
Basbazuin 36  Installatie Charlotte en de leugenvogel 11 september 2021 

 

Deze middag van 11 september was een bijzondere middag. Charlotte werd 

geïnstalleerd als gildebroeder, onze tweede vrouwelijke schutter. 

Dit gebeurde buiten onder de schutsboom. Het derde bijzondere feit van deze 

gebeurtenis is dat Charlotte een dochter is van keizer PP. 
Haar secondanten zijn Theo de Jong en Ludo Doomernik, en Jan Franken in gedachte. 

 

          
Jannemie                                                                                        Gerda 

 
 

                 
Jannemie                                                                                                  Gerda 

 

Na de nodige rituelen stond Charlotte even later, trots als een waardige gildebroeder. 

Met groot applaus -er waren aardig wat gildebroeders, gildezusters en familie van 
Charlotte aanwezig – werd zij verwelkomd en hartelijk in ons gilde opgenomen. Dus 

ook zij mocht mee strijden om de leugenvogel. 

Daarna gingen alle gildebroeders, 12 van de 14 in totaal, zich klaarmaken voor de 



LeugenVogelVerschieting. Dat nam wel even wat tijd in beslag omdat er wat 

kleding verwisseld moest worden. In je ornaat omhoog schieten is nou niet bepaald 

erg handig. En daarbij, het was ook aangenaam weer met af en toe een paar 

spetters. We begonnen met 12 schutters die allemaal enthousiast en fanatiek waren. 

Die vogel moest en zou eraf gaan! Drie keer is, steeds na een aantal schoten, de 

boom naar beneden gehaald om de vogel weer een paar millimeter omhoog en ook 
dan dus ook losser te zetten. Maar het bleef lastig en spannend. 

 

Deze prachtige vogel is door Ton 

             Bastianen gemaakt, waarvoor veel 

dank. Elke schutter heeft hem wel  

geraakt. Het gevolg: een vleugel 

omhoog, en weer omlaag. Zo ook 

met de staart. Maar, en nu komt 

het: Ton zelf schoot zijn kop eraf! 

       
Cécile               Cécile 

 

Na 22 schietrondes door 12 schutters, wat in totaal 264 schoten omhoog zijn en een 

redelijk aantal keren goed raak, nam Hoofdman John Boeren het woord. Hij zei: “na 

ronde 23 gaat hoe dan ook de vogel eraf. Degene die het vaakst raak geschoten heeft 

krijgt dan de vogel”. Dit klonk voor sommigen als een dreigement, waaronder voor 

Cécile. Maar dit gaf haar, zij was steeds de eerste schutter van een ronde, net dat 

beetje extra. En wat gebeurt: zij schoot hem eraf als zijnde schot 265. Ook dit is 

bijzonder, want zij is de eerste vrouwelijke schutter van ons Gilde, die de leugenvogel 

eraf schoot. Na gejuich, applaus en felicitaties ging iedereen afrekenen en voldaan 

weer naar huis. Oh ja, het was de verjaardag van Sjef en die trakteerde ons allemaal 

op een lekker drankje. Proficiat Sjef. 
 

                Zie haar eens stralen! 
Cécile              John          

Tot slot nog een bedankje voor Gerda, Jannemie en John voor hun foto’s 
DS-CB 


