bepaald uit de liberalen onder hen. Het feit dat 

nieuwe leden moesten voorgedragen worden, versterkte deze blauwe invulling van de 

verschillende korpsen jagers-verkenners. De organisatie van de jagers-verkenners verschilde 

ook op het vlak van de jaarlijkse oefeningen, aangezien de bevelhebber het aantal zelf kon 

vastleggen88. 

 

Uiteindelijk werd dit elitekorps de burgerwacht die de wetgever in eerste instantie voor 

ogen had: gemotiveerde mannen, die hun taak serieus namen en het een eer vonden om in 

hun stad in een militair uniform te verschijnen. Het was vooral de infanterie die het mikpunt 

werd van spot (cf. infra) omdat de gewone wachten zichzelf niet au sérieux namen. Een 

element dat dan weer bij de jagers-verkenners gehekeld werd, was hun alomtegenwoordigheid 

op banketten, bals en andere festiviteiten 

waar de lokale high society niet op mocht 

ontbreken. Met de regelmaat van de klok 

organiseerden ze zelf ook om allerlei 

redenen een feestmaal, een heildronk, tot 

zelfs een nationaal treffen van alle jagers-

verkenners. De samenhang en verstand-

houding onder de ‘groene jagers’ was dan 

ook vele malen groter dan die onder de 

infanterie (cf. infra).  

 

Of een elitekorps zoals de 

cavalerie al dan niet voorkwam, hing af 

van stad tot stad. Het bataljon moest 

daartoe van het Ministerie van 

Binnenlandse Zaken toestemming krijgen. 

Het hoeft dan ook geen betoog dat er 

sprake was van concurrentie en jaloezie 

tussen de verschillende steden. Een goed 

uitgeruste, getrainde en gedisciplineerde 

compagnie jagers-verkenners, bijvoor-

beeld, droeg bij tot het prestige van de 

stad. Zo fulmineerde de liberale pers in 

Brugge in december 1910 tegen de 

weigering om een cavaleriekorps te mogen 

oprichten. Dat korps bestond toen reeds 

                                                 
88 P. VELDEMAN, op. cit., pp. 76 – 79. 

 
Afb. 3 – Het mooiere en duurdere uniform van de jagers-
verkenners. Bemerk het decoratieve stiksel op de uniformjas 
(een versierde Hongaarse steek) en het hoofddeksel dat sinds 
31 december 1837 voor alle Belgische jagers-verkenners in 
voege was: een hoed in zwarte vilt met de typische zwarte 
hanenveren die tot aan de zilveren beeltenis van een jachthoorn 
vielen. Op de foto een lid van de compagnie jagers-verkenners 
van Brugge (1910).  

Foto overgenomen uit Beeldbank Brugge (FOB2172). 
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een jaar en bestond uit enkele toegewijde Bruggelingen. Ondanks het gunstig advies van de 

bevelhebber van de Brugse burgerwacht en dat van de overste van de burgerwacht van beide 

Vlaanderen, werd het korps uiteindelijk niet officieel erkend, omdat het maar uit één peloton 

zou bestaan. Daarenboven was een dergelijke opleiding prijzig en van lange duur. Het 

Ministerie oordeelde dan ook dat het eerder aangewezen is om eerst de organisatie van de 

infanterie-eenheden op punt te stellen. Vanzelfsprekend was de lokale pers niet opgezet met 

deze beslissing, temeer daar andere steden wel van een cavaleriekorps voorzien waren. Zo was 

er in Kortrijk89 een peloton “peerdevolk” actief, maar ook in Doornik en Bergen. In een 

artikel van 21 december 1910 oordeelt Journal de Bruges dan ook dat het niet goed te keuren 

is dat dergelijke ‘mindere’ steden – “des villes de moindre importance” – wel cavalerie in de 

burgerwacht hebben en de provinciehoofdstad met 55.000 inwoners het zonder moet stellen. 

Het artikel somt dan ook de voordelen op die een korps cavalerie volgens haar zou bieden: 

een nieuwe wind door de burgerwacht en vernieuwde motivatie bij de wachten zelf; een 

heropwaardering van de ruitersport; en vanzelfsprekend extra inkomsten voor de middenstand.  

 

“Il n’est pas douteux qu’un corps de cavalerie aurait apporté à la garde civique de notre 

ville un élément de vitalité nouvelle tout en stimulant le zèle des gardes. Le sport-

equestre fort tombé depuis quelque temps aurait été remis en faveur. C’est enfin pour 

le commerce local une perte sensible (...). C’était une bonne aubaine pour les 

commerçants de Bruges90.” 

 

Anderzijds was het dan wel zo dat het stadsbestuur van Kortrijk een negatief advies 

gaf op de vraag van de Kortrijkse burgerwacht om een compagnie jagers-verkenners te mogen 

installeren. Raadsheer Danneel was daarbij van mening dat de kaders van de compagnieën van 

de burgerwacht die reeds bestonden in Kortrijk al te zwak georganiseerd waren en dat er 

bovendien reeds twee speciale korpsen bestonden in de stad: de voornoemde cavalerie en de 

brandweer91.  

Behalve de jagers-verkenners en de cavalerie waren er nog speciale korpsen, waarvan 

de artillerie het vaakst voorkwam. Minder voorkomend waren de Belgische Jagers en het 

eskadron Marie-Henriette, zo genoemd naar de vrouw van Leopold I. Allen hadden ze 

gemeen dat de uniformen meer uitstraling en ontzag hadden maar ook duurder waren. 

Bovendien waren de financiële verplichtingen ook groter, waardoor de leden voornamelijk 

bestonden uit de “jeunesse dorée” van de gegoede burgerij92.  

 

                                                 
89 De oprichting van een peloton cavalerie binnen de burgerwacht werd in Kortrijk toegelaten door een KB van 8 
september 1848. Zie Pasinomie ou collection complète des lois, décrets, arrêtés et règlements généraux qui 
peuvent être invoqués en Belgique. Troisième série, tome dix-huitième, Règne de Léopold Ier, année 1848, mise 
en ordre et annotée par M. Ramuet, conseiller à le Cour d’Appel de Bruxelles., Bruxelles, Meline, Cans et 
compagnie, 1848, p. 572. 
90 Journal de Bruges, jg. 74, nr. 324, 21 december 1910. 
91 id., jg. 12, nr. 291 – 292, 15 – 16 oktober 1848.  
92 F. VAN KALKEN, op. cit., p. 557.  



 

 

48 

3.3.3 Garde civique of garde comique? Perceptie en beeldvorming van de 

burgerwacht 

Aangezien de liberale zuil voorstander was van de burgerwacht, berichtte zij veelvuldig 

over de oefeningen en andere activeiten van de lokale compagnieën. De katholieken trachtten, 

zoals hierboven beschreven, meer greep te krijgen op deze hoofdzakelijk blauwe instelling. 

Aangezien dit niet steeds lukte, richtte ze haar pijlen ook op andere manieren tegen de 

burgerwacht. Vooral de katholieke pers was hierin een belangrijke speler. De redacteurs 

hingen in hun artikels een lachwekkend tot ronduit negatief beeld op van de gard’civiek. In 

Brugge was dat niet anders en ter illustratie geven we een grap mee die opgenomen werd in de 

Gazette van Brugge op 21 december 1885: 

 

“Macht der garde civique. – Er ging over het lot van Europa beslist worden. 

Napoleon-Bonaparte, omringd van een schitterenden staf, overzag de onmetelijke 

vlakte van Waterloo en hare omstreken. 

Hij gaf zijne leste bevelen en de gedenkweerdige strijd begon. 

In het heetste van het moorddadig gevecht kwam een aide-de-camp bij zijne majesteit 

gereden en zegde: 

- Sire, er dagen 50.000 Pruisen op. 

- Wat geeft dat! Zend er een regiment linietroepen op af. 

Eenige oogenblikken nadien, keerde de aide-de-camp weer en riep: 

- Sire, er rukken 250.000 Engelschen aan. 

- ’t Kan geen kwaad! Dat het regiment mijner lijfwacht er tegen optrekke. 

En nog later kermde dezelfde stem: 

- Sire! sire! 250 gardecivieken van Brussel! 

Napoleon beet zich van woede op de lippen en verbleekte als een lijk. Zijn verrekijker 

ontviel aan zijne vingeren. 

- Garde civieken van Brussel! antwoordde hij, dan is alles verloren, sauve qui peut ! 

En Napoleon gaf zich krijgsgevangen aan de Engelschen93.”  

 

Deze grap is exemplarisch voor de beeldvorming die in de tweede helft van de 

negentiende eeuw rond de burgerwacht ontstond. Aanleiding daarvoor was ten eerste dat veel 

infanteristen hun taak zelf niet serieus namen. Daarbij kwam nog de manier waarop de 

burgerwacht zich in het straatbeeld manifesteerde, alsook haar bereidwilligheid tot het 

organiseren van en deelnemen aan banketten, heildronken en andere feestelijkheden. Het is 

namelijk een feit dat de leden, en dan vooral het officierenkorps, er graag bij was wanneer er in 

de stad een feestmaal georganiseerd werd. De pers, zelfs de liberale, heeft het in dat opzicht 

over “les exercices theoriques, pratiques et gastronomiques de la Garde Civique94”. Bovendien 

                                                 
93 Gazette van Brugge, jg. 92, nr. 151, 21 december 1885. 
94 Journal de Bruges, jg. 49, nr. 273, 30 september 1885.  
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maakte het plaatselijke legioen van de burgerwacht in de garnizoensteden waar tevens een 

militair regiment gekazerneerd was maar een povere tot lachwekkende indruk wanneer ze in 

de schaduw van haar militaire grote broer op straat kwam. De spotnamen bleven dan ook niet 

achterwege: “les soldats du dimanche, les blues, les bottes...” Ook de uniformen van de 

infanterie, die niet konden tippen aan die van de speciale korpsen laat staan aan die van het 

leger, waren het mikpunt van spot, vooral dan de bolhoed met hanenveren, de ‘Trois-

François’, zo genoemd naar een Brusselse hoedenmaker: 

 

“Aujourd’hui encore, on se répète, le sourire aux lèvres, les calembours sur le Trois-

François aux plumes de coq, les railleries traditionelles quant à l’alignement obtenu le 

long de la bordure du trottoir et la soif inextinguible de nos bourgeois armés95!” 

 

In het citaat komen nog twee pijnpunten aan bod: het opstellen langs de stoeprand om 

een rechte rij te bekomen en de onlesbare dorst van de wachten, kortom, het gebrek aan 

militaire opleiding en discipline. De verklaring daarvoor is dat de wachten ten eerste geen 

militairen waren, maar burgers met een druk professioneel leven die hun verplichte activiteit in 

de burgerwacht er willens nillens bijnamen. Daar kwam nog bij dat de militairen zelf weinig 

vertrouwen hadden in de burgerlijke milities. Met slechts acht à twaalf (afhankelijk van de 

wetgeving) oefeningen per jaar, kon de burgerwacht natuurlijk niet perfect getraind zijn. Dit 

gebrek aan routine en discipline in de manoevers kwam het duidelijkst naar voren wanneer de 

wachten samen met militairen aan een parade deelnamen of wanneer ze haar défilé hield op 

bijvoorbeeld het marktplein, waar de kijklustigen vanzelfsprekend talrijk waren.  

 

Behalve de katholieke pers, hekelden ook de plaatselijke liberale kranten nu en dan de 

beperkte efficiëntie van de burgerwacht wanneer het op het effectief uitoefenen van haar 

defensieve taak aankwam. Dergelijk voorbeeld biedt ons de Brugse liberale krant Journal de 

Bruges naar aanleiding van een onaangekondigde algemene oefening van de volledige 

burgerwacht, dus zowel de infanterie als de compagnie jagers-verkenners. De aanleiding was 

een inspectie door luitenant-generaal baron Greindl, bevelhebber van de burgerwacht van 

Oost- en West-Vlaanderen, met zijn officieren. Het opzet van de simulatie was de verdediging 

van de stad door “les blues et les verts” in afwezigheid van het leger en de gendarmerie, terwijl 

een fictief vijandig regiment cavalerie de stad nadert om er zich te bevoorraden. De eerste ban 

van de burgerwacht en de compagnie jagers-verkenners werden verspreid opgesteld op 

strategische punten in de stad. De diverse toegangswegen tot de stad zijn open en de beste 

schutters van elke compagnie stelden zich beschut op en openden het vuur op de imaginaire 

vijand. Elke compagnie had acht wachten per fiets die als boodschapper dienst deden. 

Ondertussen waren de twee compagnieën van de tweede ban en de compagnie in opleiding als 

ondersteuning van de eerste ban verzameld op de Burg. Ook het muziekkorps diende hier 
                                                 
95 E. A. JACOBS, “Garde civique belge et riflemen anglais. 1858,” in: Revue Belge d’Histoire Militaire, XVII, 
1967 – 1968, nr. 4, p. 306. 
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post te vatten. Dit was de setting die men voor ogen had96. Het spreekt van zelf dat een 

dergelijke grootschalige oefening verspreid over de ganse stad veel nieuwsgierige kijklustigen 

op de been zal gebracht hebben. Dat niet alles naar wens ging, bewijst het verslag van deze 

oefening dat op 14 juni 1910 in Journal de Bruges verscheen. Het begon al met het 

verzamelen: de wachten werden om halfnegen onder de wapens geroepen, maar het duurde 

bijna een uur vooraleer de burgerwacht voltallig was. Dat de rest van de oefening ook niet 

volgens plan verliep, merken we aan de volgende kritiek: 

 

“On comprend que nos soldats citoyens aient maugréé. Défendre la ville, passe encore 

mais être obligés de se morfondre sur la Grand’Place, les uns pendant une heure, les 

autres pendant bien plus longtemps encore, voilà qui est excessif. Et tout cela, 

pourquoi? Pour permettre un défilé plus ou moins impeccable quand M. le général 

veut bien venir prendre place sur le perron du Gouvernement provincial.  

Cette parade militaire peut plaire à un ancien général de l’armée, mais les gens bien 

plus modestes, qui eux ne sont pas payés pour être garde civique et qui ont a soigner 

leurs affaires, renonceraient volontiers au plaisir de s’exhiber en soldat du dimanche. 

Le restaurateur qui a des diners à préparer, le coiffeur dont les clients attendent, le 

boutiquier qui serait bien derrière son comptoir, des centaines de petits bourgeois qui 

n’aiment pas de rater une affaire, estiment que c’est se moquer d’eux quand on les tient 

si longtemps sous les armes pour une chose absolument inutile. 

Il importait de faire entendre cette protestation. La garde civique est une charge déjà 

suffisamment lourde pesant exclusivement sur la bourgeoisie des villes, pour qu’on 

n’abuse pas de ceux qu’on oblige à y consacrer leur temps et leur argent97.”  

 

Het gebeurde niet vaak dat ook de liberale pers kritiek uitte op de burgerwacht, wat 

hier dus het geval is. Wel bespot men de invidivuele wachten niet. De verslaggever duidt 

natuurlijk op hun gebrek aan interesse en discipline – denk aan de laatkomers en het verveeld 

staan wachten – maar het is vooral het systeem van de burgerwacht dat men aan de kaak stelt. 

De kritiek luidt dat de bevelhebbers misbruik maken van hun manschappen en ze zelf 

belachelijk maken door hen te laten opdraven voor de inspecteur-generaal, terwijl ze 

ondertussen noodgedwongen hun drukke professionele bezigheden moeten staken. Men tilde 

er vooral zwaar aan dat de lasten die de dienst aan de burgers oplegt al voldoende zwaar zijn, 

zonder dat men deze mannen dan nog eens laat opdraven als “soldat de dimanche”. Dergelijke 

algemene oefening werd dan ook afgedaan als volstrekt nutteloos.  

 

Dat het aantal oefeningen en extra bijeenkomsten evenals het groot aantal richtlijnen 

aangaande de uniformen en andere uiterlijkheden soms teveel werd voor de modale wacht die 

niet zomaar zijn besoignes uit het dagelijkse leven achterwege kon laten om even ‘soldaat te 
                                                 
96 “La défense de la ville”, in: Journal de Bruges, jg. 74, nr. 142, 12 – 13 juni 1910 (supplement).  
97 Journal de Bruges, jg. 74, nr. 143, 14 juni 1910.  
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gaan spelen’, illustreert tot slot volgend bericht over een Ieperse wacht in de burgerwacht 

aldaar. De wacht in kwestie kwam te laat op het appel en droeg niet de correcte uniformjas, de 

kapotjas: 

 

“Le 9 octobre dernier, les gardes du 1r Ban avaient été convoqués à 7 h. du matin pour 

l’inspection de l’armement. Un garde, M. Camille Godderis arriva trop tard et n’était 

pas porteur de la capote. Le lieutenant-commandant le peloton, en fit la remarque et 

invita Godderis à rentrer chez lui pour endosser le vêtement. Le garde, au lieu d’obéir à 

l’ordre de son supérieur, déposa son havre-sac et ses armes et après avoir proféré des 

menaces contre le lieutenant, quitta le local, tout en prévenant son chef qu’il ne serait 

plus revenu. (…)” 

 

Op de tuchtraad maakte Godderis het wederom te bont. Hij werd uiteindelijk 

veroordeeld tot 10 fr. boete en een bijkomende dag gevangenschap wegens het beledigen van 

de reden van de tuchtraad98. 

 

 
 

                                                 
98 id., jg. 74, nr. 253, 21 oktober 1910.  

 
Afb. 4 – “Vers Berlin” of hoe de “Garde Comique” de vooroordelen zelf in de hand werkte. Burgerwacht Brugge aan de 
Kazernevest, 1914. Foto overgenomen uit Beeldbank Brugge (FOB2174). 
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3.3.4 “De kluchtige franskiljonskapiteins”: de taalkwestie binnen de 

burgerwacht 

Zowel het leger als de burgerwacht maakten oorspronkelijk uitsluitend gebruik van het 

Frans. Dit bleef een constante tot 1897 wanneer de tweetaligheid in de burgerwacht werd 

ingevoerd, bijna zestien jaar eerder dan in het leger99. Dit is te verklaren doordat de Vlaamse 

beweging vooral leefde bij de kleine burgerij. Deze klasse maakte net de kern van de 

burgerwacht uit, in tegenstelling tot het leger, dat amper politiek bewuste dienstplichtigen 

kende 100 . Het ging zelfs om regionale eentaligheid, want in de Vlaamse gemeenten werd 

onderricht en bevolen in het Nederlands, zonder rekening te houden met de voertaal van de 

betrokkenen. Deze tweetaligheid kwam er niet zonder slag of stoot en het feit dat Vlaamse 

wachten in het Frans bevolen werden en gestraft werden wanneer ze daar tegen protesteerden, 

was vaak onderwerp van discussie in de Vlaamse pers. Ter illustratie geven we hier de kritiek 

van een Vlaamsgezind weekblad uit Ieper naar aanleiding van een Antwerpse wacht die beboet 

werd voor het spreken van Nederlands.  

 

“In een Antwerpsch blad schreef een garde civiek:  

‘Verleden Zondag zijn wij naar de schietbaan geweest om er een drietal kardoezen in 

de lucht te zenden Bij de naamafroeping zijn er wachten die in het Vlaamsch «hier» of 

«aanwezig» antwoordden. Verleden Zondag deelde onze kapitein ons mede dat het niet 

meer mocht gebeuren. Indien er wachts zijner compagnie nog durfden in het 

Vlaamsch antwoorden, zegde hij , zou hij van zijn recht als kapitein gebruik maken om 

hem te doen straffen?’ 

Wij herinneren dat de gentsche burgerwacht wacht Matton voor een tiental jaren 

terecht stond vóór den tuchtraad om Tegenwoordig in de plaats van Présent te hebben 

geantwoord en dat hij na twee opvolgende gedingen, vrijgesproken werd op de 

pleitrede van den hr. advocaat De Vigne.  

Die fameuze Antwerpsche kapitein diende zulks te weten alvorens zulke domheden uit 

te kramen tegen de officieële taal der Antwerpsche bevolking. 

N. B. – Thans wordt gemeld uit Antwerpen dat een burgerwacht tot 30 fr boet werd 

veroordeeld om in het Vlaamsch « tegenwoordig » te hebben geantwoord!! in plaats 

van Présent zoodus dat de Antwerpsche tucht- of liever kluchtraad der Garde-Civiek 

iemand veroordeelt omdat bij zijne officieële moedertaal gebruikt.  

Te Gent worden de Vlaamschsprekende burgerwachten met klank vrijgesproken... 

Maar te Antwerpen worden er Garde-Civieken aangetroffen die men voor hefzelfde 

feit doet veroordeelen ! Wat denkt generaal Willaert hier van in eene Vlaamsen stad 

zooals Antwerpen. 

                                                 
99 R. COENEN, op. cit., p. 14.  
100 ibid., p. 71.  
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Wij raden al de Antwerpsche Garde-Civieken aan niets anders meer te 

Antwoorden dan tegenwoordig. 

Dan kunnen al de kluchtige franskiljons-kapiteins eenige duizende burgerwachten 

vervolgen !  

In Antwerpen Vlaamsch! Ziedaar de ware wet101!” 

 

De wacht waarover het hier gaat is Emmanuel De Bom. Het zou toen nog twee jaar 

duren vooraleer de wet Heuvelmans op het Vlaams in de burgerwacht, amendement bij de wet 

van 9 september 1897, er zou komen102. Het pleidooi dat de vriend van De Bom, advocaat 

Louis Franck, hield tijdens de verdediging van deze eerste, betekende in elk geval al een stap in 

de richting van de vernederlandsing van de burgerwacht103. De wet Heuvelmans bepaalde 

uiteindelijk dat alle activiteiten, zowel de oefeningen als de parades en de verkiezingen, in het 

Vlaamse landsgedeelte in het Nederlands dienden te gebeuren. Sindsdien is de bewaard 

gebleven administratie (bijvoorbeeld de dagorders) tweetalig. Er waren echter lange tijd nog 

heel wat inbreuken tegen deze wet en tot begin twintigste eeuw moest geregeld aan artikel 137 

van de wet op de burgerwacht herinnerd worden:  

 

“‘In de Vlaamsche gemeenten des lands, zijn het beheer der burgerwacht, de 

briefwisseling, de berichten en mededeelingen van de overheden der burgerwacht 

uitgaande, onderworpen aan de voorschriften der wet van 22 Mei 1878, en de 

schutters worden onderricht in het Nederlandsch, en in die taal aangevoerd104.” 

 

Heuvelmans voelde op 20 april 1900 tijdens de zitting van de Kamer van 

Volksvertegenwoordigers de Minister van Binnenlandse Zaken De Trooz aan de tand 

betreffende deze overtredingen: 

 

“Ik ken verscheidene Vlaamsche gemeenten - en de achtbare Minister kent die ook - 

waar de burgerwacht niet in het Nederlandsch wordt aangevoerd, maar wel in de 

Fransche taal... De wet is de uitdrukking van den volkswil en moet toegepast worden. 

Zij moet vooral geëerbiedigd worden door degenen die gelast zijn haar uit te voeren... 

Hoe dikwijls - laat mij toe, heer Minister u deze vraag te stellen, - zijn deze 

onderzoeksraden reeds bijeen geroepen geweest, om de overtredingen der wet te 

vonnissen, moedwillig gepleegd door officieren der burgerwacht, die blijven voortgaan 

hunne bevelen in het Fransch te geven in de gemeenten waar het gebruik van het 

                                                 
101 Het Weekblad van Yperen en het arrondissement, 15 juni 1895, p. 3. 
102 R. COENEN, op. cit., p. 71.  
103 B. VAN RAEMDONCK, Ossenhaas en nieuwe erwten. Emmanuel de Bom en Karel van de Woestijne, 
Centrum voor Teksteditie en Bronnenstudie (Kantl), Gent,  
geraadpleegd via http://www.kantl.be/ctb/pub/2003/ossehaas.htm. 
104 Dietsche Warande en Belfort, jg. 1, deel 1, 1900, p. 637.  
Geraadpleegd via http://www.dbnl.org/tekst/_die004190001_01/_die004190001_01_0065.htm.  
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Nederlandsch verplichtend is?... Ik hoop van den achtbaren heer Minister een 

voldoend antwoord op deze vraag te bekomen105.” 

 

Uiteindelijk werden in de gewone korpsen hoe langer hoe meer de bevelen in het 

Nederlands geschreven en was de administratie doorgaans tweetalig. De speciale korpsen zoals 

de jagers-verkenners bleven echter doorgaans Franstalig 106 . Nochtans vond de wet op 

tweetalig onderricht en instructie bij de burgerwacht vier jaar na datum ook ingang bij de 

compagnie jagers-verkenners te Brugge. Vanaf 9 november 1901 verschenen de dagorders er 

namelijk zowel in het Frans als het Nederlands107 . Ook de programma’s, reglementen en 

andere aankondigingen verschenen vanaf die periode in de twee talen. De ongehoorzaamheid 

was dus zeker niet algemeen en na deze “période de transition108” werd de tweetaligheid in de 

meeste legioenen ingevoerd.  

 

 

 

 

                                                 
105 ibid., p. 637.  
106 R. COENEN, op. cit., pp. 76 – 77.  
107 Garde civique de Bruges. Ordres du jour. Burgerwacht van Brugge. Dagordes, 1898, nr. 1 – 1906, nr. 236, s.l., 
z.uitg., 1898 – 1906, s.p. 
108 Woorden van Minister van Binnenlandse Zaken De Trooz; zie: Dietsche Warande en Belfort, jg. 1, deel 1, 
1900, p. 637. Geraadpleegd via http://www.dbnl.org/tekst/_die004190001_01/_die004190001_01_0065.htm. 

 
Afb. 5 – De Brugse burgerwacht tijdens een défilé op de Grote Markt (ca. 1900). Bemerk de gevels van de restaurants en 
café’s, met uiterst rechts “La Civière d’Or” waar leden van de compagnie jagers-verkenners vaak over de vloer kwamen. 
Detail van een foto overgenomen uit Beeldbank Brugge (G/C776/26). 
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4  HARMONIE -  EN  FANFAREKORPSEN  

4.1  Inle iding 

Dit hoofdstuk tracht vooreerst de 

belangrijkste begrippen aangaande 

blaasmuziek te definiëren. Daarna komt een 

korte voorhistorie, om vervolgens over te 

gaan tot de bespreking van de eerste 

amateurkorpsen in België. Daarbij focussen 

we vanzelfsprekend op West-Vlaanderen, 

maar proberen het ruimere overzicht niet te 

verliezen. Tot slot pogen we de evolutie van 

de hafa-korpsen tot heden te schetsen. In 

dat alles incorporeren we telkens de 

ontwikkelingen op muziek-technologisch 

vlak (instrumentenbouw) en het sociale 

aspect, die onlosmakelijk met de 

geschiedenis van de harmonies en fanfares 

verweven zijn. 

 

4.2  Begripsbepa l ing 

Willemze definieert het 

fanfareorkest als een orkest bestaande uit 

bespelers van koperen blaasinstrumenten, 

saxofoons, en slaginstrumenten 109 . Een 

harmonieorkest daarentegen is een orkest 

bestaande uit bespelers van koperen 

blaasinstrumenten, houten blaasinstru-

menten, slagwerk en (soms) contrabassen110. 

De derde groep uit het letterwoord hafabra, 

brassband, laten we in het kader van deze 

scriptie buiten beschouwing111. Bij wijze van 

illustratie geven we in tabel 1 de 

                                                 
109 T. WILLEMZE, Spectrum Muzieklexicon, Utrecht, Spectrum, 1975, p. 300. 
110 ibid., p. 383. 
111  Brassbands waren in onze contreien pas in trek na WOII en zelfs vandaag zijn er slechts een drietal 
brassbands in West-Vlaanderen: o.a. Kortrijk Brassband, Leieland Brassband en Brassband Noordzee Westhoek. 

Instrumenten Harmonie Fanfare 
- piccolo 1  
- grote fluit 2  
- hobo 2  
- solo-klarinet 4  
- 1ste klarinet 4  
- 2de klarinet 4  
- 3de klarinet 4  
- (altklarinet) 1  
- basklarinet 1  
- sopraansaxofoon  2 
- altsaxofoon 2 2 
- tenorsaxofoon 2 2 
- baritonsaxofoon 1 1 
- Es bugel  1 
- solo-bugel  3 
- 1ste bugel  3 
- 2de bugel  3 
- 3de bugel  3 
- 1ste kornet 2 2 
- 2de kornet 2 2 
- 1ste trompet 2 2 
- 2de trompet 2 2 
- 1ste alt 1 1 
- 2de alt 1 1 
- 1ste hoorn 1 1 
- 2de hoorn 1 1 
- 1ste bariton 2 2 
- 2de bariton 2 2 
- 1ste trombone Bes of C 1 1 
- 2de trombone Bes of C 1 1 
- 3de trombone Bes of C 1 1 
- 1ste tuba (euphonium  
bas Bes) 

2 2 

- Es bas 2 2 
- Bes bas 2 2 
- contrabas (facultatief) 1 1 
- slagwerk 2 2 
- pauken 1 1 

Tabel 1 – Standaardbezetting van harmonies en fanfares in de 
Benelux, zoals gebruikelijk in uitgaven van bladmuziek, uit: 150 
ans de fanfares et harmonies en Belgique, Bruxelles, Crédit 
Communal, 1980, p. 54. 



 

 

56 

hedendaagse voorbeeldbezetting van de verschillende instrumenten(groepen) weer. Hierbij 

dient nog opgemerkt te worden dat het gaat om een ideaalbeeld, gebaseerd op de orkestratie in 

uitgaven van bladmuziek, dat in realiteit vaak varieert (naargelang de plaatselijke 

beschikbaarheid van muzikanten en instrumenten). 

 

Om kort te gaan kunnen we stellen dat het harmonieorkest en de fanfare uit hetzelfde 

instrumentarium putten, met dat verschil dat de fanfare zich beperkt tot koperinstrumenten 

(meestal aangevuld met de familie van de saxofoons). De houtblazers zijn bij de harmonie 

talrijk aanwezig, vooral dan de klarinet, die in deze context de melodische rol van de violen in 

een symfonieorkest vervult. De taak van de klarinetten wordt bij de fanfare verzorgd door de 

bugels. Een problematiek, die vooral de laatste jaren de kop opsteekt, is die van de 

mengvormen. Door tekort aan muzikanten gaan fanfares bijvoorbeeld klarinettisten in hun 

rangen opnemen. Of omgekeerd: harmonieorkesten hanteren bij gebrek aan melodie-

instrumenten enkele bugels. 

 

4.3  Ontstaan 

4.3.1 De wortels van de hafa-beweging in vogelvlucht 

De gewoonte om een ensemble samen te stellen uit blaasinstrumenten is er niet out of 

the blue gekomen, maar kent een resem historische antecedenten, die we in volgende alinea in 

vogelvlucht beschrijven. In vogelvlucht, want deze historiek is reeds vele malen beschreven en 

is overigens niet de essentie van ons verhaal. 

 

In de veertiende eeuw al deden stadstrompetters dienst in de belangrijke steden. Hun 

dubbel takenpakket bestond uit een wachtfunctie en het geven van signalen enerzijds en het 

opluisteren van processies, waarvan elke grote stad er jaarlijks wel een of meerdere hield, 

anderzijds112. Deze laatste opdracht is in deze context het interessantst en de trompetters 

werden daarvoor bijgestaan door schalmeispelers. Later ging men, in consorten, ook spelen op 

burgerlijke feesten, vaak vergezeld van een koor113. Hoewel er geen causaal verband is tussen 

deze vroege professionele musici en de amateurmusici van de negentiende eeuw, vermelden 

we hier toch deze ‘Stadtpfeifer’114.  

 

In de Late Renaissance kwam voor het eerst het verband met de militaire muziek naar 

voren. Vooral de invloed op gebied van het instrumentarium valt op: trommen en 

                                                 
112 J. VAN OSSENBRUGGEN, Van pijperfluit tot symfonisch blaasorkest, Wormerveer, Molenaar Edition, 
1997, p. 10. 
113 ibid., p. 11. 
114 T. HERBERT, “Brass bands and other vernacular brass traditions”, in: T. HERBERT en J. WALLACE (red.), 
The Cambridge Companion to Brass Instruments, Cambridge, Cambridge University Press, 2002, p. 177. 
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pijperfluiten115 van de infanterie en de trompetten en pauken van de cavalerie vonden ook hun 

ingang in niet-militaire ensembles. De combinatie van stadstrompetters (vaak het privilege van 

adellijke muzikanten) met andere muzikanten betekende op het einde van de 14de eeuw het 

ontstaan van de eerste blazersensembles116. 

 

De verdere evolutie kunnen we beknopt weergeven: in de barok 117  werd de 

instrumentale muziek gestimuleerd vanuit de verschillende Europese hoven, die componisten 

aan zich bonden (vb. Lully bij Lodewijk XIV). De vraag naar militaire en gebruiksmuziek, die 

bovendien vaak in openlucht uitgevoerd werd, was groot en het blazersensemble leende zich 

daar het beste toe. Ook componisten als Bach en Händel besteedden aandacht aan deze 

populaire bezetting.  

In de klassieke periode 118  werd deze lijn verdergezet met componisten als Mozart 

(partita’s en divertimento’s) en Haydn (in dienst van graaf Paul Esterhàzy die als hoforkest 

ook een blazersensemble had). In deze tijd komen de slaginstrumenten erbij. Ze werden 

ontleend aan de blaaskapellen van de Turkse legers, die in 1683 nog aan de poorten van 

Wenen stonden, en bij hun terugtocht een verzameling muziekinstrumenten achterliet119. Deze, 

vnl. percussie-instrumenten zoals de grote trom, bekkens, tamboerijnen, cymbalen, triangels, 

schellenbomen..., raakten pas echt ingeburgerd in 1725 toen de keurvorst August II van 

Saksen een compleet Janitsarenkorps, want zo heetten de Turkse militaire kapellen, van de 

sultan van Turkije cadeau kreeg120. Sindsdien zijn ze onlosmakelijk verbonden met de hafa-

korpsen.  

 

4.3.2 Het ontstaan van harmonies en fanfares in België121  

“(…) Comment notre pensée ne se tournerait-elle pas dès le premier 
instant, pour un hommage ému, vers la noble et glorieuse Belgique? La 
sève musicale a été, en tous temps, trop féconde chez elle pour avoir tardé à 
se manifester sur le terrain de la musique militaire, dès la proclamation de 
son indépendance122.”  

 

Het voorgaande deel behandelt voornamelijk professionele orkesten, in dienst van een 

stad of vorst, maar waar komen deze amateurorkesten vandaan? Het gaat hier om een van de 

meest merkwaardige sociologische verschuivingen in de muziekgeschiedenis. Zowat iedereen 

                                                 
115  Een houten dwarsfluit zonder kleppen die, in tegenstelling tot de toenmalige trompetten die enkel 
natuurtonen konden spelen, melodieën kon spelen. 
116 J. VAN OSSENBRUGGEN, op. cit., p. 12. 
117 ibid., p. 15. 
118 ibid., pp. 19 – 20. 
119 F. PIETERS, Van trompetsignaal tot muziekkapel. Anderhalve eeuw militaire muziek in België, Kortrijk, vzw 
Muziekcentrum, 1981, p. 13. 
120 J. VAN OSSENBRUGGEN, op. cit., p. 22. 
121 Of beter gezegd: het toenmalige grondgebied van wat later het Koninkrijk België zou worden. 
122 M. BRUNET, La musique militaire. Etude critique, Paris, Laurens, s.d., p. 116.  
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die eind achttiende, begin negentiende eeuw een muziekinstrument, alsook de vaardigheden 

om het te bespelen, bezat én er niet zijn beroep van maakte, behoorde tot de aristocratie of de 

rijke burgerij. Op slechts één generatie tijd veranderde dit beeld en waren deze vaardigheden 

en mogelijkheden verspreid onder de arbeidersklasse van Europa en Amerika. In deze transitie 

speelde de kunstmuziek een rol van sociale emancipatie. In de achttiende eeuw wist met 

moeite iemand wat een trombone was, terwijl er in de negentiende eeuw fabrieksarbeiders 

waren die een koperblaasinstrument bespeelden en in meesterschap niet moesten onderdoen 

voor de vaardigheid van professionele muzikanten123. Deze democratisering van het muziek-

leven speelde zich af tussen 1850 en 1880. Aanvankelijk bleef de muzikale uitdaging beperkt 

tot participatie in koorverenigingen. Muziekmaatschappijen konden toen al in sommige 

gevallen rekenen op subsidies, waardoor verenigingen die vooral rekruteerden uit de lagere 

echelons toch bestaanszekerheid hadden. Hoewel het aandeel van de burgerij vanzelfsprekend 

belangrijk bleef in de amateuristische verenigingen voor blaasmuziek, waren de lagere klassen 

reeds goed vertegenwoordigd. Door de opkomst van socialistische muziekverenigingen, zou 

het aantal arbeiders-muzikanten nog groeien124. 

 

Bij het bespreken van de vroegste orkesten en hun aantallen stelt zich al meteen het 

probleem van de vaagheid en gebrek aan exacte bronnen voor deze vroegste periode. 

De vroegste wortels liggen echter nog verder. Heel wat dertiende- en veertiende-

eeuwse gilden en broederschappen hadden reeds een muzikale afdeling in hun rangen125. Dat 

bewijst ook volgend fragment uit ‘Geschiedenis der gilde (…) van Ardoye’. Dit gedateerde 

boek beschrijft in romantische volzinnen de structuur van de gilde van de ambachten van 

Ardooie alsmede van al haar afdelingen, waarvan de derde afdeling ‘het muziek’ is.  

 

“Deze vereniging is eigenlijk geen volkswerk. Zij dient slechts om stoeten en 

begravingen, algemeene vergaderingen, uittochten, processiën, allerhande feesten op te 

luisteren. De afdeeling bestaat uit vijf trommelaars en vijf klaroenblazers. Buiten hare 

vijf klaroenen bezit zij nog vier bazuinen of Thebaansche trompetten126.”  

 

Hun taak bestond er enerzijds in overleden leden te begeleiden naar hun laatste 

rustplaats en anderzijds feesten allerhande, zowel in eigen gemeente als elders, op te luisteren. 

Of zoals Bourgeois en De Clercq in pompeuze bewoordingen verhalen:  

 

                                                 
123 T. HERBERT, op. cit., p. 177.  
124 G. VERMOTE en C. BAETEN, Harmonies, fanfares en brassbands in de provincie Antwerpen, Gent, 
Snoeck - Ducaju & Zoon, 1992, p. 37. 
125 F.J. DE HEN, Het muziekleven in België, Brussel, Ministerie van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel 
en Ontwikkelingssamenwerking, 1979, p. 111. 
126 H. BOURGEOIS en G. DE CLERCQ, Geschiedenis der gilde van ambachten en neringen van Ardoye en 
harer tien afdelingen: leenkas, hulpkas, muziek, weversvak, volksretraiten, akademie, kunstkring, processiegilde, 
bakkersvereeniging, lijfrentkas, Pitthem, Veys-David, 1900, p. 68. 
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“Bijzonder merkweerdig zijn ook de talrijke arias die ons muziek speelt ter gelegenheid 

van optochten. Wanneer men die verrukkende tonen hoort, helmende stout en zwierig, 

blij en snel hoog in de lucht, heinde en verre, overheerschende alle andere gerucht, dan 

straalt het oog van voldoening, dan gelijkt ons vooruitstappen een waren zegetocht, 

dan zegt men in naburige steden waar wij de eer hadden inhuldigingen op te 

luisteren: ’t Is Ardoye dat het vuur in het spel steekt, dat geestdrift en vervoering 

verspreidt, dat de koelsten en ongevoeligsten meesleept127.”  

 

Het muziekkorps is hier dus vooral ook een uithangbord naar de omgeving toe, ter 

vermeerdering van het prestige van de desbetreffende gilde. Ook andere gilden, zoals de 

boogschutters, hadden vaak een muziekkorps in hun gelederen. Met de Franse Revolutie 

werden, samen met het verdwijnen van het Ancien Régime, deze traditionele structuren 

ontbonden. Veel muzikanten van voornoemde korpsen vonden hun heil in de amateuristische 

verenigingen voor blaasmuziek. 

 

Eveneens geworteld in de middeleeuwse en vroegmoderne traditie is het verschijnsel 

van rederijkerskamers. Ook zij hadden vaak muziekafdelingen128. Wanneer de rederijkerskamer 

zelf opgeheven werd, kon het zijn dat de muziekafdeling een eigen leven ging leiden. Een 

voorbeeld hiervan is de West-Vlaamse ‘Koninklijke Fanfare Sinte-Cecilia’ uit Leffinge die, 

opgericht in 1837, een verderzetting is van de koninklijke rederijkerskamer ‘Altoos Doende’ 

die reeds bestond sinds 1442129. 

 

Ten derde is de rol van de militaire muziek, die al in de vorige paragraaf aangehaald 

werd, van belang geweest bij het ontstaan van burgerorkesten. Ten bewijze daarvan halen we 

de woorden aan van Clovis Lecail, inspecteur van de Belgische militaire muziek (8 mei 1919), 

zoals die geciteerd wordt in het motto van ‘Van trompetsignaal tot muziekkapel’:  

 

“Bovendien is het bestaan van onze burgermuziekkorpsen nauw verbonden met dat 

van de militaire kapellen, vermits laatstgenoemde eerstgenoemde helpen vormen. De 

muzikanten, die lid zijn geweest van een regimentskapel, zijn steeds welkom in de 

burgermuziekkorpsen; zij laten deze immers in hun nuttige ervaring delen130.”  

 

Sinds 1795 waren er ook dergelijke muziekkapellen aanwezig op West-Vlaams 

grondgebied 131 . Professionele muzikanten uit de militaire kapellen hielpen dus de 

amateurorkesten vormen en opleiden (vaak als dirigent). Slechts één voorbeeld is dat van 

                                                 
127 ibid., p. 69. 
128 150 ans de fanfares et harmonies en Belgique. Bruxelles, Crédit Communal, 1980, p. 19. 
129 ibid., p. 20. 
130 F. PIETERS, op. cit., s.p. 
131 F. PIETERS, “Hafabra in West-Vlaanderen”, in: Lexicon van de muziek in West-Vlaanderen deel 1, Brugge, 
Vereniging West-Vlaamse Schrijvers, 2002, p. 43. 
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piccolovirtuoos Edmond Waucampt die in 1878 adjudant-kapelmeester werd bij het 2de 

Linieregiment, in garnizoen te Brugge. Deze beroepsmusicus die zijn brood verdiende in de 

militaire muziek stichtte in Brugge de ‘Cercle musical symphonique’ die hij tevens dirigeerde. 

Daarnaast was hij ook dirigent van de ‘Société Royale d’Harmonie Ste.-Cécile’ van Veurne132. 

Omgekeerd is het ook zo dat goede amateurmusici terecht kwamen in het militaire 

blaaskapelmilieu en er een opleiding kregen133 . Toch mogen we volgens Haeghebaert dit 

tweerichtingsverkeer niet overroepen134. Valt hierbij ten slotte nog op te merken dat de Franse 

Revolutie niet alleen de Ancien-Régimestructuren naar beneden haalde, maar ook nieuwe 

impulsen gaf aan het muzikale leven in onze contreien. Napoleon besteedde niet alleen veel 

aandacht aan militaire muziek (elk garnizoen moest over een muziekkapel beschikken, 

degelijke opleiding van kapelmeesters...)135, de vele republikeinse feesten gaven ook aanleiding 

tot musiceren. Rond een bepaald ideaal, een waarde, gebeurtenis... hield men een viering en 

verspreidde men in het hele rijk en in alle lagen van de bevolking die desbetreffende waarde136. 

Vermote noemt in die context stoeten en muziekoptochten een propagandamiddel om de 

ideeën van de Franse Revolutie en later die van Napoleon te verspreiden137. Meer over de 

militaire blaaskapellen in de eerste paragraaf van het hoofdstuk over de muziekkorpsen van de 

burgerwacht.  

 

Verder kunnen de zestiende-eeuwse ‘collegia musica’ of ‘philomusicorum sodalitas’ 

gezien worden als voorloper van hedendaagse fanfares en harmonies138. Deze verenigingen 

van muziekamateurs waren aanvankelijk koren (orpheons) bestaande uit hogere burgerij, maar 

brachten later ook instrumentale ensembles voort. 

 

Tot slot valt op dat deze amateursblaasorkesten vaak ontstonden in de schoot van 

andere verenigingen. Er waren zangverenigingen die een instrumentale afdeling creeërden, 

waarbij het vaak gebeurde dat het instrumentale ensemble op den duur de bovenhand nam op 

haar moedervereniging of allengs een zelfstandige vereniging werd. Daarnaast waren er, maar 

in mindere mate, wielrijdersverenigingen, de zgn. ‘veloclubs’ met een muziekafdeling (die soms 

per fiets concerteerde!) en, zelfs in West-Vlaanderen, enkele gymclubs die beroep deden op 

muzikanten voor de live begeleiding van hun oefeningen139. 

 

Wat was hun functie in de toenmalige lokale samenleving? Deze orkesten luisterden 

eerst en vooral plaatselijke feestelijkheden en plechtigheden op, wat nog steeds hun taak 

                                                 
132 A. DEFOORT (red.), Lexicon van de muziek in West-Vlaanderen. Deel 3, Brugge, Vereniging van West-
Vlaamse Schrijvers, 2003, p. 137. 
133 150 ans de fanfares et harmonies…, p. 13. 
134 L. HAEGHEBAERT, op. cit., p. 296. 
135 F. PIETERS, Van trompetsignaal..., pp. 25 – 27. 
136 L. HAEGHEBAERT, op. cit., p. 297. 
137 G. VERMOTE en C. BAETEN, op. cit., p. 22. 
138 F.J. DE HEN, op. cit., p. 111. 
139 L. HAEGHEBAERT, op. cit., pp. 324 - 325. 
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jegens de lokale gemeenschap is. Daartoe waren stapmarsen de geschikte muziek. Een ander 

deel van het repertoire bestond uit transcripties van bekende klassieke werken uit de traditie 

van de Europese kunstmuziek. De amateurmusici brachten met andere woorden de ‘grote 

muziek’ tot bij de ‘kleine man’. De amateuristische muziekverenigingen vulden zo een leemte 

in op socio-cultureel gebied en waren voor het volk de enige manier om de populaire deuntjes 

(bekende opera-aria’s bv.) te leren kennen140. Vooral de Italiaanse opera’s waren populair, 

evenals de dansmuziek van de middenklasse, zoals polka’s. Deze polka’s werden ook bewerkt 

tot solo’s voor cornet of trompet of een andere solist141. In dit stadium was er nog zeer weinig 

originele muziek voor amateurensembles. De blaasinstrumenten zijn geschikt voor 

opvoeringen in openlucht en bij gebrek aan concertzalen voor dit soort muziek, was men ook 

genoodzaakt om buiten zijn muziek ten gehore te brengen. De kiosk bood de ideale oplossing.  

Behalve voornoemde arrangementen van bekende werken, werd tegen de twintigste 

eeuw ook aandacht besteed aan originele werken voor blaasorkest. Deze werden aanvankelijk 

niet altijd gesmaakt: 

 

“Dat repertoire bestaat uit bekende, klassieke nummers, die voor Harmonie of Fanfare 

zijn gearrangeerd, of uit oorspronkelijke (?) stukken. De laatste nu – het zij ronduit 

gezegd – zijn gewoonlijk niet aan te hooren. Waarom ze dan toch worden gespeeld, is 

mij altijd een ondoorgrondelijk raadsel geweest en zal dit wel voor mij blijven. 

Hier is slechts één middel dat verbetering brengen kan: componisten van smaak, 

begaving en kennis moeten werken schrijven voor harmonie en fanfare, geheel 

berekend op de hoedanigheden van de kleine gezelschappen en hun leden. (…) 

Worden deze zaken alle in acht genomen, dan kan in de toekomst voor de liefhebberij-

gezelschappen een goede tijd aanbreken, want, ik wil het nog eens met nadruk 

uitspreken: zij kunnen, mits goed geleid en steunend op de hulpvaardige belangstelling 

der leden, werkelijk een nuttige factor in de muziek-beoefening worden142.” 

 

4.4  Evoluti e 

Vooraleer we een kwantitatieve evolutie van de korpsen kunnen schetsen, dienen we 

eerst op te merken dat deze niet mogelijk was geweest zonder de noodzakelijke verbeteringen 

aan het instrumentarium. De evolutie in de instrumenten(bouw) is een ander belangrijk aspect, 

dat we hier slechts behandelen in functie van ons verhaal. Een van de belangrijkste stappen 

voorwaarts was de uitvinding van het ventiel 143  rond 1815. Drie ventielen maakten de 

koperblaasinstrumenten makkelijker bespeelbaar. De instrumenten zelf werden aangeblazen 
                                                 
140 150 ans de fanfares et harmonies…, p. 19. 
141 T. HERBERT, op. cit., pp. 183 – 184.  
142 W. HUTSCHENRUYTER, Een en ander uit de geschiedenis der militaire muziek, Hilversum, J.J. Lispet, s.d., 
p. 109. 
143 Ventiel werden ontwikkeld door de pioniers Stoelzel en Blühmel, maar er bestonden en bestaan nog steeds 
verschillende types naast elkaar. Zie M. BRUNET, op. cit., p. 93.  
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door de lippen. In de meeste gevallen kon en kan er relatief snel een bevredigend resultaat 

bekomen worden op deze koperblaasinstrumenten. Ze vereisen in de beginfase geen 

gelijkaardige fijne motoriek zoals bij strijkinstrumenten en bijvoorbeeld de piano wel het geval 

is. Voor de houtblaasinstrumenten – dat zijn dwarsfluit, klarinet, hobo, fagot en de 

saxofoonfamilie – was al een grotere vingervlugheid vereist144. Tegelijkertijd met de technische 

innovaties maakten de industriële ontwikkelingen het mogelijk dat deze instrumenten 

goedkoper en in grote aantallen konden gefabriceerd worden. De toenemende vrije tijd 

waarover de lagere echelons ondertussen konden beschikken, kon door de top van de 

maatschappij het beste ingevuld worden door het musiceren. Deze verheffende 

vrijetijdsbesteding weerhield de arbeidersklasse van andere, voor de hogere echelons van de 

bevolking schadelijke, activiteiten. De vernoemde nieuwe productiemethodes reduceerden de 

kostprijs van dergelijk blaasinstrument en door de opkomst van de huurkoop konden ook de 

minder kapitaalkrachtige arbeiders tot een muziekvereniging toetreden. Niet alleen vormden 

de concerten van deze verenigingen een aangename verstrooiing in het plaatselijke culturele 

leven, ook festivals waar de muziekkorpsen het tegen elkaar opnamen, werkten de groei en het 

niveau van de orkesten in de hand145. Zelfs voor de jonge korpsen die op een lager niveau 

musiceerden, konden de meest eenvoudige stukjes (koralen, lichte marsen, 

liederenpotpourri’s…) al muzikale voldoening schenken.  De beginnende leden-muzikanten 

leerden harmonieën horen en hoofd- en ondergeschikte partijen van elkaar onderscheiden. De 

vormende betekenis van deze muzikale activiteit was: 

 

“(…) het leren luisteren naar het geheel en het zich dus schikken in groter verband en 

aanpassen aan het werk van anderen, de noodzaak van het persoonlijk en gezamenlijk 

geduldig oefenen om iets moois te bereiken, het besef, dat voor dit bereiken een 

uiterste accuratesse vereist wordt, wil het geheel als fijn raderwerk in elkaar sluiten, het 

leren inzien dat zelfs de meest ondergeschikte partijen in het totaal van belang zijn146.” 

 

Een tweede belangrijke vernieuwing waren de nieuwe instrumentengroepen van de 

saxhoorns en de saxofoons, door Adolphe Sax ontworpen. Zijn saxofoonfamilie stelde hij 

voor het eerst voor op de expo in Parijs van 1849. Deze technische vernieuwingen zullen 

uiteindelijk de evolutie van het aantal en de aard van de muziekkorpsen deels bepalen. Hafa-

orkesten in hun bezetting zoals we ze vandaag kennen, zijn er dus pas vanaf 1815. Voor Sax 

zelf kwam de grote doorbraak er in 1853 met de organisatie van het muziekkorps van het 

regiment van de Gidsen te Parijs. Reeds in de jaren 1835 was er sprake van een mogelijke 

reorganisatie van de Franse militaire muziekkorpsen. Sax greep zijn kans, verliet Dinant en het 

atelier van zijn vader Charles-Joseph, en installeerde zich in Parijs. In juli 1843 opende hij er 

                                                 
144  P. VAN MEVER, “Harmonie- en fanfaremuziek”, in: Koninklijke Belgische Commissie voor 
Volksopvoeding. Vlaamse Afdeling. Jaarboek, XVI, 1967, 3, p. 176.  
145 T. HERBERT, op. cit., pp. 178 – 181. 
146 P. VAN MEVER, art. cit., p. 177.  
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met beperkte financiële middelen een muziekinstrumentenfabriek. Sax was een van de eerste 

vervaardigers van muziekinstrumenten die rekening hield met akoestiek. Hij ging er vanuit dat 

het timbre van de instrumenten niet alleen door de aard van het gebruikte materiaal bepaald 

wordt, maar ook door de verhoudingen van de luchtkolom. Aangezien tot dusver niemand 

deze overweging gemaakt had, was het resultaat in die tijd een groep koperblaasinstrumenten 

met compleet gebrek aan homogeniteit. Deze instrumenten namen elke mogelijke vorm aan, 

waren nu eens voorzien van ventielen, dan weer van kleppen, hadden vaak een onvolledig 

toonbereik… Sax wou met deze onvolkomenheden komaf maken en creëerde daartoe zijn 

familie van de saxotromba’s en de saxhoorns, die samen de ganse muzikale ladder 

overspanden. De eenheid van vorm zorgde daarenboven voor de homogeniteit die tot dan toe 

altijd ontbrak. Om de blaasinstrumenten op het gebied van timbre en juistheid te 

perfectioneren, ontwikkelde hij daarna nog de families van de saxtuba’s en de saxofoons. Deze 

laatste bezorgde hem tot op vandaag grote bekendheid. Bij de ontwikkeling hield hij rekening 

met de aanwijzingen van muzikanten. Om de mogelijkheden van de instrumenten te 

presenteren, gaf Sax concerten in zijn atelier waar grote namen uit de muziekgeschiedenis, 

zoals Meyerbeer, Berlioz, Verdi…, op afkwamen147.  

 

Het was echter zoals gezegd de uitrusting van het muziekkorps van het regiment van 

de Gidsen in Parijs dat de doorbraak vormde. Napoleon III wou van dit korps een 

voorbeeldmuziekkorps maken. Sax voorzag de muzikanten dan ook uitsluitend van saxofoons, 

saxhoorns en bestaande instrumenten die aan het sax-systeem aangepast waren. Het succes 

van dit korps verdubbelde de activiteit van deze Belgische bouwer, temeer daar in 1860 een 

decreet uitgevaardigd werd dat een vaste bezetting oplegde aan de Franse muziekkorpsen van 

de infanterie en cavalerie. Zoals op afbeeldingen 6 en 7 weergegeven wordt, waren de 

infanteriekorpsen harmonieorkesten en kende de cavalerie een fanfare. In beide gevallen 

werden hoofdzakelijk instrumenten door Sax ontworpen of aangepast, aangewend: een 

saxofoonfamilie en leden van de saxotromba’s en saxhoorns bij de infanterie en een volledige 

saxhoornfamilie aangevuld met o.a. saxotromba’s bij de cavalerie.  

 

Er kwam echter ook kritiek op de Belgische instrumentenbouwer. Na het beslechten 

van een juridische strijd en een polemiek die de muziekpers verdeelde, vonden zijn 

instrumenten tegen 1878 toch ingang in het publieke domein: 

 

“La lutte soutenue par Sax est terminée; ses instruments sont entrés dans le domaine 

public et il devient facile de se tenir également éloigné et de l’animosité née de la lutte 

de puissants intérêts en jeu, et de la partialité des amis de Sax, qui n’ont pas toujours 

                                                 
147 M. HAINE en N. MEEÙS (red.), Dictionnaire des facteurs d’instruments de musique en Wallonie et à 
Bruxelles du 9e siècle à nos jours,  Liège, Pierre Mardaga éditeur, 1986, pp. 362 – 364. Zie ook M. HAINE en I. 
DE KEYSER, Instruments Sax, Brussel, Muziekinstrumentenmuseum 2, Spinart Mardaga, 2000, 24 p.  
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été assez adroits pour dissimuler derrière leurs éloges la réclame, plus nuisible au 

facteur belge que les attaques de ses ennemis les plus acharnés148.” 

 

Deze nieuwe instrumentfamilies maakten vroegere experimenten en oudere 

instrumenten die reeds een vaste plek in het orkest veroverd hadden overbodig. Een daarvan 

was de ophicleïde die zelf al het serpent opgevolgd had. Dit kleppeninstrument was de bas van 

een ganse familie dergelijke instrumenten, ontworpen door Jean Asté. Deze basophicleïde was 

de enige die lange tijd gebruikt werd en dan nog vooral in militaire orkesten en in 

burgerorkesten149.  

 

Een laatste technisch-muzikale verbetering was de invoering van de nieuwe diapason 

(stemming) ingevoerd 70 jaar later. Ook voor het blaasorkest betekende dit een stap 

voorwaarts (cf. infra). 

 

Behalve deze technische voorwaarden, moet het sociale en politieke klimaat natuurlijk 

ook gunstig zijn vooraleer de verenigingen voor amateuristische blaasmuziek kunnen bloeien. 

Deze worden samen met de kwantitatieve weergave van de evolutie behandeld in volgende 

alinea’s.  

                                                 
148 M. BRUNET, op. cit., pp. 101 – 102.  
149 ibid., pp. 92 – 93 en F. PIETERS, op. cit., pp. 312 – 313. 
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Afb. 6 – De opgelegde instrumenten voor de blaaskapellen van de infanterie in Frankrijk (1860). Op het slagwerk en de fluiten en klarinetten na 
gaat het om creaties van Adolphe Sax. Afbeelding overgenomen uit Note ministérielle qui détermine les modèles et les dimensions des instruments 
adoptée pour les musiques militaires ainsi que les prix et la durée de ces instruments. Paris, Cosse, 1861, 2 p.  
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Afb. 7 – De opgelegde instrumentatie aan de cavalerie in Frankrijk sinds 1860: zeven saxhoorns, een saxotromba (bariton), een cornet, trompet 
en trombone. Deze laatste drie instrumenten kennen we vooral in horizontale vorm, maar Sax paste ze aan naar analogie van zijn familie van de 
saxhoorns om op deze manier een homogene instrumentengroep te bekomen, zowel qua timbre en stemming, als qua vorm. Afbeelding overgenomen 
uit Note ministérielle qui détermine les modèles et les dimensions des instruments adoptée pour les musiques militaires ainsi que les prix et la durée 
de ces instruments. Paris, Cosse, 1861, 2 p.  
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4.4.1 Groei vanaf de achttiende tot negentiende eeuw 

Welke zijn nu die allereerste korpsen? In West-Vlaanderen noteren we korpsen in 

Roeselare (Harmonie ‘Sint-Cecilia’, 1782), Wervik (1790) 150 , Diksmuide (1794) en Tielt 

(1798) 151 . Deze ontstonden dus niet uit het niets, maar vaak als spin-off van bestaande 

zangverenigingen (cf. supra). Voor 1800 tellen we in België 25 muziekkorpsen, waarvan 18 in 

Vlaanderen152 . Deze worden ‘de korpsen van de eerste generatie’ genoemd153 . Tijdens de 

Franse Periode noteert Haeghebaert nog volgende stichtingsdata tussen 1794 en 1800: een 

‘Société de Musique’ in Menen (1794), in Diksmuide (1796), in Tielt (+/- 1798) en het 

‘Concert de Réunion’ van Brugge (1798)154.  

 

Vanaf 1800 valt er dan een gestage groei waar te nemen. Tussen 1800 en 1850 werden 

in België 333 nieuwe harmonieorkesten en 93 fanfares gesticht, waarvan resp. 53 en 5 in West-

Vlaanderen. Pieters baseert zich voor deze cijfers (die overigens met de nodige 

voorzichtigheid gehanteerd en geïnterpreteerd dienen te worden 155 ) respectievelijk op E. 

Jacops en A. Thys156.  

 

In 1851 vond er een telling van Poels plaats die berekende dat er toen 436 harmonie-, 

fanfare- en symfonieorkesten met amateurmusici in ons jonge land waren. Die waren als volgt 

over de verschillende provincies verdeeld: Antwerpen 39, Brabant 72, West-Vlaanderen 59, 

Oost-Vlaanderen 95 en Limburg slechts 4157. In totaal betekent dit al 103 verenigingen meer, 

terwijl er in werkelijkheid allicht nog meer waren, daar veel muziekverenigingen in kleine 

gemeenten niet geregistreerd waren en dus ook niet geteld werden158. Nu boekt vooral het 

                                                 
150 ‘De Wandeldreve’ uit Wervik wordt al voor het eerst vermeld in 1747 volgens L. HAEGHEBAERT, op. cit., 
p. 50. 
151 F. PIETERS, “Hafabra in ...”, p. 43.  
152 150 ans de fanfares et harmonies…, p. 20. 
153  O. VERHELST, “Harmonies, fanfares en brassbands in West-Vlaanderen: geschiedenis en evolutie”, 
Ethnologia Flandrica. Jaarboek van de Leuvense Vereniging voor Volkskunde, XIX, 2003, p. 163. 
154 L. HAEGHEBAERT, op. cit., p. 54. 
155 Niet alleen zijn ze reeds zeer oud om er volledig op te vertrouwen, bovendien is niet altijd even duidelijk wat 
men onder ‘sociétés musicales’ verstaat, daar men er soms ook de symfonische ensembles in verrekent. 
156 Belangrijke bronnen omdat ze vroege tellingen bevatten van de eerste korpsen en geschikt zijn om een 
schatting en evolutie op te stellen zijn:  
E. JACOPS, Nomenclature des sociétés musicales de la Belgique suivie d’une notice chronologique sur 
l’association royale de sociétés lyriques d’Anvers, Anvers, Van Merlen et fils, 1853, 92 p. 
A. THIJS, Les sociétés chorales en Belgique, Gand, De Busscher, 1861, 266 p. 
J. DUFRANE, Annuaire musical de la Belgique contenant l’Historique de toutes les Sociétés Musicales du 
Royaume, la date de leur fondation, les noms des Membres, l’addresse des Locaux, etc., Frameries, Dufrane-
Friart, 1r annéee, 1880.  
Van deze werken konden wij enkel het tweede raadplegen, maar de overige twee titels werden ruimschoots 
verwerkt in andere naslagwerken die we hanteerden bij het opstellen van deze tekst. 
157 150 ans de fanfares et harmonies…, p. 21. 
158 J. DEWILDE, “Het muziekleven in West-Vlaanderen in de negentiende eeuw”, in: A. DEFOORT (red.), 
Lexicon van de muziek in West-Vlaanderen. Deel 6, Brugge, Vereniging van West-Vlaamse Schrijvers, 2005, p. 
38. 
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fanfareorkest een vooruitgang, hoofdzakelijk dankzij de innovaties van Adolphe Sax 

(saxhoorns en saxofoons, cf. supra). 

 

Tegen de jaren 1859 – ’60, zo stelt Thys vast, waren er 531 orkesten159, dus nog eens 

95 korpsen meer. Hoewel men er natuurlijk rekening mee moet blijven houden dat een aantal 

korpsen in die tijd ook verdwijnt; het aantal nieuw opgerichte korpsen zal dus hoger dan 95 

gelegen hebben. Een van de oudste verenigingen die Thys opneemt is de Harmonie van St.-

Amand, Antwerpen, die gesticht werd in 1772160. Daarbij verliest hij wel de in 1770 gestichte 

‘Koninklijke Harmonie St.-Cecilia’ van Reet uit het oog161. 

Er waren in 1878 reeds 22 betoelaagde muziekscholen in West-Vlaanderen die de 

instroom van muzikanten in de muziekverenigingen waarborgden.  

 

In deze tellingen gaat het om ‘sociétés d’instrumentistes’, waaronder zowel 

harmonieorkesten, fanfares en symfonieorkesten vallen. Van die 531 stammen 20 verenigingen 

al uit de 18de eeuw. Tegelijk merkt de auteur hier op dat in de jaren voor 1860 voornamelijk 

fanfares in opmars lijken. De verdeling, tot slot, over de verschillende provincies was toen als 

volgt: Antwerpen 45, Brabant 71, West-Vlaanderen 70, Oost-Vlaanderen 95, Henegouwen 135, 

Luik 33, Limburg 26, Luxemburg 22 en Namen 34162. West-Vlaanderen deed het dus toen al 

niet slecht. Verderop in zijn interessante werk geeft Thijs een opsomming 163  van die 70 

korpsen, die voor de volledigheid als bijlage toegevoegd wordt. Wat ons daaraan al opvalt, is 

dat sommige korpsen tegen de publicatie van zijn werk alweer ontbonden zijn (vb. het 

Torhoutse korps  ‘Ste-Cécile’  bestond van 1839 tot 1847 en het vocaal en instrumentaal 

ensemble ‘L’Union’ werd in 1847 opgericht en in 1861 ontbonden164). 

 

Dat de verenigingen voor blaasmuziek niet zo’n spectaculaire groei kenden en dat 

sommige korpsen enkele decennia na hun stichting de boeken alweer konden toedoen, heeft 

veel te maken met de politieke situatie van toen. We mogen namelijk niet vergeten dat het 

huidige West-Vlaanderen samen met het latere Koninkrijk België achtereenvolgens deel 

uitmaakte van de Franse Republiek, het Keizerrijk van Napoleon en het Verenigd Koninkrijk 

der Nederlanden. Dit onstabiele politieke klimaat, bracht vast en zeker zijn beslommeringen 

mee op sociaal en cultureel vlak. Met andere woorden de situatie was toen niet ideaal voor een 

bloeiend muziek- of verenigingsleven. Het cultuurleven was toen een rijke Franstalige burgerij 

voorbehouden. Die had een voorkeur voor de harmoniebezetting. Denken we maar aan de 

Franse namen van verenigingen en composities165.  

                                                 
159 A. THIJS, op. cit., p. 8.  
160 ibid., p. 11. 
161 G. VERMOTE en C. BAETEN, op. cit., pp. 20 – 21. 
162 In totaal goed voor 15.562 amateurmuziekbeoefenaars; A. THIJS, op. cit., p. 8 
163 ibid., p. 12. 
164 ibid., p. 54. 
165 F. PIETERS, op. cit., p. 44. 
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In de tweede helft van de negentiende eeuw nam het aandeel van de fanfare weer toe, 

vooral dankzij de verwezenlijkingen van Adolphe Sax (cf. supra). Het aantal fanfareorkesten 

steeg ook in West-Vlaanderen en dat kaderde in een algemene bloei van het verenigingsleven 

tussen 1840 en 1860166. Ook de interesse van componisten voor deze bezetting nam toe, maar 

het repertoire bleef ook in dit stadium hoofdzakelijk uit transcripties bestaan. Een fenomeen 

dat wel opdook en mee de groei stimuleerde en het niveau van de korpsen de hoogte in joeg, 

was het ontstaan van festivals en concoursen, die jaarlijks in heel wat steden plaatsvonden (cf. 

supra).  

 

Het fanfareorkest kreeg ook een impuls door de dorpspolitiek167. Sinds eind 19de eeuw 

en tot een flink stuk in de 20ste eeuw wou elke politieke strekking ook zijn (landelijke) fanfare, 

net zoals andere zuilgebonden verenigingen. De politiek gebruikte en stimuleerde de 

amateuristische blaasmuziek om hun politieke ideeën kracht bij te zetten middels een medium 

(het blaasorkest) waarvan reeds gebleken was dat het een grote populariteit kende bij het volk, 

zowel muzikanten als publiek. Het orkest diende als uithangbord voor de partij, zowel op 

straat als in de plaatselijke (concert)zaal. Verschillende verenigingen concurreerden zo tegen 

elkaar op, wat op zich een ongezonde situatie was, maar anderzijds voor technisch en muzikaal 

zeer sterke en bekwame korpsen zorgde. Men wou immers altijd beter presteren dan het 

andere korps van het dorp. Keerzijde van de medaille is dat vandaag in veel Vlaamse dorpen 

met een lage bevolkingsdichtheid het aantal muzikanten daalt waardoor er twee (of zelfs drie) 

korpsen zijn die amper nog functioneren doordat ze koppig volhouden en blijven putten uit 

hetzelfde beperkte en almaar slinkende muzikantenpotentieel. In veel gevallen dringt fusie zich 

op. 

Op die manier had de politiek zijn invloed op het culturele verenigingsleven. Zeker in 

het kader van de schoolstrijd splitste menig vereniging in een katholiek en een liberaal korps, 

zoals het geval was in Poperinge168. Met de opkomst van het socialistische ideeëngoed begin 

20ste eeuw en de daaraan verbonden partij, ontstonden her en der ook socialistisch gekleurde 

muziekverenigingen. De bekendste in West-Vlaanderen is nog steeds ‘Harmonie Vooruit’ uit 

Harelbeke. De ontvoogdingsstrijd bewerkstelligde dat er vrije tijd was die nuttig ingevuld kon 

worden (cf. bedrijfsorkesten die het prestige van het bedrijf verhogen). De verzuiling trok zich 

dus door tot in het verenigingsleven, iets wat vandaag nog steeds merkbaar is. 

 

                                                 
166 ibid., p. 45. 
167 150 ans de fanfares et harmonies…, p. 22. 
168 O. VERHELST, op. cit., p. 164. 
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4.4.2 Van het interbellum tot heden 

In 1910 tellen we in Vlaanderen 734 fanfares en 246 harmonies, waarvan er 87 fanfares 

en 49 harmonies in West-Vlaanderen functioneren 169 . Maar dan naderen de twee 

wereldoorlogen. Het ledenaantal van alle verenigingen zakte door de wervingen en op veel 

plaatsen werden sowieso de muzikale activiteiten gestaakt. De periode 1914 – 1945 betekende 

dus een serieuze impasse in de evolutie van het hafa-wezen. Of zoals Holemans het uitdrukt:  

 

“De toestand van de meeste onzer muziekkringen was al erg zorgwekkend in de jaren 

die dezen oorlog [i.e. WO II] voorafgingen, in zulke mate dat weinig noodig was om 

deze kringen voor goed ten gronde te richten. De mobilisatie van 1939, die al onze 

jonge krachten opeischte, was hiertoe voldoende, want sedertien werd alle 

werkzaamheid onder muziekvereenigingen stop gezet.”  

 

Maar de auteur vervolgt visionair:  

 

“De onderbreking dezer activiteit zal echter hoogstens een lang opgelegde pauze 

beteekenen. Eens wordt deze pauze opgeheven en gevolgd door een herleven zonder 

weerga170.” 

 

De eindverhandeling van Luc Moons bezorgt ons een mooie tussentijdse stand van 

zaken. In 1986 waren er in West-Vlaanderen volgens zijn telling a.d.h.v. ledenlijsten van alle 

toenmalige muziekfederaties 180 verenigingen voor blaasmuziek in de provincie171. Daarvan 

zijn er 92 harmonieorkesten (51,11%), 66 fanfares (36,77%) en 22 mengvormen (11,12%). 

Moons noemt daarbij volksversnippering en dunne concentratie in bepaalde gemeenten als 

oorzaak voor de afwezigheid van een muziekkorps, zoals het geval is in o.a. Zuienkerke en 

Vleteren172. Wanneer we de lijst raadplegen van de West-Vlaamse korpsen die bij Vlamo173 

aangesloten zijn, merken we dat we opnieuw bij 180 verenigingen belanden 174 . Dit is te 

verklaren doordat niet alle verenigingen aangesloten zijn en dat het aantal korpsen dat ermee 

ophoudt enigszins compenseert met het aantal nieuwe korpsen dat erbij komt175 . Bij het 

ontbinden van de vroegere zuilgebonden federaties werden in West-Vlaanderen zo’n 200 

korpsen aangeschreven om lid te worden van Vlamo. Tot op vandaag wordt verondersteld dat 

                                                 
169 150 ans de fanfares et harmonies…, p. 22. 
170 O. HOLEMANS, De fanfare: een ontledende studie der fanfaremaatschappij, Antwerpen, Standaard, 1943, p. 
5. 
171 L. MOONS, Harmonies en fanfares in Vlaanderen. Een sociaal-geografisch onderzoek, Brussel, Koninklijk 
Muziekconservatorium Brussel (onuitgegeven eindverhandeling), 1986, p. 48. 
172 ibid., p. 48. 
173 Vlaamse Amateurmuziek Organisatie die de vroegere zuilgebonden federaties voor blaasmuziek vervangt. 
174 Volledige lijst te raadplegen op http://www.vlamo.be/Provincies/Groepen%20West-Vlaanderen.htm . 
175 Ter volledigheid melden we dat het bij die nieuwe korpsen vaak gaat om drumbands of jeugdorkesten als 
jongerenafdeling van een reeds bestaand orkest, ten gevolge van een verbeterde jeudwerking in de hafa-beweging. 
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er nog een tiental korpsen enkel aangesloten zijn bij Fedekam-West176. Er zijn tevens nog een 

aantal dubbele aansluitingen, maar de meeste verenigingen schakelen toch stilletjesaan over 

naar Vlamo177.  

 

Holemans had gelijk: de hafa-beweging herstelde zich na 1945 snel. Daarbij overwon 

ze ook de problemen die de moderne consumptiemaatschappij met zich meebracht. Slechts 

dankzij een doordachte strategie en een gemeenschappelijke visie die gepromoot en 

uitgestippeld werd door de overkoepelende federaties was dit mogelijk. 

 

 

                                                 
176  Fedekam-West is het West-Vlaamse restant van de vroegere ‘Federatie van Kristelijke Amateur 
Muziekkorpsen’. 
177 Woorden van Isabelle Vermeersch, provinciaal medewerkster van Vlamo West-Vlaanderen, 29/04/2005. 
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5  DE  MUZIEKKORPSEN  VAN  DE  BURGERWACHT  

5.1  Antecedenten en  model l en 

5.1.1 Schutterijmuziek 

Net zoals we bij de burgerwacht enkele voorlopers konden aanhalen, zijn er ook 

antecedenten van de muziekkorpsen van de burgerwacht. In de Hollandse Periode was de 

schutterij verantwoordelijk voor het behoud van de lokale orde en veiligheid. Dat de 

organisatie van deze nationale militie vooral in de Zuidelijke Nederlanden te wensen over liet, 

werd reeds aangetoond. Wat hier van belang is, is dat in de schoot van de schutterij voor de 

eerste keer een paramilitair muziekkorps ontstond.  

 

In het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden had het schutterijmuziek in tegenstelling 

tot de militaire muziekkorpsen geen wettelijke status en dus geen wettelijke bescherming. De 

Schutterijwet van 1827 bevatte geen bepalingen over muziekkorpsen. De instandhouding en 

dus de financiering van eventuele muziekkorpsen hing dan ook af van de schuttersraad – die 

de kosten van dergelijk orkest moest inbrengen in de begroting –, van de gemeentelijke 

autoriteiten – die deze begroting voorlopig goedkeurden – en van het College van 

Gedeputeerde Staten die het bedrag al dan niet officieel goedkeurde. In het voorjaar van 1828 

konden in het kader van de bezuiniging de muziekkorpsen niet langer ingebracht worden in 

die begroting. Veel muziekkorpsen van de schutterij hielden het dan ook op 1 april 1828 voor 

bekeken. Hun taken werden overgenomen door burgerharmoniekorpsen of militaire 

blaaskapellen178. Toch was er van een algehele ontbinding van de schutterijmuzieken geen 

sprake. Men was vindingrijk genoeg om burgermuziekkorpsen op projectmatige basis en 

vergoed door het gemeentebestuur in te schakelen in de plaatselijke schutterij voor het 

opluisteren van hun oefeningen, inspecties en wapenschouwingen. Ofwel werd een al dan niet 

bestaand muziekkorps volledig in dienst gesteld van de schutterij, een gesubsidieerd 

stadsmuziek dus. Er waren met andere woorden veel regionale en temporele verschillen. Of er 

al dan niet een muziekkorps in de schutterij voorkwam, hing af van veel factoren, waaronder 

de ambitie van de lokale overheid, de financiële mogelijkheden van het orkest, de 

aanwezigheid van een militair muziekkorps in de stad, de bereidheid tot het houden van 

commerciële concerten, de splitsingen en fusies tot zelfs ontbinding van muziekkorpsen179…  

De reden voor muzikanten om zich te verenigingen in een muziekensemble binnen de 

nationale militie bleek vaak opportunisme, zoals later ook binnen de burgerwacht bij 

gelegenheid het geval zal geweest zijn. De burgers die van dergelijk muziekkorps deel 

uitmaakten waren sowieso al dienstplichtig en aangezien ze vaak “geen lust hadden in het 

                                                 
178 C. BOS en E. JANS, Het grote muziek & showboek, Aldus Uitgevers / Uitgeverij Helmond, Heusden / 
Helmond, 1985, p. 48.  
179 R. VAN BEUSICHEM, op. cit., pp. 30 – 32.  
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parodieeren van militaire oefeningen” leverden ze liever militaire muziek bij de oefeningen en 

diensten van de schutterij. Hutschenruyter vermeldt in zijn geschiedenis van de militaire 

muziek uit het interbellum het ‘Korps Hoornblazers der schutterij’ van Rotterdam: 

 

“Het was niet veel zaaks wat zij teweeg brachten! Het meerendeel bestond uit poovere 

krachten; de menschen oefenden zich bijna niet op hun instrumenten en de ééne 

repetitie-avond per week, waarop de leden bijeen kwamen voor gezamenlijke 

oefeningen, was natuurlijk volstrekt onvoldoende om een ietwat behoorlijk samenspel 

tot stand te brengen. Kunstgenot schonken de “hoornblazers” niet180!” 

 

De muzikale uitvoering liet dus nog heel wat te wensen over bij de meeste van deze 

paramilitaire orkesten.  

Conform de discrepantie in organisatiegraad van de schutterij zelf tussen de 

Noordelijke en de Zuidelijke Nederlanden, valt de opmerking te maken dat de muziekkorpsen 

van de schutterij voornamelijk in Noord-Nederland voorkwamen, in een tiental steden zoals 

Groningen, Leeuwarden, Zwolle, Arnhem, Maastricht, Middelburg, Utrecht, enzovoort… In 

West-Vlaanderen vonden we in Kortrijk en Poperinge een schutterijmuziek terug, maar hier 

komen we in het volgende hoofdstuk op terug.  

De invoering van de Landweerwet in 1907 betekende het einde van de schutterijen en 

dus ook van hun muziekkorpsen. Uit de resterende schutterijkorpsen ontstonden vaak 

harmonies en fanfares 181 . De namen van enkele huidige Nederlandse amateurorkesten 

herinneren nog steeds aan een vroegere verbondenheid met de plaatselijke schutterij. 

Voorbeelden zijn het ‘Schutterijmuziek Bolsward’ uit Bolsward, Friesland en het ‘Muziekcorps 

der voormalige Schutterij’ uit Enschede, Overijssel. Deze aanwijzingen in de naamgeving 

komen echter niet voor wat betreft de muziekkorpsen van de burgerwacht in België.  

 

5.1.2 Militaire muziek 

De militaire muziekkorpsen zijn altijd zowat de grote broer van de paramilitaire 

orkesten geweest. Zowel naar voorkomen – de militaire uniformen, de perfecte marsformatie 

– als naar bezetting – inclusief klaroenblazers en tamboers – tot het repertoire, spiegelden de 

vrijwilligersorkesten zich aan de professionele militaire blaaskapellen die vaak in de eigen stad 

gekazerneerd waren. In het hoofdstuk over blaasmuziek werd reeds het belang van de militaire 

muziek voor de amateurblaasmuziek aangekaart. De imitatie die bij burgerlijke muziekkorpsen 

vast te stellen is, was des te groter bij de muziekkorpsen van de burgerwacht. De mate van 

deze beïnvloeding komt verder in dit hoofdstuk naar voren. In deze paragraaf hebben we het 

kort – want het gaat om omvangrijke materie – over de geschiedenis van de militaire muziek 

                                                 
180 W. HUTSCHENRUYTER, op. cit., pp. 106 – 107. 
181 C. BOS en E. JANS, op. cit., p. 49.  
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in België en West-Vlaanderen. Zowel haar ontstaan als haar belangrijkste kenmerken en 

verschijningsvormen komen aan bod.  

 

Uit de voorgeschiedenis van de militaire muziek in België onthouden we vooral het 

belang van de Napoleontische tijd (cf. hoofdstuk over harmonies en fanfares). Onder 

Napoleon diende elk garnizoen over een muziekkapel te beschikken. De cavalerie- en 

infanteriekorpsen die de keizer installeerde om zijn regering luister bij te zetten waren meteen 

de vroegste trendsetters, hoewel veel regionale verschillen bleven bestaan. Na de val van het 

keizerrijk kruisten de Europese legers elkaars pad in Parijs, waardoor ook hun militaire 

muziekkorpsen er contacten legden. Sindsdien groeiden de blaaskapellen op vlak van 

instrumentatie en repertoire naar elkaar toe. Naarmate de periodes van vrede en relatieve rust 

groter werden, evolueerden ook bezetting, repertoire en takenpakket van de militaire orkesten. 

De evoluties in de instrumentenbouw (cf. het systeem Sax, zie 4.4), gemotiveerde en beter 

opgeleide dirigenten en een systeem van tornooien joeg daarbij het niveau van deze orkesten 

de hoogte in182. Brunet formuleert het in zijn studie uit het interbellum over de militaire 

muziek als volgt:  

 

“Une longue période de paix s’ouvrait, pendant laquelle ces orchestres devaient se 

trouver orientés vers un but assez éloigné de leur destination historique. Ne visant plus 

qu’à des effets décoratifs dans des fêtes de cour ou des fêtes publiques et appelés à 

rechercher des succès purement musicaux auprès des foules, ils tendirent à s’accroître 

en nombre, à perfectionner leur matériel instrumental et à s’approprier un répertoire 

conforme aux modes régnantes183.” 

 

Door de in het vorige hoofdstuk opgesomde verbeteringen aan het instrumentarium 

groeide het niveau en het aantal van de blaaskapellen. Anderzijds was ook het toenemende 

aantal militaire orkesten een aansporing voor de instrumentenbouwers om bepaalde systemen 

te verbeteren. 

 

“A mesure que s’accroissait l’importance numérique des orchestres militaires, les 

facteurs se voyaient partout incités à produire et à inventer184.” 

 

Het repertoire evolueerde dus van louter militaire marsen naar potpourri’s, 

bewerkingen van opera’s, etc. (zie 4.4). Het muzikale aspect kwam daarmee centraler te staan, 

maar er was nog steeds geen sprake van originele muziek voor blaasorkest. Men was evenwel 

van mening dat muziekwerken in hun originele bezetting ten gehore moesten gebracht worden, 

maar bij gebrek aan originele werken voor harmonies en fanfares, zag men zich toch 

                                                 
182 F. PIETERS, Van trompetsignaal…, pp. 15 – 18.  
183 M. BRUNET, op. cit., pp. 91 – 92.  
184 ibid., p. 93.  
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genoodzaakt toevlucht te zoeken tot bovenvermelde arrangementen. Deze situatie bleef 

behouden tot de Eerste Wereldoorlog. In het interbellum gingen er stemmen op om jonge, 

pas afgestudeerde componisten aan te sporen om voor de hafa-bezetting te componeren, 

zodat het repertoire voor blaasorkest eindelijk uit het slop zou geraken185. Ook Brunet kaartte 

deze problematiek aan en noemde de arrangementen van aria’s en andere bij het publiek 

geliefde klassieke werken een minderwaardig genre dat hij op dezelfde hoogte plaatste van de 

‘potpourri’s’: 

 

“On n’en éprouve que plus de regret à constater que la nécessité pour les orchestres 

militaires de recourir aux arrangements est issue de la rarité ou de l’absence des 

oeuvres originales, très peu de maîtres ayant consenti à travailler pour eux, par 

exception et comme contraints par un événement d’importance. Dès que l’on cherche 

à expliquer ce fait, on tombe dans un cercle vicieux, car si les maîtres se tiennent 

écartés des bandes militaires faute de pouvoir atteindre, grâce à elles, un public 

suffisamment éclairé, d’autre part la meilleure partie du public s’en désintéresse faute 

de pouvoir goûter, dans leurs concerts, des jouissances suffisamment pures186.” 

 

De actieradius van de militaire orkesten verschoof van het slagveld naar 

zomerconcerten op marktpleinen. Vanaf eind juli 1851 werd het deelnemen van de militaire 

kapellen aan burgerlijke initiatieven gelegaliseerd. Een omzendbrief bevestigde dat 

burgerorganisaties steeds een beroep konden doen op militaire orkesten zonder dat deze 

daarvoor eerst het Ministerie van Landsverdediging dienden te raadplegen187.  

De historische functie van de militaire kapellen bestond sindsdien uit het opluisteren 

van militaire en burgerlijke feestelijkheden in vredestijd en het oppeppen van de moreel van de 

troepen in oorlogstijd. Wanneer de muzikanten in oorlogstijd niet speelden, vervulden ze 

logistieke taken, zoals de bevoorrading van strijdende eenheden, het transport van gewonden, 

munitie aanvoeren, etc188. Daarnaast werden in vredestijd andere burgerlijke plechtigheden 

zoals stoeten en processies luister bijgezet. Op het tweede plan waren deze orkesten door het 

houden van kiosk- en parkconcerten de opvoeders van de massa. Onbewust hadden ze tot 

slot ook een modelfunctie voor de burgermuziekkorpsen (zie 4.3.2) en zeker voor de 

paramilitaire muziekkorpsen (cf. infra)189.  

 

                                                 
185 Zie J. CARILLO, “Sur la nécessité d’élever le niveau artistique de la musique militaire,” in: Report of the 
fourth congress of the International Music Society. London,  29the May – 3rd June, 1911, London, Novello and 
Company, 1912, pp. 313 – 314. 
186 M. BRUNET, op. cit., p. 122.  
187 De blaaskapellen dienden het Ministerie enkel te raadplegen indien er een verplaatsing bij kwam kijken; zie F. 
PIETERS, op. cit., p. 58.  
188 A. PREVOST, “Les musiques du front”, in: R. LYR, Nos héros morts pour la Patrie, Bruxelles, 1920, pp. 252 
– 253. 
189 F. PIETERS, “De militaire muziek in West-Vlaanderen”, in: A. DEFOORT (red.), Lexicon van de muziek in 
West-Vlaanderen. Deel 3, Vereniging van West-Vlaamse Schrijvers, Brugge, 2002, pp. 28 – 32.  
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De Belgische militaire muziek bleef lange tijd op Nederlandse leest geschoeid. Zowel 

bij de infanterie als cavalerie waren er muziekkorpsen in voege. Reeds in 1833 telde het 

Belgische leger 21 militaire blaaskapellen: 16 harmonie- en 5 fanfareorkesten190. In 1863 waren 

er reeds 24, waarvan sommigen ook een zangvereniging in hun rangen hadden 191 . Het 

bekendste korps, dat tot op vandaag op hoog niveau musiceert, werd het muziekkorps van het 

Regiment Gidsen, dat tevens de muziekkapel van de koning is192. Het werd namelijk in 1832 

door koning Leopold I gesticht als het muziekkorps van zijn lijfwacht: “la musique particulière 

du roi”. De vorst trok als dirigent de Duitser Jean-Valentin Bender aan. De Gidsen telden 

aanvankelijk 32 muzikanten en bekwamen snel Europese faam en stonden in binnenland 

model voor de andere militaire blaaskapellen193. 

 

“Autour d’elle [= la bande des Guides] vinrent se grouper comme des drageons 

vigoureux autour du pied mère, des orchestres de grenadiers et d’infanterie de ligne, 

amplement pourvus des bons exécutants qui soutiennent partout le renom des 

instrumentistes belges194.” 

 

Het Ministerie van Landsverdediging trachtte tussen al deze orkesten eenvormigheid 

aan te brengen, niet alleen qua stemming (cf. infra) maar ook wat bezetting betreft. Eind 1845 

werd daarom opgelegd dat alle trompetten en kornetten bij instrumentenbouwer Sax te 

Brussel aangekocht moesten worden195. Hoewel de uniformiteit, het aantal korpsen en het 

niveau ervan langzaam toenam, werd de militaire muziek aanvankelijk niet hoog geacht, 

waarvan het onderbetalen van de musici een bewijs is196.  

 

Waar haalden de West-Vlaamse burgermuziekkorpsen en onze burgerwachtkorpsen nu 

de mosterd? West-Vlaanderen had drie garnizoensteden: Oostende, Brugge en Ieper. 

Oostende kende in het begin van de jaren 1850 de aanwezigheid van het muziekkorps van het 

7de Linieregiment onder leiding van Jean Meissner (1815 – 1905). Vanaf 1857 verbleef de 

muziekkapel van het 9de Linieregiment onder François Van Den Bogaerde (1832 – 1918) er. 

De muziekkapel van het 3de Linieregiment kon men in Oostende terugvinden tussen 1882 en 

1940. Dit orkest stond achtereenvolgens onder de leiding van Charles Simar (1849 – 1902), 

Frits Van De Walle, Julien Vercauter (1882 – 1958), Constant Moreau (1891 – 1975) en Louis 

Gasia (1898 – 1950). Dit muziekkorps slorpte in 1918 dat van het 23ste Linieregiment op.  

                                                 
190 F. PIETERS, Van trompetsignaal…, pp. 31 – 40.  
191 ibid., p. 65.  
192 ibid., p. 52.  
193 F. PIETERS, De koninklijke muziekkapel van de Gidsen. Honderd jaar geluidsdragers, Brussel, vzw “De 
vrienden van de Koninklijke Muziekkapel van de Gidsen”, 2003, pp. 9 – 14. 
194 M. BRUNET, op. cit., pp. 116 – 117.  
195 F. PIETERS, Van trompetsignaal…, pp. 50 – 51.  
196 Zie N-J. TRUMPER, Des musiques militaires et de l’avenir des jeunes compositeurs belges. Bruxelles, Detrie-
Tomson, 1860, 12 p. 
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Brugge huisvestte ook enkele militaire muziekkorpsen in de stad. Het vroegste is terug 

te vinden vanaf 1831: de muziekkapel van het 6de Linieregiment met Charles-Frédéric 

Weckesser als dirigent. Ten tweede was er de muziekkapel te paard van het 3de Lansiers 

Regiment respectievelijk onder leiding van Leon Walpot (1858 – 1928), Gaston Carlier (1873 – 

1951), Valéry Bury (1878 – 1959), en Henri Delplace (1887 – 1919). Begin twintigste eeuw, 

tussen ca. 1930 en 1940, tot slot was er de muziekkapel van het 4de Linieregiment o.l.v. Henri 

Danhier (1885 – 1968) en Emiel Brants (1894 – 1961). Ook Valéry Bury was een tijdlang 

dirigent van dit 4de Linieregiment (zie p. 167). Behalve deze orkesten waren gedurende 

kortere tijd het muziekkorps van het 7de Linieregiment actief, alsook, bij wijze van voorloper 

van de Lansiers, de bereden fanfare van het 2de Regiment jagers te paard en het 2de 

Linieregiment (o.l.v. Edmond Waucampt, zie p. 60 en p. 165). 

Ieper, ten slotte, had in haar geschiedenis twee militaire blaaskapellen. Vanaf 1830 de 

muziekkapel van het 8ste Linieregiment met onder andere Georges Keyser (1791 – 1864, p. 77) 

als kapelmeester. Vanaf 1875 was er nog de muziekkapel van het 2de Gidsen Regiment met als 

bestuurder Edouard Simar (1853 - ?) dat later naar Doornik en in 1882 naar Brussel 

verhuisde197.  

 

5.1.3 Besluit 

Naarmate het werkterrein van de militaire blaaskapellen uitbreidde, werd door het 

systeem van garnizoensteden het militaire muziekkorps een onmisbaar element van het 

stadsleven, of ze nu tot het Franse, Hollandse of Belgische leger behoorde198. De professionele 

militaire blaaskapellen dienden tot voorbeeld van de liefhebbers van blaasmuziek onder de 

burgerbevolking. Het waren uiteindelijk de paramilitaire muziekkorpsen, eerst die van de 

schutterij en later die van de burgerwacht, die net die dilettanten de mogelijkheid bood om 

actief te participeren in een paramilitair harmonie- of fanfareorkest.  

 

5.2  Een bestaansreden 

Het takenpakket van de burgerwacht, alsook de evolutie daarin, werd in het tweede 

hoofdstuk beschreven. In het geheel van die functies lijkt op het eerste zicht nergens een taak 

weggelegd voor een muziekkorps. Wat zou een harmonie of fanfare kunnen bijdragen aan het 

goed functioneren van de plaatselijke compagnie? Hoe zou een amateurorkest mee kunnen 

helpen aan het consolideren van de lokale orde, laat staan het behoud van de landsgrenzen? 

We bekijken eerst wat de wet zegt over deze amateurorkesten. We gaan het statuut na van de 

muzikanten die er deel van uitmaakten. Daarna trachten we de redenen te formuleren waarom 

de wetgever de organisatie van muziekkorpsen toeliet binnen de burgerwacht.  

                                                 
197 F. PIETERS, “De militaire muziek…”, pp. 28 – 32.  
198 F. PIETERS, Van trompetsignaal…, p. 27.  
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5.2.1 Regelgeving 

Reeds op 28 maart 1831 liet de Minister van Binnenlandse Zaken weten dat de 

oprichting van muziekkorpsen bij de burgerwacht goedgekeurd zou worden. Toen moest er 

een voorstel ingediend worden bij de kantonale commandant, nadat men eerst het advies van 

het gemeentebestuur gevraagd had. De kantonale begroting – dus de steden en de gemeenten 

– droeg namelijk niet de onkosten van de organisatie van deze muziekkorpsen. De werking 

diende bekostigd te worden door de oprichters en liefhebbers die er deel van uitmaakten. Net 

zoals in 1848 was de omzendbrief van de Minister van Binnenlandse Zaken van 1831 een 

antwoord op vragen die hij reeds gekregen had van meerdere bevelhebbers van plaatselijke 

legioenen199. Het initiatief tot het oprichten van deze muziekkorpsen kwam dus van onderuit.  

In de nasleep van de radicale hervorming van de burgerwacht in mei 1848 verscheen 

op 8 september van dat jaar een KB dat opnieuw muziekkorpsen binnen de burgerwacht 

toeliet. Allicht holde de wetgever ook hier de feiten achterna en waren er hiervoor reeds 

muziekkorpsen gevormd bij de burgerwacht (cf. omzendbrief 1831). De Minister van 

Binnenlandse Zaken Charles Rogier diende dan ook het voorstel in om deze korpsen te 

legaliseren en ook elders de creatie van muziekkorpsen in de schoot van de burgerwacht 

mogelijk te maken200.  

Artikel 1 stelt dat een muziekkorps logischerwijze enkel georganiseerd kon worden in 

gemeenten die over een bataljon actieve burgerwacht beschikten. In de gemeenten waar de 

wachten een of meerdere legioenen vormden, mocht er maar één korps per legioen bestaan201. 

Bestond de burgerwacht in een gemeente uit slechts één bataljon, dan kon deze ook een 

muziekkorps omvatten. Ten derde kon een muziekkorps opgericht worden bij alle speciale 

korpsen die ten minste uit één compagnie bestonden. Vooral de compagnieën jagers-

verkenners maakten hier gebruik van, maar ook een (half) eskadron cavalerie kon een 

muziekkorps hebben202. 

Het muziekkorps in kwestie diende samengesteld te worden door de bevelhebber van 

het bataljon. Van alle manschappen die hij onder zijn bevel had, kon hij er maximum dertig in 

het muziekkorps plaatsen (art. 2). De rest van het KB behandelt uitsluitend materiële zaken 

zoals de uniformen en uitrusting van respectievelijk de muzikanten en de dirigent (‘chef de 

musique’). Behalve enkele wijzigingen aan het hoofddeksel, dienden de muzikanten zich te 

kleden zoals de gewone wachten van het korps waartoe het orkest behoorde. De dirigent 

droeg daarnaast nog een degen naar het model van die van militaire muzikanten. Een tweede 

                                                 
199 D. DE MEESTER, op. cit., p. 86. 
200 Pasinomie…, p. 572. 
201 Drie à zes compagnieën konden een bataljon vormen. Enkele bataljons samen vormden dan weer een legioen. 
In grotere steden kon meer dan één legioen voorkomen. Ook al waren er in een legioen verschillende bataljons, 
dan nog mocht er maar in één van deze een muziekkorps bestaan.  
202 A. DE VIGNERON, Loi sur la garde civique annotée d’après les documents officiels et contenant sous 
chaque article les arrêtés royaux et les règlements en viqueur, la jurisprudence des députations permanentes, celle 
de la Cour de Cassation et les décisions administratives, Bruxelles, Imprimerie L. Bourlard et V. Havaux, 1882, 
pp. 99 – 101.  
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onderscheidingsteken was een lier in gouden of zilveren filigraan op de kraag of op het 

schouderstuk. Deze ‘chef de musique’ had in de muziekkorpsen van een legioen eerst de graad 

van adjudant-onderofficier en vanaf 1865 de graad van luitenant; de onderdirigent die van 

sergeant en vanaf 1865 die van adjudant-onderofficier. In de muziekkorpsen die niet het korps 

van het legioen waren, was de dirigent onderluitenant en de onderdirigent sergeant-majoor of 

opperwachtmeester 203 . Deze assimilatie van graad had ook een voorloper in de militaire 

muziek waar de kapelmeesters met tien jaar dienst vanaf 1863 ook luitenant werden. De 

distinctieve tekens waren bij de militaire kapelmeesters ook dezelfde204. Wanneer we het KB 

van september 1848 in zijn geheel bekijken, kunnen we concluderen dat er in geen enkel van 

de vier artikels gerept wordt over de bestaansredenen en mogelijke functies van deze orkesten.  

 

De reorganisatie van de burgerwacht in 1897 herbevestigde het bestaan van 

muziekkorpsen binnen de wacht. Het staatshoofd kon toestemming geven tot het vormen van 

een of zelfs meerdere muziekkorpsen binnen de plaatselijke burgerwacht205.  

Op 24 april 1899 verscheen een uitgebreider KB dat het bestaan van deze 

muziekkorpsen bevestigde en verder reglementeerde. De beginselen en basisvoorwaarden 

bleven dezelfde. De belangrijkste wijziging was dat het orkest nu 42 muzikanten mocht 

omvatten. De helft daarvan waren betaalde musici en de overige 21 leerling-muzikanten206. 

Hoewel het aantal toegelaten muzikanten toenam, drong de wetgever er deze keer op aan dat 

de leden van het muziekkorps zoveel mogelijk gerekruteerd zouden worden onder de burgers 

die niet verplicht waren dienst te doen207. Op deze manier komen dus ook niet-dienstplichtige 

burgers in contact met de lokale burgerwacht en dat middels het muziekkorps. Verder dienden 

de muzikanten die wel deel uitmaakten van de wacht voldoende militair opgeleid te zijn, zodat 

ze indien nodig vlot konden terugkeren naar de compagnie waartoe ze behoorden.  

Vanaf 1899 hebben we dus het onderscheid tussen vrijwillige muzikanten en 

dienstplichtige wachten die deel uitmaken van het muziekkorps. De uniformen van de eerste 

groep dienden betaald te worden door de kas van het orkest. De tweede groep moest, zoals 

alle dienstplichtige burgerwachters, haar uniform zelf bekostigen. De staat nam de bewapening 

voor haar rekening208.  

Datzelfde KB voorzag in de mogelijkheid om toch een muziekkorps toe te staan in die 

gemeenten waar het effectief van de burgerwacht onvoldoende was of waar enkel een 

vrijwilligerskorps, zoals de jagers-verkenners, actief was. Dat vrijwilligerskorps moest bestaan 

uit minstens twee compagnieën, twee batterijen of twee eskadrons. Indien het 

vrijwilligerskorps niet zo omvangrijk was, maar men toch een muziekkorps wenste in te 

                                                 
203 ibid., pp. 99 – 100.  
204 F. PIETERS, op. cit., p. 66.  
205 Zie art. 52 van: Réorganisation de la garde civique. Texte de la loi nouvelle, août 1897, Liège, Charles Desoer, 
1897, s.p.  
206 Zie art. 2 van: “Arrêté royal du 24 avril 1899 organisant les corps de musique de la garde civique” in: Bulletin 
officiel de la garde civique. Année 1899. Premier trimestre, Bruxelles, Imprimerie militaire E. Guyot, 1899, p. 102.  
207 Zie art. 3, ibid., p. 103.  
208 Zie art. 6, ibid., p. 103.  
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richten, kon de Minister van Binnenlandse Zaken daar zijn toestemming voor geven, net zoals 

hij een muziekkorps kon goedkeuren in verplichte burgerwachten die toch niet uit één 

bataljon bestonden209. In deze gevallen mocht het muziekkorps enkel uit vrijwilligers bestaan 

die sowieso niet dienstplichtig waren. Deze orkesten konden evenmin op een staatssubsidie 

rekenen210. De orkesten die wel subsidie kregen worden opgesomd in de omzendbrief die 

volgde op dit KB. In 1899 werden volgende muziekkorpsen onderhouden in de Belgische 

burgerwacht211: 

1. Bergen: muziekkorps van de compagnie jagers te voet 

2. Bergen: muziekkorps van de batterij artillerie  

3. Brugge: muziekkorps van de compagnie jagers te voet  

4. Brussel: muziekkorps van het eskadron cavalerie  

5. Chapelle-lez-Herlaimont: muziekkorps van de compagnie jagers te voet 

6. Charleroi: muziekkorps van de compagnie jagers te voet en van de batterij artillerie 

7. Eeklo: muziekkorps van de burgerwacht   

8. Gent: muziekkorps van het halve bataljon jagers te voet 

9. Gosselies: muziekkorps van de compagnie jagers te voet 

10. Kain: muziekkorps van het brandweerpeloton  

11. La Louvière: muziekkorps van de burgerwacht  

12. Nijvel: muziekkorps van de burgerwacht 

 

5.2.2 Statuut van de muzikanten 

Wat was het statuut van de muzikanten ten opzichte van de wachten die normale 

dienst in het korps deden? Het was dus de bevelhebber van het korps die, hoogstwaarschijnlijk 

in samenspraak met de dirigent, de leden van het orkest aanduidde. Dienstplichtigen die reeds 

een instrument bespeelden en die ingedeeld werden in een compagnie in hun gemeente, 

konden hier de mogelijkheid zien om tot op zekere hoogte te ontsnappen aan de 

verplichtingen van de gewone dienst. De verplichtingen voor deze muzikanten waren namelijk 

niet zo uitgebreid als voor de gewone wachten. Een arrest van het Hof van Cassatie van 4 

februari 1867 geeft als voorbeeld dat wachten-muzikanten, die opgeroepen zijn om hun 

medewerking te verlenen aan een parade212 van de leerlingen van de gemeenteschool, in hun 

recht zijn als ze niet naar die bijeenkomst gaan, omdat deze voor hen geen deel uitmaakt van 

                                                 
209 Bulletin de la garde civique. Année 1900. Premier trimestre, Bruxelles, Imprimerie militaire E. Guyot, 1900, p. 
56.  
210 Zie art. 6 en 8 van “Arrêté royal du 24 avril 1899 organisant les corps de musique de la garde civique” in: 
Bulletin officiel de la garde civique. Année 1899. Premier trimestre, Bruxelles, Imprimerie militaire E. Guyot, 
1899, pp. 103 – 104.  
211 “Circulaire ministérielle du 29 avril 1899…”, p. 106.  
212 “Revue”: parade of inspectie. 
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de verplichte dienst. Zelfs een afspraak tussen de muzikanten en de kolonel kon uitbreiding 

van de verplichte dienst niet legitimeren213.  

Als wacht in het muziekkorps mogen spelen, was geen verworven recht. De 

bevelhebber kon ten allen tijde een muzikant uit het orkest ontslaan en terugsturen naar de 

compagnie zelf. Dit was niet zozeer een strafmaatregel maar een administratieve regeling214. 

Ook in de militaire blaaskapellen kon bij een teveel aan trommelaars en klaroenblazers een 

aantal muzikanten als soldaat teruggeplaatst worden215. Een wacht die teruggestuurd werd naar 

de compagnie kon bovendien geen beroep doen op de gebruikelijke marge van een maand om 

zich met het uniform in orde te stellen, aangezien de wijzigingen aan dat uniform zoals gezegd 

miniem waren. In dat geval moest de wacht in kwestie ogenblikkelijk weer deelnemen aan de 

oefeningen van zijn compagnie216. 

Dat je als vrijwillige muzikant (lees: niet-dienstplichtige) je uniform niet zelf diende te 

betalen, was natuurlijk een voordeel. Toch was er voor de bezoldigde muzikanten ook een 

bonus voorzien. Bij de jagers-verkenners waren deze musici vrijgesteld van het entreegeld en 

van de jaarlijkse bijdrage. Zeker voor een elitair korps als de jagers was dit geen geringe 

tegemoetkoming. Ook de vrijwillige muzikanten die geen dienst deden, konden eveneens van 

deze financiële plicht ontslagen worden217. 

Wat de verkiezingen binnen de burgerwacht betreft, was het regel dat de wachten die 

in een muziekkorps ingedeeld waren, stemden in de compagnie waartoe ze volgens hun 

woonplaats behoorden. De muzikanten bleven namelijk ook tijdens hun dienst in het 

muziekkorps lid van de compagnieën waarin ze oorspronkelijk ingeschreven werden218.  

 

5.3  Takenpakket 

5.3.1 Tamboers, trompetters en de tamboer-majoor 

De muzikanten in het muziekkorps van de burgerwacht, waren niet de enige 

instrumentalisten in de wacht. Net zoals in het leger gebruikte men ook tamboer-majoors, 

trommelaars, klaroenblazers en trompetters 219 . Terwijl deze eerste voor de (mars)muziek 

zorgden, had de tweede groep een signaalfunctie. Het geven van signalen is de oudste functie 

van muziekinstrumenten en was van het grootste belang in militaire omstandigheden. Zonder 

signaalinstrumenten als de trom, pijperfluit, klaroen en trompet was er allicht nooit sprake 

                                                 
213 A. DE VIGNERON, op. cit., p. 288.  
214 ibid., p. 101.  
215 F. PIETERS, op. cit., p. 46. 
216 A. DE VIGNERON, op. cit., p. 236.  
217 Zie art. 50 van: Garde Civique de Bruges. Compagnie des Chasseurs à pied…, p. 23.  
218 A. DE VIGNERON, op. cit., p. 124.  
219 De klaroen en de trompet als signaalinstrument zijn beide natuurtrompetten maar de eerstgenoemde staat in 
bes en werd bij de infanterie gebruikt terwijl de tweede in es gestemd is en bij de cavalerie voorkwam. Zie F. 
PIETERS, op. cit., p. 428. De verdeling van klaroen en trompet tussen infanterie en cavalerie bleef bij de 
burgerwacht behouden.  
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geweest van militaire muziek220. Zowel in de strijd, als tijdens manoeuvres en défilés waren en 

zijn ze onmisbaar. Deze instrumenten regelden ook het dagdagelijkse leven in een kazerne. 

Elk aspect van de dagelijkse routine werd aangekondigd door een specifiek signaal op een van 

deze instrumenten. Met de opkomst van de moderne communicatiemiddelen verdween, zeker 

in de strijd, de oorspronkelijke functie van deze rudimentaire instrumenten langzaam. De 

signaalinstrumenten kregen een louter ceremoniële functie die nog tot op vandaag leeft. 

Denken we maar aan het ‘Te Velde’ dat bijvoorbeeld weerklinkt op een herdenking van de 

Wapenstilstand of aan de ‘Last Post’ die dagelijks onder de Ieperse Menenpoort geblazen 

wordt. Door deze lange traditie komen de signaalinstrumenten zoals de klaroen en de trom 

vandaag niet alleen nog voor in de militaire blaaskapellen maar ook in sommige 

burgerorkesten. Zo is aan de Koninklijke Stadsharmonie van Oostende nog steeds een 

trommel- en klaroenkorps verbonden.  

 

Aan het hoofd van dergelijk korps trommelaars – of: tamboers – en trompetters stond 

de tamboer-majoor. Dit was vaak een rijzige man die boven de rest van het korps uit torende 

en met zijn versierde staf met zilverkleurige bol voorop liep en behalve het marstempo ook de 

richting en andere manoeuvres aan de muzikanten duidelijk maakt221. Deze imposante figuur 

was vaak mooier uitgedost en was, doordat hij voorop liep, de blikvanger van het korps. Dat 

was ook in de muziekkorpsen van de burgerwacht niet anders. De tamboer-majoor en de 

tamboer-meester werden zoals de dirigent in hun functie benoemd door de chef van het 

legioen222. In de burgerwacht diende de tamboor-majoor of een van de twee tamboer-meesters 

zich elke dag ’s middags bij de generale staf aan te melden om er de orders van de dag te 

vernemen. Er was een wekelijkse beurtrol voor deze tamboers223. Ook bij de verkiezing van 

een tamboer-majoor werd soms in de partijgebonden pers een voorkeurskandidaat naar voren 

geschoven. In 1848 opteerden de liberalen voor André Thyl van Oostkerke. Bij zijn 

kwaliteiten werd vanzelfsprekend zijn lengte vermeld: “sept pieds passé”. Men onderstreepte 

daarbij eveneens het belang van deze functie: 

 

“Un des ornements de la garde civique est sans contredit un grand et beau tambour-

major. (…) si l’on acceptait notre candidat, Bruges aurait le plus beau tambour-major du 

pays et une existence honnète serait assurée à un homme a qui le travail fait 

aujourd’hui defaut224.” 

 

Deze tamboer-majoors stonden aan het hoofd van de trommelkorpsen en dienden hen 

de reglementaire trommelmarsen aan te leren. De dirigenten namen de instructie van de 

                                                 
220 F. PIETERS, op. cit., p. 267.  
221 ibid., pp. 268 – 269.  
222 A. DE VIGNERON, op. cit., p. 177.  
223 Garde civique de Bruges. Règlement de service intérieur. Attributions et devoirs, Bruges, Imp. et lith. Daveluy, 
Quai Vert, 1860, pp. 8 – 9.  
224 Journal de Bruges, jg. 12, nr. 157, 8 juni 1848.  
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trompetters op zich. De burgerwacht kende vanzelfsprekend geen kazerneleven, dus het 

markeren van de belangrijkste momenten van de dag behoorde niet tot het takenpakket van 

deze trompetters of klaroenblazers. Een voorbeeld van de functie van deze tamboers is het 

aankondigen van dringende bijeenkomsten. Als er geen tijd was om deze aan te kondigen met 

een biljet of plakkaten, maakte men dit kenbaar door op trommels te slaan 225 . Deze 

signaalinstrumenten hadden op het begeleiden van de manoeuvres na bij de burgerwacht van 

in het begin voornamelijk een ceremoniële functie. Een daarvan was het aantreden bij de 

begrafenisplechtigheid van overleden wachten van het legioen, althans, indien zij een graad 

hadden. Behalve eresaluten door enkele schutters, trad ook het trommel- en trompetterkorps 

aan. De richtlijnen daaromtrent vermelden enkel uiterlijke afspraken, zoals het aanbrengen van 

zwarte fluwelen rouwlinten aan de instrumenten: 

 

“(…) les caisses de tambour sont revêtues d’étoffe noire, les trompettes ou cornets 

garnis de sourdines ou de rubans crêpe226.” 

 

Naargelang de militaire graad die men behaald had, kon men ofwel sergeant-klaroen of 

korporaal-klaroen zijn. Dat aan de signaalfunctie van deze instrumenten ook in de 

burgerwacht groot belang gehecht werd, wordt duidelijk wanneer we de vergoedingen voor 

deze muzikanten aan het begin van de 20ste eeuw bekijken. Terwijl de dirigent 25 fr. per 

maand verdiende, bedroeg de maandelijkse schadeloosstelling 227  voor de sergeant- en 

korporaal-klaroen respectievelijk 15 en 12 fr. Een brigadier-trompettist kreeg eveneens 12 fr. 

en een tamboer-klaroen of –trompettist kon op 9 fr. per maand rekenen. Deze laatste kreeg 

daarmee evenveel als bijvoorbeeld de verplegers (‘ambulanciers porte-sac’)  in de burgerwacht. 

De tamboer-majoor en tamboer-meester tot slot kregen maximum 16 en 12 fr. per maand228. 

Ook op kwantitatief vlak komt het belang van de trompetters naar voren. De burgerwacht van 

Kortrijk vermeldde in haar begroting voor het jaar 1912 16 trompetters tegenover twee 

ambulanciers 229 . Het voorgeschreven aantal klaroenblazers of trompetters lag bij de 

vrijwilligerskorpsen blijkbaar lager. In een compagnie jagers-verkenners die in het totaal 100 

tot 150 man sterk kon zijn, werden 3 klaroenblazers, één korporaal-klaroen en één sergeant-

klaroen gevraagd. Bij de artillerie was dat een brigadier-trompettist en drie trompetters voor 

eenzelfde aantal manschappen. De cavalerie mocht een brigadier-trompettist en vier 

trompetters aan haar rangen toevoegen. De brandweer, tot slot, had drie klaroenen in haar 

rangen 230 . Dat deze voorgeschreven aantallen echter niet hoeven te stroken met de 

                                                 
225 Zie art. 88 van: Nieuwe wet…, p. 17. 
226 ibid., p. 15.  
227 Het gaat om minimumbedragen opgelegd door de “Circulaire ministérielle du 26 février 1901, nr. 14”. Zie 
PAWV, Eerste Afdeling 1875 – 1919, nr. 1539.  
228 Zie art. 77 van: Nieuwe wet…, p. 16.  
229 PAWV, Eerste Afdeling 1875 – 1919, nr. 1539.  
230 Garde Civique. Règlement organique pour le corps de volontaires, Bruxelles, 1900, pp. 20 – 23.  
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werkelijkheid bewijst het feit dat zelfs in het leger de aantallen klaroenblazers en trompetters 

steeds bijgestuurd moesten worden. 

Terwijl het muziekkorps facultatief was, kwamen hoornblazers (trompetters) en 

trommelaars praktisch overal voor in de burgerwacht. De trommels, trompetten en hoorns 

werden dan ook door de staat aan de wacht bezorgd, net zoals een gewone wacht zijn wapen 

van de staat ontving. De staat bleef echter eigenaar van zowel de signaalinstrumenten als de 

geweren en de wacht in kwestie moest het stuk onderhouden en in goede staat 

terugbezorgen231. Of de muziekkorpsen op logistieke steun konden rekenen, was dus niet 

vastgelegd.  

Dat tot slot de hierboven besproken functie van tamboer-majoor ook aanzien genoot, 

wordt duidelijk door het feit dat hij, als hij de tamboer-majoor van het muziekkorps van het 

legioen was, net zoals de dirigent opgenomen werd in de overzichten van de generale staf van 

het legioen232. 

 

5.3.2 De taken van het muziekkorps 

Wanneer wij in het volgende hoofdstuk de muziekkorpsen van de burgerwacht in 

West-Vlaanderen opsommen en bespreken, dan laten wij bovenvermelde trommel- en 

klaroenkorpsen buiten beschouwing. Het gaat hier dus enkel en alleen om de muziekkorpsen, 

hetzij harmonies, hetzij fanfares, onder leiding van een dirigent (‘chef de musique’). De functie 

die men voor dergelijk muziekkorps in de burgerwacht voor ogen had, sluit opnieuw aan bij 

de bestaansreden van muziekkapellen in het leger. Wanneer zowel leger als burgerwacht op 

straat kwamen, gebeurde dit in marsformatie. Om enerzijds de pas te houden en anderzijds de 

uitstraling van de marcherende manschappen meer glans bij te zetten, werden door het 

muziekkorps stapmarsen gespeeld (zie 5.5 over het repertoire). Zowel voor de militaire 

blaaskapellen als de muziekkorpsen van de burgerwacht is dit de taak die hen van hogerhand, 

resp. het Ministerie van Landsverdediging en het Ministerie van Binnenlandse Zaken, 

opgelegd werd.  

Wanneer kon men de burgerwacht dan op deze manier in het straatbeeld opmerken? 

Dat was het geval bij algemene inspecties, bij de inhuldiging, benoeming of 

begrafenisplechtigheid (cf. supra) van officieren van de (generale) staf en plaatselijke 

belangrijke figuren, bij koninklijk of ander hoog bezoek, et cetera. Dit soort activiteiten vormt 

de primaire bestaansreden van de muziekkorpsen van de burgerwacht. Voor dit soort, 

hoofdzakelijk ceremoniële, opdrachten werden de burgerwachtmuzieken in de eerste plaats in 

het leven geroepen. Het protocol van die ceremoniële taken was dan ook strikt 

                                                 
231 Zie art. 64 van: Nieuwe wet…, pp. 14 – 15. 
232  Zie bijvoorbeeld “Corps d’officiers de la légion de Bruges: état-major de la légion,” in: E. VANDEN 
BUSSCHE, La Garde Civique de Bruges depuis 1830. Notes sur la légion de Bruges publiées en souvenir des 
fêtes patriotiques, célébrées par les officiers, sous-officiers et caporaux les 24 et 31 juillet 1881, Bruges, 
Imprimerie mécanique, Daveluy, Quai Vert., 1881, p. 11.  
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gereglementeerd. De richtlijnen voor het salueren en begroeten van de koninklijke familie 

waren het omvangrijkst. De rol van het muziekkorps, dat in voornoemd geval de nationale 

hymne diende te spelen, was ook daar tot in detail gereglementeerd. Wanneer we ter illustratie 

en bij wijze van steekproef de dagorders van de Brugse burgerwacht voor de jaren 1904 tot en 

met 1908 doornemen, wordt duidelijk dat het aantal officiële opdrachten voor deze 

muziekkorpsen – in zover ze bekendgemaakt werden via deze dagorders – bijzonder laag lag. 

Gemiddeld werd het muziekkorps slechts één keer per jaar – althans door middel van de 

dagorders – opgeroepen. Voor voornoemde periode ging het achtereenvolgens om volgende 

opdrachten233: 

- 23 oktober 1905: het muziek en de klaroenen verwelkomen op maandag 30 oktober 

1905 de prijswinnaars van de grote prijsschieting van 1905 aan het station. Elke 

heugelijke en feestelijke gebeurtenis – hier worden enkele leden van het korps die op 

de nationale schietwedstrijd in de prijzen vielen met glans terug in Brugge 

verwelkomd – werd meestal door het muziekkorps kracht en luister bijgezet. Dit is 

een mooi voorbeeld van een activiteit die vaak terug komt: een stadsgenoot, al dan 

niet lid van de burgerwacht, die zich elders in het land of zelfs in het buitenland 

verdienstelijk had gemaakt, werd bij terugkomst feestelijk onthaald aan het station en 

in een stoet naar het stadscentrum geleid.  

- 3 september 1906: extra oefening waarop drie tromelaars-hoornblazers aanwezig 

moeten zijn. Dus in feite gaat het hier nog niet eens om het muziekkorps maar om 

enkele leden van het trommel- en trompetterkorps.  

- 23 april 1907: het muziekkorps is aanwezig op de wapenoefening van 5 mei. Dit is 

met andere woorden een activiteit louter in het kader van de werking van de 

burgerwacht zelf. 

- 14 mei 1907: ½ regiment met zijn muziekkorps is aanwezig bij de intrede van Baron 

Ruzette, de gouwgraaf van West-Vlaanderen. Dit is een gelijkaardige activiteit als die 

van 23 oktober 1905. 

- 19 maart 1908: het muziekkorps van de jagers te voet is aanwezig bij de ‘schouwing’. 

Dit is nogmaals een activiteit in het kader van de werking van de burgerwacht zelf. 

Behalve de zondagse oefeningen werd ook een inspectie opgeluisterd door het 

muziekkorps zodat het voltallige legioen goed voor de dag kwam.  

 

Verder werden in de dagorders ook ontslagen, vervangingen en overplaatsingen 

vermeld. Het betreft dan echter voornamelijk leden van het trommel- en trompetterkorps. 

Ontslag kwam hier voor wanneer de muzikant in kwestie er zelf om verzocht had of bij wijze 

van sanctie wegens gebrek aan eerbied en tucht. 

Uit dit staal aan activiteiten die de dagorders vrijgeven kunnen we ten eerste niet 

anders dan besluiten dat het muziekkorps officieel (dus door de bevelhebber van het korps, 

                                                 
233 RAB, Persoonlijk Archief Louis Deleu, nr. 79 – 80.  
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middels een dagorder) slechts zelden opgeroepen werd. Ten tweede wordt wel duidelijk dat 

het om een brede waaier van activiteiten gaat. Het muziekkorps bleek dus door de staf van de 

burgerwacht niet met opdrachten te worden overladen. Hieruit volgt dat er voldoende tijd was 

om buiten het kader van de burgerwacht te musiceren. Het gaat in dit geval om het 

participeren aan tornooien en festivals, al dan niet in eigen stad, en om het geven van 

concerten of deelnemen aan processies en opluisteren van feesten, eventueel in opdracht van 

een particuliere vereniging die niets met de burgerwacht te maken had. Wat toch nog tot het 

referentiekader van de burgerwacht behoort, maar niet in de dagorders voorkomt, zijn de 

serenades die gegeven werden aan de woning van gevierde leden van het officierenkorps, 

omwille van hun jubileum, hun promotie, hun decoratie, etc. In deze gevallen bestond het 

repertoire niet alleen uit gebruiksmuziek zoals marsen (cf. 7.5) maar ook uit volwaardige 

muziekstukken.  

De voorbeelden van de activiteiten in de rangen van de burgerwacht illustreren de 

bedoelde functie van deze muziekkorpsen. Ze werden in de eerste plaats in het leven geroepen 

om deze taak te volbrengen. De tweede soort activiteiten zullen bepalen welke plaats de 

muziekkorpsen van de burgerwacht innemen in het lokale muzieklandschap, alsook hoe de 

lokale bevolking zal reageren op deze burgerwachtmuzieken. Dit wordt de maatschappelijke 

functie. Deze maatschappelijke, reële functie zal vooral aan bod komen in de resultaten van 

het personderzoek, aangezien de bronnen van de burgerwacht zelf over deze tweede soort 

muzikale activiteiten met geen woord reppen. De lokale pers is in dit geval dan ook een 

welkome aanvulling op het andere bronnenmateriaal. De houding van de bevolking ten 

opzichte van de burgerwacht, alsook ten opzichte van de burgerwachtorkesten, wordt 

weerspiegeld in de vaak korte artikels die dergelijke activiteiten aankondigden en bespraken.  

Wat we hier onder maatschappelijke functie verstaan, wordt in de bronnen 

‘facultatieve dienst’ genoemd. Het zijn die activiteiten van het muziekkorps die buiten de 

gewone dienst bij de burgerwacht vallen. Het ministeriële besluit van 3 juni 1885 geeft als 

voorbeeld de deelname van een muziekkorps van de burgerwacht aan een religieuze 

ceremonie, hetgeen geen enkel verband houdt met de plichten van de stedelijke militie. Het 

ministerie besloot dan ook dat dergelijke deelname volledig afhangt van de goede wil van de 

leden van het muziekkorps234. Daar kon dan nog eens bijkomen dat het muziekkorps de 

toestemming nodig had van de bevelhebber: 

 

“Les musiques ne peuvent prêter leurs concours à une fête ou cérémonie en dehors du 

corps, sans l’assentiment du chef de la garde235.” 

 

De muziekkorpsen van de burgerwacht hadden als onderliggende bestaansreden het 

populair maken van de burgerlijke militie bij de plaatselijke bevolking. De muziekkeuze was 

daarin cruciaal. Dit doel kon onder andere kracht bij gezet worden door muzikale middelen 
                                                 
234 Bulletin officiel de la garde civique. Année 1885, Bruxelles, Imprimerie Bourlard et Havaux, 1886, p. 111.  
235 Garde Civique. Règlement organique pour le corps de volontaires, Bruxelles, 1900, p. 6.  
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zoals een regimentsmars waarin herkenbare plaatselijke volksmelodieën in verwerkt werden (cf. 

infra). De inspecteur-generaal schreef dan ook letterlijk dat het doel van de muziekkorpsen 

van de burgerwacht is: 

 

“(…) à rendre la milice citoyenne sympathique à la population236.” 

 

5.4  Organisat ie :  f inancie e l  a spec t  

Een muziekkorps kost geld. Zoveel is zeker. Ook vandaag zijn de grootste 

uitgavenposten in een muziekvereniging de aankoop en revisie van muziekinstrumenten en 

uniformen, alsook het betalen van een dirigent en eventueel andere instructeurs. Daarnaast 

moet bladmuziek aangekocht en een repetitiezaal verwarmd en verlicht worden. In sommige 

gevallen moe(s)t deze eveneens gehuurd worden. 

Ook bij de muziekkorpsen van de burgerwacht was dat niet anders. Daar kwam dan nog 

eens bij dat deze muziekkorpsen beroep moesten doen op de overkoepelende organisatie van 

de compagnie waar zij deel van uitmaakten. Die overkoepelende structuur kon namelijk wel 

eens bezwaar hebben tegen de extra kosten die het oprichten van dergelijk muziekkorps met 

zich mee zou brengen. Dat was het geval in de burgerwacht van Gent. In 1873 werd er een 

muziekkorps opgericht bij de jagers te voet. Aanvankelijk was daar een groot deel van het 

korps zelf tegen gekant omdat de financiële middelen van een vrijwilligerskorps van amper 

135 man te miniem geacht werden om ook nog een orkest te bekostigen. Het was uiteindelijk 

de toegewijde jager Félix Beernaerts die ervoor zorgde dat het muziekkorps er toch kwam237. 

Het gebruik om een muziekkorps in te voegen bij de burgerwacht werd uiteindelijk toch 

populair in Gent, daar er al gauw meer dan één orkest georganiseerd was. In 1848 werd echter 

beslist dat er voortaan maar één muziekkorps kon zijn voor alle vier de legioenen samen. Het 

korps zou dan wel bestaan uit 70 tot 80 muzikanten, waarschijnlijk het samengebrachte aantal 

muzikanten van een drietal verschillende muziekkorpsen die bovendien ook behoorden tot de 

verschillende harmonieorkesten van de stad. Het muziekkorps van de Gentse burgerwacht 

heette sindsdien ‘Musique de l’Etat-Major de la garde civique de Gand’238.  

 

Als voorbeeld van de hoeveelheid en aard van de kosten die bij een muziekkorps van de 

burgerwacht kwamen kijken, geven we de opsomming van de uitgaven die de burgerwacht van 

Kortrijk in het vierde trimester van 1848 ingaf en die betrekking hadden op het 

muziekkorps239: 

                                                 
236 Bulletin officiel de la garde civique. Année 1906. Premier et deuxième trimestres, Bruxelles, Imprimerie Guyot 
Frères éditeurs, 1906, p. 11.  
237 Garde Civique de Gand. Demi-bataillon de Chasseurs à pied. Fêtes organisées les 20-21 et 22 juillet 1912, à 
l’occasion du cinquantième anniversiare de la constitution du Corps, Gand, 1912, s.p. – Bewaard in: RAB, 
Persoonlijk Archief Louis Deleu, nr. 82.  
238 Journal de Bruges, jg. 12, nr. 281, 5 oktober 1848.  
239 RAK, MSAK, VI.9 Burgerwacht: Begrotingen, rekeningen en bewijsstukken, nr. 7670. 
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- betaald aan Schaeffer, de kleermaker van de muzikanten:  66,50 fr. 

- betaald aan Debrie voor de uitrusting van de muzikanten:  36,00 fr. 

- betaald aan Catteaux voor schouderstukken voor de muzikanten:  19,15 fr. 

- betaald aan Schaeffer voor de tenue van de muzikanten:  60,00 fr. 

- betaald aan Debrie voor de uitrusting van de muzikanten:  38,50 fr. 

- betaald aan Catteaux voor de aankoop van partituren:  125,50 fr. 

- betaald aan Janssens voor de aankoop van partituren:  12,50 fr. 

- betaald aan F. Cykens voor gemaakte onkosten:  25,41 fr. 

 

Daarnaast moest nog eens de vergoeding voor de tamboers en trompetters uitbetaald 

worden. Het is duidelijk dat de hoofdbrok van de uitgaven naar de uniformen ging. In dit 

voorbeeld uit 1848 is dat zeker het geval aangezien de uniformen moesten aangepast worden 

aan de richtlijnen van de nieuwe wet op de burgerwacht. Het totaal ligt hier op 383,56 fr. 

terwijl slechts 375,00 fr. toegekend werd. En dan werden dat jaar nog niet eens instrumenten 

aangekocht. Van die totaalsom ging 220,15 fr. naar de uniformen en uitrustingen. Dat ook de 

aankoop van bladmuziek (hier: 138,00 fr.) een dure zaak is, hoeft geen betoog. In dit uittreksel 

van de rekeningen werd evenmin het loon van de dirigent en onderdirigent opgenomen.  

Voorgaande geeft dus een staal van de soorten kosten die het muziekkorps kende. Vanaf 

april 1899 kwam daar nog eens bij dat de kas van het muziekkorps uniformen van de 

vrijwillige muzikanten moest betalen (cf. supra). Of de overige dienstplichtige muzikanten hun 

vergoeding uitbetaald kregen door datzelfde fonds of door de burgerwacht zelf, is niet 

duidelijk.  

 

Net zoals elk ander amateurorkest, hadden de burgerwachtmuziekkorpsen een eigen 

kas. Dat werd in 1899 verplicht en de administratie van die gezamenlijke kas moest sindsdien 

verzorgd worden door een commissie van drie officieren, waarvan er één secretaris-

schatbewaarder was. De voorzitter en leden van die commissie werden verkozen door het 

officierenkorps. De bevelhebber van het korps hield eveneens toezicht op dit fonds240.  

  

Hoe kon deze kas nu gespijsd worden? Na de wetshervorming van 1848 moesten de 

kosten van het muziekkorps niet bij het budget gerekend worden: het waren facultatieve 

kosten. De officieren van het legioen konden deze kosten dekken241. Met andere woorden: de 

kosten mochten in het budget van de burgerwacht ingebracht worden, maar het was niet 

verplicht. Dit heeft voor ons als gevolg dat de begrotingen en budgetten op zichzelf geen 

goede bron zijn om na te gaan of er binnen een bepaald legioen al dan niet een muziekkorps 

                                                 
240 Zie art. 7, “Arrêté royal du 24 avril 1899…”, p. 103.  
241 Noot bij artikel 77 in BECKERS, Code de la garde civique, contenant la loi du 8 mai 1848, annotée des 
dispositions concordantes de la législation belge et française, des arrêtés royaux et des instructions ministérielles, 
de la jurisprudence des cours de cassation de Belgique et de France, des observations de l’auteur, suivie de la loi 
française, du 22 mars 1831, sur la garde nationale indispensable pour l’appréciation de la jurisprudence, Bruxelles, 
Van Roy, 1850, p. 35. 
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actief was. Deze documenten moest de staf van de burgerwacht elk jaar indienen bij het 

gemeente- en provinciebestuur. Er was plaats voorzien om de kosten van de werking van een 

eventueel muziekkorps in te brengen. In die budgetten vielen deze kosten onder de derde titel 

‘facultatieve uitgaven’, aangezien vanzelfsprekend niet elk lokaal legioen een muziekkorps had 

en omdat het zoals gezegd niet verplicht was om de kosten in het budget in te brengen. Die 

kosten vielen in twee delen uiteen: enerzijds de subsidie aan het muziekkorps en anderzijds de 

uitgaven voor de aankoop van muziekinstrumenten en bladmuziek. Deze subsidie werd in 

1899 vastgelegd op een jaarlijkse staatssubsidie van 500 fr. Daarnaast kon het 

gemeentebestuur nog bijpassen, maar daar werden geen vaste richtlijnen voor gegeven242. 

Een tweede manier om voldoende fondsen te genereren was voor specifieke 

gebeurtenissen, zoals de deelname aan een tornooi of festival, extra subsidies vragen om 

concrete zaken, zoals de verplaatsing, te bekostigen. Een voorbeeld daarvan is de 300 fr. die 

het muziekkorps van de burgerwacht van Brugge kreeg voor haar reis naar en verblijf in 

Bergen om er deel te nemen aan een muziekfestival op 7 juni 1852243.  

Ten derde kon de burgerwacht zelf mee voorzien in de werkingsmiddelen voor haar 

muziekkorps. Een initiatief dat ze daarvoor kon nemen, was het oprichten van een 

economisch fonds als aanvullende inkomstenbron. Alle officieren samen hielden dan, door 

middel van individuele bijdragen, het muziekkorps van het legioen in leven. Ter illustratie 

nemen we opnieuw het Brugse burgerwachtmuziek. De kapitein-kwartiermeester hield er een 

register, dat bewaard is voor de jaren 1877 tot 1881, bij met de bijdragen van de officieren, 

onderofficieren en korporaals. In totaal ging het om 41 man, maar dit aantal nam in de loop 

van het jaar vaak toe door vervangingen, te wijten aan ontslag of sterfgeval. Artikel 16 stelt dat 

dit fonds aangewend werd om de lopende kosten van het muziekkorps te dragen, aangezien de 

jaarlijkse stadssubsidie van 1.000 fr. niet volstond. De betalingslijst is hiërarchisch geordend: 

eerst de bijdragen van de ‘état major’ van het legioen, daarna die van resp. het eerste en tweede 

bataljon en ten slotte die van de officieren van de compagnie zelf. Daarnaast schonk de 

‘Sociëteit van de onder-officieren en korporaals’ elk jaar een afzonderlijke bijdrage. Dat niet 

elke officier even bereidwillig was om een bijdrage te leveren voor het muziekkorps, wordt 

evenzeer duidelijk uit het register. In 1877 betaalde de verpleger Alfred Verbaere zijn bijdrage 

niet en liet tevens blijken dat hij zal blijven weigeren te betalen zolang Martin Buol (zie p. 127) 

aan het hoofd van het muziekkorps stond244. Verbaere begon echter weer te betalen in het 

vierde trimester van 1878, hoewel Buol nog tot 1898 het muziekkorps bleef leiden 245 . 

Persoonlijke grieven of interne onenigheid konden dus de continuïteit van de inkomsten 

dwarsbomen.  

                                                 
242 “…les subsides éventuels de la commune”, zie art. 8, “Arrêté royal du 24 avril 1899…”, pp. 103 – 104.   
243  Brief van het Brugse stadsbestuur aan de burgerwacht, 22 april 1852. SAB, Modern Archief, Fonds 
Burgerwacht, Correspondentie, XIIA90 – Z1XVII3.  
244 SAB, Modern Archief, Fonds Burgerwacht, Financieel Beheer, XIIA(18) – Z1XVII1. 
245 Het concert door het muziekkorps van de Brugse burgerwacht tijdens een feestmaal ter gelegenheid van het 
jubileum van luitenant-kolonel Pecsteen werd gedirigeerd door dezelfde Buol. Zie: Journal de Bruges, jg. 49, nr. 
261, 18 september 1885. 
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Dergelijk economisch fonds kon ook een tijdelijke maatregel zijn, zoals hier in Brugge 

waar men ophield met de collectes in 1882. Het muziekkorps kreeg sindsdien nog steeds 1.000 

fr. subsidie van de stad en een vaste som van nog eens 1.000 fr. van het economisch fonds van 

het officierenkorps, in plaats van de wisselende afzonderlijke bijdragen246. 

Daarnaast kon het innen van boetes bij de muzikanten een aanvulling vormen op het 

budget voor het muziekkorps. We vonden geen expliciete tarieven voor West-Vlaamse 

muziekkorpsen terug, maar het voorlopig reglement van het muziekkorps van de Gentse 

burgerwacht somt wel dergelijke sancties op. Dit voorlopig reglement werd in 1849 door 

luitenant-kolonel Hypoliet Lammens, officier-commissaris van het muziekkorps, tweetalig (!) 

opgesteld in afwachting van een bijzonder reglement van orde. Het reglement was kort, maar 

toch gedetailleerd. Zonder aanvaarde schriftelijke verontschuldiging een repetitie of andere 

bijeenkomst missen, kostte 1 fr. Daarnaast was voorspel (“prelude”), spelen zonder dat de 

dirigent daar het sein toe gegeven had, verboden (10 cent boete). Ook tegen laatkomers op de 

repetities trad men tot slot streng op. Wie pas na de naamafroeping arriveerde, betaalde 10 

cent. Na aanvang van het eerste muziekstuk betaalde je 25 cent, na het tweede stuk 50 cent. 

Wanneer het niet om een repetitie ging, maar om een bijeenkomst voor de dienst, werden de 

bedragen verdubbeld. De boetes moesten betaald worden aan de schatbewaarder en wie 

weigerde te betalen werd uitgesloten247.  

Aangezien het om een intern ordereglement voor het Gentse burgerwachtmuziek gaat, 

is het onwaarschijnlijk dat dezelfde maatregelen ook voor de West-Vlaamse 

burgerwachtmuzieken van toepassing zouden zijn geweest. Toch mag aangenomen worden 

dat de voornaamste aanleidingen om een geldelijke boete op te leggen gelijkaardig waren aan 

deze die in het Gentse reglement vastgelegd waren, dus voornamelijk de afwezigheid bij 

oefeningen en uitvoeringen, het negeren van bevelen van de dirigent of bevelhebber, het 

verwaarlozen van muziekinstrument en/of uniform… Dit kan streng lijken, maar zelfs in de 

gewone burgerkorpsen werden in die tijd geldboetes opgelegd bij overtredingen van het 

reglement. Wel dient opgemerkt te worden dat deze opbrengsten maar een beperkte 

aanvulling vormden. Ter illustratie: onderdirigent Van Heester (zie p. 127) van het muziek-

korps van de Brugse burgerwacht inde in 1881 en 1882 respectievelijk 76,25 fr. en 191,03 fr. 

aan boetes248.  

Tot slot kon het orkest ook het initiatief nemen om deel te nemen aan activiteiten 

buiten de burgerwacht om (cf. supra), om zich dan door de organisator te laten betalen. Deze 

organisator was vaak het eigen stadsbestuur of dat van de stad waar men te gast was, maar kon 

ook een particuliere vereniging zijn zoals de ‘Association Musicale de Bruges’, die in de 

zomermaanden parkconcerten te Brugge organiseerde. Deze concertorganisator komt in het 

volgende deel nog aan bod, maar ter illustratie van dergelijke vorm van inkomsten geven we 

het voorbeeld van de Brugse gemeentefeesten waar het muziekkorps van de Brugse 

                                                 
246 SAB, Modern Archief, Fonds Burgerwacht, Financieel Beheer, XIIA(18) – Z1XVII1.  
247 H. LAMMENS, Garde civique. Corps de musique: règlement provisoire, Gand, De Busscher, 1849, s.p.  
248 SAB, Modern Archief, Fonds Burgerwacht, Financieel Beheer, XIIA(18) – Z1XVII1. 
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burgerwacht ook aan deelnam. Voor deze deelname aan de jaarlijkse ‘fêtes communales’ te 

Brugge kreeg het muziekkorps in het derde trimester van 1880 150 fr. van het stadsbestuur. 

Het jaar daarop kreeg het eveneens 150 fr. van de stad Brugge voor deelname aan de feesten 

ter gelegenheid van de 50ste verjaardag van de Belgische onafhankelijkheid249.  

 

5.5  Bezett ing en reper to ir e 

Voorgaande handelde allemaal over de administratieve en wetmatige kant van de zaak. 

Maar wat te zeggen over het muzikale aspect? Welke bezetting kwam er vooral voor en welke 

werken brachten de burgerwachtmuziekkorpsen ten gehore?  

Een ministeriële circulaire van 29 april 1899 deelde aan alle bevelhebbers van de 

burgerwacht mee dat, indien zich in het legioen of de legioenen onder hun bevel een of 

meerdere muziekkorpsen bevonden, deze in de mate van het mogelijke georganiseerd moesten 

worden zoals de militaire blaaskapellen. Deze kwamen voor in drie vormen: harmonie, fanfare 

en cavaleriefanfare. De specifieke bezetting geven we in volgende tabel weer250: 

 
Harmonie Fanfare Cavaleriefanfare 

- 1 kleine fluit in re b 

- 1 kleine klarinet in mi b 

- 1 hobo 

- 3 soloklarinetten 

- 3 eerste klarinetten 

- 2 tweede klarinetten 

- 2 derde klarinetten 

- 3 saxofoons (alt, tenor, bariton) 

- 2 bugels (1ste en 2de stem) in si b 

- 2 pistons251 (1ste en 2de stem) in si b 

- 2 trompetten (1ste en 2de) in si b 

- 4 hoorns 

- 2 alto’s in mi b 

- 2 fagotten of 1ste en 2de baritontuba 

- 4 trombones 

- 2 bombardons in mi b 

- 1 bombardon in si b grave 

- 3 tuba’s in si b 

- 1 kleine trom 

- 1 grote trom 

- 1 kleine bugel in mi b 

- 4 solobugels in si b 

- 3 eerste bugels in si b 

- 3 tweede bugels in si b 

- 3 derde bugels in si b 

- 2 pistons in si b 

- 4 trompetten in fa b, mi b 

- 4 hoorns 

- 2 alto’s in mi b 

- 2 baritontuba’s in si b 

- 4 trombones 

- 2 bombardons in mi b 

- 2 bombardons in si b grave 

- 4 tuba’s in si b 

- 1 kleine trom 

- 1 grote trom 

 

- 1 sopraanbugel in mi b 

- 3 bugels in si b (solo’s) 

- 3 eerste bugels in si b 

- 2 tweede bugels in si b 

- 2 derde bugels in si b 

- 2 pistons in si b 

- 2 trompetten in si b 

- 2 alto’s in mi b 

- 2 baritontuba’s in si b 

- 4 hoorns in fa / alto’s in mi b 

- 4 trombones 

- 2 tuba’s in si b 

- 2 bombardons in mi b 

- 1 bombardon contrabas in si 

- 1 kleine trom 

- 1 grote trom 

totaal: 42 totaal: 42 totaal: 34 

Tabel 2 – De ideale bezetting van de muziekkorpsen van de burgerwacht, vastgelegd door KB van 24 april 1899. 

                                                 
249 Idem. 
250 “Circulaire ministérielle du 29 avril 1899, prise en exécution de l’arrêté royal du 24 du même mois qui règle la 
formation des corps de musique” in: Bulletin officiel de la garde civique Année 1899. Premier trimestre, 
Bruxelles, Imprimerie militaire E. Guyot, 1899, pp. 104 – 105. 
251 Cornet-à-pistons. 
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Met deze ideale bezetting wordt het in 1899 vastgelegde maximum aantal muzikanten 

net gehaald. Enkel de cavaleriefanfare, een muziekkorps te paard, heeft minder muzikanten. 

 

Zoals in het vorige hoofdstuk besproken, kwamen in de negentiende eeuw 

verschillende manieren van stemming voor. Terwijl vandaag alle instrumenten afgestemd 

worden op een la van 440 Hz. (dit zijn dubbele trillingen per seconde) was er twee eeuwen 

terug nog geen gestandaardiseerd systeem. Om toch de burgerwachtmuziekkorpsen uniform 

te stemmen, werd dezelfde diapason als in het leger opgelegd waarbij een si mol 921,7 

trillingen per seconde is. De diapason is de algemeen aangenomen toonhoogte bij het 

stemmen van muziekinstrumenten. Deze overeengekomen toon stelt de verhouding van al de 

klanken onderling vast252. In de negentiende eeuw bestond daar dus nog geen consensus over. 

Dat probleem manifesteerde zich in België voor het eerst op 26 september 1833 tijdens een 

festival voor militaire muziek waar een aantal Belgische blaaskapellen gezamenlijk 

musiceerden253 . Dat de instrumenten per korps anders gestemd waren, kwam de algehele 

sonoriteit zeker niet ten goede. In Frankrijk werd reeds op 16 februari 1859 een officiële 

diapason vastgelegd: een la met 870 enkele of 435 dubbele trillingen per seconde254. Een 

omzendbrief uit juni 1863 legde dan ook de diapason op zoals die gebruikt werd in het 

conservatorium van Brussel. Om uniformiteit te bekomen, werd in deze circulaire bepaald dat 

de kapelmeesters van het leger én van de burgerwacht in het bezit moesten zijn van een 

diapason van dit type. Enkel instrumenten die aan deze stemming voldeden, werden sindsdien 

nog toegelaten in de blaaskapellen. Uiteindelijk was het een circulaire van 4 april 1885 die de la 

vastlegde op 870 trillingen per seconde, zoals elders in Europa gebruikelijk was. Omdat het 

voor de meeste instrumenten van een blaasorkest praktischer was om op de toonaard Bes (si 

mol) te stemmen, werd de stemmingsstandaard in het leger een si b van 921,7 enkele 

trillingen255. Financieel gevolg was dat heel wat blaasinstrumenten aangepast moesten worden, 

i.e. langer of korter gemaakt worden, om aan de officiële diapason te voldoen. Het duurde dan 

ook zijn tijd vooraleer deze regelgeving effectief overal in voege was.  

Net zoals voor alle blaaskapellen was het voor elk orkest van de burgerwacht verplicht 

om zich een grote stalen stemvork met parallelle armen, bevestigd aan een resonantiekast, aan 

te schaffen. De stemvork moest volgens de voornoemde diapason gestemd zijn. Deze 

stemvork werd aan het klinken gebracht met een hamertje met een houten schijfje bekleed 

met vilt. Deze klank was dan de toon van de vastgelegde si mol. De dirigent kon aan de hand 

van dit noodzakelijke hulpmiddel alle andere blazers op elkaar afstemmen. Het was ook de 

                                                 
252 G. VERMOTE en C. BAETEN, op. cit., p. 120. 
253 F. PIETERS, op. cit., p. 40.  
254 G. VERMOTE en C. BAETEN, op. cit., p. 120.  
255 F. PIETERS, op. cit., p. 78.  
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dirigent die verantwoordelijk was voor deze stemvork. Hij diende haar te bewaren weg van 

mogelijke oxidatieprocessen256.  

 

Het repertoire dat men speelde, hing af van de gelegenheid en de aard van de opdracht. 

Het genre dat de burgerwachtmuzieken het vaakst dienden te spelen was de stapmars257 . 

Wanneer deze muziekkorpsen hun officiële taak uitoefenden en met het legioen mee 

opmarcheerden door de stad naar aanleiding van een oefening, wapenschouwing, belangrijk 

bezoek aan de stad, een inspectie… speelden zij marsen om enerzijds van ver de komst van 

het korps aan te kondigen en anderzijds het marcheerritme van de wachten te begeleiden.  

Het genre van de stapmars bestaat uit een indrukwekkend corpus van vele 

afzonderlijke marsen die elk hun eigen karakter hebben voor wat betreft melodie, ritmiek en 

metriek (4/4 en 2/4 versus 6/8) en vorm. Het belangrijkste criterium voor een goede 

stapmars is dat zowel musici als niet-musici er goed op kunnen marcheren. 

De stapmars is functionele muziek of gebruiksmuziek en vindt zijn oorsprong in de 

ontwikkeling van militaire troepenbewegingen vanaf het eind van de zestiende eeuw. De 

Franstalige term ‘marche’ werd sindsdien gebruikt om een regelmatige troepenbeweging aan te 

duiden. In de eerste helft van de zeventiende eeuw kwam de gewoonte om soldaten de pas te 

laten markeren in gebruik. Het invoeren van een ‘stap’ om het marcheertempo en de cadens te 

bepalen staan aan de wieg van de huidige marsmuziek. De originele functies van de militaire 

marsmuziek komen in sterke mate overeen met het functionele karakter dat de marsen hebben 

die vandaag gespeeld worden door onze harmonies en fanfares tijdens optochten, processies, 

muzikale omgangen… De strakke uitvoering, maar ook de uniformen – die vaak nog doen 

denken aan de traditionele militaire ceremoniële uitrusting – zijn tevens aspecten die de 

continuïteitshypothese tussen de oorspronkelijke militaire muziekkapellen en onze 

amateurblaasorkesten kracht bijzetten258.  

 

Naar aanleiding van de algemene inspectie van 1900 schreef de luitenant-generaal-

inspecteur naar de bevelhebbers van de wachten dat veel van deze stapmarsen op een te lage 

toonhoogte geschreven waren, waardoor ze hun effect misten. De muziek kon slechts 

gehoord worden tot het hoofd van de marsformatie, en niet verder. Dit was vooral het geval 

bij die marsen waar de herhaling meegespeeld werd door de ‘clairons’ of hoornblazers. De 

naam kan misleidend zijn, maar deze hoornblazers speelden geen hoorn, maar klaroen. De 

klaroen kan makkelijkheidshalve omschreven worden als een trompet zonder ventielen. 

Hierdoor kunnen er slechts natuurtonen geproduceerd worden (cf. supra) en vervult het de 

                                                 
256 “Circulaire ministérielle du 29 avril 1899…”, pp. 105 – 106. N.B. Deze omzendbrief van de Minister van 
Binnenlandse Zaken bevat grotendeels dezelfde tekst als de omzendbrief van de Minister van Landsverdediging 
van 4 april 1885.  
257  De term stapmars of loopmars maakt het onderscheid met de concertmars – die doorgaans grotere 
dynamische contrasten vertoont en technisch moeilijker uitvoerbaar is – en de zogenaamde gestileerde mars die 
al of niet voorkomt als onderdeel van grotere werken. Zie R. VAN BEUSICHEM, op. cit., p. 10.  
258 ibid., p. 10. 
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functie van signaalinstrument. Samen met de tamboers of trommelaars behoren deze 

trompetters in principe niet tot het muziekkorps. De eerste groep heeft een signaalfunctie, de 

tweede brengt louter muziek (cf. 5.3.2). Net door hun aantal, gebeurde het dat de klaroenen 

het muziekkorps overstemden in volume259. Bij een latere inspectie kaartte de inspecteur-

generaal het magere karakter van veel van de marsen aan. Deze muzikale armoede was alvast 

niet bevorderlijk voor de uitstraling van een burgerwachtkorps in optocht. De luitenant-

generaal besloot dan ook met: 

 

“La musique pour le défilé doit être entraînante, avec des passages (trio) d’un dessin 

large et noble; elle doit élever, exalter le coeur du soldat, et enlever la marche260!” 

 

Net omdat de stapmarsen hielpen bij het marcheren, werd aan de muziekkorpsen 

gevraagd om het ritme van 120 slagen per minuut te respecteren261. Dit metronoomcijfer komt 

overeen met exact 120 passen die men per minuut zet. Aangezien dit er twee per seconde zijn, 

wordt de stapmars in het Frans ‘pas redoublé’ en in het Spaans ‘pasodoble’ genoemd. Met de 

algemene inspectie van 1904 kwam dit pijnpunt opnieuw aan bod. De inspecteur-generaal 

stelde vast dat bij défilés de opeenvolgende burgerwachtkorpsen marcheerden aan een 

snelheid die schommelde tussen de 115 tot 130 passen per minuut, wat een choquerend 

contrast met zich meebracht. Om de reglementaire cadans van exact 120 passen per minuut 

goed in de oren van zowel de muzikanten, de trommelaars als de trompetters te krijgen, 

raadde de inspecteur-generaal aan om op bepaalde repetities de marsen met een metronoom te 

spelen262. Ook hier baseert de wetgever zich weer op richtlijnen die reeds van kracht waren 

voor de militaire blaaskapellen. Een omzendbrief van 11 juni 1852 vroeg de korpsoversten al 

om enkel militaire marsen uit te kiezen die voldoende de pas markeren, in plaats van 

ingewikkelde marsen met onzekere cadans. De muziek moest eerst en vooral aan het stappen 

een militaire impuls geven, terwijl het esthetische aspect pas op de tweede plaats kwam263.  

 

Hetzelfde inspectieverslag moedigde de dirigenten aan om aan bestaande marsen 

plaatselijke populaire deuntjes toe te voegen. Dit arrangement kon dan de regimentsmars of de 

mars van de garde vormen. Zoals hierboven reeds aangehaald was het toevoegen van 

dergelijke herkenbare melodieën bedoeld om het instituut burgerwacht populairder te maken 

bij de plaatselijke bevolking door middel van muziek. De inspecteur-generaal noemde deze 

ingreep “très avantageuse”264.  

                                                 
259 Bulletin officiel de la garde civique. Année 1900. Premier trimestre, Bruxelles, Imprimerie militaire E. Guyot, 
1900, p. 59. 
260 Bulletin officiel de la garde civique. Année 1904. Premier et deuxième trimestres, Bruxelles, Guyot Frères 
éditeurs, 1904, pp. 26 – 27. N.B. Dezelfde grieven werden woordelijk herhaald in het bulletin voor het jaar 1905.  
261 Bulletin officiel… 1900, p. 59.  
262 Bulletin officiel... Année 1904…, p. 26.  
263 F. PIETERS, op. cit., p. 59.  
264 Bulletin officiel … 1900, pp. 59 – 60. 
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Voor het fenomeen van de regimentsmars speelde men opnieuw leentjebuur bij de 

militaire muziekkorpsen. De traditie van een regimentsmars was daar al veel langer in voege. 

Deze lijfmars fungeert er dan ook per regiment als herkenningsmelodie en is bij praktisch elk 

concert van de partij. Dit soort marsen heeft ook een symbolische waarde: ze dient in het leger 

uitgevoerd te worden als eerbetoon aan de korpsoverste bij inspecties en bij de aflossing van 

de wacht. De regimentsmars moest als symbool van het regiment bovendien de cohesie onder 

de soldaten, of bij de burgerwacht onder de wachten, versterken265. 

 

 
 

Het muziekkorps van de compagnie jagers-verkenners van Brugge volgde deze raad 

alvast op. In juli 1905 schreef hun dirigent Alexis Hotton, met de 75ste verjaardag van de 

compagnie voor ogen, een regimentsmars voor zijn muziekkorps. De mars kreeg de titel “Les 

Chasseurs Francs de 1830” mee en werd, geheel conform de militaire traditie van muzikaal 

eerbetoon aan de korpsoverste, opgedragen aan commandant Edouard Willems266. Deze mars 

begint zoals de militaire regimentsmarsen traditioneel met klaroengeschal. Halverwege is er 

nogmaals klaroengeschal, maar in de tweede helft van de mars blijven de signaalinstrumenten 

                                                 
265 F. PIETERS, op. cit., pp. 165 – 166.  
266 De set met 28 partituren is bewaard gebleven: RAB, Persoonlijk Archief Louis Deleu, nr. 114.  

 
Afb. 8 – Klaroenpartituur van de mars van de Brugse compagnie jagers-verkenners: "Les Chasseurs Francs de 1830, 
dédié au Commandant Willems, par Al[exis] Hotton". Het bijschrift vermeldt dat deze stem mocht vervangen 
worden door de piston of trompet (RAB, Persoonlijk Archief Louis Deleu, nr. 114) 
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achterwege. Dan komt namelijk het traditionele rustpunt in een mars: het meer lyrische trio. 

De inspectie had al gevraagd dat dit middendeel “d’un dessin large et noble” zou zijn267. Na 

dergelijk trio wordt het eerste deel van de mars herhaald. De mars van de Groene Jagers van 

Brugge werd voor het eerst uitgevoerd op het banket van 16 juli 1905 ter gelegenheid van de 

75ste verjaardag van de oprichting van het korps jagers-verkenners van de burgerwacht te 

Brugge. De mars opende het muzikale gedeelte van het feestprogramma, dat volledig door de 

fanfare van de compagnie verzorgd werd268.  

 

In het inspectieverslag van 1906 nodigde de inspecteur-generaal de commandanten 

van de burgerwacht uit om samen met hun rapport eveneens een exemplaar van deze lokale 

mars op te sturen. Tevens feliciteerde hij de muziekkorpsen met hun vooruitgang in de keuze 

van muziekstukken voor het défilé269. 

 

5.6  De muziekkorpsen naast andere  zust erverenigingen 

Een muziekkorps was niet de enige vereniging die in de loop der jaren in de schoot 

van de burgerwacht ontstond. Wanneer men een van deze spin-offs bespreekt, neemt men 

meestal het voorbeeld van de schietvereniging, aangezien het bedienen van het geweer dichter 

aansluit bij het dagelijkse takenpakket van de burgerwacht dan het bespelen van een 

muziekinstrument. Deze en andere aan de burgerwacht verwante verenigingen, die soms een 

eigen leven gingen leiden, worden in de volgende paragrafen besproken. Allen hadden ze in 

elk geval tot doel om de banden aan te halen, zowel tussen de wachten van het plaatselijke 

legioen onderling, als tussen de burgerwachtkorpsen van verschillende steden uit het 

koninkrijk. Anderzijds dienden ze er, net zoals het muziekkorps, ook toe om de instelling bij 

de burgerbevolking – en in het bijzonder bij de toekomstige dienstplichtigen – populairder te 

maken. Deze verenigingen hielden niet alleen hun eigen vergaderingen en activiteiten, maar 

organiseerden ook hun feesten en evenementen in de stad. Voornamelijk officieren en leden 

van de jagers-verkenners waren er lid van, aangezien net dit segment van de burgerwacht hun 

dienst als een eer beschouwde (cf. supra).  

 

5.6.1 “Le verre de l’amitié et de la fraternité.” De burgerwacht en 

sociabiliteit 

Veel verenigingen houden traditioneel jaarlijks een feestmaal voor alle leden, vaak naar 

aanleiding van de stichtingsdatum of de viering van een patroonheilige. Dat was ook in de 

                                                 
267 Bulletin officiel… 1904, p. 25.  
268 Garde Civique de Bruges. Compagnie des Chasseurs à pied. 75e anniversaire de la création du corps. Banquet 
du 16 juillet 1905. Partie musicale, Imp. V. Jean Cuypers, Bruges, 1905, s.p. (RAB, Persoonlijk Archief Louis 
Deleu, nr. 78). 
269 Bulletin officiel… 1906, p. 11.  
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burgerwacht niet anders. Banketten werden er bovendien ook georganiseerd voor het jubileum 

van een lid van het officierenkorps of de generale staf. Wanneer een dezer een ereteken mocht 

ontvangen, werd de feestdis eveneens gedekt. Vanzelfsprekend werd de gevierde in de 

bloemetjes gezet en geëerd met een heildronk en gelegenheidsliederen. De vele rijkelijk 

versierde menukaarten, uitnodigingen en kaarten met de tekst van gelegenheidscoupletten zijn 

stille getuigen van deze feesten.  

 

Terwijl voor velen de dienst bij de burgerwacht enkel een verplichting, een last was, 

waren er wachten, zoals gezegd hoofdzakelijk jagers-verkenners, die het nuttige – het 

vervullen van de burgerplicht – aan het aangename – de tijd in de burgerwacht zo aangenaam 

mogelijk maken – koppelden. De beschrijvingen in de pers van feesten en heildronken 

bevestigen dat. Al rond 1800 groeide de overtuiging dat gezelligheid en beschaving (hier: het 

vervullen van de dienstplicht) hand in hand gingen en dat beide in combinatie het cement van 

de samenleving vormden. Deze ‘gezelligheid’ had nog niet de hedendaagse betekenis, maar 

was vooral sociabiliteit, een Europees verschijnsel met nationale varianten. Onder sociabiliteit 

verstaan we de behoefte én de vaardigheid om in gezelschap te verkeren. De sociabiliteit is 

daarmee de maatschappelijke deugd bij uitstek. Het gezelschap en de vereniging vormden en 

vormen de ideale omgeving voor het aanleren en oefenen van deze sociale deugd270 . De 

gezelschappen en genootschappen die sinds het begin van de negentiende eeuw talrijker 

werden, vormden al snel een netwerk van culturele genootschappen. In ons geval gaat het niet 

om een geleerd genootschap, die hun wortels kenden in de Renaissance en vroege stadscultuur, 

maar om een organisatievorm die voor het publiek bestemd is. De leden van de burgerwacht 

konden zich aldus een eigen stijl aanmeten en zich sociaal ontwikkelen en onderscheiden. Net 

zoals de middeleeuwse schuttersgilden werd de burgerwacht opgericht om het geweld te 

kanaliseren. Tegelijkertijd dienden ze orde en rust in de stad te bewaren. De wetgeving van 

bovenaf en de lokale stadsbesturen hielden hen dan ook zorgvuldig onder controle. In dit 

geval spreken we van georganiseerde publiekssociabiliteit met een openbaar karakter, om het 

onderscheid te maken met de informele genootschappelijkheid.  

Voor wie de oefeningen in de burgerwacht, de défilés, de inspecties… geen overbodige 

last vormden, konden die activiteiten, hoewel ze verplicht waren, toch de mogelijkheid bieden 

om aan de sleur van alledag te ontsnappen. Tegelijkertijd droegen ze de gewenste normen uit 

en versterkten de stedelijke cohesie271.  

 

Bij de burgerwacht bleef vanzelfsprekend de band met de staat bestaan. Vandaar dat 

de vergelijking met eerder informele gezelschappen niet opgaat. Toch zijn er enkele 

overeenkomsten. De wetten en reglementen die de volledige organisatie van de burgerwacht 

bepalen, waren natuurlijk door de overheid opgelegd. Toch hadden de meeste lokale legioenen 

                                                 
270 J. KLOEK en W. MIJNHARDT, 1800: blauwdrukken voor een samenleving, Den Haag, SDU, 2001, p. 103 
en 120.  
271 ibid., pp. 104 – 105.  
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nog een intern reglement, dat weliswaar conform de overkoepelende wet op de burgerwacht 

diende te zijn. De burgerwacht kon dus niet op eigen gezag wetten en reglementen kiezen. 

Wel kon ze zonder overheidsinmenging haar bestuursleden, in dit geval het officierenkorps, 

kiezen. De generale staf werd echter gekozen door het staatshoofd. In het officierenkorps van 

de jagers-verkenners bv. kwamen diverse leden van de plaatselijke hogere burgerij bijeen: 

handelaars, industriëlen, kunstenaars, dokters, apothekers… Wat het muziekkorps betreft 

werden de functies zoals dirigent, onderdirigent, tamboer-majoor en tamboer-meester door de 

bevelhebber van het legioen toegewezen. Dit past dus geenszins in de definitie van sociabiliteit. 

Wel strookt dit met het beeld dat de klassieke, corporatieve, strak door de overheid 

gereguleerde sociabiliteitsvormen in de Zuidelijke Nederlanden veel langer zijn blijven bestaan 

dan in de Noordelijke272. 

 

Omdat de burgerwacht de wil van de overheid (cf. voorschriften, wetten, financiële 

afhankelijkheid…) uitdrukte, spreken we van georganiseerde sociabiliteit. Toch hoefde het er 

daarom niet minder gezellig aan toe te gaan. Volgend voorbeeld komt uit een verslag van de 

inhuldiging van de nieuwe lichting jagers-verkenners te Brugge op een zondag einde mei 1894. 

Na hun opleiding in het najaar, werden jaarlijks nieuw voorgedragen leden met een ritueel op 

de Burg – “cérémonie patriotique et émouvante” – officieel toegelaten tot de compagnie jagers 

te voet. De zestien nieuwe leden werden aangekondigd door de klaroenen en bevelhebber 

Léonce Ensor stelde hen voor aan de compagnie jagers-verkenners. Nadat ze een eed afgelegd 

hadden 273 , weerklonk de ‘Brabançonne’ en mochten de nieuwelingen aansluiten bij de 

compagnie zelf. Ze waren nu volwaardig lid. Met het muziekkorps op kop trokken ze daarna 

weg uit het centrum om in het lokaal de ‘Brugsche Bierhalle’ het officieuze maar daarom niet 

minder belangrijke deel van het programma af te werken: 

 

“(…) et les chasseurs ont dégusté la bière qui était fraîche, pétillante et dorée; ils se 

sont également précipités sur le buffet froid de M. Wanes qui a été – les mets qui se 

trouvaient sur le buffet, bien entendu – littéralement pillé et dévoré, c’est que le 

jambon était délicieux et les tartines superbes. (…) 

Sur les tables traîne le tarif des consommations, imprimé sur carton vert. Délicate 

attention! 

Enregistrons encore cette drôlerie: Nos lecteurs savent déjà qu’il n’y a pas d’étage à la 

salle, elle est couronnéee par une charpente élégante sur laquelle repose un toit vitré en 

partie. Ceci a fait dire à un farceur, car il y a des farceurs dans la Compagnie: Il n’y a 

pas de plafond ici, et pourtant le voilà! 

Le retour vers la ville s’est effectué dans le meilleur ordre274.” 

                                                 
272 ibid., pp. 107 – 108. 
273 “Je jure de ne jamais abandonner mes Chefs, de leur obéir en leur qualité respective et de défendre jusqu’à la 
mort mes camerades au moment du danger.” 
274 Verslag van een zekere ‘Chat Soeur’ in: Journal de Bruges, jg. 58, nr. 142, 22 mei 1894.  
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Dit was nog niet het einde van de festiviteiten, want hierna was het tijd voor “porto-

feest” waarbij de kersverse lichting hun nieuwe wapenbroeders een glas – “verre d’amitié et de 

la fraternité” – aanboden in een café op de Grote Markt, ‘La Civière d’Or’275. Daar nam een 

van de nieuwelingen, Emmanuel Huisman, het woord en prees de bevelhebber, Ensor. Op de-

ze heildronken volgde er uiteindelijk een geïmproviseerd concert waarbij de een na de andere 

jager een lied ten gehore bracht. Een heildronk door de bevelhebber zelf besloot de dag276.  

 

 
 

Bovenstaande is slechts één voorbeeld van dergelijke festiviteiten. Sommige waren zeer 

groots opgevat, zoals de 75ste verjaardag van de creatie van de compagnie jagers-verkenners 

van Brugge, andere waren geïmproviseerd, zoals de hierboven beschreven heildronken en 

zangstonde. Dit betreft de sociabiliteitsfactor in de rangen van de burgerwacht zelf, maar zoals 

in de inleiding van deze paragraaf vermeld, waren vooral de zusterverenigingen belangrijke 

spelers in het creëren van samenhorigheid. De belangrijkste ervan worden hierna besproken.  

 

                                                 
275 Zie ook P. LEFÈVRE, “De Jagers van de Brugse Burgerwacht: geschiedenis (1830 – 1920)”, Militaria Belgica, 
2de reeks, maart 1979, nr. 1, p. 4.  
276 ibid.  

 
Afb. 9 – Jolijt in de burgerwacht. Voor de wachten die zich toch met plezier van hun taak kweten, was de 
gezelligheidsfactor een belangrijke motivatie. (SAB, Modern Archief, Fonds Burgerwacht, niet-geïnventariseerde 
aanvulling, Kaft 3, ID10/5). 
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5.6.2 Fédération des chasseurs-éclaireurs du royaume 

Aangezien het zelfbewustzijn en eergevoel bij de jagers-verkenners het hoogste was, 

waren het dan ook deze jagers die het gemis van een nationale structuur in de burgerwacht 

trachtten te compenseren. Vertegenwoordigers van zeven korpsen richtten in 1876 daartoe de 

‘Fédération des chasseurs-éclaireurs du royaume’ op. Het doel was om gezamenlijk te oefenen 

en aldus de banden tussen de geïsoleerde compagnieën aan te halen 277 . Terwijl in de 

afzonderlijke compagnieën de lokale netwerken en plaatselijke sociabiliteit centraal stonden, 

had men hiermee een nationaal netwerk voor ogen. Zo hield de federatie van jagers-

verkenners vanaf 1878 jaarlijkse bijeenkomsten voor alle jagers van het rijk, telkens 

georganiseerd door een ander korps. Het groepsgevoel versterken was bovendien geen 

onderliggende doelstelling van deze vrijwillige samenkomsten, maar een primair objectief: 

 

“But: (…)cimenter l’union et l’entente parfaite entre tous les chasseurs-éclaireurs(…)”   

 

Op dergelijke vrijwillige bijeenkomsten hielden de verenigde jagers oefeningen, 

manoevers, optochten. Daarnaast mocht het feestelijke gedeelte niet ontbreken met een 

banket en een muzikaal programma, georganiseerd door de compagnie waar men te gast was. 

Behalve alle activiteiten, vaak over meerdere dagen gespreid, vermelden de programmaboekjes 

ook de aanwezige jagers-verkenners, waaronder ook soms vrijwillige muzikanten. Zo trokken 

in 1892 de Brugse muzikanten C. Houtsaegher, A. Moreeuw en A. Strobbe naar de meeting in 

Gent278. De deelname was ook hier geheel vrijwillig. Op 9 juni 1889 werd deze bijeenkomst 

georganiseerd door de compagnie jagers-verkenners van Brugge, maar ze ging door in 

Oostende. Daar gaf toen onder andere het muziekkorps van het 3de Linieregiment onder 

leiding van dirigent Simar een concert in het Kursaal. Militaire orkesten verleenden dus ook 

hier hun medewerking. De opkomst dat jaar mag behoorlijk talrijk genoemd worden: 943 

jagers-verkenners trokken naar Oostende: 103 uit Antwerpen, 154 uit Brugge, 206 uit Brussel 

(waarvan 22 vrijwillige muzikanten), 38 uit Chapelle-lez-Herlaimont, 56 uit Charleroi, 98 uit 

Gent, 32 uit Gosselies, 79 uit Luik, 21 uit Lodinsart, 62 uit Leuven, 34 uit Bergen, 38 uit 

Morlanwelz en 22 uit Doornik279.  

 

Ook bij de cavalerie, tot slot, kwam een dergelijk nationaal rendez-vous voor. Een 

voorbeeld daarvan is de bijeenkomst van alle jagers te paard van België in Brussel op 19 juli 

1880. Het muziekkorps van de jagers te paard van Brussel onder leiding van Jean Paque gaf er 

toen een concert280.  

 

                                                 
277 P. VELDEMAN, op. cit., p. 81.  
278  Zie programmaboekje van dat jaar in: SAB, Modern Archief, Fonds Burgerwacht, niet-geïnventariseerde 
aanvulling, Kaft 4. 
279 SAB, Modern Archief, Fonds Burgerwacht, niet-geïnventariseerde aanvulling, Kaft 1.  
280 SAK, Albums Ghyoot, map 7, Burgerwacht Kortrijk.  
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5.6.3 Schietverenigingen 

Als onderdeel van de septemberfeesten van 1858 ter gelegenheid van de 28ste 

verjaardag van de Belgische onafhankelijkheid organiseerde de regering in Brussel een 

nationale schietwedstrijd voor het leger en de burgerwacht. Deze ‘tir national’ was een trigger 

voor het vormen van schietverenigingen overal in het land. De sociabiliteitsgedachte deed er 

ook zijn intrede daar het schieten op doel “un agréable divertissement” werd genoemd281. De 

nationale wedstrijd was een middel om zich met de andere schietverenigingen te meten. Het 

werd dan ook snel een exclusief tornooi voor de burgerwacht 282 . De burgerwacht werd 

namelijk uitgenodigd door middel van omzendbrieven gericht aan de bevelhebbers. Op de 

eerste editie van het nationale tornooi deden er uiteindelijk 2.400 leden van de burgerwacht 

mee (2.200 van de infanterie en 200 van de cavalerie en infanterie). Daarnaast namen er 600 

militairen deel, alsook enkele karabiniers en haakbusschutters van burgerlijke verenigingen. 

Door haar talrijke deelname viel de burgerwacht op, kreeg ze persaandacht en steeg in aanzien: 

“Plus d’un quotidien rappelle à cette occasion l’importance de ce corps dans notre 

organisation militaire283.”  

In 1859 besliste Minister van Oorlog baron Chazal dat de schietschijven opgesteld in 

de kazernes en garnizoensteden voor de militairen moesten volstaan en sindsdien 

participeerden ze niet langer in deze jaarlijkse wedstrijd. De nationale schietwedstrijd werd 

aldus een aangelegenheid van de burgerwacht284. Later zouden met mondjesmaat toch weer 

militairen deelnemen.  

 

Om zich in het bedienen van hun geweer te kunnen oefenen en zich op deze en 

andere wedstrijden voor te bereiden, hadden de lokale burgerwachten nood aan een 

gemeentelijke schietstand. Den tir maakte bovendien plaatselijke wedstrijden van het eigen 

legioen mogelijk. Ter gelegenheid van een jubileum of uitreiking van een ereteken of in het 

kader van een groter feest, zoals de jaarlijkse Brugse gemeentefeesten, werden wedstrijden op 

het eigen schietterrein georganiseerd. De resultaten daarvan werden in de lokale pers 

gepubliceerd. De schietschijfstand werd de trekpleister van de gemotiveerde liefhebbers onder 

de wachten. Behalve een aangenaam en competitief tijdverdrijf, betekende de schietvereniging 

een mogelijkheid om zich te profileren en dus carrière binnen de burgerwacht te maken285. De 

wachten werden daarbij soms vervoegd door militairen die in de stad verbleven en 

geïnteresseerde vrijwillige brandweerlui. Dat dergelijke heterogene samenstelling van de 

aanwezige schutters op de schietstand tijdens oefeningen of wedstrijden niet zonder risico was, 

illustreert volgend Brugs krantenbericht uit 20 juli 1910: 

 

                                                 
281 E. A. JACOBS, art. cit., p. 307.  
282 P. VELDEMAN, op. cit., p. 78.  
283 E. A. JACOBS, art. cit., p. 308.  
284 ibid., p. 309.  
285 P. VELDEMAN, op. cit., p. 79.  
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“Vif émoi. – Hier après-midi un accident terrible a failli se produire au stand 

communal, oú nos tireurs brugeois, tant de l’armée que de la garde civique, 

s’entraînaient en vue du grand concours annuel de Bruxelles. 

Un tireur se trouvait au créneau de 200 mètres et venait de prendre la position à 

genoux, lorsque derrière lui, un de nos pompiers se mit à tripoter à son arme. Tout à 

coup une formidable détoration retentit, l’arme était chargée et la balle passa entre les 

jambes du garde et traversa la table, sur laquelle il avait pris place. Elle fit ensuite un 

trou dans le mur, et par ricochet allait retomber de l’autre côté de la salle.  

Il est facile de concevoir quelle émotion règna au stand. Ce n’est que lorsqu’on a pu 

constater qu’il n’y avait personne de blessé que le tir a été repris, mais avec une 

certaine hésitation. 

Pourquoi permettre à des hommes qui n’ont pas l’habitude de manier une arme d’aller 

au tir sans être accompagnés d’un chef. Telle était l’observation que tout le monde 

faisait et elle était bien juste. 

Les pompiers viennent s’entraîner au tir et ils ignorent les premières notions de 

prudence. 

Il était bien nécessaire de munir ces gens de fusil! 

Messieurs Visart et Cie furent de cet avis. Ils seraient pourtant bien mieux à leurs 

pompes, les bons pompiers286!” 

 

De schietvereniging van de Brugse burgerwacht heette “l’Union des Tireurs Brugeois”. 

De compagnie jagers-verkenners had zoals in andere steden een aparte schietvereniging, 

waarvan de naam verraadt dat het om meer dan schieten alleen ging: “Société de tir et 

d’agrément de la Cie chasseurs à pied de Bruges”, opgericht op 10 juni 1901287. Behalve het 

oefenen in de handeling van het geweer, was er zeker tijd voor vermaak, ‘aangenaamheid’. 

Hun oefenterrein was het ‘Schuttershof’ in Steenbrugge – Assebroek. Dit schietplein was 

gelegen langs de Steenbrugse Wandeling, nu de Baron Ruzettelaan. De werken duurden van 

1889 tot 1894288.  

Een wedstrijd kon een ganse dag duren. De prijzen die de burgerwacht aan de 

winnaars uitreikte, konden ingebracht worden in de begroting onder de facultatieve uitgaven. 

Een voorbeeld van een Brugse schietwedstrijd in de burgerwacht vermeldt voornamelijk 

koffielepels als prijs. De eerste veertig wachten op een totaal van 92 deelnemers ontvingen 

hier dergelijke beloning289.  

 

In zekere zin zijn ook deze plaatselijke schietwedstrijden een vorm van lokale 

sociabiliteit, daar het om meer dan het schieten op doel alleen ging. De jaarlijkse nationale 
                                                 
286 Journal de Bruges, jg. 74, nr. 174, 20 juli 1910.  
287 P. LEFÈVRE, art. cit., p. 4.  
288 J. RAU, Een eeuw Brugge: 1800 – 1900. Deel 1, Uitgeverij Van de Wiele, Brugge, 1999, p. 281. 
289 Zie bijvoorbeeld “Garde civique de Bruges. Concours communal” in: Journal de Bruges, jg. 74, nr. 162, 6 juli 
1910.  
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wedstrijd in Brussel was voor de liefhebbers van groot belang. Men ontmoette er de beste 

schutters van de korpsen van andere steden en gemeenten. De randactiviteiten bij dergelijk 

concours – concerten, huldigen van de winnaars… – maken het mogelijk te spreken van een 

vorm van nationale sociabiliteit. Tijdens dit belangrijkste treffen van het jaar streden de 

verschillende schietpelotons sinds 1868 om de wisselbeker van Wimbledon (cf. infra). Ook de 

Brugse schutters gaven er elk jaar present en haalden vaak een verdienstelijk resultaat. Het 

deelnemende peloton jagers-verkenners onder de leiding van onderluitenant Vander Hofstadt 

behaalde in juli 1910 de tweede plaats op het nationale tornooi met 46 kogels op 70290. Ze 

bleven daarmee slechts één punt onder de winnaar, zijnde het schietpeloton van de 

burgerwacht van Leuven waar Léon Van Lint de beker van Wimbledon in de wacht sleepte291. 

De topschutter van het Brugse peloton, een populaire jager-verkenner en een van de oudste 

van het land, tekende echter nog verzet aan tegen de uitslag. Zijn uitstekende resultaat – op de 

reeks op 600 meter behaalde hij vijfmaal op rij acht punten, wat het maximum was – werd 

namelijk ongeldig verklaard, omdat de elektronische registratie van de punten slecht 

gefunctioneerd had292.  

 

Het deelnemersveld bestond dat jaar uit 2.863 gardes civieken, 1.446 militairen en 74 

burgers, in totaal 4.383 schutters. Ten opzichte van de vorige edities was in 1910 het aantal 

militairen onder de deelnemers toegenomen en het aantal wachten afgenomen. De prijzen van 

deze schietwedstrijd werden pas in het najaar uitgereikt. In 1910 was dat op zondag 6 

november om halfelf ’s ochtends in ‘Palais des Académies’ te Brussel 293 . De nationale 

schietwedstrijd ging drie jaar later occasioneel door in Spa. Op 13 juli 1913 haalden de Brugse 

schutters het er van 116 andere deelnemende pelotons294.  

De vele aandacht die de pers schonk aan deze wedstrijd, de gedrevenheid bij de 

schutters zelf, en het jaarlijkse eerbetoon aan de winnaars onderstrepen het belang van de 

nationale schietwedstrijd.  

 

Behalve lokale en nationale netwerken, leenden de schietverenigingen zich in het 

verleden echter ook tot supranationale sociabiliteit waarbij de banden tussen verschillende 

naties aangehaald worden. Het was meer bepaald in het onderhouden van de 

vriendschappelijke relaties tussen België en Groot-Brittannië dat de burgerwacht een 

belangrijke rol speelde. In 1864 en de jaren daarvoor waren Engelse schutters welkome gasten 

in België en namen omgekeerd Belgische schutters van de burgerwacht deel aan een 

schietwedstrijd in Engeland.  

                                                 
290 Journal de Bruges, jg. 74, nr. 186, 3 augustus 1910.  
291 P. VELDEMAN, op. cit., p. 80.  
292 Journal de Bruges, jg. 74, nr. 267, 6 – 7 november 1910 (supplement). Zie ook afbeelding 10: de oude schutter 
waar het hier over gaat, is vermoedelijk de gedecoreerde jager, de vierde van rechts op de foto.  
293 ibid., jg. 74, nr. 261, 30 – 31 oktober 1910.  
294 SAB, Modern Archief, Fonds Burgerwacht, niet-geïnventariseerde aanvulling, Kaft 3, ID17/11.  
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De Britse schutterskringen bestonden sinds 1803 en namen een eerste keer met een 

delegatie deel aan de wedstrijd te Brussel op 23 september 1864, nadat Ch. Degrelle, attaché 

van een diplomatische missie in Londen, de voorwaarden van het concours verspreid had 

onder de diverse formaties riflemen295. De Belgische burgermilities hadden heel wat punten van 

overeenkomst met hun Britse equivalent, zowel wat organisatie als doelen betreft: 

 

“Le goût des exercices de tir permettra à ces deux formations de trouver un terrain 

d’entente pour se mieux connaître et nouer des amitiés d’armes profitables aux deux 

corps et aux pays qu’ils représentent296.”   

 

 
 

Bij dergelijke uitwisseling kwam namelijk heel wat meer kijken dan enkel de 

schietwedstrijd. De deelname van de buitenlanders ging telkens gepaard met een feestelijke 

ontvangst met de nodige grandeur en aanwezigheid van notabelen van beide zijden. De gasten 

werden elk op hun beurt voor en na de eigenlijke wedstrijd uitgenodigd op feestelijkheden 

allerhande (concerten, banketten…).  

                                                 
295 E. A. JACOBS, art. cit., pp. 310 – 311. 
296 ibid., p. 311.  

 
Afb. 10 – Het schietpeloton van de jagers-verkenners van Brugge gegroepeerd rond hun aanvoerder onderluitenant Vander 
Hofstadt in juli 1910. (SAB, Modern Archief, Fonds Burgerwacht, niet-geïnventariseerde aanvulling, Kaft 4, 
ID17/10.) 
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Zo bracht de Belgische burgerwacht op 7 juli 1866 een tegenbezoek aan Groot-

Brittannië. 132 wachten scheepten te Oostende in en trokken op 9 juli naar Wimbledon, waar 

de schietwedstrijd zelf doorging. Aan het station van Putney werden ze verwelkomd door het 

muziekkorps van de ‘First Surrey Rifle’. Slechts drie maanden later, in oktober 1866, zakten 

1.100 Britten af naar Brussel. Eerst was er de uitgebreide ontvangst te Antwerpen waar de 

autoriteiten elkaar begroetten en zowel de ‘Brabançonne’ als ‘God save the Queen’ 

weerklonken. Onderweg naar Brussel maakten ze in verschillende steden tussenstops, waarbij 

o.a. heildronken op koninging Victoria en op koning Leopold II uitgebracht werden, 

waardoor de reizigers met net geen drie uur vertraging in het noordstation aankwamen. Daar 

herhaalde zich nog een plechtige ontvangstceremonie bijgewoond door een massa volk die de 

daaropvolgende optocht gade sloeg. In het stadhuis duurde het verdere verloop van die 

ontvangst tot in de vroege uurtjes.  

In de daarop volgende dagen van de wedstrijd was er bijna dagelijks wel ergens een bal 

ter ere van de buitenlandse gasten. Op zondag 14 oktober 1866 woonden de Britse gasten 

zelfs een religieuze dienst bij. De officieren werden uiteindelijk door de koning uitgenodigd op 

een diner in het kasteel van Laken, waarna men respectievelijk het bal van de Grote Harmonie 

en de Société Royale de Philharmonie bijwoonde. Het hield niet op: er zouden tijdens hun 

verblijf voor de vrijwilligers nog een galavoorstelling in De Munt, een excursie naar 

Antwerpen en – weliswaar alleen voor de officieren – een ontvangst bij de koning en koning 

in het paleis te Brussel volgen. Ook voor de ‘gewone’ schutters waren volledige programma’s 

van banketten, geleide bezoeken, concerten naar keuze door verschillende muziekkorpsen, 

avondfeesten... uitgewerkt. Kortom, de Britse schutters waren welkome gasten – hun 

reiskosten werden zelfs betaald door de Belgische staat: 

 

“Partout où se trouvent réunis les volontaires anglais, leur présence est l’occasion de 

démonstration de sympathie297.” 

 

De muziekkorpsen speelden in deze uitwisseling tussen de vrijwillige schutters een 

belangrijke rol. Niet alleen waren er tijdens het bezoek van de Britten concerten en optochten 

met Brusselse korpsen, maar ook het muziekkorps van het ‘1st Surrey Rifles’ had mee de 

overtocht gemaakt en liet dagelijks tijdens de nationale schietwedstrijd en op diverse plaatsen 

in de hoofdstad zijn repertoire horen. Het korps kende een waar succes en organiseerde op 

eigen initiatief concerten ten behoeve van families die getroffen waren door een recente 

epidemie298. 

Geven we tot slot nog een schets van het tweede wederbezoek van de Belgische 

schutters aan hun Engelse collega’s. Op 1 juli 1867 vertrokken maar liefst 2.229 Belgische 

wachten met zes steamers vanuit Antwerpen naar Bath. In Londen werden ze allen feestelijk 

onthaald en konden ze genieten van o.a. museumbezoeken, concerten… Bij het vertrek naar 
                                                 
297 ibid., pp. 320 – 321. 
298 ibid., p. 322. 
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Wimbledon ’s anderendaags werd de Belgen hulde gebracht door zowel het muziekkorps van 

het 1ste regiment van Surrey en dat van het Queens Westminster Regiment. De weg van het 

station naar het kamp in Wimbledon was volgens de overlevering één grote ovatie. De 

optocht van de Belgische deelnemers werd voorafgegaan door het muziekkorps van de jagers-

verkenners van Brussel. Het werden zes dagen vol feestelijkheden, waarvan twee vrije dagen 

zonder officiële ceremonieën, waarbij de Belgische wachten gratis toegang hadden tot de 

Londense musea en monumenten. Het vele eerbetoon aan de burgerwacht wordt verklaard 

door het feit dat de Britten van mening waren dat men door hulde te brengen aan de 

Belgische schutters ook hulde bracht aan de Belgische natie299. In elk geval, de belangrijkste 

prijs die op het tornooi te winnen viel, was de zilveren beker van Wimbledon. Deze 

prestigieuze trofee werd er uitgereikt door de ‘National Rifle Association’. Nadat een Brusselse 

wacht hem won, fungeerde hij van 1868 tot 1913 als wisselbeker op het Belgische nationale 

schiettornooi, waar hij naar de beste schutter ging (cf. supra)300.  

 

Hoe kan deze internationale verbroedering en het enthousiasme dat ermee gepaard 

ging nu verklaard worden? Een mogelijke reden voor het succes van de uitwisseling met de 

Britse schutters is dat Groot-Brittannië garant stond voor de Belgische onafhankelijkheid. Het 

land bood namelijk de meest zekere steun voor onze jonge dynastie en haar nationale 

instellingen; veel meer dan het Frankrijk van Napoleon III en Pruisen. Toch impliceerden 

deze contacten niets op het vlak van diplomatie. Het was met andere woorden niet mogelijk 

om op deze manier een verzekering in te bouwen voor bijstand tijdens eventuele toekomstige 

buitenlandse bedreigingen of invallen301. Voor de vrijwillige schutters van beide zijden bood 

deze verbroeding alvast een aangename gratis uitstap, waarbij de gasten in hun militaire 

kostuums steevast op interesse en bijval van de nieuwsgierige plaatselijke bevolking konden 

rekenen.  

 

5.6.4 Amicale 

Deze vereniging heeft eveneens een voorloper in de militaire sfeer. Onder oud-

strijders bestond namelijk ook de gewoonte zich te verenigen, denk maar aan de 

Napoleonisten, een vereniging van oud-soldaten van Napoleon, gesticht in 1843. Zoals de 

naam zegt, lag de klemtoon bij de Amicale op het vriendschappelijke, het blijven onderhouden 

van het contact, nadat men zijn diensttijd reeds voltooid had. Haar activiteiten droegen ertoe 

bij om de vriendschappelijke banden aan te halen en de tradities van eer en vaderlandsliefde in 

stand te houden. Het spreekt vanzelf dat enkel burgerwachten die hun taak in de burgerwacht 

met plezier volbracht hadden, zich achteraf in dergelijke Amicale verenigden. Het ging dan 

                                                 
299 ibid., pp. 324 – 328. 
300 P. VELDEMAN, op. cit., p. 80.  
301 E. A. JACOBS, art. cit., p. 330.  
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ook zelden om gewone infanteristen maar om een vereniging van oud-officieren of ex-leden 

van een speciaal korps, zoals de jagers-verkenners.  

 

In Brugge treffen we deze laatste aan: de ‘Amicale des Anciens Chasseurs-Eclaireurs’. 

De Brugse Amicale bestond van 16 juli 1905 tot 1957. Nadat de oorspronkelijke compagnie 

jagers-verkenners reeds ontbonden was, bleef de Amicale dus nog 43 jaar bestaan. Haar doel 

was om de leden een gezellig samenzijn te bezorgen. Achtereenvolgens waren Charles De 

Jaegher en Louis Deleu, apotheker in Brugge, jarenlang voorzitter van deze Amicale302. Het 

jaarlijkse lidmaatschap bedroeg 10 fr. en men moest ook aan een aantal voorwaarden voldoen 

om lid te worden. Ten eerste moest een kandidaat-lid vanzelfsprekend een regelmatig lid 

geweest zijn van de compagnie jagers-verkenners (of van de in 1898 gereorganiseerde 

compagnie: ‘Chasseurs à pied volontaires de la Garde Civique’). Men moest daarnaast eervol 

de dienst verlaten hebben en geen deel meer uitmaken van de actieve burgerwacht. Tot slot 

moest de kandidaat toegelaten worden door het besturend comité dat negen leden telde. Het 

was dit comité dat tevens het initiatief nam om activiteiten te organiseren: feesten, reünies, 

deelname aan patriottische manifestaties… Jaarlijks gingen de oud-jagers-verkenners van 

Brugge op de verjaardag van de stichting van de voormalige compagnie, 20 oktober, ook 

hulde brengen aan hun vaandel, dat bewaard wordt in de ‘Société Royale St. Sébastien’, de St.-

Sebastiaans schuttersgilde303.  

 

In Kortrijk ging het dan weer om een Amicale van voormalige officieren. In de 

jaren ’30 van de twintigste eeuw stond deze ‘Amicale des Anciens officiers de la Garde 

Civique de Courtrai’ onder voorzitterschap van Hector-Gustave Caesens (29/01/1883 – 

30/06/1957). Ongeveer om de twee jaar hielden deze voormalige officieren een bijeenkomst 

te Brussel304.  

 

5.6.5 Société des sous-officiers et caporaux 

De bedoeling van deze spin-off was onder andere om de band tussen alle 

onderofficieren en korporaals van het legioen te versterken. De activiteiten bestonden ook 

hier uit feesten, concerten, uitstappen305… 

Dergelijke ‘Sociëteit van de onder-officieren en korporaals’ bestond ook in Brugge. 

Lidmaatschap bracht er tevens bijkomende financiële verplichtingen met zich mee, daar de 

leden hier bijvoorbeeld ook een gezamenlijke bijdrage aan het muziekkorps schonken (cf. 

supra).  

                                                 
302 J. MARECHAL, op. cit., s.p. 
303 Zie art. 2 – 6 van: Amicale des Anciens Chasseurs-Eclaireurs de Bruges. Statuts, pp. 2 – 3. Bewaard in: RAB, 
Persoonlijk Archief Louis Deleu, nr. 57.  
304 SBK, Bundels Bethune, JB7156, bundel 7156/G1, Garde Civique de Courtrai, nr. JB 7156/61.  
305 P. VELDEMAN, op. cit., p. 79.  
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Op de jaarlijkse banketten van dergelijk genootschap werden niet alleen de leden van 

het officierenkorps van de burgerwacht uitgenodigd, maar ook vaak militairen en bevelhebbers 

van de ‘gendarmerie’. Het doel van deze patriottische feesten was dan ook het bevorderen van: 

 

“l’entente cordiale entre les officiers de la garde civique, de l’Armee et de la 

Gendarmerie306.” 

 

Op deze feestmalen en op die van de andere zusterverenigingen stond “la bonne  

camaraderie” steevast centraal. Sinds 28 mei 1850 bestond dergelijke vereniging binnen de 

Brugse burgerwacht. De eerste voorzitter werd sergeant-majoor Henri De Schepper. Ook hier 

bestond het doel van deze organisatie uit “le maintien de l’ordre et de la fraternité parmi les 

Sous-Officiers et Caporaux de la Légion”307. 

 

5.6.6 Besluit: sociabiliteit of louter gezelligheid? 

Zowel in het kader van de burgerwacht zelf, als in de talrijke verenigingen die 

ontstonden in de schoot van de burgerwacht, werden er voldoende mogelijkheden gecreëerd 

om het aangename aan het nuttige te koppelen. De activiteiten binnen de burgerwacht, zowel 

georganiseerde feestmalen als geïmproviseerde heildronken en zangstonden, dienden ertoe om 

de verplichte dienst toch een aangenaam karakter mee te geven en de vriendschapsbanden 

binnen het legioen of de compagnie stevig aan te halen. De afzonderlijke verenigingen die 

binnen de burgerwacht ontstonden richtten zich echter exclusief tot vrijwillige wachten. Wie 

lid werd, was sowieso reeds geïnteresseerd en gemotiveerd. De lage moraal, bij bijvoorbeeld de 

infanteristen, kon er niet mee opgetrokken worden. De verenigingen zelf gingen echter op den 

duur een eigen leven leiden en konden dan ook na de ontbinding van de burgerwacht zelf nog 

enige tijd blijven voortbestaan. 

 

Volgens Veldeman mogen we echter het effect van deze verenigingen niet overroepen. 

Ze konden het enthousiasme van de burgerwachten niet verhogen en de oefeningen bleven 

gekenmerkt door een hoge afwezigheid. Zelfs in het officierenkorps daalde het aantal 

enthousiaste leden. De nationale schietwedstrijd slaagde er bovendien slechts in beperkte mate 

in een nationaal groepsgevoel te creëren binnen de burgerwacht308. De internationale contact-

en, ten derde, waarvan de uitwisseling tussen Britse en Belgische schutters het beste voorbeeld 

is, bleven eveneens beperkt tot sporadische contacten en vallen eerder onder de noemer 

‘toeristisch uitje’ te categoriseren dan dat ze een samenhorigheid over de landsgrenzen heen 

tot stand brachten. De verslagen van deze uitstappen, die behalve de wedstrijd zelf 
                                                 
306 SAK, Albums Ghyoot, map 7, Burgerwacht Kortrijk, brief aan onderluitenant Hulpian.  
307 E. VANDEN BUSSCHE, op. cit., pp. 67 – 68. 
308 P. VELDEMAN, op. cit., pp. 79 – 80.  



 

 

109 

voornamelijk défilés, concerten, feestmalen en toeristische bezoeken inhielden, doen zulks 

eveneens vermoeden.  

Hoewel leden van de burgerwacht, en in het bijzonder opnieuw de jagers-verkenners, 

in de lokale pers vaak gemoedelijke en gezellige taferelen beschreven, overstegen deze niet het 

niveau van het gezellig samenzijn. In die zin is er geen sprake van sociabiliteit in de ware zin 

van het woord. Toch valt het niet te ontkennen dat leden van de generale staf en het 

officierenkorps, alsook heel wat jagers-verkenners, erg gesteld waren op hun functie in de 

burgerwacht en in de zustervereniging van hun keuze, of dat dan het muziekkorps of de 

schuttersvereniging was.  

 

5.7  Besluit :  de  bedoe lde func t ie  van de muziekkorpsen van de burgerwacht 

Nadat de burgerwacht in 1830 in België ontstaan was, kwam al snel van de korpsen 

zelf de vraag om muziekkorpsen op te richten in de rangen van deze burgerwacht. In 1831 

reeds werden deze orkesten gelegaliseerd. Dit werd bevestigd in de hervorming van de 

burgerwacht in 1848. De bevelhebber kon dertig wachten toewijzen aan dergelijke blaaskapel. 

In 1899 mocht het muziekkorps uit 42 man bestaan, waarvan er wel slechts maximum 21 

dienstplichtige wachten konden zijn. De rest diende aangevuld te worden met vrijwillige 

amateurmuzikanten (i.e. onbezoldigd). Dat de drempel voor deze vrijwilligers laag was, bewijst 

het feit dat ze niet zelf hun uniform moesten aankopen. 

Het gebruik om muziekkorpsen toe te voegen aan plaatselijke eenheden van een 

burgermilitie kwam er niet ex nihilo. De schutterijmuzieken uit de Hollandse Periode effenden 

reeds het pad voor de burgerwachtmuzieken. De invloed van de militaire blaaskapellen 

manifesteerde zich daarnaast op veel gebieden. Zowel het takenpakket als de bezetting van de 

orkesten werd overgenomen. Zelfs de wetgeving aangaande de muziekkorpsen van de  

burgerwacht baseerde zich grotendeels op de reeds bestaande wetgeving voor de militaire 

orkesten. Tot in de details bleven de muziekkorpsen van de burgerwacht zich spiegelen aan 

haar militaire broer, al dan niet daartoe gedwongen door de wetgever. Zo werd de diapason 

gelijkgesteld met die van het leger en in de repertoirekeuze deed men eveneens grotendeels 

beroep op het repertoire van de militaire blaaskapellen. Het fenomeen van de regimentsmars, 

die tevens bij de burgerwacht voorkwam, is daar het mooiste voorbeeld van.  

Deze uitgebreide regelgeving gaf echter weinig prijs over het nut van deze 

muziekkorpsen. Het doel van de muziekkorpsen van de burgerwacht kwam daarentegen beter 

naar voren in de inspectieverslagen. We zagen dat het erop neerkwam dat deze orkesten de 

instelling populairder dienden te maken bij de plaatselijke bevolking. Naast deze functie die de 

muziekkorpsen van bovenaf opgelegd kregen, namen ze ook een welbepaalde plaats in in het 

lokale muzieklandschap. De activiteiten die ze daartoe ondernamen, geschiedden volledig 

buiten het officiële kader van de burgerwacht zelf. De deelname aan burgerlijke of religieuze 

manifestaties in de eigen stad – of elders in het land – hing dan ook af van de welwillendheid 
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van de leden zelf. Toch waren de muzikanten vanuit de leiding van het legioen zelf min of 

meer verplicht om feesten en optochten buiten de burgerwacht om op te luisteren. Aangezien 

deze activiteiten op hun beurt een extra bron van inkomsten vormden, waren ze meer dan 

welkom om ook de dienst van het muziekkorps binnen de wacht te verzekeren. Deze 

maatschappelijke functie hoefde de officiële functie dus zeker niet in de weg te staan, 

integendeel. Terwijl de koninklijke besluiten, ministeriële omzendbrieven, wetteksten, interne 

reglementen… hoofdzakelijk een licht werpen op de officiële functie van de muziekkorpsen 

van de burgerwacht, kan men in de lokale pers veel meer sporen vinden van haar muzikale 

activiteiten die niets meer met de burgerwacht zelf te maken hadden. Deze komen dan ook 

hoofdzakelijk in het tweede deel van deze scriptie aan bod.  

Wat de muzikanten van deze orkesten betreft, konden we concluderen dat het als 

dienstplichtige een voordeel was om als muzikant de dienst te volbrengen. Enerzijds zal deze, 

als muzikant, minder zwaar en belastend geweest zijn, ze was daarenboven in enkele gevallen 

goedkoper. In elitekorpsen zoals de jagers-verkenners van Brugge diende men namelijk geen 

lidgeld noch jaarlijkse contributie te betalen. 

 

Uiteindelijk ging het muziekkorps wel financieel zwaar wegen op de burgerwacht zelf. 

Toch bleek men inventief genoeg om financieringsmiddelen te vinden – zowel binnen de 

burgerwacht, zoals het economisch fonds, als daarbuiten, zoals de stedelijke en provinciale 

subsidies – om de werking van het muziekkorps mogelijk te houden. Deze inspanningen 

wijzen er dan ook op dat de niet-musici onder de leden doorgaans wel het nut en belang van 

hun muziekkorps inzagen, hoewel persoonlijke grieven daar soms een stokje voor konden 

steken.  

 

Tot slot toonden we aan dat het fenomeen van de sociabiliteit slechts in beperkte mate 

een middel was om de cohesie binnen de burgerwacht, zowel lokaal als nationaal, te 

bevorderen. Hoogstens bezorgden de activiteiten in dit kader aan de wachten die er vrijwillig 

aan deelnamen een aangenaam tijdverdrijf. Wel werd duidelijk dat de muziekkorpsen geen 

geïsoleerd geval waren, maar kaderden in een gamma aan verenigingen die in de schoot van de 

burgerwacht ontstonden.  
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6  DE  MUZ IEKKORPSEN  VAN  DE  BURGERWACHT  IN  WEST -
VLAANDEREN  

 
“Les peuples heureux n’ont pas d’histoire309.” 

6.1  Inle iding 

Nu we de werking en functie van de muziekkorpsen van de burgerwacht geschetst 

hebben, wordt het tijd om de West-Vlaamse burgerwachtmuzieken in kaart te brengen. In dit 

laatste hoofdstuk van het eerste deel overlopen we de West-Vlaamse steden waar gedurende 

enige tijd een muziekkorps actief was in de burgerwacht. Telkens wordt, in de mate van het 

mogelijke, een beknopt overzicht gegeven van de geschiedenis, activiteiten en samenstelling 

van de plaatselijke burgerwacht. Daarbij dient opgemerkt te worden dat de historiek van 

dergelijk korps vaak door iemand uit de eigen rangen geschreven werd en de wapenfeiten bij 

gevolg doorgaans opgeblazen werden. Deze overzichten worden kort gehouden, daar een 

volledig historisch overzicht van de burgerwacht zelf ons hier veel te ver zou leiden. Pas 

daarna richten we ons tot de muziekkorpsen. Deze vogelvluchtbenadering, in de vorm van een 

muzikale rondgang langs de provinciesteden, biedt een panorama op de West-Vlaamse 

burgerwachtmuzieken maar is niet exhaustief van opzet. 

 

6.2  Brugge 

6.2.1 De burgerwacht van Brugge 

6.2.1.1 Infanterie 

Ook de Brugse garde civique ontstond als een spontane burgerbeweging in de nasleep 

van de Belgische Omwenteling. Op vrijdagavond 27 augustus 1830 raakten de feiten uit de 

hoofdstad van 25 augustus ook in Brugge bekend. Het nieuws verspreidde zich onder de 

burgers die in staat van opwinding verkeerden, maar het stadsbestuur ondernam geen actie310. 

De avond daarop braken er onlusten uit: een opgehitste massa ging over tot plunderen en 

brandstichting. In de St.-Catherinestraat moest het huis van de heer Sandelin, lid van de 

Tweede Kamer van de Staten-Generaal, eraan geloven. De rellen richtten zich zowel tegen de 

orangisten als tegen de welstellende klasse die in de stad woonde. De straatarme Brugse 

bevolking profiteerde van de opstand tegen het wettelijk gezag om woningen en 

opslagplaatsen van voedsel in het bezit van de rijke burgerij te plunderen. Dit was de 

rechtstreekse aanleiding om in Brugge een burgermilitie op te richten311. 

                                                 
309 L. DELEU, op. cit., p. 51. 
310 E. VANDEN BUSSCHE, op. cit., p. 17.  
De auteur was kapitein-commandant van de 2de compagnie van de 1ste ban en secretaris van de generale staf.  
311 J. RAU, op. cit., p. 281.  
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Als een van de aanleidingen tot deze ongeregeldheden vermoedt Vanden Bussche de 

ontsnapping van 13 gedetineerden uit de gemeentelijke gevangenis. Als reactie opende een 

gemengde groep van soldaten uit het garnizoen en gewapende burgers het vuur op de 

plunderaars. De balans was drie doden en zeven gewonden. Desalniettemin herbegonnen de 

troebelen op 29 augustus op dezelfde plaats. Aangezien het zondag was, was de massa 

aanzienlijk. De burgerij voelde dus de noodzaak om een openbare ordedienst te organiseren 

met als doel de rust onder de bewoners terug te brengen en het eigendom te beschermen, te 

meer daar het Hollands garnizoen geen bevel tot tussenkomst kreeg. Op 27 september vertrok 

dit garnizoen naar Oostende. In alle wijken van de stad organiseerden de gewapende burgers 

zich rond hun wijkmeester en patrouilleerden de ganse nacht. Deze spontane organisatie 

bewees haar nut, want tot 25 september waren er geen ernstige ongeregeldheden meer. De 

commandant was generaal D’Hauw. Deze geïmproviseerde militie werd vervangen door een 

‘garde bourgeoise’ onder stimulans dit keer van het stadsbestuur. Ze werd per sectie of wijk 

georganiseerd. De heer d’Hanins de Moerkerke-de Bie nam de coördinatie over de acht 

compagnieën waar312. 

Na het vertrek van het Hollands garnizoen werd de brabançonnevlag gehesen op de 

Hallentoren, speelde de beiaard het deuntje van de ‘Stomme van Portici’, stroomde het volk 

samen op de Markt en nam de garde de verlaten posten van de orangisten in313. 

 

Wat het wettelijke aspect betreft: op 26 oktober 1830 had het Voorlopig Bewind reeds 

een decreet uitgevaardigd dat de oprichting van een burgerwacht in alle Belgische gemeentes 

uitriep. Op het einde van dat jaar kwam de eerste wet aangaande de burgerwacht er. In het 

voorjaar van 1831 had Brugge reeds twee legioenen: d’Hanins-de Moerkerke werd kolonel van 

het eerste en Van Zuylen-Gaesbeke van het tweede legioen. De tijd ontbrak echter om de 

legioenen deftig te organiseren, toen de wachten al naar de gevechten in Westkapelle en 

Hazegras gestuurd werden om de Nederlandse inval te bestrijden 314 . De beschreven 

wapenfeiten noemt Van den Abeele opgeblazen. Hierna beperkte zich de activiteit van de 

burgerwacht tot “het bijwonen van feestelijkheden, het vormen van erewachten en erehagen 

bij koninklijke bezoeken en verder het organiseren van enigszins pueriele 

oefeningsbijeenkomsten”315. 

Het officierenkorps van het Brugse bataljon bleef grotendeels gelijk tot op het einde 

van 1834. De rest van de burgerwacht bestond echter uitsluitend op papier. De uitrusting, 

waaronder de uniformen, waren het meest heikele punt. De organisatie werd niet voltrokken 

voor de wet van 2 januari 1835 er kwam. Vanden Bussche schrijft dat het uiteindelijk pas in 

1836 was dat de burgerwacht dusdanig georganiseerd was dat ze haar taken naar behoren kon 

                                                 
312 ibid., p. 18.  
313 ibid., p. 21.  
314 ibid., pp. 29 – 30.  
315  A. VAN DEN ABEELE, “Een episode uit de geschiedenis van de Brugse Burgerwacht”, in: Brugs 
Ommeland. 1981, pp. 135 – 153. 
Geraadpleegd via: http://users.skynet.be/sb176943/AndriesVandenAbeele/AVDA221.htm. 
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uitvoeren. De eerste kolonel werd Jacques van Zuylen van Nyevelt-Saeys 316 . Deze werd 

eveneens medeoprichter van het korps jagers-verkenners. Van 20 februari tot 5 mei 1831 was 

hij commandant van de jagers-verkenners om daarop kolonel van het tweede legioen van de 

Brugse burgerwacht te worden. In 1832 werd hij bevorderd tot bevelhebber en hij bleef dit tot 

kort voor zijn dood. Van Zuylen had onder het keizerrijk een militaire opleiding genoten en 

was onderluitenant van de ‘garde nationale’ geweest317. Ook in Brugge kwam dus continuïteit 

voor tussen de generale staf van de burgerwacht en die van haar voorgangers.  

 

 
 

 

 

Aanvankelijk bestond de Brugse burgerwacht uit één bataljon, in 1835 kwamen er drie 

bataljons die samen één legioen uitmaakten, maar sinds de reorganisatie in 1848 bestond het 

                                                 
316 E. VANDEN BUSSCHE, op. cit., pp. 45 – 47. 
317  A. VAN DEN ABEELE, “De familie van Zuylen van Nyevelt de Gaesebeke op het Brugs kerkhof”, 
geraadpleegd via: http://users.skynet.be/sb176943/AndriesVandenAbeele/van_zuylen_van_nyevel.htm.  

 
 

Afb. 11 – “La garde civique de Bruges inspecte les papiers des voyageurs.” Foto van enkele wachten aan een 
treinwagon uit archief Deleu. Centraal staan kapitein Devos en luitenant Paul Noë. Volgens de inventaris van Marechal 
is deze foto ca. 1914 in het station van Brugge genomen, maar in het SAB (ID17/20) is deze foto ook te vinden bij een 
reeksje foto’s van de jagers-verkenners in Kamp Beverlo, gedateerd 18-21 juli 1903. Onderschrift bij het exemplaar in 
SAB: “(…)un groupe magnifique de ces hommes robustes et bien faits”. (RAB, Privaat archief Louis Deleu, 
II Foto’s, nr. 52). 
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legioen uit twee bataljons van elk drie compagnieën. Dit legioen stond onder leiding van 

luitenant-kolonel William Chantrell 318 . In 1867 kwam oud-schepen van de stad Arthur 

Pecsteen voor lange tijd aan het hoofd van het Brugse legioen te staan. In juli 1892 werd zijn 

25-jarig jubileum uitvoerig gevierd319.  

Daarnaast was er de afzonderlijke compagnie van de jagers-verkenners. Elke 

compagnie had zijn bevelhebber en officierenkorps en het legioen zelf had, zoals elders, een 

overkoepelende generale staf. Elke compagnie had bovendien zijn eigen verzamelplaats. Voor 

de jagers-verkenners was dat de binnenkoer of de schermzaal van de Hallentoren. De eerst 

compagnie van het eerste bataljon verzamelde aan de noordzijde van het OLV-kerkhof, de 

tweede compagnie op het Muntplein en de derde op het Memlincplein. De twee compagnieën 

van het tweede bataljon verzamelden respectievelijk aan de Dijver en op het St.-

Maartensplein320.  

Tijdens de septemberfeesten van 1848 kreeg de Brugse burgerwacht, inclusief de 

compagnie jagers-verkenners, hun vaandel uitgereikt in Brussel op 23 september.  

 

De reorganisatie van 1848 was ook in Brugge broodnodig. In 1839 was het budget van 

de wacht nog 7.052 fr. maar het jaar daarop nog slechts 4.647 fr. De totale mankracht nam af 

van 1.000 tot 772 wachten. In combinatie met een apathie en gebrek aan energie bij de 

officieren enerzijds en een onverschilligheid van het stadsbestuur anderzijds, ging het bergaf 

met het Brugse legioen: geen oefeningen, defilés, schietwedstrijden… meer, laat staan dat er 

nog enthousiasme of budget zou geweest zijn om in de werking van een muziekkorps te 

voorzien. En de financiële toestand ging er niet op vooruit. In 1843 bedroeg het budget nog 

1.060 frank. Uiteindelijk stemde het stadsbestuur voor 1848 een budget van 650 fr. goed. De 

burgerwacht was daarmee effectief tot een papieren instelling gedegradeerd. Een diepgaande 

hervorming drong zich op, en dat niet alleen in Brugge321. 

 

De burgerwacht werd niet vaak opgeroepen om haar taak als ordehandhaver uit te 

oefenen. Een van haar belangrijkste tussenkomsten was tijdens de socialistische meetings en 

betogingen in april 1902. Dat jaar was er een nationale staking in de strijd voor het Algemeen 

Enkelvoudig Stemrecht. Het Brugse stadsbestuur had een samenscholingsverbod 

uitgevaardigd en de burgerwacht stond er mee voor in dat het verbod gerespecteerd werd. Het 

was toen al van 1870 geleden dat ze bij ongeregeldheden tussenbeide had moeten komen322. 

De tussenkomst in 1902 gebeurde, in tegenstelling tot de Leuvense burgerwacht, zonder 

gebruik van wapens, iets waarvoor zowel burgemeester Amedée Visart als commandant 

Dhont zijn manschappen feliciteerde: 

                                                 
318 E. VANDEN BUSSCHE, op. cit., p. 64.  
319 G. MICHIELS, op. cit., p. 429. 
320 Garde civique de Bruges. Ordres du jour..., s.p.  
321 E. VANDEN BUSSCHE, op. cit., pp. 54 – 56.  
322 N. GEIRNAERT (red.), Brugge door de lens. Foto’s en fotografen, 1900 – 1918, Brugge, Uitgeverij Marc Van 
de Wiele, 1993, pp. 16 – 17. 
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“Volgaarne breng ik hulde aan de burgerdeugden der wacht onder mijne bevelen, en 

aan hare ware vaderlandsliefde, waarvan zij een zoo stichtend bewijs komt te geven323.” 

 

6.2.1.2 Jagers-verkenners 

Op 12 oktober kwam er naast de voornoemde ‘garde bourgeoise’ nog een speciaal 

korps van 400 man bij: de ‘stedewacht’ onder leiding van J. De Pachtere-Veys. Het was op 18 

oktober daarna dat er zware onlusten uitbraken naar aanleiding van de stijging van de 

graanprijs 324 . Twee dagen nadien zou de oorspronkelijke burgerlijke militie medeplichtig 

geweest zijn aan de plundering van broodbakkerijen en graanopslagplaatsen. Het vertrouwen 

in deze prille groepering verdween bij de bezittende klasse en op 26 oktober was de oprichting 

van de jagers-verkenners, ‘chasseurs-francs’, een feit325.  

 

De Groene Jagers werden al snel een keurkorps, aangezien enkel de commandant 

kandidaten kon toelaten. Het instituut burgerwacht was met andere woorden nog maar net 

opgericht of er ontstonden reeds innerlijke tegenstellingen. Wie niet welstellend genoeg was, 

kon zich het duurdere uniform niet permitteren. Bovendien werden zoals elders katholieke 

kandidaten steevast geweigerd. De Brugse jagers-verkenners werden op die manier een 

autonome enclave, bestaande uit gegoede liberale stedelingen, binnen het geheel van de Brugse 

Burgerwacht. Lefèvre citeert uit het liberale weekblad ‘De Brugse Beiaard’ van 3 december 

1898: “De Geest die er vroeger heerschte, zal er voortleven. Blijft haar uniform groen, hare 

ziel blijft blauw326.” 

 

De jagers-verkenners deden op 8 april 1848 voor het eerst mee aan het défilé van de 

Brugse garnizoentroepen. Na deze patriottische manifestatie werd verder verbroederd met de 

militaire collega’s327. Ook op andere gelegenheden werden herhaaldelijk de banden tussen de 

burgerwacht en het leger aangehaald. De situatie van minachting van militairen ten opzichte 

van garde civieken was dus niet zo wijdverspreid.  

Toch bleef bij dergelijke gezamenlijke parades het verschil in militaire discipline en 

training pijnlijk duidelijk. Tijdens een revue van de garnizoentroepen én de compagnie jagers-

verkenners op de Grote Markt van Brugge constateerde de pers dat de Groene Jagers nog veel 

te leren hadden van hun militaire collega’s uit de linieregimenten wat betreft de regelmaat en 

perfectie van de manoeuvres:  

 

                                                 
323 Garde civique de Bruges. Ordres du jour…, dagorder nr. 90, 24 april 1902.  
324 E. VANDEN BUSSCHE, op. cit., p. 26. 
325 J. RAU, op. cit., p. 281.  
326 P. LEFÈVRE, art. cit., p. 3.  
327 Journal de Bruges, jg. 12, nr. 100 – 101, 9 – 10 april 1848.  
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“La compagnie des chasseurs éclaireurs de la garde civique assistait à cette revue, les 

manoeuvres de la ligne n’ont, comme toujours, rien laissé a désirer; pour être vrai, 

nous n’en dirons pas même de la compagnie des chasseurs éclaireurs: chacun a 

remarqué qu’officiers et soldats avaient encore besoin de beaucoup apprendre pour ne 

pas faire contraste avec la régularité du mouvements de la troupe de ligne328.” 

 

 
 

De jagers-verkenners kenden enkele belangrijke bevelhebbers. De eerste was Van 

Zuylen-Gaesbeke die opgevolgd werd door Roels. De derde commandant was Charles 

Devaux, griffier van de provincie, die geen moeite spaarde om de ingedommelde burgerwacht, 

zowel infanterie als jagers-verkenners, weer nieuw leven in te blazen. Naar aanleiding van het 

hongeroproer van maart 1847 riep hij de vergrijsde burgerwacht weer onder de wapens. 

Devaux was tevens lid van de ‘Association Libérale’ en de Sint-Sebastiaansgilde329. Heel wat 

officieren van de chasseurs-francs waren eveneens lid van de handbooggilde. De verwevenheid 

van de schuttersgilde en deze Brugse liberale vereniging dateert dus van de begindagen van de 

Brugse jagers.  

Een andere belangrijke en geliefde bevelhebber was Leonce Ensor, die van 1873 tot 

1898 aan het hoofd van deze compagnie stond. Hij organiseerde bijeenkomsten met andere 

                                                 
328 id., jg. 12, nr. 204, 22 juli 1848.  
329 A. VAN DEN ABEELE, “Een episode…”. 

 
Afb. 12 – Groepsportret van de Brugse jagers-verkenners. Dit schilderij werd in 1831 door Adriaan Wulffaert gemaakt 
naar aanleiding van een reünie in het wachthuis. Toen al speelde het genootschapsgevoel en de gezelligheid mee: links werd 
net samen gegeten, rechts wordt een kaartspel gespeeld. Onder de aanwezigen zijn Van Zuylen van Nyevelt de Gaesbeke, 
De Ritter, Maertens, Scheppers, Bogaerts, Chantrell, Vos, Mortier, Wulffaert zelf en Buffa, uit Goes in Zeeland. Madou 
maakte er een litho van. Afbeelding overgenomen uit A. VAN DEN ABEELE, E. FAES, M. VAN DER 
LAAN, e.a. (red.), “2000 jaar Brugge, de Bruggelingen en hun soldaten”, in: Waar is de tijd, 2000 jaar Brugge en de 
Bruggelingen, Uitgeverij Waanders b.v., Zwolle, 1999, nr. 20, p. 476. 



 

 

117 

speciale korpsen, zoals de jagers-verkenners van Gent en de batterij artillerie van Oostende. 

Tevens stond hij mee aan de wieg van de ‘Fédération des Chasseurs-Eclaireurs du Royaume’330. 

De compagnie jagers-verkenners telde ook enkele bekenden Bruggelingen zoals de 

kunstschilder Flori Van Acker. Hij schilderde in 1892 onder andere het portret van Ensor ter 

gelegenheid van zijn 25-jarig jubileum.  

In 1898 werd deze compagnie door een reorganisatie omgevormd tot een compagnie 

jagers te voet.  

 

In essentie was er geen verschil in status tussen de infanteriekorpsen en de 

compagnieën jagers-verkenners in België. Toch kwam het korps jagers-verkenners in Brugge, 

net zoals in andere grote steden, naar voren als het elitekorps. Vandaar werd herhaaldelijk 

beklemtoond dat beide korpsen in essentie dezelfde zijn en dat de een niet beter dan de ander 

was. De mogelijkheid van rivaliteit onder de compagnieën van de burgerwacht onderling was 

namelijk een gevaar voor de eendracht van de instelling en kon het uitvoeren van haar 

takenpakket in de weg staan. Dat besefte ook de pers die de fundamentele gelijkheid van alle 

wachten geregeld op de voorgrond bracht. Wanneer bijvoorbeeld het stadsbestuur zich tot de 

“garde civique et corps de chasseurs-éclaireurs” richtte, reageerden de kranten daar als volgt op: 

 

“Il nous paraît qu’il serait temps d’en finir avec cette distinction qu’on établit entre la 

garde civique et les chasseurs-éclaireurs; ceux-ci ne sont pas autre chose que la garde 

civique dont ils font partie; le costume seul diffère. Si l’on veut que l’union règne dans 

notre milice citoyenne, on doit s’attacher à faire prévaloir un régime d’égalité parfaite 

dans cette institution éminemment démocratique331.” 

 

Ook de wachten die geen deel uitmaakten van het ‘speciaal korps’ herinnerden er hun 

collega’s van de jagers-verkenners graag aan dat de Brugse burgerwacht bestond uit één 

legioen met twee bataljons van elk drie compagnieën, die allen dezelfde titel, rang, waardigheid 

en rechten hadden. Vanden Bussche citeert in zijn historiek daarom uitdrukkelijk uit een 

omzendbrief van de Minister van Binnenlandse Zaken Alphonse Vanden Peereboom van 8 

december 1864:  

 

“Les Compagnies d’armes spéciales n’ont aucune supériorité sur les autres 

Compagnies; il en est de même pour leurs Officiers et, enfin, le rang d’ancienneté des 

Officiers s’établit, sans aucune distinction d’armes, d’après les règles fixées par le 

circulaire du 29 septembre 1853332.” 

 

                                                 
330 L. DELEU, op. cit., pp. 43 – 45. 
331 Journal de Bruges, jg. 12, nr. 268 – 269, 24 – 25 september 1848. 
332 E. VANDEN BUSSCHE, op. cit., p. 11.  



 

 

118 

In zijn opsomming van de kaders van de Brugse burgerwacht de dato 31 december 

1881 laat Vanden Bussche echter de jagers-verkenners buiten beschouwing daar zij, in een 

uitzonderlijke Brugse situatie, een quasi-autonome positie bekleedden in het geheel van dat 

Brugse korps.  

 

“Toutefois, à Bruges, un usage (que rien ne justifie) ayant consacré certaines tolérances, 

la Compagnie des Chasseurs-Éclaireurs est généralement considèrée comme 

réellement indépendante de la Légion333.” 

 

Desalniettemin was de kapitein van de compagnie jagers-verkenners, ondanks de 

relatieve autonomie, verantwoording verschuldigd bij de bevelhebber van het legioen wat 

betreft het goed beheer van zijn compagnie. Bij zijn chef, de luitenant-kolonel, diende de 

kapitein op 1 november van elk jaar een verslag in, waarin de uitgaven van het afgelopen jaar 

genoteerd stonden – uitgaven die door de staat èn de gemeente gedragen moesten worden. 

Tegelijkertijd verdedigde hij het budget voor het volgende werkjaar334. 

 

De geschiedenis van de Brugse burgerwacht en de compagnie jagers-verkenners is 

nauw verbonden met de lokale politieke geschiedenis. Bevelhebbers en belangrijke officieren 

markeren de geschiedenis van deze instelling. Ze behoorden steevast tot de bezittende klasse 

en de stedelijke high society. Bovendien speelde hun professioneel leven zich vaak in de 

politiek af. Ook plaatselijke kunstenaars en componisten maakten er deel van uit. De 

jubileumfeesten waarmee de bekendste van deze bevelhebbers geëerd werden, waren telkens 

een hoogfeest voor de elite van de stad, zowel burgerlijk, paramilitair als militair, en werpen 

een licht op de mentaliteit van deze bevolkingsgroep uit de negentiende en begin twintigste 

eeuw. Het is onder andere tijdens deze jubileumfeesten dat een belangrijke rol voor de 

muziekkorpsen weggelegd was. 

 

6.2.2 De muziekkorpsen van de Brugse burgerwacht 

In de bronnen en vooral in de pers is vaak moeilijk het onderscheid te maken tussen 

enerzijds het muziekkorps van de infanterie en anderzijds het muziekkorps van de jagers-

verkenners. Aangezien er in de loop der jaren en vaak gelijktijdig twee muziekkorpsen actief 

waren binnen de Brugse burgerwacht, is het moeilijk uit te maken welk korps soms bedoeld 

wordt met “het” muziekkorps van de burgerwacht. Ook stichtingsdata zijn moeilijk te 

achterhalen. Bovendien is er een vage grens tussen een apart muziekkorps of een muziekkorps 

samengesteld uit vrijwilligers uit een bestaande burgervereniging. Er wordt tot slot in de pers 

soms gesproken van een nieuw opgericht muziekkorps, terwijl we in de voorgaande jaren 

                                                 
333 ibid., pp. 11 – 12.  
334 P. LEFÈVRE, art. cit., p. 6.  
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reeds sporen van een actief muziekkorps terugvonden. Dit is ook voor andere steden het geval. 

Waarschijnlijk diende men na een wetswijziging aangaande de burgerwacht opnieuw de 

toestemming te vragen om het muziekkorps van de burgerwacht te mogen zijn. Ondanks 

dergelijke onduidelijkheden in de bronnen, trachten we toch de evolutie, de werking en de 

activiteiten van de muziekkorpsen binnen de Brugse burgerwacht weer te geven. 

 

6.2.2.1 Het muziekkorps van de infanterie 

De Brugse burgerwacht was er vroeg bij om muzikanten in haar rangen op te nemen. 

Reeds in het voorjaar van 1831, slechts vier maanden na de eerste wet op de burgerwacht zelf, 

werd over en weer geschreven tussen het stadsbestuur en de burgerwacht aangaande subsidies 

voor het muziekkorps van de burgerwacht. Daarvoor, op 29 maart 1831, werd in een schrijven 

van de provinciegouverneur aan de West-Vlaamse gemeentebesturen aangekondigd dat het 

Ministerie van Binnenlandse Zaken zelf de vorming van muziekkorpsen binnen de 

burgerwacht toelaat. De enige voorwaarde was dat de kosten van dat korps niet ingebracht 

kunnen worden in de kantonale budgetten335. Op 2 april werd dit bericht doorgestuurd naar de 

kolonel van de Brugse burgerwacht 336 . De burgerwacht liet onmiddellijk weten dat het 

muziekkorps Philharmonie al een halfjaar haar medewerking verleend had aan de burgerwacht. 

Dit wil zeggen dat reeds sinds oktober 1830, slechts twee maanden na de Omwenteling, een 

muziekkorps actief was binnen de Brugse burgerwacht. De Philharmonie wou van deze 

nieuwe richtlijnen gebruik maken om het officiële korps van de burgerwacht te worden. Ze 

hoopte daarbij ook op de mogelijkheid om occasionele kosten – onafhankelijk van die van de 

werking van de maatschappij Philharmonie zelf – af te kunnen wentelen op de burgerwacht337.  

Over een eventuele goedkeuring van deze aanvraag bleef verder niets bewaard, maar 

vijf jaar later, op 27 april 1836, richtte de commandant van de burgerwacht Van Luyten – 

Saeye zich in een brief tot het stadsbestuur van Brugge met de vraag of een extra jaarlijkse 

subsidie voor het muziekkorps mogelijk was. Het gaat hier om een muziekkorps dat, enkele 

uitzonderingen niet te na gesproken, volledig bestond uit amateurs. Het korps was bovendien 

volledig gekleed en uitgerust. Men had echter te kampen met de kosten van de aankoop van 

bladmuziek, de verlichting van het lokaal en het uitbetalen van de bezoldigde muzikanten. 

Daarvoor vroeg het muziekkorps van de burgerwacht een jaarlijkse som van 500 fr. uit het 

fonds “fêtes publiques” van de stad Brugge. Het argument luidde dat het muziekkorps in 

kwestie haar medewerking verleende aan openbare feesten in de stad zelf – dus de 

zogenaamde ‘facultatieve dienst’. De stad kreeg met andere woorden voldoende terug van het 

muziekkorps. Om haar argumenten nog meer kracht bij te zetten, vermeldde de bevelhebber 

dat andere burgerwachtmuzieken in het land ook subsidies genoten: in Antwerpen 1.000 fr. 

                                                 
335  Brief van de provincie aan het Brugse stadsbestuur, 29 maart 1831. SAB, Modern Archief, Fonds 
Burgerwacht, Correspondentie 1836, XIIA60 – Z1XVII2. 
336 Brief van het Brugse stadsbestuur aan de kolonel van de burgerwacht, 2 april 1831. Idem. 
337 Brief van de burgerwacht aan het Brugse stadsbestuur, 16 april 1831. Idem. 
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per jaar en in Brussel was men “nog genereuzer”338. Op 14 mei verduidelijkte de bevelhebber 

zijn aanvraag en stelde dat het om een nieuw gevormd muziekkorps gaat, een vereniging van 

verschillende wachten (die blauwe of groene kleren moesten dragen) en muzikanten van het 

oude muziekkorps van de “compagnie franche”. Men voegde daar een kopie uit het reglement 

met een beschrijving van het uniform van de muzikanten aan toe339. Klaarblijkelijk was het 

muziekkorps van 1831 geen lang leven beschoren en werd nu dus in 1836 een volledig nieuw 

muziekkorps opgericht met hoogst waarschijnlijk zowel muzikanten uit de infanterie als de 

jagers-verkenners, gezien zowel blauwe als groene uniformen voorkomen. Terwijl het 

stadsbestuur aanvankelijk groen licht gaf voor een subsidie, ging de deputatie van de provincie 

daar echter niet mee akkoord, omdat het hier niet om een dringend geval ging 340 . De 

burgerwacht reageerde echter onmiddellijk met de mededeling dat men dergelijke subsidie 

dringend nodig had, aangezien de bezoldigde muzikanten sinds het begin van het jaar al niet 

meer uitbetaald werden. De bevelhebber vroeg nogmaals om de subsidie uit het fonds 

Openbare Feesten te halen341. Op 9 juli 1836 ging het stadsbestuur uiteindelijk akkoord met 

deze aanvraag342.  

 

De infanterie had dus reeds vóór 1835 een muziekkorps in haar rangen, aangezien de 

compagnie jagers-verkenners in 1835 stappen ondernam om haar eigen muziekkorps op te 

richten, letterlijk in navolging van het muziekkorps van de infanterie (zie 6.2.2.2). Vanden 

Bussche rept in zijn historiek van de Brugse burgerwacht echter met geen woord over een 

eventueel muziekkorps. Het is dan ook niet bijzonder duidelijk als men het in 1848 over een 

nieuw muziekkorps bij de burgerwacht heeft of het bestaande muziekkorps opnieuw ingericht 

werd na de reorganisatie van de burgerwacht of dat het eerste muziekkorps daarvoor reeds 

weer ontbonden werd. Waarschijnlijk werd bij elke reorganisatie van de burgerwacht het 

muziekkorps ontbonden om het vervolgens opnieuw op te richten. In elk geval verscheen vlak 

na de reorganisatie van de burgerwacht en het KB van 8 september 1848 over de vorming van 

muziekkorpsen binnen de burgerwacht, in de lokale pers een oproep aan de wachten die 

geïnteresseerd waren om lid te worden van het muziekkorps om zich te melden voor 5 

oktober343. Journal de Bruges vermeldt pas later dat ter gelegenheid van de verjaardag van het 

staatshoofd op 16 december het muziekkorps van de burgerwacht voor het eerst aantreedt. 

Hoewel de organisatie nog zeer improvisatorisch was, daar het muziekkorps in kwestie slechts 

enkele dagen tevoren opgericht werd, kon het resultaat reeds verrassend genoemd worden: 

 

                                                 
338 Brief van de burgerwacht aan het Brugse stadsbestuur, 27 april 1836. Idem. 
339 Brief van de burgerwacht aan het Brugse stadsbestuur, 14 mei 1836. Idem. 
340 Brief van de provincie aan het Brugse stadsbestuur, 21 juni 1836. Idem. 
341 Brief van de burgerwacht aan het Brugse stadsbestuur, 1 juli 1836. Idem. 
342 Brief van het Brugse stadsbestuur aan de burgerwacht, 9 juli 1836. Idem. 
343 Journal de Bruges, jg. 12, nr. 274, 30 september 1848.  
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“La musique de la garde civique était au grand complet; son organisation, quoi 

qu’improvisée, nous a montré hier des résultats vraiment surprenants344.” 

 

Het muziekkorps werd in Brugge dus (opnieuw?) opgericht met een specifiek doel 

voor ogen: deelname aan de patriottische feesten en de parade ter gelegenheid van het feest 

van de koning. Haar allereerste publieke verschijning was echter aan de vooravond van de 

parade. Op zaterdagavond werden om de inhuldiging van het muziekkorps kracht en luister bij 

te zetten serenades gespeeld voor de staf van de burgerwacht. De snelle organisatie en de 

prestatie tijdens het défilé zelf moeten blijkbaar een goede indruk nagelaten hebben, want ’s 

anderendaags werd het kersverse muziekkorps opnieuw geloofd in de liberale pers: 

 

“L’organisation si prompte et si convenable de la musique de la garde civique est, pour 

ainsi dire, un fait inconcevable: en quelque jours ce beau corps de musique à [sic.] été 

formé, habillé et a pu figurer à la parade de dimanche. – Il avait la veille inauguré sa 

formation par de brillantes sérénades au colonel et aux majors de la milice 

citoyenne345.”  

 

Op 7 december 1848 werd nog ter gelegenheid van de verkiezing van baron Edmond 

de Tilleghem–de Man tot majoor van het eerste bataljon een serenade gegeven door enkele 

amateurs en muzikanten van de stad. Normaal gezien was dit een gelegenheid die zeker door 

het muziekkorps van de burgerwacht opgeluisterd zou worden, toch vermeldt men slechts 

enkele muzikanten alsof het om een gelegenheidsensemble gaat346. Echter, op 4 oktober 1848 

schreed een rouwstoet voor de overleden bisschop François-Metté Bousset door de stad. De 

stoet bestond uit détachementen van de cavalerie, infanterie en burgerwacht, alsook uit de 

rouwmarsen spelende muziekkapellen van deze korpsen347. Vermoedelijk gaat het echter alleen 

om militaire blaaskapellen aangezien er niet expliciet een muziekkorps van de burgerwacht 

vermeld wordt. Kortom, terwijl men nog in dezelfde maand van de uitvaardiging van het KB 

dat muziekkorpsen binnen de burgerwacht goedkeurde, begon met het rekruteren van 

muzikanten, duurde het toch nog tien weken vooraleer het orkest definitief opgericht werd. 

Het ziet er dus naar uit dat het muziekkorps van de infanterie pas tegen het einde van 1848 

goed en wel van de grond kwam.  

 

Op zondag 29 september 1850 was Brugge de gastheer van alle muziekkorpsen van de 

burgerwacht van het koninkrijk. De Brugse burgerwacht organiseerde namelijk een festival 

voor alle burgerwachtmuzieken. Om een talrijke opkomst te verzekeren, stond de 

deputatieraad toe dat deelnemende muzikanten-wachten voor de helft van de prijs per trein 

                                                 
344 Id., jg. 12, nr. 352 – 353, 17 – 18 december 1848.  
345 Id., jg. 12, nr. 354, 19 december 1848.  
346 Id., jg. 12, nr. 344, 9 december 1848.  
347 Id., jg. 12, nr. 281, 5 oktober 1848.  
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konden reizen. Onder andere het muziekkorps van de Oostendse burgerwacht nam aan dit 

festival deel348. Dergelijke festivals voor de burgerwachtmuzieken van België werden eveneens 

georganiseerd in Antwerpen, Leuven en Bergen. 

In 1852 vinden we dit muziekkorps opnieuw terug wanneer het bij de stad Brugge een 

subsidieaanvraag indiende. Als troef speelde men toen uit dat het burgerwachtmuziekkorps 

het enige was in Brugge, dat volledig georganiseerd was. Bovendien was de vooruitgang die 

het orkest op twee jaar tijd gemaakt had opmerkelijk, zo schreef de majoor-commandant ad 

interim op 17 april 1852349. Of het korps dat vier jaar daarvoor, in december 1848, opgericht 

werd, in tussentijd alweer ontbonden geweest was, of dat hetzelfde korps in 1850 opnieuw 

samengesteld werd, blijft onduidelijk. Hoe dan ook, het muziekkorps moest het toen stellen 

met 300 fr. voor de verplaatsingskosten naar aanleiding van deelname aan een muziekfestival 

in Bergen (cf. supra). Het jaar nadien nam het muziekkorps deel aan de Heilige Bloedprocessie. 

Vier jaar later richtte de burgerwacht zich opnieuw tot het stadsbestuur om financiële 

middelen los te krijgen. De reden deze keer was het overlijden van kolonel Wautelée. Deze 

bevelhebber betaalde tot dusver persoonlijk de toelage aan het muziekkorps: 1.600 à 1.800 fr. 

per jaar. Daarvoor reeds kreeg het muziekkorps een toelage tot 1.200 fr. om de vergoeding 

van de wachten-muzikanten te betalen. Nu het muziekkorps in 1856 met de dood van 

Wautelée haar mecenas kwijt was, vroeg ze het stadsbestuur om bijstand. Majoor-

commandant ad interim A. De Witte onderstreepte in zijn pleidooi dat het muziekkorps van 

de burgerwacht het enige korps in de stad was dat altijd paraat stond om tijdens stedelijke 

plechtigheden en feestelijkheden haar diensten te bewijzen350. De stedelijke overheid had er 

dus alle belang bij om middels een voldoende subsidie de werking van het burgerwachtmuziek 

te verzekeren. Op hun verzoek werd dan ook gedeeltelijk ingegaan. Het muziekkorps kon 

voor het lopende jaar rekenen op een soms van 500 fr. om de vergoedingen uit te betalen. De 

stad stelde echter haar voorwaarde: als het stadsbestuur het vroeg, moest het muziekkorps 

deze of gene stedelijke plechtigheid opluisteren. Voor de jaren daarop diende de stedelijke 

autoriteit na te gaan of er ruimte was om het muziekkorps in de toekomst te blijven 

bekostigen351. 

 

Dat dergelijke subsidie alleen niet volstond voor het uitbetalen van de vergoedingen, 

bewijst volgend voorbeeld. Tegen 1877 ontving het muziekkorps jaarlijks 1.000 fr. van de stad, 

een verdubbeling ten opzichte van 1856. In 1880 gaf luitenant-vaandrig Edwarde van 

Brusseleer volgende geldsommen uit om de vergoedingen van de wachten-muzikanten uit te 

betalen: 186,50 fr. in het eerste trimester, 669,00 fr. in het tweede, 488,29 fr. in het derde en 

312,50 fr. in het vierde trimester352. De stadssubsidie volstond dus niet om de muzikanten uit 

                                                 
348 La Flandre Maritime, jg. 1, nr. 48, 28 september 1850. 
349  Brief van de burgerwacht aan het Brugse stadsbestuur, 17 april 1852. SAB, Modern Archief, Fonds 
Burgerwacht, Correspondentie “objets diverses” 1849 – 1858, XIIA90 – Z1XVII3.  
350 Brief van de burgerwacht aan het Brugse stadsbestuur, 29 mei 1856. Idem. 
351 Brief van het Brugse stadsbestuur aan de burgerwacht, 30 juni 1856. Idem.  
352 SAB, Modern Archief, Fonds Burgerwacht, Financieel beheer 1882, XIIA118 – Z1XVII4. 
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te betalen (een totaal van 1.656,29 fr. in 1880), laat staan dat andere uitgaven zoals 

herstellingen van instrumenten er nog mee bekostigd konden worden. Vandaar dat sinds 1877 

aan de officieren, onderofficieren en korporaals een bijdrage gevraagd werd om het 

muziekkorps draaiende te houden. Dit economisch fonds (zie ook 5.4) diende de financiële 

armslag van het korps te verzekeren. De officieren, onderofficieren en korporaals deden met 

de jaren steeds een grotere duit in het zakje. Terwijl in 1.877 701 fr. werd opgehaald, ontving 

het muziekkorps in 1880 van de burgerwacht zelf 1.011,64 fr. Echter, de effectieve uitgaven 

van het korps stegen eveneens, en sneller dan de inkomsten. In 1877 werd de eindbalans 

afgerond met 90,90 fr. overschot, maar in 1880 was er al een tekort van 284,86 fr. Vanaf 1882 

hield men dan ook op met het inzamelen van afzonderlijke bijdragen en ontving het 

muziekkorps bovenop de 1.000 fr. van de stad nog een vaste som van 1.000 fr. van het 

economisch fonds van het officierenkorps. Deze jaarlijkse som van 2.000 fr. werd nog 

aangevuld met de opbrengsten van boetes van afwezige of ongehoorzame muzikanten en 

eventuele extra’s van de stad voor deelname aan feesten en plechtigheden. Het nieuwe systeem 

werkte, want in 1882 bedroeg het budget 2.300,90 fr. terwijl de uitgaven voor het eerst 

sinds ’77 weer lager lagen: 2.236,17 fr. Hetzelfde economisch fonds ving de eventuele tekorten 

op353.  

 

 

                                                 
353 SAB, Modern Archief, Fonds Burgerwacht, Financieel Beheer, XIIA(18) – Z1XVII1. 

 
Afb. 13 – De Bloedprocessie van 1902 trekt doorheen de Braamstraat. Foto genomen door De Graeve en overgenomen uit 
Beeldbank Brugge (FO/A04944). Voor een close-up van het muziekkorps, zie schutblad.  
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In een lijst van de muziekkorpsen van de burgerwacht die in 1899 subsidies van de 

staat ontvingen, werd voor Brugge echter enkel het muziekkorps van de jagers-verkenners 

vermeld, wat daarentegen niet betekent dat het muziekkorps van de infanterie niet 

operationeel was, maar misschien niet dezelfde subsidies kreeg (zie 5.2.1). In elk geval was het 

muziekkorps van de infanterie te Brugge in het begin van 1899 niet georganiseerd. 

Klaarblijkelijk werden bij reorganisaties van de burgerwacht ook de muziekkorpsen van de 

burgerwacht gereorganiseerd, in die zin dat ze ontbonden werden om daarna opnieuw 

opgericht te worden (cf. supra). In 1899, vermoedelijk nog in de nasleep van de 

wetshervorming van 1897, was het Brugse muziekkorps echter nog steeds niet opnieuw 

georganiseerd. Ondertussen kwam de datum van de Heilige Bloedprocessie dichterbij, een 

religieuze stoet doorheen de straten van Brugge waaraan het muziekkorps van de burgerwacht 

in het verleden herhaaldelijk haar medewerking verleende. De bevelhebber van de 

burgerwacht trok daarom bij het stadsbestuur aan de alarmbel omdat het muziekkorps ook dat 

jaar zou deelnemen aan de processie, maar nog niet ingericht was354. Op 28 april 1899 kreeg de 

burgerwacht bericht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken dat het KB dat de 

muziekkorpsen van de burgerwacht opnieuw zou samenstellen binnenkort zou verschijnen355. 

Daags nadien volgde de ministeriële omzendbrief dienaangaande al. Luitenant-kolonel P. 

Vander Hofstadt riep daartoe een commissie in het leven die op de invoering van deze 

maatregel moest toezien. Voor de infanterie bestond deze uit de officieren kapitein Jonckheere, 

luitenant Kindt en onder-luitenant Lauwers. De commissie bij de jagers bestond uit luitenant 

Thooris en de onder-luitenanten Mostrey en Ganshof356.  

In het muziekkorps van de infanterie werd Jules Goetinck als dirigent aangesteld. 

Door een KB van 19 juli werd zijn graad gelijkgesteld aan die van onder-luitenant357. Charles 

Van Caneghem werd er onderdirigent. Bij de jagers-verkenners werd Henri Sabbe muzikaal 

leider (cf. infra).  

 

Voornoemde deelname aan de Bloedprocessie was sinds 1837 een vaste jaarlijkse 

activiteit van de Brugse burgerwacht, al dan niet met medewerking van hun muziekkorps. 

Voor het Brugse burgerwachtmuziek betekende het een jaarlijkse gelegenheid om naar buiten 

te treden, buiten de dienst van de burgerwacht om. Samen met de gemeentelijke feesten was 

het ook een min of meer vast middel om de kas van het muziek wat te spijzen. Het deelnemen 

van het burgerwachtmuziek aan zowel geestelijke als wereldlijke plechtigheden was niet 

verplicht, maar door het accepteren van de jaarlijkse stedelijke subsidie verbond het orkest er 

zich toch toe om op vraag van het stadsbestuur haar diensten te verlenen aan dergelijke 

activiteiten die buiten de verplichte dienst vielen. Afbeelding 13 illustreert dergelijke activiteit. 

Het muziekkorps van de burgerwacht luistert de Heilige Bloedprocessie op. Hier marcheert 
                                                 
354 Brief van de burgerwacht naar het Brugse stadsbestuur, 5 – 6 april 1899. SAB, Modern Archief, Fonds 
Burgerwacht, Varia 1896 – 1914, XIIA157bis – Z1XVII5.  
355 Brief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken aan het Brugse stadsbestuur, 28 april 1899. Idem.  
356 Garde civique de Bruges. Ordres du jour..., dagorder nr. 17, 11 mei 1899.  
357 Ibid., dagorder nr. 22, 7 november 1899.  
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het korps in de editie van 1902 door de Braamstraat. Voor het korps komen misdienaars en 

erna een groep dansende meisjes. De menigte wacht reikhalzend de komst van het 

muziekkorps af. Voor het muziekkorps geeft een ietwat tengere tamboer-majoor de pas aan. 

Na hem volgen twee rijen trommelaars, die op het moment waarop de foto genomen werd 

niet aan het spelen zijn. Pas dan, na de grote trom, volgt het muziek. We tellen ongeveer 30 

blazers. Samen met de 10 slagwerkers geeft dat een totaal van 40 musici. De kwaliteit van de 

foto is niet fantastisch en het muziekkorps bevindt zich slechts op het achterplan. Toch 

namen we deze afbeelding op, aangezien het een van de weinig teruggevonden foto’s betreft, 

waarop het muziekkorps in actie te zien is. Net door deze vaagheid in de foto is het echter 

moeilijk te zeggen of het hier over het muziekkorps van de burgerwacht gaat of eerder over 

het muziekkorps van de jagers-verkenners.  

Terwijl afbeelding 13 geen 

imposante tamboer-majoor laat zien, 

was ’s mans voorganger in elk geval 

wel een rijzige figuur die dan ook in 

Brugge goed gekend was. Volksfiguur 

Pietje Brilleman was tamboer-majoor 

van het muziekkorps van de burger-

wacht sinds 1857. Hij was 

aanvankelijk lid van de derde 

compagnie, tweede bataljon, maar als 

tamboer-majoor behoorde hij ook tot 

de generale staf van het legioen358. In 

1894 werd hij over-geplaatst naar de 

tweede compagnie, eerste bataljon. 

Pieter Johannes Brilleman werd 

geboren te Brugge op 12 februari 1834. 

Hij woonde aan de Sint-Annarei 16 en 

was mesthandelaar, aannemer en 

eigenaar van een heel aantal woningen. 

De legende wil dat hij in verschillende 

Brugse volksbuurten 99 huisjes bezat 

waar hij (twee)wekelijks langsging om 

de huur te innen359. Brilleman viel op 

door zijn grootte: met zijn twee meter 

was hij een imposant figuur en geknipt 

voor de taak van tamboer-majoor bij 

                                                 
358 E. VANDEN BUSSCHE, op. cit., p. 11. 
359 J. RAU, “De Pietje Brillemans in Brugge”, in: Brugge die Scone, 1994, nr. 1, p. 7. 

 
Afb. 14 – Het muziekkorps van de burgerwacht met op kop 
tamboer-majoor Johannes ‘Pietje’ Brilleman Alsof zijn rijzige 
gestalte nog niet genoeg indruk maakte, droeg hij een grote kolbak 
(berenmuts). (Brugge, ca. 1895, Kortrijks fotograaf). Foto 
overgenomen uit J. RAU, op. cit., p. 282. 
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de burgerwacht, een functie waarin hij bij de Bruggelingen zeer populair was360. Op de foto 

(afbeelding 14) trekt Brilleman aan het hoofd van het muziekkorps van de burgerwacht 

doorheen de Brugse straten ter hoogte van de Mallebergplaats. 

Ook in het begin van de twintigste eeuw bleef de burgerwacht proberen de kosten van 

het muziekkorps gedeeltelijk op het stadsbestuur te verhalen. Vaak was het probleem de 

aankoop van dure uniformen voor de vrijwillige muzikanten, wat noodzakelijk was indien het 

orkest in regel wou zijn met de wetgeving over de burgerwacht. Het verslag van de algemene 

inspectie van 1910 vermeldde nadrukkelijk dat de muzikanten dezelfde mantel moeten dragen 

zoals de andere wachten 361 . Het gaat om “capotes”, kapotjassen: uniformmantels. Een 

ministeriële omzendbrief van 31 maart 1910 herhaalde dan ook dat deze kledij ook voor de 

muzikanten verplicht is. Voor de muziekkorpsen van de burgerwacht, en dus voor de 

burgerwacht zelf, betekende dit een serieuze meerkost om zich in orde te stellen met deze 

maatregel. De kas van de burgerwachtmuzieken die de uniformen van de vrijwillige 

muzikanten bekostigde, kon wel eens in de problemen komen door 21 dergelijke 

uniformjassen te moeten aankopen. De burgerwacht van Brugge deed dan ook aan het 

stadsbestuur het voorstel om zelf 550 fr. te betalen, gehaald uit het economisch fonds van de 

officieren, en voor de resterende 500 fr. beroep te doen op het lokale bestuur362. Aanvankelijk 

antwoordde het stadsbestuur daar negatief op363.  

Een speciaal schrijven van de geneesheer van de burgerwacht, kapitein dr. J. De 

Schrevel, moest de schepenen en burgemeester op andere gedachten brengen. In die brief 

wordt de situatie van het burgerwachtmuziek uit de doeken gedaan. Het orkest bestond uit 

vrijwillige muzikanten, die vergoed en uitgerust werden door de officieren zelf. Men 

benadrukte eveneens bij het stadsbestuur dat het geld nodig was om een eis van de regering in 

te willigen. Als ze dat niet deden, was het orkest niet reglementair uitgerust en kunnen ze dus 

niet langer het muziekkorps van de burgerwacht zijn. Het economisch fonds van de officieren 

diende om de werking van het muziekkorps, op dat moment bestaande uit 42 muzikanten (het 

wettelijk toegelaten maximum), financieel te ondersteunen. Afhankelijk van de graad betaalden 

de officieren een jaarlijkse bijdrage aan dat economische fonds van 20 tot 60 frank, wat reeds 

voor velen van hen een opoffering betekende. De kostprijs om het uniform van de 

muzikanten aan te passen aan de reglementering bedroeg hier 1050 fr. (42 x 25 fr.)364.  

Het stadsbestuur schreef hierop de andere grote steden aan met de vraag of de 

muziekkorpsen van de burgerwacht bij hen, ten eerste, deze uniformjas dragen en of, ten 

tweede, het stadsbestuur daar in de kosten tussenbeide gekomen was. In Brussel was het 

stadsbestuur niet tussenbeide gekomen. In Antwerpen werden de kapotjassen dan weer 

volledig door het stadsbestuur betaald. In Gent werden ze niet door de stad betaald. De stad 

                                                 
360 J. RAU, Een eeuw Brugge (…), pp. 281 – 282. 
361 Bulletin officiel de la garde civique. Année 1910, Bruxelles, Guyot Frères éditeurs, 1910, p. 21.  
362  Brief van de burgerwacht aan het Brugse stadsbestuur, 10 juni 1911. SAB, Modern Archief, Fonds 
Burgerwacht, Financieel beheer 1878 – 1883, XIIA134 – Z1XVII4.  
363 Brief van het Brugse stadsbestuur aan de burgerwacht, 29 juni 1911. Idem.  
364 Brief van J. De Schrevel aan het Brugse stadsbestuur, s.d. [begin juli 1911]. Idem.  
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Luik kwam evenmin tussenbeide maar verschafte de twee in de stad aanwezige 

burgerwachtmuzieken een jaarlijkse subsidie van 500 fr. elk. Ook in Oostende kregen de 

muziekkorpsen van de burgerwacht niet meer dan de vaste jaarlijkse subsidie. Hetzelfde gold 

voor de Leuvense burgerwacht waar de subsidie aan het muziekkorps 450 fr. bedroeg. In 

Mechelen en Kortrijk tot slot was er in 1911 geen muziekkorps binnen de burgerwacht 

actief365. Uiteindelijk ging het Brugse stadsbestuur toch in op de wensen van de burgerwacht, 

zij het pas het jaar nadien, en betaalde 500 fr. aan hun muziekkorpsen voor het bekostigen van 

de nieuwe uniformjassen366. 

 

Tot slot proberen we een overzicht te geven van de gekende dirigenten van dit 

muziekkorps. Na de reorganisatie van 1848 bleef de post van ‘chef de musique’ enige tijd 

vacant. Vanden Bussche vermeldt in zijn overzicht: “il n’y eut que des nominations 

provisoires”. Er was echter wel al een tamboer-majoor, namelijk Gabriel Rosimont367.  

Martin Buol (1827 – 1901) was lange tijd ‘chef de musique’ van het muziekkorps van 

de Brugse burgerwacht. Van 1867 tot omstreeks 1898 was hij luitenant-dirigent. Buol was 

daarvoor solist-klarinettist geweest in het 6de Linieregiment. Daardoor verbleef hij van 1857 

tot ’59 in garnizoenstad Brugge. Nadat zijn regiment naar Charleroi verhuisd was, nam hij 

ontslag en vestigde zich definitief in Brugge. Op 10 december 1864 werd Buol tot leraar 

klarinet en trompet aan de Brugse muziekschool benoemd368. Hij gaf eveneens cellolessen, 

dirigeerde het Stadsmuziek en sinds 1862 ook de Philharmonie. Daar kwam nog bij dat hij 

leraar muzikale opvoeding aan de Normaalschool werd, alsook van 1863 tot 1866 het Brugse 

symfonische orkest ‘Concert de Réunion’ leidde. Buol liet ook enkele composities na, 

waaronder hoofdzakelijk marsen en arrangementen van diverse fantasieën op opera’s voor 

harmonieorkest369.  

Eind september 1885 trad het muziekkorps van de burgerwacht in Oostkamp op, dit 

keer onder leiding van “chef de musique” Van Heester. Het concert van 30 september 

kaderde in een reeks festiviteiten ter ere van het 25-jarige jubileum van luitenant-kolonel 

Arthur Pecsteen370. De andere activiteiten in dat kader, waar ook het muziekkorps bij kwam 

kijken, stonden echter onder leiding van Martin Buol371. Van Heester is in dit geval allicht de 

onderdirigent van het burgerwachtmuziek.  

Sinds mei 1899 tot en met 1914 stond luitenant Jules Goetinck aan het hoofd van het 

muziekkorps van de Brugse infanterie372. Hij woonde in de Kuiperstraat 25 te Brugge373 . 

                                                 
365 Brief van het Brugse stadsbestuur aan de stadsbesturen van Brussel, Antwerpen, Gent, Luik, Oostende, 
Leuven, Mechelen en Kortrijk, 12 juli 1911. Idem.  
366 Brief van het Brugse stadsbestuur aan de burgerwacht, 20 september 1912. Idem. 
367 E. VANDEN BUSSCHE, op. cit., p. 64.  
368 E. GREGOIR, 1830 – 1880. L’art musical en Belgique sous les règnes de Léopold I & Léopold II, Bruxelles, 
Paris, Londres & Mayence, Schott Frères, 1879, pp. 66 – 67. 
369 A. DEFOORT (red.), Lexicon van de muziek in West-Vlaanderen. Deel 5, Brugge, Vereniging van West-
Vlaamse Schrijvers, p. 50. 
370 Journal de Bruges, jg. 49, nr. 274, 1 oktober 1885.  
371 Zie o.a. Journal de Bruges, jg. 49, nr. 261, 18 september 1885.  
372 Annuaire des officiers de la garde civique, 1907 – 1914. 
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Charles Van Caneghem werd onderdirigent. Jules Goetinck (1859 – 1925) was violist en een 

bescheiden componist, die zich voornamelijk met harmonies en fanfares bezighield. Hij 

studeerde viool aan het conservatorium van Brussel en stichtte in Brugge het 

kamermuziekensemble ‘Cercle Beethoven’. Behalve de blaaskapel van de burgerwacht leidde 

hij de fanfare van Esen bij Diksmuide. In het Casino van Blankenberge werd hij orkestleider. 

Zijn verdienste als componist ligt in twee komische opera’s in één bedrijf, een symfonie en 

plechtige marsen voor zijn fanfares374. Goetinck was medestichter van de ‘Vereniging der 

Conservatoriumstudenten’ waar hij in 1900 directeur van werd. Als leraar was hij verbonden 

aan het Koninklijk Atheneum van Brugge en de muziekschool van Ieper375.  

 

6.2.2.2 Het muziekkorps van de jagers-verkenners 

De infanterie was in Brugge de compagnie jagers-verkenners voor met hun 

muziekkorps. De jagers die zichzelf het elitekorps achtten, konden vanzelfsprekend niet 

achterwege blijven en dienden het voorbeeld van de infanterie te volgen en zo mogelijk te 

overtreffen. Vanuit die opvatting stuurde de bevelhebber van de ‘Chasseurs francs’ op 17 

januari 1835 een brief naar de leden van een fanfaremaatschappij. Jammer genoeg werd niet 

vermeld om welke vereniging het gaat. In elk geval wil men na de wetshervorming van 1835 

een muziekkorps oprichten in de rangen van de compagnie jagers-verkenners. In navolging 

van het muziekkorps van de twee legioenen van de burgerwacht, zullen de vrijwillige 

muzikanten niet verplicht zijn de gewone dienst te doen. De brief in kwestie maakt duidelijk 

dat het eerst de amateurmuzikanten in kwestie waren die te kennen gegeven hadden dat ze 

geïnteresseerd waren om deze taak op zich te nemen. In elk geval wil de bevelhebber van de 

jagers-verkenners geen beroep doen op het ganse muziekkorps, maar vraagt aan de 

verantwoordelijke om hem de namen van enkele vrijwilligers door te spelen376. Op 19 januari 

liet J. Dhondt van de “amateurs de fanfare” de namen weten van elf muzikanten die toegezegd 

hadden om deel uit te maken van het muziekkorps bij de jagers-verkenners: Demey, Doudan, 

Darswilder, Hoffmann, Vanhoorenbeke, Buffa (of Bussa), Louis Teerlinck, Couckelaere, 

Dhont, Coussens en Dumon377. Over de verdere organisatie en effectieve oprichting van dit 

korps is geen verdere correspondentie bewaard. In elk geval maakte de fanfare van de Groene 

Jagers soms gebruik van de infrastructuur van de Philharmonie. Onder andere halverwege juni 

                                                                                                                                                    
373 R. BUYCK, Garde Civique. Commandement supérieur des deux Flandres. Arrêté au 31 octobre 1912, Gand, 
1912, p. 9. 
374 Als vioolsolist bij het Orkest van de Brugse Schouwburg dirigeerde Goetinck in 1885 de creaties van zijn 
orkestwerk ‘Marche nuptiale’ en zijn komische opera ‘Le Docteur Vieuxtemps’. Zie A. DEFOORT, Lexicon…. 
Deel 5, p. 73. 
375 J. RAU, “Jules Goetinck: een vergeten Brugs componist”, in: Brugge die Scone, 1997, nr. 4, p. 12. 
376 Brief van de bevelhebber van de jagers-verkenners aan “amateurs de fanfare”, 17/01/1835. ASG, Fonds van 
de compagnie Jagers-Verkenners van Brugge, nr. 147 
377  Brief van J. Dhondt aan de bevelhebber van de jagers-verkenners, 19/01/1835. ASG, Fonds van de 
compagnie Jagers-Verkenners van Brugge, nr. 148.  
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1894 gaven de jagers een concert in de kiosk van de Philharmonie 378 . Deze ‘Société 

Philharmonique’ was een harmonieorkest dat op 22 april 1822 gesticht werd en veertig leden 

telde. De voorzitter van het korps was A. Van Lede-Donny. Het orkest gaf tijdens de zomer 

concerten op het landgoed ‘Monbijou’, nabij Brugge. Ze traden er zelf op, afwisselend met 

militaire orkesten (zie ook 7.3.1)379. Ook voor een paramilitair orkest als de fanfare van de 

jagers-verkenners was er blijkbaar plaats.  Het is in elk geval geen verrassing dat de jagers-

verkenners net met deze muziekvereniging zo vaak in zee ging. De ‘Philharmonie’ was 

namelijk in 1825 gesticht en een van de stichtende leden was baron Jacques van Zuylen–van 

Nyevelt, commissaris, maar ook medeoprichter van het korps jagers-verkenners en 

commandant van diezelfde compagnie (20 februari tot 5 mei 1831).  

 

Wie tot het muziekkorps van de jagers-verkenners 

wou toetreden, verbond er zich bij inschrijving toe deel te 

nemen aan alle oefeningen die door de bevelhebber van 

de compagnie opgelegd worden. Ook bij de concerten en 

buitengewone oefeningen moest de muzikant aanwezig 

zijn, hoewel hij hiervoor op een vergoeding kon rekenen. 

Dit gaat dus in tegen de wet die oplegde dat dergelijke 

oefeningen van de wil van de muzikanten afhingen. 

Verder dienden de kandidaat-muzikanten zorg te dragen 

voor het uniform en het instrument dat aan de compagnie 

toebehoorde, alsook de repetities regelmatig bij te wonen 

en de partituren op degelijk niveau te kunnen spelen. Tot 

slot moesten de bevelen en aanwijzingen van de 

muziekoverste (dirigent) nagevolgd worden 380 . De 

kandidaten die met deze voorwaarden akkoord gingen, 

konden intekenen in het inschrijvings-boek van het 

muziekkorps. Na ondertekening van dit contract, 

ontvingen ze een zijden hoed met pluimen, een overtrokken hoed met stormband, een tuniek 

met gekleurd koord (als insigne), een kapotjas, beenstukken en een koppel met bajonet381. 

Aangezien de nieuwe muzikanten deze onderdelen van de uitrusting ontvangen bij hun 

inschrijving, gaat het hier om vrijwillige muzikanten, die, zoals we gezien hebben, niet zelf hun 

uniform moesten bekostigen382.  

                                                 
378 Journal de Bruges, jg. 58, nr. 165, 14 juni 1894.  
379 E. JACOPS, op. cit. 
380 RAB, Persoonlijk Archief Louis Deleu, Compagnie Jagers te voet. Brugge. Muziekkorps. Aanvraagformulieren 
voor lidmaatschap, ca. 1910, nr. 118. 
381 Het koppel is een gordel om een bajonet of sabel mee te dragen. De bajonet bij de burgerwacht was een 
jatagan. Zie L. LECONTE, “Les Chasseurs à pied de la garde civique et leurs uniformes. De 1830 à 1848”, in: 
Carnet de la Fourragère, Serie 4, nr. 4, juli 1935, p. 375. 
382 Zie het inschrijvingsboek van alle nieuwe muzikanten van het muziekkorps van de compagnie jagers te voet 
van Brugge. Elk formulier was een soort contract uit twee delen, waarvan het onderste deel langs een stippellijn 

Vernielde saxofoon 
 
De anekdotiek loert bij de bronnen 
van de burgerwacht vaak om de 
hoek. Een nota die achteraf op het 
inschrijvingsformulier van muzikant 
Alphonse Verbeke gekrabbeld werd, 
leert ons dat de instrumenten die 
door de compagnie uitgeleend 
werden niet altijd onbeschadigd 
terugkwamen. Verbeke was tijdens de 
Eerste Wereldoorlog naar Nederland 
gevlucht en had voor vertrek zijn 
saxofoon in de schoorsteen verstopt. 
Duitse soldaten die zijn huis 
ingenomen hadden, maakten het vuur 
aan en vernielden zo het instrument. 
Na de oorlog kwam Verbeke terug 
thuis en trof slechts de restanten van 
zijn sax aan.  
 
(SAB, Modern Archief, Fonds 
Burgerwacht, niet-geïnventariseerde 
aanvulling, Kaft 4, ID 84). 
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Het aantal dergelijke vrijwillige muzikanten mocht maximum 21 zijn. Op 21 april 1909 

alleen al werden er 18 nieuwe vrijwilligers ingeschreven (zie tabel 3). Van heel wat muzikanten 

werd echter de inschrijvingsdatum niet vermeld. De inschrijvingen in dit register liepen van 1 

maart 1908 tot en met 1 maart 1914. Op die periode van zes jaar werden 75 vrijwillige 

muzikanten ingeschreven, terwijl er dus maximum 21 nodig waren. Bovendien was er in 1910 

in het inschrijvingsformulier plaats voorzien om in te vullen voor hoe lang de kandidaat 

wenste lid te worden van het muziekkorps383. We kunnen concluderen dat het verloop in 

dergelijk vrijwilligersorkest dus groot was en dat men geregeld op zoek moest naar nieuwe 

muzikanten. Hier zit een belangrijk verschil met de burgerverenigingen die vaak gedurende 

vele jaren op een kern van trouwe leden konden rekenen. 

 

                                                                                                                                                    
afgescheurd werd en met de muzikant meegegeven werd. Jammer genoeg werd de informatie niet nauwkeurig 
ingevuld. Zo werd er zelden ingevuld welk muziekinstrument de kandidaat bespeelde. Bij gevolg zijn slechts een 
reeks familienamen bewaard gebleven. SAB, Modern Archief, Fonds Burgerwacht, niet-geïnventariseerde 
aanvulling, Kaft 4, ID84. Zie tabel 3. 
383 RAB, Persoonlijk Archief Louis Deleu, nr. 118. 

 
Afb. 15 – “Corps de musique Volontaire des Chasseurs Eclaireurs. Bruges, 1883.” Groepsportret van de 
vrijwillige muzikanten van de Brugse jagers-verkenners in 1883. Jammer genoeg poseren zij hier zonder instrument, maar 
de foto is duidelijk genoeg om het uniform goed te kunnen zien. Er zijn 29 muzikanten, nog heel wat minder dan in 1910 
dus (zie afbeelding 16) aangezien de wetgeving tot 1899 maximum dertig muzikanten toeliet in een burgerwachtmuziek. 
SAB, Modern Archief, Fonds Burgerwacht, niet-geïnventariseerde aanvulling, Kaft 2, ID20/3. 
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Nr Naam Adres Inschrijvingsdatum Instrument 
1.  Emile De Clerck Rue des Bouchers 21 april 1909 - 
2.  Laurent Micholt Strubbestraat 7 21 april 1909 - 
3.  Emile Pynaert Ganzestraat 59 21 april 1909 - 
4.  Maurice Hind[e]rickx Swaart [Zwarte] Leertouwerstraat 38 - bugel 
5.  Fonteyne - - - 
6.  Rudolf Neyrinck Nieuwe Gentweg 49 21 april 1909 bugel 
7.  Absolom - - - 
8.  Emile Aerts - - - 
9.  Constant Carlier - - - 
10.  Eugêne Cartry - - - 
11.  Bonneel - - - 
12.  Arthur De Brabander Rue Philipstock 21 april 1909 sopraansaxofoon 
13.  De Buyzere - - - 
14.  Van de Kerckhove - - - 
15.  Louis De Clerck Langestraat 27 21 april 1909 - 
16.  Emile De Vos - - - 
17.  Jan De Wulf Nieuwe Gentweg 138 21 april 1909 - 
18.  Charles Eeckeman Gapaardstraat 44 21 april 1909 - 
19.  Henri Piette Prins Albrechtstraat 22 21 april 1909 - 
20.  Achille Poorteman - - - 
21.  Gustave Poupaert Kruitenbergstraat 12 21 april 1909 - 
22.  Jules Sabbe Garenmarkt  21 april 1909 - 
23.  Alfons Sohie Gentpoortvest 70 21 april 1909 kleine bugel 
24.  Honoré Van Hecke Langestraat 132 21 april 1909 - 
25.  Van Houtryve Rempart des Bassins 100 21 april 1909 - 
26.  Van Rolleghem - - - 
27.  Emile Velle Westmeersch 21 21 april 1909 - 
28.  Alphonse Verbeke Chaussée de Maele, Sint-Kruis Brugge 21 april 1909 saxofoon 
29.  Verhecke - - - 
30.  Jacques Verhoes Olliestraat 5 21 april 1909 - 
31.  Edmond Norré - - - 
32.  Carpels - - - 
33.  Tourlamain Rue Verte 21 april 1909 - 
34.  De Vaeder - - - 
35.  M. Roos - - - 
36.  J. Van den Abeele - - - 
37.  A. De Vestel - - - 
38.  E. Kerkhof - - - 
39.  C. Verroest - - - 
40.  E. Naessens - - - 
41.  Meygank - - - 
42.  D’Hont - - - 
43.  Oscar Montballieu Westgistelstraat 7 13 februari 1908 - 
44.  Verwaetermeulen - - - 
45.  Fokaert - - - 
46.  Boneel Onderwijzer in Sint-Michiels Brugge 19 april 1909 - 
47.  Hector Vanden Broucke Langestraat 1 maart 1908 - 

 

Tot slot leiden we uit het inschrijvingsboek af dat, behalve hun uniform, sommige 

muzikanten ook een instrument toevertrouwd werd. Voor wie niet over de middelen beschikte 

om zich zelf een blaasinstrument aan te schaffen, kon een burgerwachtmuziek dus een 

mogelijke uitkomst bieden. Blijkbaar hield men niet al te goed bij waar alle instrumenten zich 

bevonden, want achterin het boek somt een kanttekening op waar de instrumenten van de 

compagnie zelf zich mogelijk konden bevinden.  

Het gaat om een bombardon, de sopraansax, twee bugels, de kleine klarinet en het 

slagwerk: een kleine trom, grote trom en een triangel. Dirigent Alexis Hotton droeg 

persoonlijk zorg voor de klarinet en de triangel.  
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Er werd dus maar zelden ingevuld welk muziekinstrument de muzikant in kwestie 

bespeelde. Toch kunnen we de bezetting van het muziekkorps van de Groene Jagers uit het 

begin van de 20ste eeuw afleiden uit de set partituren van hun regimentsmars (cf. supra). Deze 

wordt in tabel 4 weergegeven. Op de kleine klarinet na, is de bezetting dus conform de 

definitie van een fanfare. Blijkbaar is het probleem van de mengvormen tussen fanfare- en 

harmoniebezetting niet alleen van deze tijd (zie ook afbeelding 16). Het KB van 24 april 1899 

schreef weliswaar vier trombones, vier tuba’s en nog een bastuba (bombardon) in mi b voor, 

toch benadert de bezetting bij de Brugse jagers-verkenners goed het voorgeschreven 

ideaalbeeld (zie tabel 2). Aangenomen mag worden dat afwijkingen op de voorgeschreven 

bezetting frequent voorkwamen, afhankelijk van het plaatselijke aanbod aan zowel muzikanten 

als muziekinstrumenten.  

 

Het orkest van de jagers-verkenners kende verschillende dirigenten. Een van de namen 

die we terugvonden was Louis Hinderyckx (°17/01/1849), dirigent in de jaren 1880. 

Hinderyckx studeerde aan de Stedelijke Muziekschool van Brugge af voor cello, harmonie en 

contrapunt. Al snel componeerde hij ook zelf. Ambitieus als hij was nam hij in 1875 deel aan 

de Prijs van Rome met zijn cantate ‘De Meermin’ (op een tekst van Julius Sabbe). Hij schopte 

het tot in de finale, maar werd niet bekroond. Sinds 1879 was hij leraar muzikale opvoeding 

48.  De Keyzer Steenstraat 1 maart 1908 - 
49.  Alphonse Frédéric - - - 
50.  Cyrille De Wulf - - - 
51.  Dupont - - - 
52.  Ruys - - - 
53.  Van Hecke - - - 
54.  Maurice Queeckers Rijkpijnderstraat 7 24 februari 1911 - 
55.  Medard Six Boompotstraat 23 - - 
56.  Van Thyghem - - - 
57.  Gérard De Clerck - - - 
58.  Oreel - - - 
59.  L. Mousschoot - - - 
60.  I. Diels - 29 februari 1901 bombardon 
61.  J. Benoit - - - 
62.  Grégoire Maurus Baliestraat 57 1 februari 1912 - 
63.  Louis Van Walle Leemputstraat 6 1 februari 1911 - 
64.  Sieuw - - - 
65.  Pyson - - - 
66.  De Cock - - - 
67.  Maurice Verbeke Malschesteenweg 38 1 april 1913 - 
68.  Victor Cyffers St-Clarastraat 15 13 april 1913 - 
69.  Haek - - - 
70.  Achille Vande Waele Molenstraat, Sint-Kruis Brugge 1 juni 1913 - 
71.  François Corty Esselezenboomstraat 12 2 maart 1913 - 
72.  Maurice Lamartyn Dominicanenstraat  1 maart 1914 - 
73.  Bonheur - 1 maart 1914 - 
74.  Legroe Gentpoort 1 maart 1914 - 
75.  Absalon Rue des Bouchers 3 januari 1913 - 

Tabel 3 – Inschrijvingsboek van alle nieuwe muzikanten van het muziekkorps van de compagnie jagers te voet. SAB, Modern Archief, 
Fonds Burgerwacht, niet-geïnventariseerde aanvulling, Kaft 4, ID84. 
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aan de rijksmiddelbare school en de rijksnormaalschool van Brugge. Het burgerwachtorkest 

was niet zijn enige uitstap in de blaasmuziekwereld. Hinderyckx was in de jaren ’80 namelijk 

ook dirigent van het blaasorkest ‘Association Musicale de Bruges’ (zie 7.3.2). Zijn composities 

bevatten hoofdzakelijk vocale muziek en werken voor strijkers, zoals een strijkkwartet384.  

 

Naar aanleiding van de 50ste 

verjaardag van de compagnie 

dirigeerde hij het concert van 25 

oktober 1880. De fanfare begeleidde 

er de sopraan Éléonore Mahieux. De 

compagnie kende ook vocale talenten 

in haar rangen, want een zekere J. De 

Jaegher bracht diezelfde avond enkele 

liederen ten berde. De werken die de 

fanfare toen alleen speelde, waren, 

typisch voor die het blaasmuziek-

repertoire uit die periode, bewerking-

en van klassieke muziek, zoals een 

fantasie op thema’s uit de opera ‘Jerusalem’ van Verdi en de ‘Marche du Diable’ van Frans 

Von Suppé385.  

 

In die jaren was Henri Sabbe onderdirigent. Onder andere tijdens een concert net na 

het défilé op de Grote Markt op zondag 20 maart 1892 – in het kader van het jubileumfeest 

van kapitein Leonce Ensor – leidde hij de fanfare. Het concert daags voordien bevatte vooral 

vocale nummers en poëzie. Het programma vermeldt zelfs een koor van de jagers-verkenners 

– “la section chorale de la compagnie” – maar waarschijnlijk gaat het om een 

gelegenheidsensemble. Toch trad ook de fanfare aan. Dat sindsdien langzaamaan het originele 

repertoire voor blaasmuziek ontstond, wordt geïllustreerd door het feit dat de fanfare het 

concert begon met ‘Grande Fantaisie pour Fanfares’ van de Belgische componist Paul Gilson, 

die veel voor blaasorkest schreef386. Tijdens de viering van het 63-jarige bestaan van de Brugse 

burgerwacht op 29 oktober 1893 stond Sabbe eveneens au bâton. In mei 1899 werd Sabbe 

uiteindelijk tot dirigent benoemd387 . Ook in 1897, tijdens het jubileumfeest van luitenant 

Willems en sergeant Van Cauwenberghe, leidde Sabbe de fanfare van de compagnie. Na hun 

optreden volgde een variétéprogramma388.  

                                                 
384 A. DEFOORT (red.), Lexicon… Deel 6, pp. 99 – 100. 
385 ASG, Fonds van de Compagnie Jagers-Verkenners van Brugge, “Concert donné par le corps de fanfares sous 
la direction de M. Louis Hinderyck avec le concours de mademoiselle Éléonore Mahieux (…)”.  
386 ASG, Fonds van de Compagnie Jagers-Verkenners van Brugge, “Programme du concert organisé à l’occasion 
du 25e anniversaire de la nomination du commandant L. Ensor au grade d’officier”. 
387 Garde civique de Bruges. Ordres du jour..., dagorder nr. 17, 11 mei 1899.  
388 L. DELEU, op. cit., p. 54. 

klaroen 1ste alto mib 
bugel 2de alto mib 
bugel mib en kleine klarinet sopraansax 
1ste bugel altsax mib 
2de bugel 1ste baritontuba 
3de bugel 2de baritontuba 
1ste piston 1ste trombone sib 
2de piston 2de trombone sib 
1ste trompet sib 3de trombone sib 
2de trompet sib 1ste tuba  
1ste hoorn mib 2de tuba 
2de hoorn mib bombardone sib 
kleine trom grote trom 

Tabel 4 – De bezetting van het muziekkorps van de Brugse jagers-
verkenners. De klarinet is een anomalie in de bzetting van de 
fanfare die het orkest beweerde te zijn. RAB, Privaat Archief 
Louis Deleu, nr.114. 
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De laatste dirigent van het muziekkorps van de jagers-verkenners was Alexis Hotton. 

Hij stond zeker van 1905 (cf. regimentsmars) tot 1912 aan het hoofd van de fanfare. Het was 

hij die de regimentsmars van de ‘Chasseurs francs’ componeerde (zie 5.5). Deze militaire mars 

werd voor het eerst ten gehore gebracht op het feest voor de 75ste verjaardag van de jagers-

verkenners op 16 juli 1905. De rest van het programma bestond die dag uit het doorsnee 

repertorium van de amateuristische blaasorkesten voor de Eerste Wereldoorlog: 

arrangementen van bekende klassieke werken, in dit geval een fantasie op Bizets ‘Carmen’ en 

Gounods ‘Faust’ en de wals ‘Flots du Danube’ (Ivanovici). Verder brachten ze ook een werk 

van Léon Walpot – ‘Luciana, Gavotte’ – die in die jaren te Brugge het muziekkorps te paard 

van de 3de Lansiers te paard dirigeerde (zie p. 77)389.  

 

Tot nu toe bleek het echter behoorlijk moeilijk om veel meer te zeggen over het 

repertoire van deze muziekkorpsen. In het vorige hoofdstuk hadden we het reeds over de 

regimentsmars die ook bij de burgerwacht voorkwam. Echter, de concertprogramma’s van 

                                                 
389 “Programme du concert donné par la Fanfare de la Compagnie”, in: Garde Civique de Bruges. Compagnie des 
Chasseurs à pied. 75e anniversaire de la création du corps. Banquet du 16 juillet 1905. Partie musicale, Imp. V. 
Jean Cuypers, Bruges, 1905, s.p. (RAB, Persoonlijk Archief Louis Deleu, nr. 78). 

 
Afb. 16 – Het muziekkorps van de compagnie jagers-verkenners in 1910. De tamboer-majoor inbegrepen telt de groep 40 
muzikanten. Sinds april 1899 waren maximum 42 muzikanten toegelaten, waarvan 21 dienstplichtigen en 21 
vrijwilligers. De enkele jonge muzikanten die we op de foto opmerken behoren allicht tot de vrijwilligers, leerling-
muzikanten. Links en rechts van de groep staan de klaroenblazers opgesteld. De hoornist op de eerste rij bespeelt 
vermoedelijk een Mahillon, model Merck (zie ook p. 143). In de bronnen spreekt men steeds van de fanfare van de jagers-
verkenners, toch zien we in het midden op de derde rij een klarinettist staan. Er zijn echter ook heel wat bugels op de foto 
te zien. Het probleem van de mengvormen (tussen harmonie- en fanfarebezetting zie 4.2) is dus geen recent fenomeen. SAB, 
Modern Archief, Fonds Burgerwacht, niet-geïnventariseerde aanvulling, Kaft 4, ID17/1. 
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deze orkesten bleken zelden vermeld te worden in de lokale pers, hoewel dat bij andere 

amateurgezelschappen vaak wel het geval was. Toch werpen kranten nu en dan een blik op de 

manier waarop het publiek reageerde op de muziek die een burgerwachtmuziek speelde tijdens 

optochten. De kritiek van de inspecteur-generaal werd eveneens in het vorige hoofdstuk 

besproken, maar wat vond de gewone man van de marsen die het muziekkorps van de 

burgerwacht ten gehore bracht? Het artikel over de inwijding van de nieuwe jagers-verkenners 

in 1894 (zie 5.6.1) heeft het ook even over de keuze van de marsmuziek: 

 

“Le commandant énergique d’en avant retentit et les fanfares attaquent un pas-redoublé 

“Ta-ra-ra-Boom de ay” cette scie [steeds herhaald liedje] populaire qui nous vint de 

Londres, en 1892. D’une extrémité à l’autre du Royaume-Uni, dans les salles de 

concert, dans les théâtres, grands et petits, on n’entendit plus que ce refrain aux paroles 

incohérentes se répétant huit fois sur un rythme de valse. Un rythme, emprunté, selon 

les uns, à une ancienne ballada nègre, selon d’autres, à un recueil de chansons 

populaires allemands. 

Ta-ra ra-Boom de-ay a transmis son nom et son prestige à bien des choses qui hurlent de 

se trouver ensemble: savon, papier à lettres, jarretières, cirage, corsete, pickles, 

gibecières de chasse, sauces, sacs de voyage, moutards, ombrelles, flanelles, etc. Il se 

chante, se mime, se danse non seulement en Angleterre, mais encore dans l’Inde et en 

Australie; on l’a importé à Bruges et les musiciens volontaires de nos fanfares jouent 

cette bizarre cacophonie avec entrain, surtout celui qui bat la grosse caisse qui finira 

par y crever sa peau d’âne.  

Nous préférons à ce refrain que les anglais qualifient de magique, la très jolie marche 

“au Commandant” que joue maintenant cette excellente phalange artistique du 4e 

régiment de ligne. 

Le verre en main, à l’exercice… 

Buvons au brave Commandant.390” 

 

Het artikel bevat dus lichte, ietwat ironische kritiek op de muziekkeuze van de jagers-

verkenners. De marsmuziek naar de Engelse mode werd klaarblijkelijk niet gesmaakt. Het 

melodietje op een walsritme – in elk geval al zeer ongebruikelijk voor een mars – werd al te 

vaak herhaald. Het geheel werd als een bizarre kakofonie ervaren, die desondanks toch nog 

lustig gespeeld werd door de vrijwillige muzikanten. De auteur van het stuk verkoos in elk 

geval de militaire marsen van de blaaskapel van het 4de Regiment boven de keuze van de 

Groene Jagers. Ook in de muziekkeuze werden de muziekkorpsen van de burgerwacht dus de 

richting van de militaire blaaskapellen uitgestuurd.  

 

                                                 
390 Journal de Bruges, jg. 58, nr. 142, 22 mei 1894.  
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De wachten die zelf niet meespeelden waren in elk geval enthousiast over ‘hun’ 

muziekkorps. Dat illustreert alvast het motto van deze scriptie. Het gaat om een citaat uit het 

boek van Louis Deleu. In tegenstelling tot Vanden Bussche in zijn historiek over de 

burgerwacht, vermeldt Deleu wel het muziekkorps van de jagers-verkenners in zijn historisch 

overzicht van deze compagnie.  

 

Zelfs wanneer het muziekkorps de compagnie niet vergezelde tijdens haar verplaatsing, 

waren er nog steeds de klaroenblazers die er de pas in hielden. In tegenstelling tot de infanterie, 

waarvan de leden niet meteen uitblonken in eigenliefde (cf. supra), was een vlekkeloze 

marsformatie en een strakke presentatie aan de stedelingen een prioririteit voor de jagers-

verkenners. En de klaroenblazers en het trommelkorps waren daarbij een niet te missen 

hulpmiddel: 

 

“Le chant des clairons scande les pas qui frappent le pavé avec une régularité parfaite. 

C’est que la Compagnie a l’amour-propre d’une marche impeccable dans les rues de la 

ville. Elle n’admet pas l’indolence et le laisser-aller de la “garde civique”. Elle veut que 

le rythme du pas, la tenue martiale, le port de la tête, le balancement du bras, soient 

sans reproche. La population brugeoise le sait bien, et si elle lance volontiers des 

quolibets aux “blues”, elle accourt au défilé des “groene jagers” avec une sympathie 

admirative391.” 

 

De signaalinstrumenten hielpen dus om een perfecte indruk te maken tijdens de 

verplaatsingen en om nog maar eens de superioriteit ten opzichte van de infanterie, ‘les blues’, 

in de verf te zetten. Het trommelkorps voegde tijdens de verplaatsingen, bijvoorbeeld naar en 

van het oefenterrein, zeker de nodige panache toe aan de volledige compagnie. Ook tijdens de 

oefeningen te Beverlo, waar sinds 1834 op de Grote Heide een militair oefenterrein392 was, 

zorgde het trommelkorps voor de kadans tijdens de oefeningen en de verplaatsingen. Dat 

gebeurde niet altijd even elegant, maar het spel van de trommelaars miste in elk geval zijn 

effect niet. Zo schreef korporaal Dupuis bij aankomst in het kamp op 30 juli 1904 naar zijn 

commandant Edouard Willems, bevelhebber van de Brugse jagers sinds 1898: 

 

“Nous venons d’arriver au camp chaudement, tambours battant, suant, soufflant, 

comme des… éléphants, mais bien portant et gaiement!! Le peloton s’est bien emporté 

pendant le voyage (…)393” 

 

Het muziekkorps zelf stimuleerde, zoals ook de inspecteur-generaal voor ogen had, de 

optochten van de Groene Jagers met haar muziek. Het orkest was een volwaardig deel van de 

                                                 
391 L. DELEU, op. cit., p. 50. 
392 Deze site groeide later uit tot Leopoldsburg.  
393 SAB, Modern Archief, Fonds Burgerwacht, niet-geïnventariseerde aanvulling, Kaft 4, ID17/2.  
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compagnie geworden en bij het schrijven van het boek, jaren na de ontbinding van de 

burgerwacht – “le crime ou la sottise de supprimer la Garde Civique” – herinnert de auteur 

zich nog steeds de deuntjes en refreintjes die het korps steevast speelde. De muzikale 

uitvoering was verre van perfect, toch was de symbolische waarde van de uitgevoerde muziek 

van grote waarde voor de andere jagers394. Daarom deed het er ook niet toe of de stapmarsen 

al dan niet perfect of muzikaal uitgevoerd werden. Het belangrijkste was dat ze het staptempo 

duidelijk aangaven alsook het gemoed van de wachten opfleurden. Blijkbaar putte het orkest 

uit een beperkt repertoire van marsen, daar de wachten ze herkenden, konden meeneuriën en 

op voorhand wisten welke fouten de muzikanten zouden maken. Deze gebruiksmuziek werd 

modo parlandi niet perfect gespeeld, maar waar het om gaat is dat het muziekkorps evenzeer 

een vaste waarde van de compagnie werd. Bovendien was men, wat de muziekkeuze betreft, 

nogal behoudsgezind, want nieuwe marsmuziek, andere dan de gekende deuntjes, werd 

argwanend onthaald: 

 

“Parfois la musique fait escorte et rend la promenade plus allègre, au son des pas 

redoublés de son répertoire. Nul n’a su le nom ni l’origine de ces marches, et personne 

ne s’est jamais demandé si elles étaient mauvaises ou jolies; mais depuis l’origine de la 

Compagnie, chacun les connaît par coeur et les fredonne en sourdine; on sait le 

moment où viendront la fausse note du bugle et le couac du trombonne; on les aime, 

elles font partie de nos traditions et de cet ensemble qui forme notre âme collective. 

Toute marche nouvelle ferait figure d’intruse et serait accueillie avec défaveur. 

Pourtant, au répertoire normal de notre bonne musique s’ajoutait parfois un autre air: 

la marche funèbre de Chopin. La mort, qui n’oublie personne, frappait aussi dans nos 

rangs, et les honneurs funèbres que les chasseurs rendaient au camarade qui 

disparaissait dans l’ombre éternelle, étaient l’hommage du deuil réel de tous les 

coeurs395.” 

 

Het muziekkorps vermeerderde nog het prestige van de Groene Jagers, verzekerde een 

goed voorkomen bij de bevolking, die vast en zeker de compagnie gade sloeg tijdens haar 

défilés en verplaatsingen, en stond tot slot de jagers-verkenners toe zich nog meer te 

distantiëren van de andere compagnieën. De fanfare van de ‘Chasseurs francs’ was dus een 

belangrijke speler in het creëeren van een identiteitsbesef en superioriteitsgevoel onder de 

individuele leden van dit speciaal korps.  

 

                                                 
394 L. DELEU, op. cit., pp. 57 – 58. 
395 ibid., p. 50. 
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6.2.2.3 Besluit 

De burgerwacht van Brugge had sinds oktober 1830 muzikanten in haar rangen. Net 

na het legitimeren van de burgerlijke wachten door het Voorlopig Bewind en nog voor de 

eerste wet op de burgerwacht er kwam in het begin van 1831, was de kiem van een 

muziekkorps te Brugge reeds aanwezig. Het muziekkorps was in deze stad dus zeker geen later 

nevenproduct van de burgerwacht, maar was er van in het begin nauw mee betrokken. 

Aanvankelijk ging het om een bestaande vereniging die haar medewerking aan de burgerwacht 

verleende, maar na de legitimering van dergelijke muziekkorpsen op 28 maart 1831 werd het 

werkelijk het muziekkorps van de burgerwacht. Sindsdien kon ook het eeuwige spel om 

subsidies los te krijgen beginnen.  

 

6.3  Kortri jk 

6.3.1 De Kortrijkse burgerwacht 

In Kortrijk was er reeds in november 1830 een korps jagers te paard actief. In 

november 1831 werden zij officieel ingesteld. De eerste bevelhebber was de latere 

burgemeester baron Félix Bethune (1830 – 1836). De eerste ban, waarvan de basis de vroegere 

schutterij was, stond onder de leiding van majoor Adolphe Bischoff. Op 13 augustus 1831 

streden zij in Maldegem tegen Hollandse troepen.  

Net zoals in andere steden was tegen 1836 de activiteit binnen de Kortrijkse 

burgerwacht ten gevolge van de vredestijd stilgevallen. De reorganisatie in ’48 gaf ook de 

Kortrijkse burgerwacht een nieuwe structuur. Er kwamen twee bataljons van elk vier 

compagnieën. Er werd eveneens een brandweerkorps aan verbonden en het peloton cavalerie 

werd opnieuw samengesteld (zie ook 3.3.2). 

 

Na de reorganisatie in 1848 was Benoit Danneel de bevelhebber. In datzelfde jaar 

mocht het Kortrijkse korps net zoals haar Brugse collega’s te Brussel een vaandel in ontvangst 

nemen uit handen van Leopold I. In 1877 nog kwam de brandweer los te staan van de 

burgerwacht en werd het het brandweerkorps van de gemeente. De burgerwacht zelf werd 

nogmaals hervormd met de wetshervorming van 1897 (zie ook 3.2.5). De wacht telde nog 

slechts één bataljon van drie compagnieën plus de cavalerie. In 1904 kwam er wel een 

compagnie bij in de eerste ban en in 1908 bestond de tweede ban uit twee compagnieën. In 

1909 werd de compagnie van de jagers te paard beperkt tot een half eskadron396. Lid worden 

van een speciaal korps als de cavalerie was nog duurder dan pakweg tot de jagers-verkenners 

toetreden, daar naast het gebruikelijke lidgeld, jaarlijkse bijdrage en uniform ook nog de 

                                                 
396 G. CLAEYS, “La garde civique courtraisienne de 1830 à nos jours”, in: Handelingen van de geschied- en 
oudheidkundige kring van Kortrijk, V, 1907 – 1908, nr. 1, pp. 29 – 40.  
Bulletin officiel de la garde civique. Année 1908, Bruxelles, Imprimerie Guyot Frères éditeurs, 1906. 
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zadeluitrusting aangeschaft moest worden. Behalve de gebruikelijke geneesheer hadden de 

jagers te paard bovendien een dierenarts in hun rangen397.  

 

 
 

 

6.3.2 Het muziekkorps van de Kortrijkse burgerwacht 

6.3.2.1 Het schutterijmuziek 

Kortrijk is de enige stad waar iets teruggevonden werd over een antecedent van het 

muziekkorps van de burgerwacht, namelijk het schutterijmuziek uit de Hollandse Periode (zie 

ook 5.1.1). Van 1813 tot 1822 maakten enkele amateurs het muziekkorps van de schutterij van 

het arrondissement Kortrijk uit. Dit muziekkorps bestond echter al sinds 1793 en was sinds 

1808 enige tijd verbonden aan de Franse ‘garde nationale’. Het orkest stond onder 

bescherming van de onder-prefect van het arrondissement Kortrijk, de heer Piequet. Piequet 

had dit harmonieorkest verbonden aan de schutterij om het te verbeteren. De muzikale leiding 

was in handen van de ‘capitaine de musique’ Pierre Iweins Sr. De kandidaat-muzikanten 

tekenden een contract van vier jaar. Afwezigheid op repetities of andere bijeenkomsten werd 

                                                 
397  Règlement du demi escadron Chasseurs à Cheval de la garde civique de la ville de Courtrai, Courtrai, 
Vandesteene Frères, 1909, 11 p.  

 
Afb. 4 – De burgerwacht van Kortrijk houdt een druk bijgewoond défilé op de Grote Markt. (Foto overgenomen uit 
SAK, Albums Ghyoot, map 7.) 
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bestraft met een boete van 1 fr. Bovendien mochten de muzikanten geen lid zijn van een 

ander muziekkorps, een overtreding waar eveneens een geldboete op stond.  

Zelfs in deze beginjaren trachtten de muziekkorpsen al de kosten van het aanschaffen 

van de dure uniformen af te wentelen op de lokale gemeenschap. In brieven aan het 

stadsbestuur vermeldde het schutterijmuziek dat zij ten dienste staat van de ganse 

gemeenschap en dat haar uitgaven er dan ook door gedragen moeten worden. Uiteindelijk 

werd hun uniform betaald door “la masse commune” 398.  

 

Met de opname van het Zuiden in het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden 

verdween niet alleen de Franse overheid uit onze streken, maar ook haar instellingen zoals de 

‘garde nationale’. Daarvan probeerde dit muziekkorps van de garde van het arrondissement 

Kortrijk te profiteren door een openstaande rekening bij een Franse leverancier van 

muziekinstrumenten niet te betalen. Het gaat om een levering van instrumenten uit 1812 ter 

waarde van 333 Franse fr. waarvan de betaling onder allerlei voorwendselen almaar uitgesteld 

werd. Het korps stond toen ook al onder leiding van Iweins. In tussentijd was deze harmonie 

al het schutterijmuziek geworden en doordat ze onder een andere regering viel dan haar 

schuldeiser, had ze gehoopt dat de zaak zonder gevolg zou blijven. De Parijse leverancier in 

kwestie, T. Riedlocker, richtte zich, wanneer het schutterijmuziek al niet meer reageerde op 

zijn aanmaningen, tot het stadsbestuur van Kortrijk. Riedlocker kloeg vooral het feit aan dat 

de verschuivingen van grondgebied zeer nadelig waren voor de Franse handelaars399.  

 

Iweins zelf bleef in tussentijd zijn onkostennota’s indienen bij de stad Kortrijk. Hij 

verklaarde dat hij zelf het schutterijmuziek onderhouden had en vroeg daartoe tegemoet-

koming van de stad. Zijn rekeningen en kwitanties liepen op tot 2815 Hollandse florijnen. De 

stad Kortrijk trachtte deze kosten gedeeltelijk door te schuiven naar de provincie, maar het 

college besliste in mei 1817 dat de stad deze som volledig zelf moet terugbetalen aan Iweins400.  

 

Ook het arrondissement Kortrijk weigerde op 5 oktober 1820 te delen in deze kosten, 

aangezien zij naar eigen zeggen niet had kunnen meegenieten van de diensten van dit muziek-

korps. In de zitting van de provincieraad van 10 mei 1821 werd geconcludeerd dat het orkest 

waarvan sprake niet langer het muziekkorps van de nationale militie was. Daarom werden alle 

muziekinstrumenten en andere bezittingen van het korps, voor een totale waarde van 2.266 fl., 

in beslag genomen en opgeslagen om later openbaar verkocht te worden. De inventaris van de 

in beslag genomen goederen vermeldt naast koperblaasinstrumenten zoals twee trombones 

(120 fl.), een trompet en een hoorn (elk 50 fl.) ook een zevental klarinetten. Daaruit kunnen 

we concluderen dat het om een harmonieorkest ging. Er kwam eveneens nog een serpent (60 
                                                 
398 RAK, MSAK, 7894, muziekkorps schutterij 1813 – 1822, 1813 en 1815. 
399 Brief van T. Riedlocker aan het Kortrijkse stadsbestuur, 25 november 1817. Idem, 1817. Deze Riedlocker is 
allicht verwant aan de instrumentenbouwer François Riedlocker die in het begin van de negentiende eeuw onder 
andere belangrijke innovaties aan de trombone aanbracht.  
400 Idem, 1817.  
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fl.) voor. De serpent is een houten (soms ook metalen) instrument die haar naam te danken 

heeft aan haar s-vorm, nodig om de tweemaal drie vingergaten te bereiken. Tot medio 19de 

eeuw, wanneer het vervangen werd door de ophicleïde, was de serpent het basinstrument van 

de blaasorkesten401. De duurste stukken op de lijst waren echter twee paar cimbalen (300 fl.), 

een koffer met partituren (500 fl.) en de uniformen van de muzikanten (699 fl.)402. Als orkest 

het muziekkorps van de nationale militie zijn, kon weldegelijk voordelen bieden: allerhande 

kosten konden, al dan niet gedeeltelijk, op hogere structuren zoals de stad, het arrondissement, 

de provincie… afgewenteld worden. Maar het nadeel was vanzelfsprekend dat de verkregen 

goederen – van bladmuziek over uniformen tot instrumenten – teruggeëist konden worden 

wanneer de diensten aan de nationale militie beëindigd werden. Onder de Franse en 

Nederlandse regeringen was een systeem van subsidies, zoals zich dat later in België 

ontwikkelde, duidelijk nog niet mogelijk gebleken.  

 

Sinds 1821 was er dus geen schutterijmuziek meer actief in het arrondissement 

Kortrijk. Zeven jaar later, op 30 augustus 1828, diende het bestuur van de ‘Koninklijke 

Harmonie Societeit’ een aanvraag in bij het provinciebestuur om als krijgsmuziek bij de 

plaatselijke schutterij te mogen worden aangesteld. De vereniging stelde deze vraag niet zozeer 

uit interesse voor de burgerlijke militie maar wou daarmee vrijstelling van dienst voor haar 

gelote leden bekomen403.  

 

6.3.2.2 Muziekkorps van de burgerwacht  

In 1844 werd te Kortrijk de muziekvereniging ‘De Grote Harmonie’ gesticht. Deze 

stond van haar stichting tot 1848 onder leiding van Joseph Caluwaert. De vereniging had 

volgend doel voor ogen: 

 

“La société a pour but la culture et la propogation de l’art musical. Elle ne recoit que 

les personnes amis de l’ordre auxquelles elle présente tous les jours, dans son local, des 

délapimints agréables et le jouissance des rélations sociales404.” 

 

Het lokaal van ‘De Grote Harmonie’ was het Casino. De administratie van de 

vereniging werd tevens verzorgd door zeven leden van de ‘anonieme sociëteit van het Casino’ 

en zeven leden van de harmonie zelf. Behalve de muzikanten had de vereniging heel wat niet-

musicerende leden die een jaarlijkse bijdrage betaalden. 

                                                 
401 G. VERMOTE en C. BAETEN, op. cit., p. 110. 
402 RAK, MSAK, 7894, muziekkorps schutterij, 1819. 
403 PAWV, Hollands Fonds, 5de reeks, nr. 937, schutterijen 1827 – 1828. 
404 RAK, MSAK, 2289, Statuten 1859. Het gaat hier echter om de statuten opgesteld op 9 mei 1844 en aangepast 
op 9 februari 1845. Van de burgerwacht is in deze statuten dan ook nog geen sprake.  
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In 1848 werd deze vereniging opgeroepen om het muziekkorps van de burgerwacht te 

worden. De naam veranderde dan ook naar ‘Muziek van de Burgerwacht’ – hoewel ze ook 

vaak vermeld werd als ‘Société  Philharmonique de Courtrai’, wat sinds 1880 de nieuwe naam 

van ‘De Grote Harmonie’ werd. Het orkest werd geleid door Etienne Catteaux. Catteaux was 

een amateurdirigent want op professioneel vlak was hij nijveraar405. In 1850 circuleerden er 

nog geruchten dat het muziekkorps zou worden ontbonden en dat er een nieuw 

burgerwachtmuziek zou komen, maar: “toutes ces divisions sont dûes à la mauvaise 

administration de la ville de Courtrai”406. De dirigenten volgden elkaar alleszins snel op. In de 

jaren 1850 – ’54 dirigeerde C. Desalmon het korps407. In 1856 was een zekere Van Eeckhoudt 

luitenant ‘chef de musique’408.  

Tien jaar na de toetreding van deze harmonie tot de burgerwacht, in 1858, werd Paul 

Vande Wiele Dendievel (1827 – 1902) de nieuwe dirigent. Hij bleef dat tot 1886. Vande Wiele 

was kapelmeester in de kerk van het burgerlijk hospitaal in de Budastraat. In de jaren ’70 

richtte hij een muziekschool op in de schoot van de Philharmonie, toen het 

burgerwachtmuziek. Naast de Philharmonie dirigeerde hij nog verschillende 

muziekverenigingen in de streek: het ‘Fanfarengenootschap Sint-Cecilia’ in Harelbeke (1844 – 

1857) en de ‘Fanfare Sint-Cecilia’ in Kuurne (1860)409. Het was met deze chef-dirigent dat het 

muziekkorps van de burgerwacht in augustus 1865 deelnam aan een muziekfestival te Ieper 

waar in totaal 27 harmonies en fanfares concerteerden410. Onder Vande Wiele was er een 

scheuring van het muziekkorps van de burgerwacht. In 1870 ging de helft van de muzikanten 

naar een pas opgerichte fanfare. Vande Wiele bleef nog dirigent tot 1886. 

Van 1858 tot 1886 was Charles Vandesteene onderdirigent en van 1886 tot 1904 

dirigent van het burgerwachtmuziek. Hij had muziek gestudeerd bij zijn voorganger in het 

burgerwachtmuziek, Paul Vande Wiele. Ook hij was geen musicus van opleiding. Vandesteene, 

woonachtig in de Boulevard de Chemin de Fer, was drukker en lithograaf. Zijn bedrijf 

verzorgde in die jaren bovendien het drukwerk van de burgerwacht. De man hield zich echter 

veel bezig met muziek en kunst in het algemeen, aangezien hij ook zelf componeerde. Behalve 

bewerkingen, zoals van Mozarts ouverture tot ‘Die Zauberflöte’, schreef hij zelf enkele marsen 

voor harmonieorkest, zoals de ‘Mars van de Philharmonie’411. Deze mars fungeerde wellicht 

als kenwijsje van het muziekkorps dat op dat moment de harmonie van de burgerwacht was. 

In die zin kunnen we deze mars eenzelfde functie toekennen als de regimentsmars die Alexis 

                                                 
405  De muziek te Kortrijk en de geschiedenis der Koninklijke Philharmonie 1844 – 1945. Uitgegeven ter 
gelegenheid van de 110e verjaardag van de oprichting der maatschappij, Kortrijk, Koninklijke Philharmonie, 
1954, s.p. [Bewaard in LAG, BE/173723/239.] 
406 La Flandre Maritime, jg. 1, nr. 17, 1 juni 1850. 
407 RAK, MSAK, 7670, Rekeningen en begrotingen, 1851, 1852, 1854. 
408 RAK, MSAK, 7675, Bewijsstukken, 1856. Vermoedelijk gaat het om Ferdinand Van Eeckhout (1828 – 1907) 
of een verwant. Ferdinand Van Eeckhout dirigeerde sinds 1855 het Kortrijkse koor ‘Cercle Musical’, breidde deze 
vereniging uit met een fanfare (de ‘Fanfare Royale du Cercle Musical de Courtrai’) en was van 1870 tot aan zijn 
pensioen in 1904 directeur van de stedelijke muziekschool. Zie A. DEFOORT (red.), Lexicon… Deel 5, p. 129. 
409 A. DEFOORT (red.), Lexicon… Deel 6, p. 139.  
410 De Toekomst, 6 augustus 1865, p. 2.  
411 A. DEFOORT, Lexicon… Deel 5, p. 126. 
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Hotton voor zijn fanfare schreef. Vandesteene was verder nog lid van de administratieve 

commissie van zowel de muziekacademie van de stad als van de academie van schone kunsten. 

Ook was hij erevoorzitter van de ‘Société Royal Philharmonique’412. Vandesteene werd in 1911 

ereofficier muziekmeester van de burgerwacht van Kortrijk413. 

 

Onder de rekeningen en bewijsstukken van de Kortrijkse burgerwacht voor het jaar 

1867 bevindt zich een factuur van Mahillon voor de levering van muziekinstrumenten. Hier 

gaat het om Charles-Borromée Mahillon (1813 – 1887), bouwer van blaas- en percussie-

instrumenten. Hij kan de peetvader genoemd worden van een geslacht van 

instrumentenbouwers. Een jongere broer, drie zonen en een kleinzoon waren allen 

instrumentenbouwers. De kleinzoon, Fernand-Charles Mahillon was tevens conservator van 

het Muziekinstrumentenmuseum te Brussel. In 1836 installeerde Charles-Borromée zijn eigen 

atelier dat in 1848 verhuisde naar de Antwerpse Steenweg 21 – 23. Zoals het briefhoofd ook 

aantoont, behaalde hij op de nationale expo van 1841 en 1847 een medaille. De eerste keer 

was dat een bronzen medaille voor een koperen ophicleïde, een bronzen cornet en trompetten 

met kleppen en cilinders. De tweede keer ontving hij een zilveren medaille voor een geheel 

van 29 instrumenten, zowel houten als kopers. Vooral zijn klarinetten werden geroemd. Ook 

de familie van de bugels ontwikkelde hij verder. Het huis Mahillon groeide aldus zeer snel en 

werd de belangrijkste fabrikant van blaasinstrumenten van het land. Belangrijk hier is dat 

Charles Mahillon in 1856 het Belgische leger van muziekinstrumenten voorzag. Tegen die tijd 

vervaardigde hij dus ook percussie-instrumenten414.  

 

Dat Mahillon niet alleen aan de militaire blaaskapellen leverde, maar ook aan 

paramilitaire orkesten, bewijst deze rekening van 138,25 fr. uit december 1867, ter attentie van 

de heer Janssens415. Aangezien Mahillon onder andere in bugels gespecialiseerd was, leverde hij 

hier aan het muziekkorps van de burgerwacht van Kortrijk een tenorbugel in sib ter waarde 

van 60 fr. Daarnaast kwam nog een pistontrombone in ut mee (68 fr.). De rest van de factuur 

vermeldt herstellingen aan pistons en coulissen van een trompet, een bugel en twee cornets. 

Voor herstellingen zocht men dus niet altijd een lokale oplossing, maar stuurde men even 

gemakkelijk de instrumenten op naar Brussel. Dat Mahillon in 1856 de leverancier van het 

leger (“fournisseur breveté de l’armée”) was, zal er zeker mee te maken hebben dat hier het 

muziekkorps van de burgerwacht te Kortrijk ook op zijn diensten beroep deed. Muzikanten 

van militaire orkesten die bijvoorbeeld dirigent waren bij burgerlijke verenigingen, zullen 

ongetwijfeld het merk Mahillon aangeraden hebben. Instrumenten van deze klasse waren 

echter enkel weggelegd voor gegoede verenigingen416. 

                                                 
412 Zie bidprentje van Charles Emile Edouard Vandesteene, 19 december 1935. SAK, Albums Ghyoot, map 7.  
413 “Garde Civique. Officiers honoraires”, in: SAK, Albums Ghyoot, map 7. Zie ook: Annuaire de la garde 
civique (à la date du 1er juin 1911), p. 128. 
414 M. HAINE en N. MEEÙS, op. cit., pp. 274 – 279. 
415 RAK, MSAK, 7675, Bewijsstukken: 1856, 1860, 1863, 1866 – 1867, 1869, 1877, 1880. 
416 Harmonies en fanfares in Limburg, Brussel, Gemeentekrediet, p. 27.  
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Met andere woorden, tot en met de merken van de instrumenten (hier: Mahillon) 

werden de militaire blaaskapellen geïmiteerd door de burgerwachtorkesten. Aan de hand van 

slechts één teruggevonden rekening deze conclusie extrapoleren naar alle muziekkorpsen van 

de burgerwacht, is vanzelfsprekend voorbarig, maar het mag in elk geval een indicatie zijn.  

Dergelijke rekeningen en bewijsstukken laten ook toe de bezetting van dit 

burgerwachtmuziek na te gaan. Eerst en vooral zijn er de tenorbugel, pistontrombone, 

cornetten en bugel in sib van de hierboven vermelde rekening. Een zekere Gonfoort schafte 

voor de vereniging in 1850 een klarinet (70,00 fr.) en twee niet nader bepaalde instrumenten 

(95,00 fr.) aan417. In juli 1867 werd aan dirigent Paul Vande Wiele de som van 100,00 fr. 

terugbetaald voor de aankoop van een hoorn met twee ventielen418. Het burgerwachtmuziek te 

Kortrijk was dus een harmonieorkest. Bovendien speelde er ook een contrabas in mee419. De 

contrabas is zowat het enige strijkinstrument dat in de reguliere bezetting van een blaasorkest 

als een harmonie kan voorkomen.  

 

Charles Vandesteene was de laatste dirigent in de burgerwachtperiode van de 

Philharmonie. Na de reorganisatie van de burgerwacht van 1897 hield de maatschappij in ’98 

op deel uit te maken van de burgerwacht420. Wat hier de reden toe was, is niet duidelijk, maar 

het valt op dat in dezelfde periode (1899) het muziekkorps van de Brugse burgerwacht 
                                                 
417 RAK, MSAK, 7670, Begrotingen, rekeningen en bewijsstukken, 1850.  
418 RAK, MSAK, 7675, Bewijsstukken, juli 1867.  
419 Rekening van een nieuwe snaar voor een contrabas, 2,80 fr. RAK, MSAK, 7675, Bewijsstukken, 1866. 
420 De muziek te Kortrijk (…).  

 
Afb. 5 – De ateliers van Mahillon met op het voorplan de fabricatie van slaginstrumenten (pauken) en op de achtergrond 
het polijsten van koperblaasinstrumenten. Afbeelding overgenomen uit M. HAINE en N. MEEÙS, op. cit., p. 277.  
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evenmin officieel georganiseerd was (zie 6.2.1.1). In Brugge werd alles op tijd geregeld en kon 

het korps deelnemen aan de Heilige Bloedprocessie. In Kortrijk kwam de reorganisatie 

klaarblijkelijk niet meer van de grond en besloot het muziekkorps de banden met de 

burgerwacht op te heffen. Bovendien nam het aandeel van het muziekkorps in de jaarlijkse 

begroting van de burgerwacht te Kortrijk almaar af. Aanvankelijk kon het korps nog rekenen 

op 375 fr. in 1848. Het jaar nadien was dat nog 350 fr. De vereniging vroeg in ’49 450 fr. maar 

kreeg slechts 350 fr. In 1851 kreeg het muziek nog 250 fr., terwijl het 350 fr. vroeg. En het 

ging financieel verder bergafwaarts: in 1854 kon het nog rekenen op 200 fr. terwijl ze het in 

1856 met slechts 30,00 fr. moest stellen 421 . In dat jaar kreeg het muziekkorps wel een 

eenmalige subsidie van 1.500 fr. van de stad. Voor de jaren ’66 en ’67 ontving het korps 

telkens opnieuw 300 fr. Het kwam echter ook herhaaldelijk voor dat er in de rekeningen van 

de Kortrijkse burgerwacht geen kosten gerelateerd aan het muziekkorps ingevuld werden422.  

Charles Vandesteene bleef na de burgerwachtperiode nog tot 1904 dirigent. Nochtans 

was de vereniging succesvol. In 1891 had ze opgetreden in Rijsel, de zoo van Antwerpen, 

Gent en Antwerpen: 

 

“Te Antwerpen bekwam hij de grootste bijval, waar men in ’t eerste dacht een muziek 

van het leger te zien, zó prachtig is de uniform423.”  

 

Op 12 september 1896, drie jaar voor de ontbinding van het burgerwachtmuziek, 

concerteerde ze in Brugge op de Grote Markt. De militaire uniformen maar ook de muzikale 

prestatie vielen meteen op: 

 

“Cet empressement s’explique par la bonne renommée de cette excellente phalange 

musicale, que dirige, avec une réelle autorité, M. Vandersteene, également compositeur 

de valeur.  

Il y avait deux morceaux de lui au programme ; ils ont été très goûtés. Le clou du 

concert a été le « Chœur des Pélérins » de Wagner, exécuté avec une entente des 

nuances des plus remarquables424.” 

 

In 1894 hield de vereniging, tijdens haar jaarlijkse uitstap naar Oostende, een concert 

in het Kursaal onder de naam van ‘Muziek der Burgerwacht’. Echter, sinds 1897, slechts drie 

jaar later, moest de burgerwacht van Kortrijk het dus stellen zonder muziekkorps. De erfenis 

van de burgerwacht bleef bestaan binnen ‘De Grote Harmonie’: ook de twee dirigenten na 

Charles Vandesteene poseren in een uniform dat gelijkaardig is aan dat van de burgerwacht425. 

                                                 
421 RAK, MSAK, 7670, Begrotingen, rekeningen en bewijsstukken, 1848, 1849, 1851, 1854, 1856. 
422 RAK, MSAK, 7675, Bewijsstukken, 1856, 1866, 1867, 1869, 1880.  
423 Gazette van Gent, 18 juli 1891, geciteerd in: De muziek te Kortrijk…, s.p. 
424 Journal de Bruges, jg. 60, nr. 255 – 256, 13 – 14 september 1896. 
425 Zie portretfoto’s van Julien Vandeputte (1904 – 1930) en Jean Lagage (1930 – 1950) in: De muziek te 
Kortrijk…, s.p. 
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6.4  Ieper 

6.4.1 Burgerwacht en brandweer van Ieper 

Van 30 augustus 1830 tot maart 1831 was er een burgerlijke wacht, bestaande uit zeven 

compagnieën, actief in Ieper. Deze militie, met een effectief van 1.400 man, werd ontbonden 

en opgevolgd door de gereorganiseerde burgerwacht, ingedeeld in twaalf compagnieën 

verdeeld over drie bannen. Ook dit korps nam deel aan de Tiendaagse Veldtocht naar de grens 

met Zeeland. Net zoals in de andere steden verviel de burgerwacht tot een papieren instelling. 

Uiteindelijk werd de Ieperse burgerwacht in 1840 ontbonden. Dit bleef zo tot de reorganisatie 

in 1848426. Tussendoor, in 1845, was er wel een korps van nachtwachten (18 man sterk) dat de 

gemeentelijke politiediensten versterkte. Met een subsidie van het Weldadigheidsbureel en 

gemeentelijke toelagen werden de wachten betaald voor hun dienst. Het gaat weldegelijk om 

een plaatselijk initiatief dat geen uitstaans had met de burgerwacht, die toen te Ieper niet 

georganiseerd was427. Aangezien tegelijkertijd het vertrouwen in de politie zoek was, richtten 

de stedelingen zelf deze nachtwacht op: 

 

“De politie is ontredderd en dient dikwijls maar om de inwoners te plagen (…) en de 

dieven hebben vrij spel, bij zoo verre dat de inwoners nachtwakers hebben moeten 

aanstellen428.” 

 

Daarenboven besliste het stadsbestuur 

in haar zitting van 22 mei 1847 dat het 

brandweerkorps van 17 januari 1840 tot 17 

december 1849 de taken van de burgerwacht 

zou vervullen, bij gebrek aan de effectieve 

organisatie van deze laatste429. In 1848 werd de 

Ieperse burgerwacht weer actief en werd een 

bataljon van zes compagnieën opgericht, goed 

voor 518 wachten. Bevelhebber was Auguste 

Vandenbogaerde, die deze functie bleef be-

kleden tot 1863. In plaats van het opgelegde 

linnen uniform vroegen de Ieperlingen om een goedkopere laken tuniek te mogen dragen. 

Eveneens in 1848 werd een halve batterij artillerie toegevoegd aan de Ieperse burgerwacht. 

Men verzamelde in de infanteriekazerne in de De Montstraat, waar ook het onderricht 

                                                 
426 S. VERHEYE, “De burgerwacht te Ieper”, in: Iepers Kwartier, XXVIII, 1992, nr. 1, pp. 10 – 17. 
427 S. VERHEYE, “De nachtwacht te Ieper”, in: Iepers Kwartier, XIV, 1978, nr. 3, pp. 98 – 106. 
428 Uit de rede van M. Vermeulen op een vergadering van de ‘Liberale en grondwettelijke vereniging der stad 
Ieperen’ op 8 oktober 1899. Zie: La Lutte – De Strijd, 14 oktober 1899, p. 5.  
429 Compte-rendu sommaire des délibérations et décisions du conseil communal de la ville d’Ypres du 12 janvier 
1850 au 17 décembre 1859, Ypres, J. Brouwers – Smet, p. 165.  

Geletterdheid van de wachten 
- lezen, schrijven en rekenen 63 

- lezen en schrijven 9 

- enkel lezen 1 

- enkel schrijven 3 

- geen onderricht, ongeletterd 28 

- TOTAAL 104 

Tabel 5 – De mate van geletterdheid van de leden van de 
Ieperse burgerwacht in 1853. Zie Recueil des actes de 
l’administration communale de la Ville d’Ypres, Tome 
IV, 1853, Ypres, Imprimerie de Lambri, p. 513.  
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doorging430. In ’53 werd het aantal compagnieën nog teruggebracht naar vier. Voor de wachten 

onder de dertig jaar werden er acht oefeningen per jaar voorzien, hoewel deze niet doorgingen 

bij slecht weer431. 

 

Te Ieper was er ook een brandweerkorps actief dat nauw verbonden was met de 

werking van de plaatselijke burgerwacht. Het gaat echter om een gemeentelijk brandweerkorps. 

Tot 1914 kwamen er namelijk twee soorten brandweerkorpsen voor. Enerzijds was er de 

brandweer als vrijwillerskorps binnen de burgerwacht (‘compagnie/peloton de sapeurs-

pompiers volontaires’) en anderzijds waren er de gewapende gemeentelijke brandweerkorpsen 

(‘corps de sapeurs-pompiers communaux armés’). De oprichting van korpsen van het eerste 

type was – samen met de andere vrijwilligerskorpsen – voorzien in de opeenvolgende wetten 

betreffende de burgerwacht. Korpsen van het tweede type werden georganiseerd volgens 

artikel 128 van de toenmalige gemeentewet van 30 maart 1836. Het onderscheid tussen de 

twee types bestaat uit een zekere militaire discipline die de gemeentebesturen trachtten door te 

voeren. Toch speelde allicht ook een politieke factor mee: de gemeentelijke brandweerkorpsen 

vielen immers rechtstreeks onder het bevel van het gemeentebestuur, terwijl voor korpsen 

binnen de burgerwacht het hoofd van de wacht opperbevelhebber was. Katholieke 

burgemeesters die geconfronteerd werden met een doorgaans liberale burgerwacht zouden 

dan ook geopteerd hebben voor een gemeentelijk brandweerkorps. De brandweer speelde 

soms een rol in de ordehandhaving, zoals dat te Ieper tussen 1840 en 1849 het geval was.  

De ‘pompiers’ als vrijwilligerskorps werden samen met de burgerwacht tot de 

gewapende burgers gerekend. Net zoals in Brugge waren deze gewapende burgers te Ieper 

nauw verbonden met de schuttersgilde, hier gilde van de staalboogschutters, temeer daar de 

brandweer haar lokaal had in het Hof van St.-Sebastiaan. 

 

6.4.2 Muziekkorps van de burgerwacht en de ‘sapeurs-pompiers’ 

Net zoals de meeste burgerwachteenheden kon de Ieperse burgerwacht rekenen op 

een aantal trommelaars en klaroenblazers. Het was dit korps dat mettertijd uitgroeide tot een 

fanfare. Dit muziekkorps was actief binnen de burgerwacht van 1850 tot ongeveer 1861432. 

Nadien evolueerde het opnieuw naar haar begintoestand: een korps enkel bestaande uit 

signaalinstrumenten. Het aantal van deze trommelaars-klaroenblazers nam ook af. In 1861 

waren er bij de infanterie zes tamboers actief – bij de artillerie was er één trompetter 

                                                 
430 L. CLAUS en K. DE LILLE, 75 jaar Ypriana: een stad vol muziek, Ieper, Koninklijke Harmonie Ypriana, 
1995, p. 47. 
431 Recueil des actes de l’administration communale de la Ville d’Ypres, Tome VI, Ypres, Imprimerie de Lambri, 
1859 – 1862, p. 200.   
432 Data zijn moeilijk te achterhalen aangezien de bescheiden i.v.m. de burgerwacht te Ieper niet bewaard zijn. In 
de uitgegeven akten van de gemeenteraadszittingen is bovendien maar een keer sprake van een muziekkorps van 
de burgerwacht.  
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werkzaam433. Voor 1900 noteren we slechts vier trommelaars. Terwijl in 1898 nog 462 fr. 

uitbetaald werd aan de korporaal-tamboer en klaroenblazers (alsook 3,75 fr. voor het 

onderhoud van de trommels), ontvingen de trommelaars en klaroenblazers in 1910 slechts 375 

fr. (alsook 7,25 fr. voor hun uniformen) 434 . Deze trommelaars vervulden dezelfde 

signaalfunctie als in andere legioenen. Bijvoorbeeld sloegen zij “elk naar zijn huis435” na afloop 

van de zondagse oefeningen, aangezien men na de dienst niet meer in uniform in de stad 

mocht verschijnen. 

Het muziekkorps van de burgerwacht zelf is schaars gedocumenteerd. Het duikt een 

eerste keer op bij een benefietconcert voor de behoeftige Ieperse gezinnen op 17 februari 

1850. Dirigent was (Maximiliaan) Moerman436. Op 11 juli 1851  mocht het burgerwachtmuziek 

een stedelijke subsidie van 400 fr. ontvangen om deel te nemen aan een festival in 

Antwerpen437. Zeker tegen de eeuwwisseling, maar allicht al vroeger – omstreeks 1858 – was 

er van het burgerwachtmuziek te Ieper geen sprake meer438. Onder het kopje “De rekening 

van de burgerwacht” publiceerde de plaatselijke pers in 1858 namelijk volgende mededeling: 

 

“Het krediet van de burgerwacht is afgeschaft en de twee derden er van zullen gebruikt 

worden tot eene nieuwe tenue voor den helft der trommelaers van het bataillon439.” 

 

Te Ieper was er met andere woorden slechts acht jaar een muziekkorps actief binnen 

de burgerwacht. Dat er geen groeibodem was voor een muziekkorps van de burgerwacht in 

Ieper is vooral te wijten aan het feit dat er al een muziekvereniging was die gelijkaardige 

activiteiten verzorgde. Het gaat om de voormalige harmonie van het ‘Corps des Sapeurs-

Pompiers’. In de jaren ’50 stond deze onder leiding van Charles Otto. De vereniging werd in 

1851 nog geprezen door het stadsbestuur omdat ze goed vooruitgang bleef boeken440. Otto 

was eveneens dirigent van een militair muziekkorps geweest en was adjunct-muziekchef van 

de Stadsharmonie alsook muziekleraar aan de stadsjongensschool ‘de Looie’. Hij was sinds de 

oprichting van de pompiersfanfare in december 1844 de bestuurder. De brandweer zelf telde 

toen een negentigtal officieren, onderofficieren en manschappen. Het muziekkorps bestond 

aanvankelijk uit de dirigent, twee trommelaars en eenentwintig muzikanten. Deze muzikanten 

waren echter ook onderworpen aan het algemeen brandweerreglement. Ze tekenden voor acht 

jaar en werden bij brand opgeroepen als volwaardige spuitgasten441. Musicerende brandweerlui 

hadden dus niet dezelfde voordelen als hun musicerende collega’s bij de burgerwacht, die vaak 

                                                 
433 Recueil des actes…, Tome VI, p. 528.  
434 S. VERHEYE, “De burgerwacht…”, pp. 25 – 27. 
435 De Toekomst, 16 juli 1865, p. 1.  
436 L. CLAUS en K. DE LILLE, op. cit., p. 49. 
437 Compte-rendu…, p. 46.  
438L. CLAUS en K. DE LILLE, op. cit., p. 51.   
439 Gazette van Yperen en Poperinghe, 11 september 1858, p. 3.  
440 Recueil des actes de l’administration communale de la Ville d’Ypres, Tome IV, 1851, Ypres, Imprimerie de 
Lambri, p. 321.  
441 L. CLAUS en K. DE LILLE, op. cit., p. 23. 
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ontslagen waren van de verplichte dienst, maar aan de andere kant teruggeplaatst konden 

worden bij hun oorspronkelijke compagnie (zie 5.2.2). Wel kregen de spelende leden van de 

fanfare eveneens een vergoeding. Haar bevelen ontving het orkest van de kapitein-

commandant die zelf onder bevel stond van het schepencollege. In 1846 werd uiteindelijk de 

stadsharmonie, ‘Harmonie Communale’ (actief sinds 1835), ontbonden en werd aan de fanfare 

van de brandweer de rol van stadsmuziek toegekend. De nodige fondsen werden vrijgemaakt 

om het ontbonden korps op volwaardige wijze te kunnen vervangen. Zo waren er 

voorschotten voor de aankoop van instrumenten en werd Charles Otto voor tien jaar in zijn 

functie benoemd, met een jaarwedde van 1.200 fr442. Het was als stadsmuziek dat deze fanfare, 

vaak samen met de burgerwacht, aanwezig was bij allerhande stedelijke officiële 

gebeurtenissen.  

De brandweerlui zelf deden ook aan schijfschieten, net zoals de burgerwacht. Op 

zondag 22 juli 1866 bijvoorbeeld trokken de pompiers naar Menen voor een schietwedstrijd. 

Hun muziekkorps vergezelde hen en speelde vanaf het station tot de Grote Markt muziek. 

Terwijl de brandweerlui aan hun schietwedstrijd deelnamen, participeerde het muziekkorps ter 

plaatse in een muziekfestival. De pompiers sleepten er de prijzen voor het mooiste uniform en 

de beste uitvoering in de wacht. Muzikant Albert Balmaekers ontving bovendien een medaille 

voor de beste uitvoering van een klarinetsolo443. Hieruit kunnen we besluiten dat ook het 

militair getinte uniform van de brandweer in het oog viel en dat de bezetting van deze 

‘pompiersfanfare’ niet conform de definitie van een fanfare was (zie 4.2).  

Onder dirigent Otto deed de pompiersfanfare het lang niet slecht. Ze werd al snel de 

lieveling van de liberale pers. Na een serenade aan het huis van burgemeester Pieter Beke 

(Boterstraat) ter gelegenheid van het feest van de burgemeester in 1865, schreef men het 

volgende:  

 

“Als of de muziekanten dien avond allen met hetzelfde gevoel bezield werden 

bemerkte men onder hen eene zekere geestdrift om zich zelven te overtreffen. Ook 

moeten wij zeggen dat zij hierin volkomentlijk gelukt hebben. De juistheid in maat en 

akkoord, de welluidendheid van zoo veel verschillige instrumenten nu en dan 

afgewisseld met onverbeterlijke gegeven solos hielden ons opgetogen en streelden ons 

gehoor gedurende een ure lang. Zekerlijk moesten ook de minst gevoeligen aan de 

toonkunst in onze verrukking deelen444.” 

 

Ook op de festivals en tornooien waar de pompiers aan deelnamen gooiden ze 

geregeld hoge ogen. Op een zondags festival in Gent bijvoorbeeld, waar 39 andere orkesten 

                                                 
442 ibid., p. 25. 
443 De Toekomst, 29 juli 1866, p. 1. Albert Balmaekers (1826 – 1899) was directeur van de muziekschool ‘de 
Looie’. Voor 1864 assisteerde hij samen met Charles Otto dirgent G. Keyser van de Stadsharmonie te Ieper. Bij 
de heroprichting in 1891 werd hij onderdirigent van deze ‘Harmonie Communale’. In 1893 werd hij nog leraar 
klarinet en notenleer in de stedelijke muziekschool. Zie A. DEFOORT, Lexicon (…). Deel 6, p. 50. 
444 De Toekomst, 2 juli 1865, p. 1. 
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aan deelnamen, moest de pompiersfanfare om 21u.30 aantreden op de Korenmarkt. Ze deed 

dat niet zonder succes: 

 

“Na het eindigen van elk stuk juichte de ontellijke menigte met opgeruimdheid toe en 

begroette met daverende bravos het einde der uitvoering445.” 

 

In 1875 nam Charles Otto echter ontslag als dirigent van de stadsfanfare. Het jaar 

nadien werd Joseph Wittebroodt, muziekleraar in Gent, als dirigent aangesteld. Het werd 

echter geen makkelijke periode voor deze nieuwe dirigent aangezien het in 1879 tot een 

aanvaring kwam met de clerus tijdens een begrafenisplechtigheid voor een overleden lid. De 

brandweer en de fanfare namen sindsdien niet langer deel aan processies en kerkelijke 

plechtigheden. Zo gaf ze verstek tijdens de Te Deum-plechtigheid op 15 november dat jaar, 

terwijl de pompiersfanfare op het naamfeest van de koning tot dusver altijd aanwezig geweest 

was. Dit was de aanvang van een koude oorlog tussen liberalen en katholieken, een strijd die 

niet meer zou luwen en eindigde met de opheffing van de pompiersfanfare. De fanfare bleef 

nog werkzaam onder het liberale stadsbestuur tot 1890. Toen de katholieke partij in ’91 de 

meerderheid veroverde, waren de rollen omgekeerd. Culturele verenigingen, en in het 

bijzonder de Ieperse muziekkorpsen, stonden vaak in het oog van de storm tussen katholieken 

en liberalen. Vooral de pompiersfanfare moest het ontgelden en enkele maanden na de 

aanstelling van het katholieke stadsbestuur werd een nieuw brandweerreglement uitgevaardigd 

dat geen rekening meer hield met een muziekkorps. Onder het argument dat branden niet met 

muziek geblust werden, werd de pompiersfanfare ontbonden. Terwijl het brandweerkorps nog 

kon beschikken over enkele trommelaars en klaroenblazers, werd een onafhankelijk 

stadsmuziek samengesteld, de heropgerichte ‘Harmonie Communale’. De voormalige 

brandweerbevelhebber August Brunfaut bleef echter niet bij de pakken zitten en begon 

muzikanten te rekruteren om een liberaal muziekkorps op te richten. Eind 1891 werd 

uiteindelijk de harmonie ‘Oud-Pompiers’ in het leven geroepen. In de pers veroorzaakte dit 

blauwe muziekkorps, dat vaak in aanvaring kwam met de katholieke ‘Grote Fanfare’, een ware 

polemiek. Onder achtereenvolgens de dirigenten Prosper Deliège en Henri Moerman behaalde 

dit harmonieorkest grote successen, zowel in Ieper zelf, als in andere steden, tot zelfs in 

Noord-Frankrijk. Het orkest bleef bestaan tot 1914446. 

 

Hoewel binnen de burgerwacht zelf slechts korte tijd een muziekvereniging actief was, 

was er te Ieper wel een bloeiende ‘Sociëteit van onderofficieren, korporaals en brigadiers van 

de burgerwacht’ die zelf regelmatig concerten organiseerde. Vooral erevoorzitter Emile 

Dusillion was de drijvende kracht achter de organisatie. Er werd niet alleen blaasmuziek 

geprogrammeerd, maar ook kamermuziek voor strijkers, eveneens verzorgd door leden van de  

burgerwacht. Daarbij zijn steeds terugkerende namen deze van de broers Albert en Arthur 
                                                 
445 id., 16 juli 1865, p. 1.  
446 L. CLAUS en K. DE LILLE, op. cit., pp. 28 – 38. 
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Ligy en van Arthur Gaimant, alle drie violisten. Majoor Albert Ligy werd in 1898 benoemd tot 

bevelhebber van de Ieperse burgerwacht447. De concerten die deze vereniging organiseerde 

waren vaak, net zoals in andere steden, benefietconcerten. Bij gebrek aan een eigen 

burgerwachtmuziek gebeurde het dan ook dat de onderofficieren het muziekkorps van de 

Kortrijkse burgerwacht onder leiding van Charles Vandesteene uitnodigde448. 

 

Ook het bovenvermelde muziekkorps van de brandweer organiseerde geregeld 

liefdadigheidsconcerten ten gunste van behoeftige stedelingen. We vonden er ook terug ten 

voordele van de weduwes van overleden leden. Een wel bijzonder benefietoptreden was dat in 

samenwerking met toneelvereniging ‘Vlaamse Ster’, een vereniging die al eerder kon rekenen 

op medewerking of steunbetuigingen van het muziekkorps van de pompiers. Het benefiet was 

dit keer een avondfeest met muziek- en toneelstukken in de Stadsschouwburg ten behoeve 

van Camil François, lid van beide verenigingen, die kort tevoren door een brand al zijn kleren 

en die van zijn moeder verloren had. De oorzaak van de brand was in elk geval behoorlijk 

banaal: 

 

“(…) zijne pijp niet goed uitgekotterd hebbende, had ze in zijn frak verborgen en 

dezelve in zijn kleerkas gehangen…449” 

 

De huidige ‘Koninklijke Harmonie Ypriana’ werd opgericht in 1920. Toen zij in 1924 

haar eerste uniform kreeg, deed men eveneens inspiratie op bij de negentiende-eeuwse 

burgerwachtuniformen450.  

 

6.4.3 Besluit 

Tot besluit kunnen we concluderen dat er te Ieper nooit echt een burgerwachtmuziek 

van de grond kwam, daar er eenvoudigweg geen nood aan was. Er bestond reeds een 

muziekvereniging binnen de brandweer, die nauw verbonden was met de burgerwacht. Het 

was dit blaasorkest dat dezelfde taken vervulde die in andere provinciesteden door een 

muziekkorps van de burgerwacht zelf vervuld werden. Bij optochten van de Ieperse 

burgerwacht doorheen de stad treffen we steevast zowel het korps van de pompiers als hun 

muziekkorps aan dat de opmarcherende wachten, bijvoorbeeld tijdens manoeuvres en 

                                                 
447 L. CLAUS en K. DE LILLE, op. cit., p. 51.  
448  Het Weekblad van Yperen en het arrondissement, 22 januari 1887, p. 2. Tijdens de Ieperse Kermis 
(Tuindagfeesten) van 1865 was het muziekkorps van de Kortrijkse burgerwacht al eens te gast geweest. Ze 
concerteerde er voor het ‘Philharmoniek Genootschap’ van Nieuwpoort in de nieuwe kiosk op de Grote Markt. 
De Toekomst, 30 juli 1865, p. 2. 
449 id., 10 juni 1866, p. 1. 
450 L. CLAUS en K. DE LILLE, op. cit., p. 67. 
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wapeninspecties, vergezelde 451 . Daarenboven waren er, net zoals in Brugge, uitstekende 

militaire muziekkorpsen in de stad aanwezig. In de zomermaanden concerteerden deze 

muziekkapellen een keer per week, “ten ware de regen of ander slecht weder er tusschen 

kwame” – bijvoorbeeld het muziekkorps van het 6de Linieregiment dat optrad in de 

Vestinghoven. Deze goed geoefende professionele orkesten die, zeker in de zomer, veel 

optredens in de stad verzorgden, zorgden er mee voor dat het muzikale landschap in Ieper 

reeds danig ingevuld was, dat er voor een muziekkorps van de burgerwacht geen ruimte meer 

was. 

 

6.5  Oostende 

De Oostendse burgerwacht bestond sinds de reorganisatie van 1848 uit zes 

compagnieën, waarvan er vijf infanterie waren en één speciaal korps artillerie. In ’48 waren er 

488 wachten actief, in 1850 nog 485 waarvan er 398 tot de infanterie behoorden en 87 tot de 

artillerie452. Van ’48 tot ’68 was De Brouwer Emile Joseph (1810-1893) bevelhebber van de 

wacht453.  

 

Zeker sinds 1850, misschien al eerder, tot 1914 was er een muziekkorps actief binnen 

de Oostendse burgerwacht. Van in het begin was er samenwerking van dit paramilitaire orkest 

met de militaire blaaskapellen in de stad. Een voorbeeld is een concert van de verenigde 

muziekkorpsen van de burgerwacht, 7de Linieregiment en 2de Regiment Currassiers op de 

Grote Markt op 9 mei 1850 454 . In 1863 sprak men reeds van de herinrichting van het 

burgerwachtmuziek, dus moet het inderdaad enige tijd daarvoor reeds bestaan hebben en kort 

voor 1863 eventueel even ontbonden geweest zijn. Het is echter onduidelijk of het om een 

nieuw gesticht muziekkorps gaat of dat er beroep gedaan werd op een bestaande vereniging. 

In ’63 speelde het korps in elk geval op een feestmaal dat volgde op de algemene inspectie van 

dat jaar455. Op 24 december ’65 was de burgerwacht present bij het Te Deum ter gelegenheid 

van de troonsbestijging van Leopold II. De burgerwacht, het muziek op kop, hield na de 

                                                 
451 Zie bijvoorbeeld de optocht van het voltallige Ieperse burgerwachtkorps, vergezeld door het korps pompiers 
en haar muziekkorps, naar Poperinge ter gelegenheid van een feest aldaar (De Toekomst, 21 juni 1867, p. 3) of de 
zondagse oefening en wapeninspectie op de Esplanade waarna de burgerwacht met het muziekkorps van de 
brandweer op kop naar de Grote Markt trok voor haar manoeuvres ter gelegenheid van Prinsendag (id., 28 mei 
1865, p. 1).  
452 Rapport sur l’administration et la situation des affaires de la ville d’Ostende, Ostende, J. Elleboudt, 1849 / 
1851, p. 46 / p. 48. 
453 De Brouwer  was tevens een tijd koopman, directeur van de ‘École industrielle’, secretaris van de Kamer van 
Koophandel en stadssecretaris (1852 – 1882). In juli 1868 werd hij benoemd tot erecommandant. Zie 
http://archief.oostende.be/product/91/default.aspx?_vs=0_N,0,0,0,0,0,0,0&id=3400.  
454 Op 14 mei gaf het muziekkorps van de burgerwacht al weer een concert, dit keer zelfstandig. La Flandere 
Maritime, jg. 1, nr. 9, 4 mei 1850. 
455 Ville d’Ostende. Bulletin communal. Memorial historique. Année 1864, Ostende, Gazaux – Mechelaere, p. 76. 
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misviering een défilé voor de autoriteiten die op het balkon van het stadhuis verzameld 

waren456.  

Wat de subsidies van de stad betreft, had dit muziekkorps alvast niet te klagen. 

Aanvankelijk kregen zij jaarlijks een toelage van 500 fr. Vanaf 1875 werd dit opgetrokken naar 

700 fr. In 1882 kreeg het korps 1.000 fr. per jaar, nog eens tien jaar later 1.050 fr. en in 1894 

evenveel alsook een extra 1.500 fr. voor de kledij van de muzikanten. Sinds 1895 kon het 

muziek, dat zoals elders onder de facultatieve kosten viel, rekenen op 1.500 fr. subsidie. In 

1897 werd dit budget opgetrokken tot 2.000 fr. Terwijl het in ’97 en ’98 het opnieuw met 

1.500 fr. moest stellen, werd het budget in 1900 vastgelegd op 1.400 fr., als volgt verdeeld: 

1.200 voor het muziekkorps en 200 fr. voor de aankoop van instrumenten en partituren. Dit 

werd een laatste keer bijgesteld in 1904: het muziek kreeg nog 900 fr. De 200 fr. voor het 

materiaal bleef behouden.  

Ook het tamboer- en trompetterkorps was er uitgebreid. Rond de eeuwwisseling 

waren er continu een vijftiental trommelaars-klaroenblazers in de infanterie. De artillerie had 

er drie. In het budget lag de vergoeding voor deze manschappen tussen de 1.800 en 1.944 fr.  

 

Het muziekkorps van de Oostendse burgerwacht verzorgde geregeld concerten in het 

Kursaal. Ze traden er zelfs op voor de sjah van Perzië. In 1896 vroeg zij extra fondsen om te 

kunnen overgaan tot de aankoop van instrumenten, die zij absoluut nodig had om deze 

concerten optimaal te verzorgen. Het ging om drie nieuwe instrumenten die samen 450 fr. 

kosten en 50 fr. voor de reparatie van andere instrumenten. Datzelfde jaar vroeg ze 350 fr. 

voor de kledij van de muzikanten en een nieuwe tuniek voor de trommelaars en klaroenblazers. 

De burgerwacht kon in die jaren op behoorlijk wat steun van de stad rekenen, aangezien 

burgemeester Alphonse Hubert Pieters (1892 – 1912) eveneens bevelhebber van de 

burgerwacht was. Casteels, officier van de administratie bij de burgerwacht, doet de situatie 

van het muziekkorps uit de doeken: in 1896 kwamen er zeven à acht nieuwe muzikanten bij en 

niet iedereen had zijn eigen muziekinstrument457. Leden van het burgerwachtmuziek die geen 

instrument in eigen bezit hadden, konden dus via het stadsbestuur een instrument in bruikleen 

bekomen.  

 

Net zoals in Brugge, moest in Oostende in 1899 het burgerwachtmuziek heringericht 

worden. De deputatie keurde daartoe een krediet van 4.000 fr. goed. Deze som werd 

toegekend aan de commissie van de burgerwacht die belast was met de reorganisatie van het 

muziekkorps458. 

 

Op een gegeven moment waren er binnen de Oostendse burgerwacht twee 

muziekverenigingen actief: een muziekkorps van de infanterie en een muziekkorps van de 

                                                 
456 Ville d’Ostende… Année 1865, Ostende, Imprimerie de Daveluy, p. 143. 
457 Ville d’Ostende. Bulletin communal. Année 1896, pp. 294 – 295.  
458 Ville d’Ostende. Bulletin communal. Année 1900, p. 13. 
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artillerie. De fanfare van de artillerie werd ingehuldigd begin juni 1898 ter gelegenheid van het 

huwelijk van commandant Charles De Schepper. Haar oprichting had heel wat voeten in de 

aarde. De eerste ‘chef de musique’ was de jonge dirigent J. Van der Aa, die in 1876 al de 

fanfare van de burgerwacht dirigeerde459. Van der Aa gaf eveneens les aan de muziekschool 

van Oostende460. Het gemeentebestuur oordeelde echter dat twee muziekverenigingen binnen 

de burgerwacht van het goede teveel was en de subsidie van de blaaskapel van de artillerie 

werd haar in 1903 ontzegd. Enkele leden van de gemeenteraad namen het echter op voor deze 

fanfare en wezen op de concerten die zij verzorgde en op de openbare gelegenheden waaraan 

deze muziekvereniging in het verleden haar medewerking had verleend: 

 

“Des subsides étant accordés à d’autres sociétés de musique, je ne vois pas pourquoi 

on supprimerait celui-ci. Cette fanfare a donné en 1902 quatre concerts publics, elle a 

participé aux receptions du prince Albert et du Shah de Perse; chaque fois que 

l’occasion lui en a été fournie, elle prêté son concours aux fêtes de bienfaissance, etc. 

D’ailleurs si cette fanfare est suprrimée, il faudra charger une autre société de donner 

les concerts qu’elle donnait jusqu’ici, et dès lors il n’y a pas d’économie461.” 

 

Het pleidooi hielp, want het muziekkorps van de artillerie kon rekenen op een toelage 

van 1.000 fr.  

Het muziekkorps van de burgerwacht was niet het enige blaasorkest in de stad. De 

harmonie Euterpe was haar concurrent en kon sinds 1861 eveneens op een stedelijke toelage 

rekenen. De gemeenteraad besliste dat er ruimte was in de stad voor twee muziekkorpsen en 

dat beiden evenwaardige financiële steun verdienden. De gemeenteraad ging er bovendien van 

uit dat twee korpsen met gelijke middelen een gezonde concurrentie zouden vormen die er 

voor zou zorgen dat beide verenigingen kwalitatief beter werden462. Zeven jaar later, in 1868 – 

en meer bepaald tijdens de blijde intrede van Leopold II in Oostende – was Euterpe een 

tijdlang het muziekkorps van de burgerwacht463.  

 

Voor de jaren 1906, 1907, 1909 en 1910 werden telkens 30 muzikanten opgetekend bij 

het effectief van de burgerwacht. In 1906 vormden zij een afzonderlijk infanteriemuziek maar 

tegen 1910 vormden deze muzikanten het muziekkorps van de generale staf van het 

regiment.464  

 

                                                 
459 Le Carillon, jg. 3, nr. 67, 2 juni 1898.  
460 E. GREGOIR, op. cit., p. 103. 
461 Ville d’Ostende. Bulletin communal. Année 1903, p. 27, 83 
462 Phare d’Ostende, jg. 5, nr. 90, 13 november 1861. 
463 Le Carillon, jg. 3, nr. 67, 2 juni 1898.  
464 Rapport sur l’administration et la situation des affaires de la ville d’Ostende, Ostende, Imprimerie Centrale 
Bouchery, 1900 – 1913. 
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De eerste dirigent die we terugvonden, in 1860, was Jean Warland, die te Oostende 

eveneens een koorvereniging gesticht had465. Warland zelf gaf tijdens concerten, voornamelijk 

kioskconcerten op het Wapenplein, zelf ook wel eens een solo ten beste. Naast gelijkaardige 

activiteiten die we voor de andere steden ook aantroffen, gaf het muziekkorps jaarlijks een 

serenade aan het huis van haar dirigent ter gelegenheid van diens naamfeest. In juli 1860 

treffen we echter Henri Moreau aan als dirigent van het burgerwachtmuziek466. Ofwel ging het 

hier om het muziekkorps van de artillerie, ofwel was Moreau onderdirigent. In de jaren ’70 

was J. Van der Aa dirigent. In de jaren ’80 zou hij de leiding van het muziekkorps van de 

artillerie op zich nemen. 

Op het einde van de negentiende eeuw was Gustave Dorchain dirigent van het 

muziekkorps. In die jaren was ook de trompettist Ernest Pierkot als solokornettist verbonden 

aan het muziekkorps van de burgerwacht467. Op 11 december 1892 vertolkte hij in het Kursaal 

‘Emile, polka pour bugle’, een solowerk dat door dirigent Dorchain gecomponeerd was. Dit 

zou meteen de eerste keer zijn dat we een professioneel musicus, de dirigenten niet 

meegerekend, terugvinden in een burgerwachtmuziek. Tijdens datzelfde concert bracht het 

burgerwachtmuziek onder andere ‘Ouverture de Concours’ van L. Langlois en ‘Blanchette, 

fantaisie’ van Tack, wat het plichtwerk was op het internationaal tornooi van Eindhoven het 

jaar tevoren468 . Dorchain componeerde wel vaker een werk voor ‘zijn’ fanfare, zoals het 

‘Souvenir du Carnaval d’Ostende 1891’ dat het korps liet horen op het Wapenplein op zondag 

29 april 1891469. Verder was hij eveneens componist van ‘Guide à gauche, mazurka’ en ‘Grand 

potpourri national’. Deze en andere werken van zijn hand werden uitgevoerd door het 

muziekkorps van de burgerwacht. Dorchain was bovendien ook dirigent van 

burgerverenigingen zoals de fanfare ‘Union’ van Middelkerke.  

In die jaren bestond het bestuur uit majoor De Langhe als voorzitter, kapitein Casteels, 

‘officier de musique’, als ondervoorzitter en officier Gustave Dorchain, de dirigent. Deze 

administratieve raad werd aangevuld met vier muzikanten: onderdirigent Valschaerts, Baete, 

Daniels en Vander Aa. Zij werden in 1893 herverkozen470.  

Van 1905 tot en met 1913 was onderluitenant Valschaerts, die reeds sinds het begin 

van de jaren ’90 van de negentiende eeuw onderdirigent was, dirigent van het muziekkorps 

van de Oostendse burgerwacht. In 1910 werd hij tot luitenant gepromoveerd. De plaats van 

                                                 
465 Phare d’Ostende, jg. 4, nr. 51, 27 juni 1860. 
466 id., jg. 4, nr. 57, 18 juli 1860. 
467  Ernest Pierkot (1857 – 1923), trompettist en leraar Studeerde trompet aan het Conservatoire Royal de 
Bruxelles. Zijn loopbaan speelde zich compleet af in Oostende. Hij werd solist-kornettist bij de Muziekkapel van 
de Burgerwacht, dirigeerde de Harmonie Euterpe van 1884 tot 1890 en in 1895/1896, en de Stadsharmonie van 
1913 tot 1921. Bij het Kursaalorkest was hij solist-kornettist tussen 1880 en 1903. In 1890 soleerde hij in de 
‘Fantaisie sur les motifs du Pré-aux-Clercq d’Hérold’ van J.-B. Arban. Aan de Stedelijke Muziekacademie was hij 
van 1879 tot aan zijn overlijden leraar notenleer en koperen blaasinstrumenten. Na het vertrek van directeur L. 
Rinskopf naar Frankrijk bij het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog nam hij tussen 1915 en 1919 tijdelijk deze 
functie waar. Overgenomen van http://archief.oostende.be/product/91/default.aspx?_vs=0_N&id=6310.  
468 L’Echo d’Ostende, jg. 28, nr. 98, 8 december 1892.  
469 id., jg. 27, nr. 33, 23 april 1891. 
470 id., jg. 29, nr. 96, 3 december 1893.  



 

 

156 

“chef de musique” was in 1914 dan weer vacant471. In die jaren was E. Godard, die o.a. in 

augustus 1907 het muziekkorps dirigeerde, allicht onderdirigent472. 

 

We kunnen dus concluderen dat er gedurende meer dan zestig jaar een muziekkorps 

van gemiddeld dertig musici werkzaam was binnen de Oostende burgerwacht. Enige tijd 

waren er zelfs twee korpsen actief en enkele jaren lang deed men, bij gebrek aan organisatie 

van het eigen muziekkorps, beroep op een bestaande muziekvereniging. Het muziekkorps van 

de infanterie bleek zeer actief en onder haar activiteiten buiten het kader van de burgerwacht 

om bevonden zich optredens in het Kursaal en op het Wapenplein. De zaalconcerten waren 

voor een select publiek bedoeld, terwijl de openluchtoptredens voor iedereen toegankelijk 

waren.  

 

6.6  Poperinge 

Naast Kortrijk is Poperinge de tweede stad waar we als voorloper van het 

burgerwachtmuziek ook een schutterijmuziek aantreffen. In de Hollandse Periode vormden de 

muzikanten van de Philharmonie sinds 1827 de muziekafdeling van de plaatselijke schutterij. 

Onder de Belgische regering bleef zij als ‘Musique de la Garde Civique’ in de rangen van de 

nationale militie werkzaam. Tezelfdertijd was er eveneens een vereniging genaamd ‘La 

Musique Philharmonique’ actief in Poperinge. Sinds 1838 verleenden muzikanten van dit 

laatstgenoemde korps ook hun medewerking aan het burgerwachtmuziek. Deze vereniging 

bleef slechts tot 1849 het muziekkorps van de burgerwacht. Voor de periode die wij 

behandelen, was er dus maar één jaar sprake van een burgerwachtmuziek in Poperinge.  

In 1845 werd namelijk een gewapend brandweerkorps gevormd (KB van 31 mei 1845): 

‘Corps des Sapeurs-Pompiers’ met als luitenant Jules van Merris. Sindsdien verleenden de 

spelende leden van de Philharmonie hun medewerking aan de brandweer in plaats van aan de 

burgerwacht. In 1849, met het beëindigen van de samenwerking met de burgerwacht, werd de 

naam van dit muziekkorps opnieuw ‘Société Philharmonique’ en werd ze officieel het 

muziekkorps van de vrijwillige brandweer. In 1863 werd haar naam dan ook ‘Musique des 

Sapeurs-Pompiers’. In 1872 splitste het muziekkorps in een katholieke en liberale vereniging, 

wanneer op 29 juli het gehele korps bij de brandweer ontslag nam. De ‘Société 

Philharmonique’ werd nu zelfstandig en ging sindsdien door het leven als ‘Philharmonie de 

Poperinghe’ met tot 1932 Eugène Van Elslande als dirigent 473 . Toch werd ze voor de 

duidelijkheid nog vaak ‘Ancienne Musique des Sapeurs-Pompiers’ genoemd.  

 

                                                 
471 Annuaire des officiers de la garde civique, 1907 – 1914. 
472 L’Echo d’Ostende, jg. 45, nr. 189, 22 augustus 1907. 
473 Koninklijke Philharmonie Poperinge 1849 – 1949. Grootse eeuwfeesten, brochure bewaard in: LAG, Archief 
Muzikale Kring De Philharmonie (Poperinge), 1921 – 1971, BE/173723/248. 
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Ook hier hield de muziekvereniging, zelfs twintig jaar na haar vertrek bij de brandweer, 

een erfenis over aan haar jaren in de rangen van respectievelijk de burgerwacht en de 

vrijwillige brandweer, zijnde een militair getint uniform en militaire titulatuur: 

 

“De leden der Philharmonie dragen de militaire kledij en de voorzitter, ondervoorzitter, 

chef, onderchef, secretaris, schatbewaarder en de leden van het bestuur dragen 

respectievelijk de titel van: kapitein-kommandant, luitenant, onderluitenant, adjudant, 

sergeant-majoor en sergeant474.” 

 

In Poperinge bood dus een bestaand muziekkorps haar diensten aan de burgerwacht 

aan. Er is zelfs sprake van continuïteit met de Hollandse Periode, daar dezelfde vereniging die 

vooreerst nog als schutterijmuziek werkzaam was, later ook bij zowel de burgerwacht als de 

vrijwillige brandweer voorkwam. De scheuring van dit muziekkorps en het feit dat ze eerst een 

zelfstandig korps was, daarna verbonden was aan de burgerwacht en de vrijwillige brandweer, 

om vervolgens opnieuw zelfstandig te functioneren, wekte de verwarring omtrent de 

stichtingsdata van de twee muziekkorpsen die uit de ene vereniging voortkwamen in de hand. 

In de twintigste eeuw werd dan ook een ware polemiek gevoerd tussen de Philharmonie en de 

Katholieke Muziekmaatschappij Poperinge.  

 

6.7  Besluit  

Behalve de hierboven besproken steden was er tevens, maar gedurende korte tijd, een 

muziekkorps actief binnen de burgerwacht van Izegem en Veurne. De in 1806 opgerichte 

stadsfanfaren van Izegem was in 1848 actief binnen de brandweer en de burgerwacht. In 

Veurne werd enkel voor het jaar 1850 een muziekkorps genoteerd dat in de rangen van de 

burgerwacht werkzaam was. Allicht werd hier een beroep gedaan op muzikanten van Sint-

Cecilia, in 1822 gesticht. Na 1850 kwam er geen muziekvereniging meer voor binnen de 

Veurnse burgerwacht. In Tielt, tot slot, waren er in 1831 twee groepen muzikanten die zich 

aanboden om te fungeren als het muziekkorps van de burgerwacht475. Of er effectief een 

burgerwachtmuziek georganiseerd werd, is niet duidelijk. In elk geval vermeldt het jaarboek 

van officieren in de burgerwacht tussen 1900 en 1914 enkel in Brugge, Oostende en Kortrijk 

een dirigent.  

 

Een stratificatie van de dirigenten, laat staan van de spelende leden, bleek niet mogelijk. 

Slechts occasioneel werden de beroepen van de muziekchefs vermeld. Van de muzikanten zelf 

zijn amper namen bekend. Wel werd duidelijk dat de dirigenten niet altijd professionele 

                                                 
474 “Omstandig verhaal over de Maatschappij de Philharmonie van Poperinge M.J. van Merris, voorzitter, ridder 
van ’t erelegioen”, in: Supplément illustré au journal Douai Nouveau, 6 juni 1896. Fragment uit het Frans vertaald 
in: Koninklijke Philharmonie Poperinge (…). 
475 L. HAEGHEBAERT, op. cit., p. 318, p. 343. 
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muzikanten waren. In het burgerwachtmuziek van Kortrijk had men van 1848 tot 1850 en van 

1886 tot 1904 achtereenvolgens een nijveraar en een drukker als dirigent. Ook in de 

burgerlijke muziekverenigingen waren de eerste dirigenten meestal geen beroepsmuzikanten476. 

Toch waren de latere dirigenten vaak professionele musici. Vaak hadden ze reeds hun sporen 

verdiend in militaire blaasorkesten en/of gaven ze les aan de plaatselijke muziekschool. 

Bovendien was het burgerwachtmuziek maar een van hun bezigheden, daar de meeste 

dirigenten ook burgerverenigingen leidden, instrumentles gaven, zelf soleerden, 

componeerden… In Brugge hadden we componist Jules Goetinck en in Oostende 

componeerde Gustave Dorchain enige werken voor het Oostendse burgerwachtmuziek.  

Van enkele steden, waaronder Brugge, bleef onzekerheid bestaan over stichtingsdata 

en reorganisaties van de burgerwachtmuziekkorpsen. Dit was te wijten aan het systeem van 

reorganisaties van de volledige burgerwacht, dus ook van het muziekkorps, telkens de wet 

aangaande de nationale militie aangepast werd. Via officiële weg kon het vaak een eind duren 

vooraleer ook het burgerwachtmuziek opnieuw ingericht was, waardoor er vaak een grijze 

zone was waarin het niet officieel actief was. In dat geval viel men soms terug op een 

bestaande burgervereniging om de medewerking van muzikanten aan de burgerwacht te 

blijven verzekeren.  

 

Een terugkerend fenomeen is de dialoog tussen de burgerwacht en het stadsbestuur 

omtrent subsidies om de werking van het muziekkorps te verzekeren, om nieuwe 

instrumenten aan te kopen, om de muzikanten te kleden conform de richtlijnen van de 

regering, etc. Altijd komen er in het lokale bestuur voorstanders van de burgerwacht en haar 

muziekkorps voor, vaak vooraanstaanden van de stad die eveneens een functie binnen de 

burgerwacht bekleedden of bekleed hadden. Anderzijds gingen er stemmen op tegen een 

burgerwachtmuziek en werd aan de noodzaak van een muziekkorps binnen de wacht 

getwijfeld. Zeker wanneer er in de schoot van de wacht een tweede korps opgericht werd, 

door een speciaal korps, weigerden de lokale autoriteiten beide orkesten te financieren. De 

speciale korpsen zoals de jagers-verkenners en artilleristen waren zich danig bewust van het 

prestige dat een muziek aan hun compagnie kon toevoegen, dat ze, bij ontstentenis van 

financiële hulp van bovenaf, grotendeels zelf de kosten van de werking van het muziekkorps 

dienden te dragen, zoals te Brugge en Oostende het geval was. Vaak was daarbij een lokale 

mecenas van belang. Indien die er niet was, werd een systeem van individuele bijdragen op 

poten gezet. De aanwezigheid van plaatselijke notabelen, die zowel met de burgerwacht als 

met een lokale muziekvereniging verbonden waren, bleek ook van belang om muzikanten aan 

te brengen.  

Om met een eigen muziekkorps te beginnen, was er vaak een concrete gebeurtenis als 

aanleiding. Dat kon een patriottisch feest zijn (Brugge) of een eerbetoon aan de bevelhebber 

(Oostende).  

                                                 
476 ibid., p. 300.  
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De militaire kapellen bleven een belangrijke invloedsfactor. Zowel het 

instrumentarium (merken en leveranciers), als het repertoire werden, in de mate van het 

mogelijke, overgenomen. Indien dat niet gebeurde, liet de lokale pers wel subtiel blijken dat 

men de muziekkeuze van de aanwezige militaire orkesten meer op prijs stelde.  

 

Tot slot kunnen we resumeren dat we gegevens van twee schutterijmuzieken 

terugvonden. Met zekerheid kunnen we zeggen dat er tussen 1848 en 1914 in totaal negen 

muziekkorpsen binnen de West-Vlaamse burgerwacht actief waren, de ene al wat langer dan 

de andere. Daarvan waren zeven infanteriemuzieken of het muziekkorps van het legioen. Er 

waren twee muziekkorpsen aan een speciaal korps verbonden: het muziekkorps van de Brugse 

jagers-verkenners en dat van de Oostendse artillerie. Daarnaast troffen we twee 

muziekkorpsen bij de brandweer aan, te Ieper en Poperinge, die nauw verbonden waren met 

de werking van de burgerwacht. De mate van activiteit van deze orkesten verschilde van stad 

tot stad.  Behalve hun verplichte taken in het kader van de werking van de burgerwacht, was 

de bijdrage aan het lokale muziekleven zeer wisselend. Het muziekkorps van de Oostendse 

infanterie bleek zeer actief, met concerten in het Kursaal, in de openlucht, gezamenlijk met 

militaire kapellen, enzovoort. Ook te Brugge namen de burgerwachtorkesten behoorlijk wat 

‘facultatieve’ taken tot zich, waartoe de deelname aan de Heilige Bloedprocessie een vaste 

waarde was.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEEL II.  

DE MAATSCHAPPELIJKE FUNCTIE VAN DE MUZIEKKORPSEN VAN DE 

BURGERWACHT 
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7  BRUGGE :  CASESTUDY  AAN  DE  HAND  VAN  DE  LOKALE  PERS  

7.1  Inle iding 

Zoals in de probleemstelling reeds aangegeven werd, vertellen kranten ons veel meer 

over de mentaliteit dan bronnen zoals pakweg rekeningen. We namen, om deze scriptie te 

besluiten, dan ook drie jaargangen door van de plaatselijke liberale krant Journal de Bruges, op 

zoek naar optredens door blaasorkesten. Enkel de concerten en andere activiteiten gehouden 

door amateuristische muziekverenigingen voor blaasmuziek werden daarbij weerhouden. 

Daarnaast werden ook de optredens door militaire blaaskapellen opgenomen, hoewel het hier 

vanzelfsprekend om beroepsmusici gaat. De hiernavolgende paragraaf bespreekt beknopt het 

gehanteerde dagblad. In de methodologische nota (zie 1.3.4.2) verantwoordden we reeds de 

keuze voor deze krant. Slechts de liberale kranten namen activiteiten van de burgerwacht, en 

dus ook van hun muziekkorpsen, op in hun dagelijkse kolommen. Omgekeerd is het echter 

ook waar dat het dagblad dat wij selecteerden zelden gewag maakte van concerten of 

optochten door katholieke muziekkorpsen. Het overzicht dat hierna volgt, kan dus niet 

exhaustief genoemd worden. Eerder dan het muzikale landschap te Brugge, wordt het liberale 

aspect van dat landschap weergegeven. Een volledig panorama van de activiteiten van alle 

Brugse muziekverenigingen voor blaasmuziek zou nog het doornemen van de twee katholieke 

dagbladen Gazette van Brugge en La Patrie vereisen. Dit viel echter buiten het bestek van 

deze scriptie. Wel konden we de scriptie van Natan Bruneel raadplegen, die voor het jaar 1885 

drie dagbladen en één weekblad doornam, op zoek naar alle mogelijke concerten, dus niet 

alleen de amateurmuziek477. 

Behalve voor het reilen en zeilen binnen de Brugse burgerwacht, had Journal de 

Bruges steeds aandacht voor de concerten verzorgd door de in de stad aanwezige militaire 

blaaskapellen. Ook de optredens van muziekkorpsen die in de schoot van liberale 

verenigingen zoals ‘Van Gheluwe’s Genootschap’ ontstonden, kwamen steevast aan bod. Ten 

slotte vermeldde Journal de Bruges altijd de zomerconcerten, zoals optredens in een kiosk op 

de Grote Markt en de parkconcerten in de kiosk van het Astridpark.  

 

Uiteindelijk valt dit tweede, praktische luik van de scriptie, ten opzichte van het eerste 

deel, in omvang klein uit. Het dient echter als een toetssteen voor de bevindingen uit het 

eerste deel. Het betreft een kwantitatief overzicht. De besprekingen (zowel lovende 

commentaar als kritiek) op de activiteiten van de Brugse burgerwacht en haar muziekkorpsen 

werden deels reeds ter illustratie aangewend in het vorige deel.  

 

                                                 
477 N. BRUNEEL, Sociale geschiedenis van het Brugse muziekleven tijdens en rond het jaar 1885. Leuven, 
K.U.L. (onuitgegeven licentiaatsverhandeling), 2002, 121 p. [geraadpleegd via http://www.ethesis.net]   
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7.2  Journal  de Bruges 

De Brugse krant Journal de Bruges verscheen voor het eerst op 4 maart 1837 en had 

aanvankelijk geen duidelijk omschreven programma. Sinds de derde week verscheen dit 

dagblad zeswekelijks. De redactie besloot behalve aan Brugge ook veel aandacht aan de 

provincie te schenken. Haar naam werd dan ook voluit ‘Journal de Bruges et de la province’. 

Van 1839 tot 1891 werd de krant geleid en uitgegeven door hoofdredactrice Caroline Popp478. 

Vanaf 1846 was Journal de Bruges liberaal-conservatief en antiklerikaal. De krant fungeerde 

sindsdien als de spreekbuis van de Brugse Liberale Vereniging. Na haar dood verzorgden 

Carolines dochters Antoinette en Elly Popp de uitgave van de krant, maar in maart 1909 nam 

de ‘Société Anonyme brugeoise d’Imprimerie et de Publicité’ voor 30.000 fr. het dagblad 

over479. 

 

 De gedetailleerde besprekingen van de activiteiten, en dan vooral van de feesten, 

binnen de Brugse burgerwacht en jagers-verkenners deden reeds vermoeden dat een lid van de 

burgerwacht zijn medewerking verleende aan Journal de Bruges. Onder de aandeelhouders en 

beheerders van de ‘Société Anonyme brugeoise d’Imprimerie et de Publicité’ treffen we Paul 

Noë, handelaar te Brugge, aan. Noë [of: Noé] was tevens redacteur van de krant alsook 

luitenant van de burgerwacht (zie afbeelding 11).  

 

In de stadsbibliotheek van Brugge wordt nog een volledige reeks van Journal de 

Bruges, raadpleegbaar op microfilm, bewaard.  

 

7.3  Kwantitat ie f  overzi cht 

7.3.1 1848 

Voor het jaar 1848 troffen we in Journal de Bruges slechts negen concerten aan 

gegeven door vijf verschillende blaasmuziekkorpsen. Gezien het zeer geringe aantal optredens, 

veronderstellen we dat lang niet alle concerten aangekondigd of besproken werden. De lijst 

van de concerten die alvast wel in de krant belandden, wordt verder volledig ingelast480. 

 

Het muziekkorps van de burgerwacht (MK BW) troffen we pas voor een eerste keer 

aan in december 1848. Het ontstaan (de omstandigheden en aanleiding) werden reeds 

                                                 
478 Caroline-Clemence Boussart was gehuwd met de cartograaf Popp. Meer dan 50 jaar leidde ze Journal de 
Bruges. Daarnaast was ze literair zeer actief en correspondeerde ze met Victor Hugo en Charles Baudelaire. 
Uitgeverij Popp was tevens een handelsdrukkerij. Naast publiciteit werden heel wat kiesbladen gedrukt. Zie A. 
VANHOUTRYVE, Journal de Bruges: een Franstalige, Brugse, conservatieve, liberale krant. Met een herdruk 
van “La Tête de Fer” van Caroline Popp, Uitgeverij Gevaert, Zwevezele, 2002, pp. 6 – 15.  
479 R. VAN EENOO, De pers te Brugge: 1792 – 1914 bouwstoffen, Leuven, Interuniversitair Centrum voor 
hedendaagse geschiedenis (Bijdragen 20), Nauwelaerts, 1961, pp. 87 – 92. 
480 De gegevens waarop de grafieken gebaseerd zijn, zijn te vinden op pp. 172 – 177.  
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besproken (zie 6.2.2.1). Hoewel het pas laat op het jaar opgericht werd, gaf het korps nog twee 

keer acte de présence: eenmaal een publieke verschijning, naar aanleiding van het défilé tijdens 

het feest van de vorst, en eenmaal een semi-publieke verschijning: serenades aan de woningen 

van de bevelhebber en de kolonels van de burgerwacht. Dergelijke serenades bleven tot het 

einde van de negentiende eeuw een belangrijke activiteit van harmonies en fanfares. Ze 

vormden een kort privéconcert aan het huis van de persoon die in de bloemetjes gezet wordt. 

Het repertoire was meestal niet hoogstaand – gebruiksmuziek zoals marsen, polka’s… – en 

het korps in kwestie speelde dan doorgaans rechtstaand. De muzikale nummers werden vaak 

afgewisseld met toespraken en/of het overhandigen van attenties.  

 

Eveneens twee concerten vonden we terug voor het harmonieorkest ‘Société 

Philharmonique’ (Phil.), het muziekkorps waarmee de compagnie jagers-verkenners in hun 

beginjaren in zee ging (zie 6.2.2.2). In de zomermaanden gaf de Philharmonie landelijke 

concerten op het landgoed ‘Monbijou’ (zie ook p. 129). De concertbesprekingen hebben het 

echter niet zozeer over de muziek maar over het gedrag van het publiek dat erop afkwam, 

enerzijds tal van geparfumeerde dames en anderzijds ook vreemdelingen, die niet steeds de 

gepaste gedragscodes hanteerden: 

 

“Le premier concert de la société Philharmonique, qui a eu lieu hier, a été magnifique 

par la foule parue et nombreuse quie se pressait dans le joli jardin de Mon bijou. C’était 

un véritable longchamps, tant les toilettes étaient fraiches, élégantes et nouvelles. La 

grande quantité d’étrangers qui assistaient à cette fête champêtre donnait à la réunion 

une physionomie exceptionelle des plus agréable. On a remarque [sic.] deux officiers 

hollandais qui avaient cru pouvoir se présenter dans cette société privée en bonnets de 

police. La société a vu avec peine ce manque d’usage et d’égards qu’on ne devrait 

jamais se permettre alors que, invoquant la qualité d’étranger, on reçoit une hospalité 

cordiale481.” 

 

De muzikale uitvoering kwam dus niet meteen ter sprake in de concertbesprekingen. 

Dergelijke concerten kaderden vaak in een groter geheel (“une fête champêtre”) en gingen dan 

ook gepaard met andere activiteiten, zoals het oplaten van een luchtballon, een bal achteraf, 

enz. Naast hun eigen concerten nodigde de Philharmonie ook militaire orkesten uit, al dan niet 

voor het verzorgen van een dubbelconcert. Het muziekkorps van het 7de Linieregiment 

verleende geregeld haar medewerking aan concerten en feesten van de Philharmonie, zo ook 

op 22 juli 1848 wanneer het na de Philharmonie zelf optrad. Hoewel de persaandacht voor de 

blaasmuziek nog niet zo groot was en het aantal concerten zelf betrekkelijk laag lag, is wel 

reeds een trend merkbaar: de grootste hap (34%, zie grafiek 1) van de concerten werd gegeven 

door een militair muziekkorps.  

                                                 
481 Journal de Bruges, jg. 12, nr. 128 – 129 – 130, 7 – 8 – 9 mei 1848.  
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Aandeel van de verschillende muziekkorpsen (1848)

22%
MK BW

22%
Phil.34%

7de L

11%
LR

11%
SMU

Muziekkorps burgerwacht Société Philharmonique

Muziekkorps 7de Linieregiment Société d'harmonie La Renaissance

Société de Musique l'Union

Grafiek 1 – Het aandeel van de verschillende muziekkorpsen in het totaal van de optredens door harmonies en fanfares in Brugge in 

het jaar 1848, gebaseerd op concertaankondigingen en -besprekingen in Journal de Bruges. 

 

Een derde muziekkorps is ‘La Renaissance’ (LR, 11%). Louis Terreyn was toen 

dirigent van deze ‘société d’harmonie’. En ook hier gaat het om een tuinconcert dat omkaderd 

werd door andere activiteiten, zoals vuurwerk, andere speciale verlichting en opnieuw het 

oplaten van een heteluchtballon. Ook aan dit “grande fête champêtre” verleende het 

muziekkorps van het 7de Linieregiment, onder leiding van Schroder482, haar medewerking. 

 

Dit jaar gaf ‘Société du Concert de Réunion’ eveneens concerten, waaronder een reeks 

van vier winterconcerten in december – januari, maar het gaat niet om blaasmuziek. De 

programma’s bestonden uit gezongen werken door enkele solisten al dan niet begeleid door 

strijkers. Tot slot vonden we één activiteit terug van “la société de musique l’Union” (SMU), 

waarbij het niet duidelijk is of het al dan niet om blaasmuziek gaat. Het concert werd ook hier 

gevolgd door een dansfeest.  

Met dergelijk gering resultaat is het moeilijk een rubricering te maken, toch deelden we 

de concerten in naar de aard van het muziekkorps, hetzij een militaire blaaskapel, een 

paramilitair of een burgerlijke muziekvereniging van amateurmuzikanten. De eerst soort wordt 

                                                 
482 Vermoedelijk Jean-Christophe Schroder (Leiden, 18/09/1800 – Brussel, 18/10/1860): was achtereenvolgens 
muzikant van het Zwitserse Regiment nr. 30 en 31 en het 5de Regiment van de Koninklijke Wacht in Frankrijk. 
Als dirigent leidde hij van 1829 tot ’39 het Franse regiment 3ème Léger en sinds 1840 het 7de Linieregiment van 
het Belgische leger. Op 1 september 1849 werd Schroder dirigent bij de Grenadiers. Zie F. PIETERS, op. cit., p. 
252. Op het programma stond die dag overigens een mars van J.-C. Schroder.  
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gevormd door professionele musici. De paramilitaire muziekkorpsen omvatten in dit geval 

enkel de muziekkorpsen van de burgerwacht, zowel infanterie als jagers-verkenners. Doordat 

de activiteiten van de burgerwacht in Journal de Bruges gedetailleerd besproken werden, kan 

het aandeel van deze paramilitaire orkesten een vertekend beeld geven, daar het vaak om korte 

verschijningen – zoals serenades – of privéconcerten, zoals het opluisteren van de 

feestmaaltijden van de burgerwacht, ging.  

In elk geval merken we dat de verdeling tussen de drie soorten korpsen (zie grafiek 2) 

behoorlijk gelijk is. Militaire muziekkorpsen zijn reeds verantwoordelijk voor het grootste 

aantal concerten, wat in de komende jaren enkel nog toeneemt.  

 

Aandeel van de soorten muziekkorpsen (1848)

33%

22%

45%

militair muziekkorps paramilitair muziekkorps burgermuziekkorps

 

Grafiek 2 – Overzicht van het aantal concerten en publieke verschijningen, ingedeeld naar de aard van de muziekkorpsen. 

 

7.3.2 1885 

Wanneer we de resultaten voor 1885 bekijken, valt meteen op dat er heel wat meer 

orkesten en concertorganisatoren meespelen dan in ’48. Wat de burgerwacht betreft, treffen 

we nu, naast dat van de infanterie, ook het muziekkorps van de jagers-verkenners (JVers) aan. 

Om publieke concerten gaat het echter (nog) niet. Het is een eenmalige serenade op 

nieuwjaarsdag ter ere van een gedecoreerde sergeant-majoor. Voor het muziekkorps van de 

infanterie (MK BW), onder leiding van Martin Buol en ‘souschef’ Van Heester, noteren we zes 

activiteiten, waaronder twee wandelconcerten (optochten), drie concerten (allicht niet 

openbaar) en een serenade. Behalve de serenade gaat het allemaal om activiteiten in het kader 

van het jubileum van luitenant-kolonel Pecsteen. Deze concerten, zoals tijdens het feestmaal, 

waren alvast niet toegankelijk voor het publiek. Hoewel de muziekkorpsen van de 
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burgerwacht in grafiek 3 een groot aandeel heeft, bleef haar rol in het plaatselijke openbare 

muziekleven zeer beperkt. 

 

De orkesten die in dat muziekleven echter 

opnieuw een wel zeer actieve plaats innamen, zijn 

de militaire kapellen. Het gaat niet langer om het 

7de Linieregiment, maar om het muziekkorps van 

het 2de Regiment jagers te paard (JtP) en dat van 

het 2de Linieregiment. Samen waren ze goed voor 

46% van de concerten in 1885 (zie grafiek 3). De 

jagers stonden onder leiding van Henri Maeck483, 

het 2de Linie had Edmond Waucampt als dirigent 

(zie p. 60). Terwijl de jagers tot de cavalerie 

behoren en dus in fanfarebezetting speelden, was 

het muziekkorps van het 2de Linieregiment een 

harmonie 484 . Zoals blijkt uit het overzicht (zie 

tabel 7) was het vaak de ‘Cercle artistique 

brugeois’ (Brugse kunstkring) die als organisator 

fungeerde en een van de twee militaire kapellen uitnodigde tot het geven van een openbaar 

concert. Dit waren altijd middagconcerten in de Hallen. Een tweede organisator die een 

beroep deed op de militaire orkesten was de ‘Société Philharmonique’. Zij richtte 

openluchtconcerten, op haar landgoed, in en vroeg hoofdzakelijk de fanfare van het Regiment 

jagers te paard (6 keer, tgo. 2 keer het Linieregiment). De ‘Cercle artistique brugeois’ deed dan 

weer hoofdzakelijk een beroep op het 2de Linieregiment (5 concerten). Terwijl deze kring 

hoofdzakelijk concerten organiseerde in het tussenseizoen (december tot februari), nam de 

Philharmonie de zomermaanden voor haar rekening485. 

 

Een andere belangrijke speler in die zomermaanden was de ‘Association Musicale de 

Bruges’ (AMB) met haar parkconcerten. Deze gingen door in de kiosk van het Astridpark. 

Niet-leden betaalden 50 c. toegangsgeld. Dirigent van dit orkest was Louis Hinderyckx, die in 

die jaren ook de dirigent van het muziekkorps van de jagers-verkenners was (zie pp. 132 – 

133). Blijkbaar werd meer energie gestopt in deze burgervereniging dan het paramilitaire 

orkest van de jagers-verkenners. Van deze laatste werd slechts één activiteit genoteerd terwijl 

de ‘association’ elf concerten gaf – hoewel Journal de Bruges er slechts acht vermeldde. Deze 

                                                 
483 Henri Maeck (Ukkel, 1844 - ?) werd in 1878 trompetter-majoor bij het 2de jagers te paard en in 1886 
kapelmeester bij het 2de Linieregiment. In 1897 werd hij directeur van de muziekacademie van Geraardsbergen. 
Zie F. PIETERS, op. cit., p. 235. Maeck was eveneens dirigent van de muziekvereniging ‘Philharmonique’ van 
Lessen, waarmee hij verschillende prijzen behaalde.  
484  N. BRUNEEL, op. cit., Hfst. 2. Overzicht van het muziekleven in Brugge, III. Muziek in openlucht. 
[geraadpleegd via http://www.ethesis.net].  
485 Zie ook N. BRUNEEL, op. cit.  

Grafiek 3 – Overzicht van het aantal concerten en 
publieke verschijningen van muziekkorpsen in 
1885, ingedeeld naar de aard van de 
muziekkorpsen. 
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concerten waren allemaal geconcentreerd in de zomermaanden: ongeveer tweewekelijks in juni 

en juli. Na deze twee intensieve maanden kwamen geen activiteiten van dit orkest meer voor.  

Een ander orkest dat zich concentreerde op de zomermaanden en zitconcerten gaf in 

de openlucht, meer bepaald de kiosk van het Stadspark, was de ‘Cercle Musical’ (CM). Ze 

focust niet alleen op de zomer, aangezien ze ook later op het jaar nog concerten verzorgde of 

bijvoorbeeld een stoet opluisterde. Tijdens concerten stond ze in 1885 minstens tweemaal 

onder leiding van Edmond Waucampt van het 2de Linieregiment.  

 

Aandeel van de verschillende muziekkorpsen (1885)
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Grafiek 4 – Het aandeel van de verschillende muziekkorpsen in het totaal van de optredens door harmonies en fanfares in 

Brugge in het jaar 1885, gebaseerd op concertaankondigingen en -besprekingen in Journal de Bruges. 

 

De harmonie van ‘La Réunion Musicale’ (SRM) werd gedirigeerd door de Luikenaar 

Frans Redlich, die dertig jaar leraar fluit, hobo, fagot en notenleer was aan de Brugse muziek-

school486. Dus ook de leraars aan de muziekscholen engageerden zich in de lokale harmonies 

en fanfares. Het aandeel van SRM, althans in 1885 en volgens Journal de Bruges, was echter 

zeer beperkt.  

Van het ‘Harmonijkorps Stad Brugge’ en van de katholieke fanfare ‘Burgersgilde’ werd 

in Journal de Bruges geen melding gemaakt. Een andere katholieke vereniging, harmonie 

‘Concorde’, werd één keer opgenomen in de aankondigingen, aangezien het een concert in het 

kader van de gemeentefeesten betrof.  

                                                 
486 J. DEWILDE, op. cit., p. 39. 
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7.3.3 1910 

Voor 1910 viel meteen op dat de kwantitateit aan concerten, althans aan 

aankondigingen en besprekingen daarvan, gevoelig toegenomen was. 1848 bood slechts 9 

concerten, in 1885 hadden we er 41 en nu in 1910 62. Wat daarentegen wel een constante is, is 

het grote aandeel van de militaire muziekkorpsen. De jagers te paard mogen we dan wel niet 

meer terugvinden, het 3de Regiment Lansiers (3de RL) is eveneens een bereden fanfare en 

goed voor 20% van de blaasmuziekconcerten. Deze militaire blaaskapel onder leiding van 

Henri Delplace487 gaf het hele jaar door concerten. Slechts in de maanden februari, april, 

oktober en november was ze niet actief. Jarenlang was deze muziekkapel te paard de 

openingsgroep van de Heilige Bloedprocessie. Net zoals in 1885 is het nog steeds de ‘Cercle 

Artistique Brugeois’ die als concertorganisator fungeert. Driemaal werden de Lansiers door 

hen gevraagd, onder andere om de opening van een tentoonstelling georganiseerd door deze 

kunstvereniging op te luisteren. De ‘Cercle artistique’ deed daarnaast viermaal beroep op de 

muzikanten van het 4de Linieregiment (4de LR) dat onder leiding stond van Valéry Bury488. 

Dit militair harmonieorkest was bijzonder actief en gaf in 1910 maar liefst 22 concerten. Deze 

concentreren zich voornamelijk in het zomerseizoen, van mei tot september, met een piek in 

augustus (7 concerten). Wanneer ze niet voor de ‘Cercle artistique’ speelde, verzorgde het 4de 

Linieregiment, net zoals de Lansiers, parkconcerten over de middag. ’s Avonds werd door de 

militaire kapellen geconcenteerd op pleinen zoals de Grote Markt, het St.-Jansplein, het Simon 

Stevinplein, enz. Hoewel men vaak wekelijks, en soms twee dagen na elkaar, concerteerde, zijn 

er weinig herhalingen in de programma’s merkbaar. De militaire orkesten hadden dus een 

behoorlijk repertoire klaar waaruit ze konden putten voor de concerten in de stad.  

De respectieve kapelmeesters bleken ook bedreven te zijn in het schrijven van 

arrangementen voor hun muzikanten. Melodieën uit operettes en aria’s werden gebruikt om 

fantasieën en potpourri’s te componeren. Een voorbeeld is de fantasie ‘Son Altesse Royale’, 

gebaseerd op de gelijknamige muzikale comedie van Yvan Caryll, die Henri Delplace bewerkte 

en voor het eerst uitgevoerd werd op 30 januari 1910489. Eigen werk van Delplace dat in 

Brugge gespeeld werd, was o.a. de concertwals ‘Palme d’argent’490, de mars ‘Allegro militaire 

Congo-Belge’ 491  en de wals ‘Rose royale’ 492 . Bury orkestreerde dan weer bijvoorbeeld de 

Egmontouverture van Beethoven. Ook arrangementen van andere kapelmeesters, zoals een 

fantasie op Delibes’ ballet ‘Coppélia’ van Henri Maeck, werden geprogrammeerd. Behalve 

                                                 
487 Henri Delplace (1887 – 1919) was van 1906 tot 1913 trompetter-majoor bij het 3de Lansiers en van 1913 tot 
1919 adjudant-kapelmeester bij het 11de Linie. Hij was krijgsgevangene in Duitsland van 1917 tot 1918. Hij 
overleed in 1919. Zie F. PIETERS, op. cit., p. 216. 
488 Valéry Bury (1878 – 1959) was aanvankelijk hoboïst bij de Muziekkapel van de Gidsen. In 1906 werd hij 
kapelmeester bij dit 4de Linieregiment. Sinds 1920 dirigeerde hij het Regiment Grenadiers, waar hij een 
eliteharmonieorkest van maakte. Bury eindigde zijn loopbaan als inspecteur van de militaire muziek. Naast de 
militaire kapellen dirigeerde hij tal van burgerorkesten. Zie ibid., p. 206.  
489 Journal de Bruges, jg. 74, nr. 24, 29 januari 1910.  
490 id., jg. 74, nr. 171, 16 juli 1910.  
491 id., jg. 74, nr. 178, 24 – 25 juni 1910. 
492 id., jg. 74, nr. 184, 31 juli – 1 augustus 1910. 
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deze arrangementen schreven de dirigenten hoofdzakelijk marsmuziek, zoals de ‘Marches des 

Footballistes’ van Bury die met zijn 4de Linieregiment geregeld op het programma stond. 

Ander eigen werk dat in 1910 op het programma van het 4de Linie stond was o.a. de 

ouverture ‘Confraternité’493 en de gavotte ‘Union Heureuse’494.  

Ook werk van Belgische componisten voor blaasmuziek werd geprogrammeerd, zoals 

‘Marche Fériale’ en ‘Retour au Pays, fantaisie descriptive’ van Paul Gilson495. Dit laatste is een 

programmatisch werk van acht opeenvolgende deeltjes die het verhaal vertellen van Schotse 

emigranten die per schip naar hun vaderland terugkeren maar onderweg in een storm 

terechtkomen. Dit werk illustreert de zorg van Gilson om werken met muzikale waarde voor 

amateurverenigingen te schrijven496. 

 

Beide muziekkorpsen kenden in hun rangen enkele uitstekende solisten die bij 

gelegenheid hun kunnen mochten etaleren op deze concerten. De Lansiers hadden de 

saxofonisten Bogaerts en Koch, trombonist Vanthuyne en fluitist Oreel (hoewel dit korps een 

fanfare was) in hun rangen. Dit cavaleriekorps hanteerde soms ook natuurtrompetten terwijl 

het 4de Linieregiment tijdens hun concerten soms thebaanse trompetten aanwendde, bv. bij 

een uitvoering van de ouverture tot Verdi’s ‘Aïda’.  

Het 4de Linieregiment kon omstreeks 1910 uitpakken met hoboïst Jorissen, fluitist 

Cosyn, klarinettist Puppynck, saxofonist Hoenraet, hoornist Dhaenekindt en Delporte op 

piston. 

 

Behalve de militaire orkesten (goed voor 39% van alle blaasmuziekconcerten) waren ten 

opzichte van de vorige besproken jaargangen ook heel wat meer amateurverenigingen actief.  

De harmonie van de ‘Cercle Instrumental’ (CI) stond onder leiding van Auguste Reyns. 

Deze altviolist en zangmeester van de St.-Salvatorskathedraal had mee aan de wieg gestaan van 

deze muziekvereniging, net zoals hij daarvoor al medestichter was geweest van de katholieke 

harmonie ‘La Concorde’497. De parkconcerten van de CI gingen wekelijks door op maandag en 

dinsdag. Sinds 17 juli werd de frequentie opgedreven en gingen ze elke maandag, woensdag en 

vrijdag door498.  

Wat het repertoire betreft, stellen we vast dat de amateurverenigingen soms werken 

van in de stad werkzame kapelmeesters op het programma plaatsten, zoals het ‘Allegro 

militaire’ van Bury gebracht door de Cercle Instrumental499. Ook de amateurverenigingen, 

voornamelijk de Cercle Instrumental, programmeerden soms werk van Belgische componisten 

                                                 
493 Journal de Bruges, jg. 74, nr. 154, 26 – 27 juni 1910.  
494 id., jg. 74, nr. 328, 25 – 26 december 1910. 
495 Op 23 juni 1910 gebracht door het 4de Linieregiment. Zie Journal de Bruges, jg. 74, nr. 151, 23 juni 1910. 
496 Zie cd-boekje van ‘Anthology of Flemish Band Music: Vol. I Portrait of Paul Gilson’ (Brassband Buizingen, 
Luc Vertommen). Geraadpleegd via http://www.brassbandbuizingen.be/anthology/gilson/cdgilson.htm.  
497 N. BRUNEEL, op. cit. voetnoot 270. 
498 Journal de Bruges, jg. 74, nr. 172, 17 – 18 juli 1910. 
499 id., jg. 74, nr. 158, 1 juli 1910.  
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zoals Peter Benoit (de mars ‘Rubens’), Paul Gilson (Ouverture ‘Richard III’, ‘Polka 

fantaisiste’…) en Edgar Tinel (‘Klokke Roeland’). 

 

Aandeel van de verschillende muziekkorpsen (1910)
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Grafiek 5 – Het aandeel van de verschillende muziekkorpsen in het totaal van de optredens door harmonies en fanfares in 

Brugge in het jaar 1910, gebaseerd op concertaankondigingen en -besprekingen in Journal de Bruges. 

 

De Vlaamse kermis die door de kring ‘Bruges-en-Avant’ van 13 tot 20 augustus 

georganiseerd werd, werd opgeluisterd door in totaal zeven muziekkorpsen. Bijna dagelijks 

was er op de Burg een concert door een Brugse muziekvereniging, of door een muziekkorps 

uit de omgeving, zoals St.-Cecilia van Steenbrugge (onder leiding van Wybo) of de harmonie 

van borstelfabriek Delhaize, onder leiding van Caroy500. Deze en andere korpsen die in 1910 

slechts één concert gaven, werden in het kwantitatief overzicht samengevoegd onder de 

noemer ‘andere’.  

In combinatie met de gebruikelijke concerten door de militaire orkesten, waren er 

hierdoor op sommige dagen twee concerten. Van 13 tot 15 augustus waren er maar liefst zes 

concerten in de stad. Muziekkorpsen van elke strekking kwamen op deze kermis aan bod, 

aangezien zowel de katholieke Burgersgilde (BG) als het liberale muziekkorps van ‘Van 

Gheluwe’s Genootschap’ (VGG) gevraagd werden. 

‘Van Gheluwe’s Genootschap’ was een uitgebreide liberale arbeidersvereniging die 

sinds 1901 ook over een muziekkorps beschikte om haar feesten op te luisteren en eigen 

                                                 
500 De volledige naam van dit bedrijfsmuziek luidde ‘Fanfare de St-André-lez-Bruges établissements Delhaize 
Frères et Cie, Enseigne: “Le Lion”’. 
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concerten in de stad te verzorgen. Het ging om een harmonie met Abel Redlich als dirigent en 

Henri Lannée als voorzitter. Behalve feesten organiseerde de vereniging ook voordrachten 

voor haar leden. Naast het muziek was er eveneens een toneelvereniging, een turnafdeling 

(sinds 1891) en een volksbibliotheek501.  

 

De muziekkorpsen van buiten Brugge die in de stad concerteerden, gaven we apart 

weer (goed voor 3%). Dergelijke concerten door vreemde korpsen werden door het 

stadsbestuur aangemoedigd met een premies van in totaal 1.000 fr. De voorwaarde was dat de 

korpsen uit minstens 40 muzikanten bestonden en tussen 20u. en 22u. een concert gaven op 

de Grote Markt502. Nochtans noteerden we slechts één concert door een niet-Brugs korps, nl. 

het optreden van ‘Les Proletaires de Molenbeek’ tijdens de gemeentefeesten. Een 

geïmproviseerd concert op 17 juli door een muziekkorps van Assenede werd dan weer 

stilgelegd.  

 

De voornoemde zomerconcerten (hoofdzakelijk parkconcerten) zorgen ervoor dat in 

de grafiek met de spreiding over het jaar, een duidelijke piek in juli en augustus merkbaar is. 

Het tussenseizoen bleek zeer kalm en de maanden december en januari kenden opnieuw 

enkele concerten met blaasmuziek. 

 

Spreiding van de blaasmuziekconcerten gedurende 1910
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Grafiek 6 – De spreiding van de concerten doorheen het jaar. 

                                                 
501  I. VERHEIRE, Het ontspanningsleven van Brugse arbeiders, Gent, UGent (onuitgegeven licentiaats-
verhandeling), 1998, deel II., hoofdstuk V. Volksverheffing. [Geraadpleegd via http://www.ethesis.net].  
502 Journal de Bruges, jg. 74, nr. 161, 5 juli 1910. 



 

 

171 

 

Tot slot de orkesten waar het ons hier om te doen is: die van de burgerwacht. Over het 

muziekkorps van de infanterie, dat toen onder leiding van Jules Goetinck stond, werd dit jaar 

niet bericht. Wel gaf de fanfare van de jagers-verkenners (JVers), onder leiding van Alexis 

Hotton, drie publieke concerten en één concert in het kader van de burgerwacht (ter 

gelegenheid van de verjaardag van de compagnie). De publieke concerten gingen 

achtereenvolgens door op het Ankerplein, de Grote Markt en op de Burg. De laatste twee 

concerten waren georganiseerd door de vereniging ‘Bruges-en-Avant’. Het ene ging door in 

het kader van de Vlaamse Kermis, het andere, van 1 augustus 1910, was het sluitstuk van de 

feesten georganiseerd door de Brugse Zwemclub. De bespreking van het concert vermeldt 

ook hier geen details over de muzikale uitvoering, maar benadrukt enkel dat dergelijke 

activiteiten het verblijf van de vreemdelingen in de stad aangenaam maken en de plaatselijke 

middenstand – de terrassen rond de kiosk waren goed gevuld geweest – ten goede komt.  

 

Aandeel volgens de aard van de muziekkorpsen
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Grafiek 7 – Overzicht  van het aantal concerten en publieke verschijningen, ingedeeld 

naar de aard van de muziekkorpsen. 

 

7.3.4 Besluit 

Wanneer we de drie overzichten achter elkaar bekijken, moeten we concluderen dat  

de muziekkorpsen van de burgerwacht in Brugge weinig aan bod kwamen. Ze speelden slechts 

een geringe rol in het plaatselijke blaasmuzieklandschap. Haar reeds beperkte aandeel nam 

mettertijd zelfs af. In 1848 waren de twee burgerwachtmuzieken goed voor 22% van de 

optredens, in 1885 nog voor 17% en tegen 1910 namen ze slechts 7% van de concerten voor 

hun rekening. Daarbij dient opgemerkt te worden dat Journal de Bruges steeds uitvoerig 

berichtte over de burgerwacht. In de jaren dat men er een jubileum te vieren had, werden deze 

feesten uitgebreid beschreven. Bij dergelijke festiviteiten trad ook het burgerwachtmuziek 

steevast op. In dat geval ging het echter niet om publieke concerten.  
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De beperkte rol in het openbare muziekleven is te verklaren door het feit dat 

concertorganisatoren eerder geneigd waren om de militaire blaaskapellen, die veel beter 

geoefend en uitgerust waren, te vragen, dan een amateurgezelschap als de fanfare van de 

jagers-verkenners. Een militair muziekkorps bood de organisatie de garantie van een muzikaal 

hoogstaand uitgevoerd programma. De glansrijke uniformen waren een extra die eveneens 

veel kijklustigen lokten. Ook het burgerwachtmuziek concerteerde in een militair uniform, 

maar blijkbaar was dat niet voldoende om vaker uitgenodigd te worden door verenigingen als 

‘Cercle artistique brugeois’ of ‘Bruges-en-Avant’. Neem bijvoorbeeld het regiment Lansiers dat 

in de stad gekazerneerd was. De indrukwekkende cavalerie-uniformen van het muziekkorps te 

paard zullen, wanneer het korps al spelend door de stad trok of een zitconcert op een 

stadsplein gaf, veel meer indruk gemaakt hebben dan pakweg de fanfare van de jagers-

verkenners. De concurrentie van de in de stad gekazerneerde militaire kapellen was zo groot 

en deze vulden het concertaanbod reeds in belangrijke mate in, dat de stimulans voor de 

amateurgezelschappen afnam. Twee verenigingen concentreerden zich op zomerconcerten, 

maar bij de burgerwachtmuzieken ontbrak het klaarblijkelijk aan stimulansen om vaker naar 

buiten te treden. Een andere mogelijkheid is natuurlijk dat deze orkesten er niet de behoefte 

toe hadden om, naast hun opdrachten in het kader van de werking van de burgerwacht, nog 

veel extra, ‘facultatieve’, activiteiten op poten te zetten. Als ze dan niet zo vaak concerten gaf, 

was het burgerwachtmuziek wel geregeld in optochten en processies, zoals de Bloedprocessie, 

te zien en horen.  

Zeker was, zoals we beschreven hebben, de modelfunctie van deze militaire orkesten 

niet te onderschatten. In zekere mate kon ze, zoals hier blijkt bij de paramilitaire orkesten, ook 

een omgekeerd effect gehad hebben. Deze paramilitaire orkesten, zoals de fanfare van de 

jagers-verkenners, werden al te vaak met de militaire blaaskapellen vergeleken, wat natuurlijk 

niet in het voordeel van de burgerwachtorkesten uitdraaide. Wel valt te constateren dat het 

aandeel van de amateuristische burgermuziekkorpsen toenam. Deze moesten alleen in 1885 

onderdoen voor de militaire korpsen (37% tgo. 46%). 

Dat de wisselwerking tussen militaire en burgermuziekverenigingen geen eenduidig 

positief verhaal was, blijkt eveneens uit volgend citaat van Brunets studie van de militaire 

muziek: 

 

“Nous apprenons que la participation mercantile des orchestres militaires aux fêtes 

quotidiennes des “lieux de plaisir”, jardins, casinos, brasseries, est devenue en 

Allemagne une concurrence néfaste aux intérêts des musiciens civils. “La foule, nous 

explique-t-on, aime ce qui brille” et trouve plus de piquant à la valse exécutée par des 

soldats en uniforme qu’à celle que jouent de pauvres hères en habits râpés: et d’autre 

part ce public n’étant formé que d’amateurs “de deuxième et troisième ordres” à qui la 
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qualité des oeuvres et celle de l’interprétation importent peu, rien ne retient les 

musiques régimentaires sur la pente de la camelote503.” 

 

In West-Vlaanderen, en zeker in het Brugge van eind negentiende eeuw, was het niet 

zo erg gesteld als in Duitsland. Dat de burgerorkesten niet helemaal verdrongen werden, blijkt 

uit het feit dat militaire musici vaak amateuristische muziekverenigingen dirigeerden en dat in 

de concertprogramma’s vaak composities van in de stad gekazerneerde kapelmeesters 

opgenomen werden.  

Hoewel de muziekkorpsen van de burgerwacht in Brugge weinig volwaardige publieke 

concerten gaven, hoeft dat niet te betekenen dat hun muzikale prestaties minderwaardig waren 

aan zowel de militaire orkesten als de burgerverenigingen. Het kan evenzeer betekenen dat de 

prioriteiten van de muziekkorpsen, zowel van de infanterie als de jagers-verkenners, elders 

lagen. In de eerste plaats werden de oefeningen en de feestelijkheden binnen het legioen luister 

bijgezet. Dat ging van marsmuziek tijdens défilé’s en serenades tot volledige concerten, 

bijvoorbeeld op het landgoed van een bevelhebber tijdens zijn jubileumfeest. Kortom, de 

burgerwachtmuziekkorpsen te Brugge waren in hoofdzaak orkesten voor eigen gebruik. Pas 

op de tweede plaats werd medewerking verleend aan externe gelegenheden. Dat de plaatselijke 

verschillen groot zijn en dat het ook anders kan, bewijst het muziekkorps van de Oostendse 

burgerwacht, dat op het eerste zicht actiever was dan haar Brugse collega.  

 

 

 

                                                 
503 M. BRUNET, op. cit., p. 109. 
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BLAASMUZIEKCONCERTEN IN BRUGGE IN HET JAAR 1848 VOLGENS "JOURNAL DE BRUGES" 

Nr. muziekkorps datum aard opmerkingen Journal de Bruges 

1.  Société Philharmonique 06/05/1848 concert Landelijk concert in de tuin van Monbijou 7-8-9/05/1848 nr. 128-129-130 jg. 12 

2.  Société de Musique l'Union 28/05/1848 concert In lokaal 'Cheval d'Or', Gentpoort. 25/05/1848 nr. 146 jg. 12 

3.  Société Philharmonique 22/07/1848 concert Landelijk concert in de tuin van Monbijou 23-24/07/1848 nr. 205-206 jg. 12 

4.  MK 7de Linieregiment 22/07/1848 concert Landelijk concert in de tuin van Monbijou 23-24/07/1848 nr. 205-206 jg. 12 

5.  Société d'harmonie La Renaissance 03/10/1848 concert Tuinconcert om 17u. o.l.v. Louis Terreyn t.e.v. de ondervoorzitter 01-02/10/1848 nr. 275-276 jg. 12 

6.  MK 7de Linieregiment 03/10/1848 concert Tuinconcert om 18u. o.l.v. Schroder (vier werken, zie programma) 01-02/10/1848 nr. 275-276 jg. 12 

7.  MK 7de Linieregiment 25/11/1848 concert Opluisteren van het ceciliafeest van de Philharmonie (Hôtel du Commerce) 26-27/11/1848 nr. 333-334 jg. 12 

8.  MK Burgerwacht 15/12/1848 serenade Ter inhuldiging van het MK serenades aan kolonel en majoors BW. 19/12/1848 nr. 354 jg. 12 

9.  MK Burgerwacht 16/12/1848 défilé Défilé n.a.v. feest van de koning (1ste publieke optreden MK BW) 17-18/12/1848 nr. 352-353 jg. 12 

Tabel 6 – Overzicht van de blaasmuziekconcerten in Brugge in 1848 die aangekondigd en / of besproken werden in Journal de Bruges. 

 

BLAASMUZIEKCONCERTEN IN BRUGGE IN HET JAAR 1885 VOLGENS "JOURNAL DE BRUGES" 

Nr. muziekkorps datum aard opmerkingen Journal de Bruges 

1. MK Jagers-Verkenners 01/01/1885 serenade T.g.v. decoratie sergeant-majoor Mestdagh 1-2/01/1885 nr. 1-2, jg. 49 

2. MK 2de Linieregiment 11/01/1885 concert O.l.v. M. Waucampt, org. Cercle artistique brugeois (Hallen) 09/01/1885 nr. 9 jg. 49 (id. 10/01) 

3. MK 2de Regiment Jagers te Paard 18/01/1885 concert O.l.v. M. Maeck, org. Cercle artistique brugeois (Hallen) 17/01/1885 nr. 17 jg. 49 

4. Le Cercle Musical 20/01/1885 soirée O.l.v. M. Waucampt, plaats Lion d'Or (Quai des Augustins) 17/01/1885 nr. 17 jg. 49 

5. MK 2de Linieregiment 25/01/1885 concert O.l.v. M. Waucampt, org. Cercle artistique brugeois (Hallen) 23/01/1885 nr. 23 jg. 49 

6. MK 2de Regiment Jagers te Paard 01/02/1885 concert O.l.v. M. Maeck, org. Cercle artistique brugeois (Hallen) 30/01/1885 nr. 30 jg. 49 (id. 31/01) 



 

 175 

7. MK 2de Linieregiment 08/02/1885 concert O.l.v. M. Waucampt, org. Cercle artistique brugeois (Hallen) 07/02/1885 nr. 38 jg. 49 

8. MK 2de Regiment Jagers te Paard 01/03/1885 concert O.l.v. M. Maeck, org. Cercle artistique brugeois (Hallen) 27/02/1885 nr. 58 jg. 49 (id. 28/02) 

9. Le Cercle Musical 15/03/1885 stoet T.g.v. halfvasten, t.v.v. minderbedeelden (o.a. "Les amis du Pauvre Honteux") 06/03/1885 nr. 65 jg. 49 

10. MK 2de Linieregiment 17/05/1885 concert O.l.v. M. Waucampt, org. Société Philharmonique (openlucht) 14-15/05/1885 nr. 134-135 jg. 49 

11. MK 2de Regiment Jagers te Paard 07/06/1885 concert O.l.v. M. Maeck, org. Société Philharmonique (openlucht) 06/06/1885 nr. 157 jg. 49 

12. MK 2de Linieregiment 14/06/1885 concert O.l.v. M. Waucampt, org. Société Philharmonique (openlucht) 13/06/1885 nr. 164 jg. 49 

13. MK 2de Regiment Jagers te Paard 21/06/1885 concert O.l.v. M. Maeck, org. Société Philharmonique (openlucht + tombola) 19/06/1885 nr. 170 jg. 49 

14. Association Musicale de Bruges 23/06/1885 concert O.l.v. M. L. Hindryckx, parkconcert (kiosk) + entree 50 c / progr. 10 c 19/06/1885 nr. 170 jg. 49 

15. Association Musicale de Bruges 30/06/1885 concert O.l.v. M. L. Hindryckx, 3de (?!) parkconcert (kiosk) niet-leden: 50c 28-29/06/1885 nr. 129-130 jg. 49 

16. Association Musicale de Bruges 07/07/1885 concert O.l.v. M. L. Hindryckx, (4de) parkconcert (kiosk) 05-06/07/1885 nr. 186-187 jg. 49 

17. Association Musicale de Bruges 10/07/1885 concert O.l.v. M. L. Hindryckx, (5de) parkconcert (kiosk) 08/07/1885 nr. 189 jg. 49 (id. 09/07) 

18. Association Musicale de Bruges 14/07/1885 concert O.l.v. M. L. Hindryckx, (6de) parkconcert (kiosk) 12-12/07/1885 nr. 193-194 jg. 49 

19. Société La Réunion Musicale 22/07/1885 serenade T.g.v. M. J. Grandmoulin, lid van LRM en 2de Linie ridder in de orde van Leopold 23/07/1885 nr. 204 jg. 49 

20. Association Musicale de Bruges 24/07/1885 concert O.l.v. M. L. Hindryckx (9de!) parkconcert (kiosk) 22/07/1885 nr. 203 jg. 49 (id. 23/07) 

21. Association Musicale de Bruges 28/07/1885 concert O.l.v. M. L. Hindryckx (10de) parkconcert (kiosk) 28/07/1885 nr. 209 jg. 49 

22. Association Musicale de Bruges 31/07/1885 concert O.l.v. M. L. Hindryckx (11de) parkconcert (kiosk) 29/07/1885 nr. 210 jg. 49 (id. 30/07) 

23. MK 2de Regiment Jagers te Paard 09/08/1885 concert O.l.v. M. Maeck, org. Société Philharmonique (openlucht + tombola) 08/08/1885 nr. 220 jg. 49 

24. MK 2de Linieregiment 13/08/1885 openbaar Opluisteren van de prijsuitreiking aan de Brugse leerlingen. 14/08/1885 nr. 226 jg. 49 

25. MK 2de Regiment Jagers te Paard 23/08/1885 concert O.l.v. M. Maeck, org. Société Philharmonique (openlucht + tombola) 22/08/1885 nr. 234 jg. 49 

26. Le Cercle Musical 31/08/1885 concert In het verlichte park t.g.v. "fête communale" (30/08 tem 6/09)  26/08/1885 nr. 238 jg. 49 

27. Société La Concorde (Section d'Harmonie) 01/09/1885 concert In het verlichte park t.g.v. "fête communale" (30/08 tem 6/09)  26/08/1885 nr. 238 jg. 49 
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28. MK 2de Regiment Jagers te Paard 13/09/1885 concert O.l.v. M. Maeck, org. Société Philharmonique (openlucht + tombola) 11/09/1885 nr. 254 jg. 49 

29. MK 2de Regiment Jagers te Paard 27/09/1885 concert O.l.v. M. Maeck, org. Société Philharmonique (openlucht + tombola) 26/09/1885 nr. 269 jg. 49 

30. MK Burgerwacht 27/09/1885 wandelconcert Jubileumfeest 25 jaar lt-kol Pecsteen: optocht naar zijn woning 18/09/1885 nr. 261 jg. 49 

31. MK Burgerwacht 27/09/1885 concert id.: concert o.l.v. M. Buol tijdens het feestmaal (Concertzaal, St-Jacobsstr.) 18/09/1885 nr. 261 jg. 49 

32. MK Burgerwacht 28/09/1885 concert id.: concert o.l.v. M. Buol op het landgoed van de Société La Renaissance (St.-Michiels, 5u.) 18/09/1885 nr. 261 jg. 49 

33. MK Burgerwacht 30/09/1885 wandelconcert id.: dag 4, optocht met MK te Oostkamp (van station naar kasteel van Pecsteen) 01/10/1885 nr. 274 jg. 49 

34. MK Burgerwacht 30/09/1885 concert id.: concert te Oostkamp o.l.v. chef de musique M. Van Heester. 01/10/1885 nr. 274 jg. 49 

35. Le Cercle Musical 20/10/1885 concert O.l.v. M. Waucampt (19u.45, grote zaal van Café du Nord). 20/10/1885 nr. 293 jg. 49 

36. Le Cercle Musical 22/10/1885 concert St.-Ceciliaconcert met inhuldiging nieuwe vlag (grote zaal van de Hallen, 12u.) 21/11/1885 nr. 325 jg. 49 

37. MK 2de Linieregiment 06/12/1885 concert O.l.v. M. Waucampt, t.g.v. schilderijententoonstelling (Hallen, 12u.) 04/12/1885 nr. 338 jg. 49 (id. 05/12) 

38. MK Burgerwacht 12/12/1885 serenade T.g.v. benoeming notaris De Busschere tot majoor BW (datum niet zeker: "ces jours ci") 13-14/12/1885 nr. 347-348 jg. 49 

39. MK 2de Linieregiment 13/12/1885 concert O.l.v. M. Waucampt, t.g.v. schilderijententoonstelling (Hallen, 12u.) 11/12/1885 nr. 345 jg. 49 (id. 12/12) 

40. MK 2de Linieregiment 20/12/1885 concert O.l.v. M. Waucampt, org. Cercle artistique brugeois (Hallen, 12u.) 18/12/1885 nr. 352 jg. 49 (id. 19/12) 

41. MK 2de Linieregiment 27/12/1885 concert O.l.v. M. Waucampt, org. Cercle artistique brugeois (Hallen, 12u.) 25-26/12/1885 nr. 359-360 jg. 49 

Tabel 7 – Overzicht van de blaasmuziekconcerten in Brugge in 1885 die aangekondigd en / of besproken werden in Journal de Bruges. 

 
BLAASMUZIEKCONCERTEN IN BRUGGE IN HET JAAR 1910 VOLGENS "JOURNAL DE BRUGES" 

Nr. muziekkorps datum aard opmerkingen Journal de Bruges 

1. MK 4de Linieregiment 09/01/1910 concert In de 'Cercle Artistique Brugeois' o.l.v. V. Bury (12u.+progr, ook eigen werk) 08-09/01/1910 nr. 7 jg. 74 

2. MK 3de Regiment Lansiers 16/01/1910 concert In de 'Cercle Artistique Brugeois' o.l.v. H. Delplace (12 - 13u. + progr.) 16-17/01/1910 nr. 13 jg. 74 

3. MK 4de Linieregiment 23/01/1910 concert In de 'Cercle Artistique Brugeois' (Hallen, 12u.) o.l.v. V. Bury (+ progr.) 23-24/01/1910 nr. 19 jg. 74 
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4. MK 3de Regiment Lansiers 30/01/1910 concert In de 'Cercle Artistique Brugeois' o.l.v. H. Delplace (12 - 13u. + progr.) 29/01/1910 nr. 24 jg. 74 

5. MK 3de Regiment Lansiers 13/03/1910 concert In de 'Cercle Artistique Brugeois' o.l.v. H. Delplace (12 - 13u. + progr.) 13-14/03/1910 nr. 66 jg. 74 

6. MK 3de Regiment Lansiers 08/05/1910 concert Parkconcert o.l.v. H. Delplace (12u. + progr.) 08-09/05/1910 nr. 113 jg. 74 

7. MK 4de Linieregiment 15/05/1910 concert Parkconcert o.l.v. V. Bury (12u. + progr.) 15-16/05/1910 nr. 118 jg. 74 

8. MK 4de Linieregiment 11/06/1910 concert Op het Stationsplein o.l.v. V. Bury (22u.30) 12-13/06/1910 nr. 142 jg. 74 

9. MK 4de Linieregiment 12/06/1910 concert Parkconcert o.l.v. V. Bury (12u. + progr.) 12-13/06/1910 nr. 142 jg. 74 

10. Cercle Instrumental 16/06/1910 concert Tweede parkconcert (?) (20u.30 + progr.) 16/06/1910 nr. 145 jg. 74 

11. MK 3de Regiment Lansiers 18/06/1910 concert Op de Grote Martk o.l.v. H. Delplace (20u.30 + progr.) 18/06/1910 nr. 147 jg. 74 

12. MK 3de Regiment Lansiers 19/06/1910 concert Parkconcert o.l.v. H. Delplace (12u. 13u. + progr.) 19-20/06/1910 nr. 148 jg. 74 

13. Cercle Instrumental 20/06/1910 concert Derde parkconcert (20u.30 + progr.) 19-20/06/1910 nr. 148 jg. 74 

14. Cercle Instrumental 23/06/1910 concert Vierde parkconcert (20u.30 + progr.) 23/06/1910 nr. 151 jg. 74 

15. MK Brandweer 24/06/1910 rouwstoet Begrafenis van dokwerker en brandweerman Julien Dierckens. 24/06/1910 nr. 152 jg. 74 

16. MK 4de Linieregiment 25/06/1910 concert Op Sint-Jansplein o.l.v. V. Bury (20u.30 + progr.) 25/06/1910 nr. 153 jg. 74 

17. MK 4de Linieregiment 26/06/1910 concert Parkconcert o.l.v. V. Bury (12u. + progr.) 26-27/06/1910 nr. 154 jg. 74 

18. Cercle Instrumental 27/06/1910 concert Vijfde parkconcert (20u.30 + progr.) 26-27/06/1910 nr. 154 jg. 74 

19. Cercle Instrumental 30/06/1910 concert Zesde parkconcert m.m.v. bariton A. Goosens en hoboïst Léon Isselée (20u.30 + progr.) 01/07/1910 nr. 158 jg. 74 

20. MK 4de Linieregiment 02/07/1910 concert Op de Grote Markt o.l.v. V. Bury (20u.30 + progr.) 02/07/1910 nr. 159 jg. 74 

21. Cercle Instrumental 07/07/1910 concert Zevende parkconcert (20u.30 + progr.) 07/07/1910 nr. 163 jg. 74 

22. MK 4de Linieregiment 09/07/1910 concert Op het theaterplein o.l.v. V. Bury (20u.30 + progr.) 09/07/1910 nr. 165 jg. 74 

23. Cercle Instrumental (K. Harmonie) 10/07/1910 concert Op de Grote Markt (21u. + progr.) 10-11/07/1910 nr. 166 jg. 74 

24. MK Van Gheluwe's Genootschap 12/07/1910 concert In de Wulpenstraat (21u. - 23u.) 12/07/1910 nr. 167 jg. 74 
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25. MK Jagers-Verkenners 15/07/1910 concert Op het Ankerplein (20u.30) 15/07/1910 nr. 170 jg. 74 

26. MK 3de Regiment Lansiers 16/07/1910 concert Op het Sint-Jansplein o.l.v. H. Delplace (20u.30 + progr.) 16/07/1910 nr. 171 jg. 74 

27. Société Les Prolétaires de Molenbeek 17/07/1910 concert I.h.k.v. de Gemeentefeesten, op de Grote Markt (20-21u.) 17-18/07/1910 nr. 172 jg. 74 

28. Burgersgilde 17/07/1910 concert I.h.k.v. de Gemeentefeesten, op de Grote Markt (21u.) 17-18/07/1910 nr. 172 jg. 74 

29. MK Assenede 17/07/1910 concert Op de Grote Markt (kiosk): geïmproviseerd concert dat stilgelegd werd. 17-18/07/1910 nr. 172 jg. 74 

30. Cercle Instrumental (K. Harmonie) 18/07/1910 concert Zevende parkconcert o.l.v. August Reyns (20u.30 + progr.) 17-18/07/1910 nr. 172 jg. 74 

31. Cercle Instrumental 20/07/1910 concert Achtste parkconcert (20u.30 + progr.) 20/07/1910 nr. 174 jg. 74 

32. MK 3de Regiment Lansiers 21/07/1910 concert Parkconcert o.l.v. H. Delplace (12-13u. + progr.) 24-25/07/1910 nr. 178 jg. 74 

33. MK 4de Linieregiment 23/07/1910 concert Op de Grote Markt o.l.v. V. Bury (20u.30 + progr.) 23/07/1910 nr. 177 jg. 74 

34. Cercle Instrumental (K. Harmonie) 28/07/1910 concert Tiende parkconcert o.l.v. Augsut Reyns (20u.30) 28/07/1910 nr. 181 jg. 74 

35. MK 4de Linieregiment 30/07/1910 concert Op het Simon Stevinplein o.l.v. V. Bury (20u.30 + progr.) 30/07/1910 nr. 183 jg. 74 

36. MK 3de Regiment Lansiers 31/07/1910 concert Parkconcert o.l.v. H. Delplace (12-13u. + progr.) 31/07-01/08/1910 nr. 184 jg. 74 

37. MK Jagers-Verkenners 01/08/1910 concert Org. 'Bruges-en-Avant', op de Grote Markt (kiosk) o.l.v. Alexis Hotton (20u.30 + progr.) 31/07-01/08/1910 nr. 184 jg. 74 

38. MK 4de Linieregiment 06/08/1910 concert Op de Grote Markt o.l.v. V. Bury (+ progr.) 06/08/1910 nr. 189 jg. 74 

39. MK 4de Linieregiment 13/08/1910 concert Op Sint-Jansplein o.l.v. V. Bury en m.m.v. bariton A. Goossens (20u.30 + progr.) 13/08/1910 nr. 195 jg. 74 

40. Cercle Instrumental 13/08/1910 concert I.h.k.v. Vlaamse Kermis, Burg, org. 'Bruges-en-Avant' (20u.30-22u.) 11/08/1910 nr. 193 jg. 74 

41. Fanfare de St-André-lez Bruges, Delhaize 14/08/1910 concert I.h.k.v. Vlaamse Kermis, Burg, org. 'Bruges-en-Avant', o.l.v. J. Caroy (4de Linie, 20u.30-22u.) 11/08/1910 nr. 193 jg. 74 

42. MK 3de Regiment Lansiers 14/08/1910 concert Parkconcert o.l.v. H. Delplace (12-13u. + progr.) 14-15/08/1910 nr. 196 jg. 74 

43. MK 4de Linieregiment 15/08/1910 concert In de Rue des Maréchaux o.l.v. V. Bury (20u.30 + progr.) 14-15/08/1910 nr. 196 jg. 74 

44. MK Jagers-Verkenners 15/08/1910 concert I.h.k.v. Vlaamse Kermis, Burg, org. 'Bruges-en-Avant' (20u.30-22u.) 11/08/1910 nr. 193 jg. 74 

45. MK De Gilde der Ambachten 16/08/1910 concert I.h.k.v. Vlaamse Kermis, Burg, org. 'Bruges-en-Avant' (20u.30-22u.) 11/08/1910 nr. 193 jg. 74 
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46. MK Van Gheluwe's Genootschap 17/08/1910 concert I.h.k.v. Vlaamse Kermis, Burg, org. 'Bruges-en-Avant' (20u.30-22u.) 11/08/1910 nr. 193 jg. 74 

47. Ste Cécile van Steenbrugge 18/08/1910 concert I.h.k.v. Vlaamse Kermis, Burg, org. 'Bruges-en-Avant', o.l.v. Wybo (20u.30-22u.) 11/08/1910 nr. 193 jg. 74 

48. Burgersgilde 20/08/1910 concert I.h.k.v. Vlaamse Kermis, Burg, org. 'Bruges-en-Avant' (20u.30-22u. + progr.) 11/08/1910 nr. 193 jg. 74 

49. MK 4de Linieregiment 20/08/1910 concert Op de Grote Markt o.l.v. V. Bury (20u.30 + progr.) 20/08/1910 nr. 200 jg. 74 

50. MK 4de Linieregiment 21/08/1910 concert Parkconcert o.l.v. V. Bury (12u. + progr.) 21-22/08/1910 nr. 201 jg. 74 

51. n.n. 22/08/1910 concert "Concert d'Harmonie sous la direction de M. Carroy", Burg, 16-18u. 21-22/08/1910 nr. 201 jg. 74 

52. Cercle Instrumental 22/08/1910 concert I.h.k.v. Vlaamse Kermis, Burg, org. 'Bruges-en-Avant' (21u.) 21-22/08/1910 nr. 201 jg. 74 

53. MK Van Gheluwe's Genootschap 22/08/1910 stoet T.g.v. landelijk feest van 'Van Gheluwe's Genootschap' van Zwart Huis naar St-Sebastiaan. 23/08/1910 nr. 202 jg. 74 

54. MK 4de Linieregiment 27/08/1910 concert Op het Jan Van Eyckplein o.l.v. V. Bury (20u.30 + progr.) 27/08/1910 nr. 206 jg. 74 

55. MK 4de Linieregiment 28/08/1910 concert Parkconcert o.l.v. V. Bury (12u. + progr.) 28-29/08/1910 nr. 207 jg. 74 

56. MK 4de Linieregiment 03/09/1910 concert Op de Grote Markt o.l.v. V. Bury (20u.30 + progr.) 03/09/1910 nr. 212 jg. 74 

57. MK 4de Linieregiment 10/09/1910 concert Op de Grote Markt o.l.v. V. Bury (20u.30 + progr.) 10/09/1910 nr. 218 jg. 74 

58. MK 3de Regiment Lansiers 17/09/1910 concert Op de Grote Markt o.l.v. H. Delplace (20u.30 + progr.) 17/09/1910 nr. 224 jg. 74 

59. MK Jagers-Verkenners 24/10/1910 concert Na jaarlijks banket t.g.v. verjaardag van het korps, o.l.v. A. Hotton (Hôtel du Commerce) 25/10/1910 nr. 256 jg. 75 

60. MK 3de Regiment Lansiers 05/12/1910 concert Opening van tentoonstelling georganiseerd door 'Cercle Artistique Brugeois' (Hallen) 06/12/1910 nr. 311 jg. 75 

61. MK 4de Linieregiment 11/12/1910 concert Org. 'Cercle Artistique', o.l.v. V. Bury (13u. + progr.) 11-12/12/1910 nr. 316 jg. 75 

62. MK 4de Linieregiment 25/12/1910 concert Org. 'Cercle Artistique', o.l.v. V. Bury (Hallen, 12-13u. + progr.) 25-26/12/1910 nr. 328 jg. 75 

Tabel 8 – Overzicht van de blaasmuziekconcerten in Brugge in 1885 die aangekondigd en / of besproken werden in Journal de Bruges. 
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8  ALGEMEEN  BESLU IT  

Aan het begin van deze scriptie stelden we enkele welomschreven vragen. Bij wijze van 

besluit is het niet alleen zaak terug te blikken op het besproken onderwerp, maar ook na te 

gaan in welke mate antwoorden gevonden werden op deze vragen. 

 

We stelden voorop te achterhalen welke rol muziekkorpsen speelden in het geheel van 

de Belgische nationale militie, de burgerwacht. Al snel bleek dat het Ministerie van 

Binnenlandse Zaken zelf de vorming van dergelijke burgerwachtmuzieken toeliet en tegelijk 

aan een strikte regelgeving onderhevig maakten. De plaatselijke legioenen van de burgerwacht 

hadden in elk geval de regeling van bovenaf niet afgewacht. In enkele gevallen was er al kort 

na de oprichting van de burgerwacht een muziekkorps actief. Net zoals in Brugge het geval 

was, ging het aanvankelijk vaak om vrijwillige muzikanten van een bestaand muziekkorps die 

op vraag van de bevelhebber hun medewerking aan het legioen verleenden. Ook wanneer in 

de loop van de geschiedenis het muziekkorps van de burgerwacht op non-actief kwam te staan, 

viel men vaak terug op een bestaande burgervereniging om, al dan niet voorlopig, de 

activiteiten van de burgerwacht op te luisteren. De grens bleek vaag. Het was vaak moeilijk 

vast te stellen of een burgerwachtmuziek een nieuw korps was of een bestaand korps dat de 

naam “la musique de la garde civique” opgeplakt kreeg. Een gevolg hiervan was dat het 

moeilijk bleek om exacte stichtingsdata en data van ontbinding te achterhalen, daar er vaak een 

grijze zone was waarin het muziekkorps officieel niet georganiseerd was, maar nog steeds 

werkzaam was (cf. de deelname aan de Heilige Bloedprocessie die in Brugge in 1899 in het 

gedrang dreigde te komen). In elk geval mag het duidelijk zijn dat de muziekkorpsen geen later 

nevenproduct van de burgerwacht zijn, maar er van in het begin nauw bij betrokken waren. 

De reden om tot het oprichten of de herinrichting van dergelijk muziekkorps over te gaan, 

was vaak een concrete gelegenheid, zoals de deelname aan bepaalde festiviteiten in de stad. 

In sommige steden waren er binnen de burgerwacht meerdere muziekkorpsen actief. 

Dit kon doordat de staf van het legioen of de infanterie een muziekkorps had, maar ook een 

compagnie van een speciaal korps een muziekkorps wenselijk achtte. In dat geval was het zaak 

om de aanwezigheid van twee orkesten binnen de wacht bij het stadsbestuur te verantwoorden, 

wat niet altijd even makkelijk bleek te zijn. Zo was er in Brugge een muziekkorps binnen de 

compagnie jagers-verkenners en in Oostende een korps binnen de artillerie, dat echter niet 

lang actief bleef.  

Tussen 1848 en 1914 waren er in totaal negen muziekkorpsen binnen de West-

Vlaamse burgerwacht actief, de ene al wat langer dan de andere. Daarnaast troffen we ook 

twee muziekkorpsen van de brandweer aan, die, zoals aangetoond, nauw verbonden waren 

met de werking van de lokale burgerwacht.  

Maar waarom kwam men ertoe binnen de burgerwacht een muziekkorps te creëren? 

De belangrijkste reden was dat dergelijk orkest een uithangbord voor de instelling burgerwacht 
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was. De muziek verschafte het plaatselijke legioen meer panache wanneer het in het stadsbeeld 

opdook. De primaire bestaansreden voor de muziekkorpsen van de burgerwacht was het 

vervullen van ceremoniële taken, zoals het opluisteren van de verplaatsing van en naar het 

oefenterrein, het verwelkomen van belangrijke personen, het geven van een serenade aan 

officieren die gevierd werden, enz. 

 

Het initiatief om een burgerwachtmuziek op te richten, of het nu een fanfare of een 

harmonie was, of het nu een volledig nieuw korps of een bestaande muziekvereniging was, 

kwam met andere woorden van onderuit. Het waren amateurmuzikanten zelf die deze taak op 

zich wilden nemen. Het gebruik om muziekkorpsen toe te voegen aan plaatselijke eenheden 

van een burgermilitie kwam er alvast niet ex nihilo. De schutterijmuzieken uit de Hollandse 

Periode vormden een belangrijk antecedent waar naar teruggegrepen werd bij de oprichting 

van de eerste burgerwachtmuzieken. In sommige gevallen was er zelfs continuïteit met een 

nog vroegere periode en troffen we muziekkorpsen van de Franse ‘garde nationale’ aan die 

later het schutterijmuziek werden, zoals in Kortrijk het geval was.  

Onze ‘zondagssoldaten’ spiegelden zich aan de beroepssoldaten uit het leger. De 

modelfunctie van het leger ging zo ver, dat ook de militaire blaaskapellen navolging kregen bij 

de burgerwacht. Deze paramilitaire muziekkorpsen dienden het plaatselijke legioen meer 

uitstraling in de stad en daarbuiten te geven. Ze vormden een muzikaal uithangbord, een 

middel om zich te onderscheiden ten opzichte van andere legioenen en zelfs ten opzichte van 

andere compagnieën binnen de eigen stad. Eenmaal de wetgever deze trend opvolgde en met 

KB’s in 1831 en 1848 een wildgroei aan burgerwachtmuzieken voorkwam, werd het voorbeeld 

van de reeds werkzame muziekkorpsen in andere steden opgevolgd. Vooral speciale korpsen 

zoals jagers-verkenners en artillerie bleken gemotiveerd om in hun rangen een muziekkorps op 

te richten en actief te houden.  

Net zoals de burgerwacht het voorbeeld van de militaire blaaskapellen volgde, steunde 

de wetgever vooral op de bestaande reglementering omtrent de militaire muziek bij het 

opstellen van haar verordeningen voor de burgerwachtorkesten. Inspectieverslagen waren zeer 

duidelijk omtrent de primaire bestaansreden van deze fanfares en harmonies: ze moesten het 

instituut burgerwacht populair maken bij de plaatselijke bevolking en dan vooral bij de 

toekomstige dienstplichtigen. Dat werd gerealiseerd via muzikale middelen zoals een 

regimentsmars waarin plaatselijke melodieën in verwerkt konden worden. Dergelijke marsen 

werden door het muziekkorps gespeeld wanneer de burgerwacht zich door de stad verplaatste. 

Ook de wijze van uitvoering werd gereglementeerd: marsmuziek diende aan 120 passen per 

minuut gespeeld te worden, de balans moest evenwichtig zijn zodat de melodie goed hoorbaar 

was, de stemming van de instrumenten moest gelijk zijn aan die van het leger, etc. 

Daarenboven werd dezelfde bezetting als in het leger gangbaar was, opgelegd aan de 

muziekkorpsen van de burgerwacht. De implementering hiervan, zo laten lokale voorbeelden 

blijken, liet allicht veel te wensen over. 
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Niet alleen de overheid nam bij de reglementering van de paramilitaire orkesten een 

voorbeeld aan de militaire kapellen. Ook de muziekkorpsen van de burgerwacht zelf namen de 

militaire orkesten als model. We illustreerden dat zowel de paramilitaire orkesten als de 

burgermuziekverenigingen vaak opteerden voor composities of arrangementen van militaire 

kapelmeesters die al dan niet in de eigen stad werkzaam waren. Daarnaast nam men eveneens 

wat het instrumentarium betreft een voorbeeld aan de militaire muziek. Indien de fondsen het 

toelieten werden instrumenten aangekocht bij de leverancier van het leger, Charles Mahillon. 

Wat het repertoire aanging, leunde men eveneens aan bij de militaire blaasorkesten, 

ofwel uit eigen beweging, ofwel om aan de huidige smaak tegemoet te komen. De reacties in 

de pers lieten evenzeer uitschijnen dat de militaire blaaskapellen geprefereerd werden boven 

de paramilitaire orkesten van de burgerwacht, zowel wat repertoire als wat présence betreft.  

Ook dit was bij de burgerverenigingen het geval, dus in feite hebben de paramilitaire 

orkesten evenveel gemeen met de militaire muziekkorpsen als met de amateurverenigingen. Ze 

staan er in feite tussenin. Ook hun dirigenten leidden, behalve het burgerwachtmuziek, ook 

vaak andere muziekkorpsen in de stad of streek. Daarenboven kwam het ook voor dat zij als 

lesgever werkzaam waren aan de lokale gemeentelijke muziekschool en/of geregeld zelf 

muziekstukken arrangeerden of eigen werken componeerden voor hun muziekvereniging(en). 

Deze dirigenten waren aanvankelijk niet altijd professioneel geschoold en hadden naast hun 

bezigheden in de muziek nog een professioneel leven. Met de jaren trad echter een 

professionalisering op en waren ook deze dirigenten doorgaans beroepsmusici, die al dan niet 

nog gediend hadden in militaire kapellen en/of muziekonderricht gaven.  

 

Of het nu om nieuw opgerichte muziekkorpsen ging of niet: sowieso werden deze 

muziekverenigingen ontbonden op het moment dat de compagnie of het legioen waartoe ze 

behoorden ontbonden werd. Dit bleek het geval te zijn telkens een wetsherziening de 

nationale militie reorganiseerde. Ook de muziekkorpsen werden mee gereorganiseerd, wat 

inhoudt dat ze ontbonden werden en samen met het legioen waartoe ze behoorden opnieuw 

ingericht werden. In sommige gevallen kon dat enige tijd duren of zelfs volledig nagelaten 

worden. In dat geval gingen de muzikanten opnieuw de vereniging vormen die ze ook al 

vormden vooraleer ze hun medewerking aan de burgerwacht verleenden. In elk geval waren de 

muziekkorpsen van de burgerwacht zelden een lang leven beschoren, temeer daar we een 

groot verloop van muzikanten vaststelden (cf. inschrijvingsboek van het muziek van de jagers-

verkenners). Van zodra de diensttijd van de wacht-muzikant erop zat, verliet men niet alleen 

de burgerwacht, maar ook het muziekkorps. Het was dus zaak om steeds op zoek te gaan naar 

nieuwe rekruten om het effectief van 42 man te behouden en eveneens de balans in het orkest 

te verzekeren. Dit was allicht geen makkelijke opgave voor de luitenant-dirigent en de 

bevelhebber en veel zal met het lokale aanbod aan amateurmuzikanten te maken gehad 

hebben. Vandaar dat de opgelegde bezettingen zelden stipt gerespecteerd werden. Het bleef 

voor de muziekkorpsen van de burgerwacht roeien met de riemen die men had. Terwijl het 

effectief van de muzikanten steeds wisselde, bleef de dirigent vaak wel lange tijd aangesteld. 
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Zo troffen we zo’n dertig jaar lang Martin Buol aan als dirigent van het Brugse 

burgerwachtmuziek aan. Het tegenovergestelde kwam ook voor: in Kortrijk wisselden de 

bestuurders elkaar snel af.  

 

We stelden ons ook de vraag of een muziekvereniging bepaalde voordelen kon 

bekomen door als het muziekkorps van de burgerwacht dienst te doen. Dergelijke orkesten 

konden wel degelijk op financiële steun rekenen, zowel van het stadsbestuur als van de 

provincie, die andere muziekverenigingen niet hadden. Echter, het ging meestal om subsidies 

die ervoor dienden de specifieke kosten die voortkwamen uit de dienst bij de burgerwacht te 

betalen. Voorbeelden die we besproken en die vaak terugkwamen waren het aankopen van 

uniformen en het bekostigen van de wijzigingen daaraan. Daarenboven voorzagen de 

begrotingen ook plaats voor de aankoop van instrumenten en partituren. Die kosten konden 

dus ingegeven worden in de totale werking van de burgerwacht. Daarmee worden meteen drie 

grote uitgavenposten – uniformen, muziekinstrumenten en partituren – afgewenteld op 

bovenliggende structuren, een mogelijkheid die gewone muziekkorpsen niet altijd hadden.  

Het officiële discours vermeldde dat naast wapens ook signaalinstrumenten zoals 

trommels en klaroenen uitgeleend werden door de staat aan de burgerwacht. Over gewone 

muziekinstrumenten werd dus niet gerept. Toch vonden we gegevens terug om aan te nemen 

dat het muziekkorps van de burgerwacht ten opzichte van de overige in de stad werkzame 

harmonies en fanfares zich ook daar in een voorbeeldpositie bevond. Zo vroeg het Oostendse 

muziekkorps van de burgerwacht aan het stadsbestuur om de aankoop van nieuwe 

muziekinstrumenten goed te keuren. Wat betreft de signaalinstrumenten en de geweren: deze 

moesten na de dienst in goede staat terugbezorgd worden. Het is niet duidelijk of ook de 

andere muziekinstrumenten teruggeven moesten worden, of eigendom bleven van het 

muziekkorps.  

Behalve voor het muziekkorps zelf, had het meespelen in een paramilitair korps ook 

voor de leden enkele voordelen. Eerst en vooral waren zij ontslagen van de gewone dienst – 

hoewel ze steeds rekening dienden te houden met de mogelijkheid om teruggeplaatst te 

worden in de compagnie waartoe ze oorspronkelijk behoorden. Ingedeeld worden in het 

muziekkorps was dus een voordeel voor de dienstplichtige, maar geen verworven recht. Ten 

tweede konden ze, zoals net aangehaald, proberen om via de burgerwacht een 

muziekinstrument te bekomen dat ze konden bespelen voor de duur van hun medewerking 

aan de wacht. Dienstplichtige musici konden hierin dus een manier zien om tot op zekere 

hoogte aan de verplichtingen eigen aan de dienst te ontsnappen. Daarenboven kwamen ook 

hier regionale verschillen voor: te Brugge waren leden van het muziekkorps van de compagnie 

jagers-verkenners ontslagen van hun lidmaatschapsgeld en van de jaarlijkse bijdrage. Sinds 

1899 mocht het muziekkorps 42 muzikanten tellen, waarvan er 21 vrijwilligers waren. Deze 

vrijwilligers konden, althans bij het Brugse muziekkorps van de jagers-verkenners, bovendien 

gratis een uniform en uitrusting van de compagnie bekomen. De drempel voor deze vrijwillige 
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muzikanten lag dus zeer laag. Mits ze natuurlijk toegelaten werden, konden ze vlot instappen 

in het muziekkorps.  

 

De opgesomde financiële voordelen volstonden nog niet om een muziekkorps 

draaiende te houden. Daartoe richtte men bijvoorbeeld een economisch fonds op, dat gespijsd 

werd met bijdragen van kapiteins, officieren en korporaals, wat nog een extra belasting van 

deze mannen betekende. Daarnaast kon ook het mecenaat van één bepaalde persoon van 

belang zijn.  

 

Eveneens hebben we deze muziekkorpsen gekaderd in het totaal van de andere 

zusterverenigingen van de burgerwacht, zoals de schietvereniging. Zowel de burgerwacht zelf 

als haar spin-offs rekenen we tot de georganiseerde publiekssociabiliteit met een openbaar 

karakter. Georganiseerd, omdat ze steeds de wil van de overheid uitdrukte. Deze sociabiliteit 

bleef echter beperkt tot het officierenkorps en speciale korpsen zoals de jagers-verkenners.  

 

Aangaande de concrete werking van de muziekkorpsen van de burgerwacht, 

onderscheidden we twee verschijningsvormen. De eerste is als muziekkorps van de 

burgerwacht wanneer ze haar reële functie uitoefent, namelijk de bovenvernoemde 

‘ceremoniële taken’: opluisteren van activiteiten van de burgerwacht zelf, met andere woorden: 

de verplichte dienst van de muzikanten. Deze taken waren niet omvangrijk, zodat voldoende 

tijd overbleef om andere activiteiten, los van de burgerwacht, te verzorgen. Deze zogenaamde 

‘facultatieve dienst’ was in wezen niet verplicht, maar hoewel de deelname afhing van de 

welwillendheid van de leden-muzikanten, was men vaak genoodzaakt om dergelijke 

opdrachten aan te nemen. Enerzijds kon de stad iets terugeisen in ruil voor het betalen van 

bijvoorbeeld nieuwe uniformjassen, anderzijds kon de kas van het muziekkorps altijd de 

vergoeding gebruiken die de organisator van dergelijke activiteit, hetzij een concert, hetzij 

deelname aan een processie, uitbetaalde. Op die manier vervulde het muziekkorps ook een 

maatschappelijke functie en ging ze een plaats innemen in het lokale muzieklandschap. Wat 

haar rol daarin precies was, kwam voornamelijk in het tweede deel van deze scriptie aan bod, 

dat gebaseerd was op een beperkt krantenonderzoek, aangezien de muzikale activiteiten die 

niets meer met de burgerwacht te maken hadden, vooral hierin naar voren kwamen. Die 

maatschappelijke functie vormde in elk geval geen belemmering voor het correct uitvoeren 

van haar officiële functie: de extra activiteiten waren in alle steden doorgaans beperkt. Hoe dat 

kwam, trachtten we te verklaren in het laatste hoofdstuk. Het bleek dat het plaatselijke 

muzikale leven reeds grotendeels verzadigd was. De concertorganisatoren deden steevast een 

beroep op de militaire orkesten, daar deze een garantie vormden voor een perfect optreden, 

zowel naar voorkomen als naar muzikale uitvoering. Daarnaast groeide mettertijd het aantal 

amateurverenigingen dat almaar beter geoefend was. Deze orkesten dienden geen rekening te 

houden met verplichte opdrachten, zoals het opluisteren van défilés en wapenoefeningen. 

Daardoor konden ze zich volledig concentreren op het geven concerten. Deze waren 
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hoofdzakelijk geconcentreerd in de zomermaanden. In Brugge was er in de maanden juni tot 

augustus bijna dagelijks een concert met blaasmuziek te horen. De muziekkorpsen van de 

burgerwacht kwamen echter zelden aan bod. Nochtans was er geen afgunst tussen de militaire 

en paramilitaire orkesten onderling. Integendeel, er was sprake van verbroedering tussen de 

twee, waarbij beide partijen elkaar steevast uitnodigde op bals, feestmaaltijden, enz. In 

Oostende hielden de militaire orkesten in garnizoen zelfs een gezamenlijk concert met het 

muziekkorps van de burgerwacht.  

Konden haar muzikale vertolkingen die van de militaire korpsen niet evenaren, dan 

was de symbolische waarde van de muziekkorpsen van de burgerwacht des te groter. De 

gewone wachten waren doorgaans op ‘hun muziek’ gesteld en hielden van de instrumentale 

begeleiding tijdens hun optochten en verplaatsingen, hoewel ze zelf ook wisten dat deze niet 

kon tippen aan de professionele orkesten van de militaire collega’s. Ondanks de 

tekortkomingen, bleef het burgerwachtmuziek voor de overige wachten nog steeds hun “chère 

et brave musique”.  
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