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KONINGSCHIETEN 2021 

Zondag 19 september hebben we geschoten om een nieuwe  

koning. De vrijdagavond daarvoor hebben we natuurlijk eerst  

afscheid genomen van de oude: Wim van der Elzen. 

Wim heeft een gedenkwaardig koningschap beleefd: viel niet   

alleen door zijn rake schot de vogel van de mast, ook de regen  

viel de hele dag met bakken uit de lucht.  

En daarna kwam de pandemie en ging het land op slot.   

Contacten dienden zo veel als mogelijk is te worden beperkt.  

Willem was wel koning, maar zijn ‘voetvolk’ zat thuis. Daarover 

is die avond met veel enthousiasme gezongen. 

De avond werd voor een groot deel gevuld met een quiz geba-

seerd op foto’s van het gilde uit het verleden en geluiden en 

stemmen die moesten worden geraden. Natuurlijk was Wim de 

winnaar. Zijn prijs was een prachtige taart met daarop een foto 

van het koningspaar.  

Het was alleen heel verdrietig dat Terizinha zelf op deze avond niet aanwezig kon zijn. Zij was kort  

ervoor in het ziekenhuis opgenomen. Gelukkig gaat het nu weer beter met haar en is ze weer thuis.  

De koninklijke tafel met Wim, zijn zus Margo en haar 

partner Willem en zoon Eric met zijn vriend Mark. 

Na de lunch werden de loten getrok-

ken. Daarna werd de boom gevrijd 

van alle boze geesten die de eerlijke 

strijd zouden kunnen beïnvloeden 

en werd de oud-koning ontdaan van 

zijn zilver.  

In verband met corona was er geen 

viering in de Heikese Kerk. We zijn ge-

start met de lunch en een woord van 

de kapelaan Harm Eskes van het Heike.  

En zondag was de grote dag…  



Door het wereldlijk en geestelijk gezag, de keizer, de oud-koning en de hoofdman de eerste, bevrijdende 

schoten gelost en daarna kan de strijd om de nieuwe koning een aanvang nemen. 

Twaalf gildebroeders streden mee, waaronder ook de jongste gildebroeder, 

Charlotte Haen. Twee gildebroeders haakten al snel af, maar de anderen hebben 

19 schietrondes volledig afgemaakt. Er werd veelvuldig raak geschoten, vaak met 

flinke klappen, maar de vogel week niet van zijn staak. Wel werd hij al snel door 

de oud-koning van zijn kop ontdaan. Ook verloor hij een vleugel en zijn prachtige, 

in regenboogkleuren (!) geschilderde staart.  

Toen kwam ronde 20. 

Tegen het harde en 

scherp gerichte schot 

van Cécile was de gaai 

niet bestand. 

Het gejuich van alle gilde-

broeders, gildezusters en 

belangstellenden was   

hartverwarmend. Het  

was natuurlijk ook heel  

bijzonder: niet alleen had 

het gilde Sint Sebastiaan 

een nieuwe, maar zelfs 

een VROUWELIJKE koning 

en dat is uniek en in de 

vele eeuwen hiervoor  

nog niet voorgevallen.  



Dit is wel een beetje een triest beeld. Nu Cécile koning is kan ze geen andere taken 

meer vervullen: ze is geen tamboer meer!! De trom heeft ze, met tranen in de 

ogen, weggestopt achter de heg.  

Maar, ze weet niet zeker of ze zich wel altijd aan deze regel zal houden. 

Cécile wordt, met alle ceremoniën die erbij horen, geïnstalleerd. 

Een koning heeft geen ‘vuile’ handen, dus die worden eerst ‘gewassen’. Dan worden de schilden van 

haar voorgangers haar omgehangen, krijgt ze de koningsketens om haar nek en wordt haar, door de 

oud-koning, de koningsstaf aange-

reikt. De koning gaat over het 

vaandel en haar wordt de vendel-

groet gebracht. 

Daarna volgen er 

dankwoorden over 

en weer en wordt  

er een toost uitge-

bracht op het heil 

van de koning. 



Na alle activiteiten van deze enerverende dag 

mogen we genieten van een heerlijk maal dat 

door Raymond is bereid.  

Oud koning Willem is weer terug van zijn  

bezoek aan Terezinha en speldt Cecile de  

koningsspeld op. 

Natuurlijk  moet er ook nog ge-

zongen worden: op de nieuwe 

koning,  maar ook de nieuwe 

koningin wordt door haar voor-

gangsters ‘íngezongen’ in hun 

bijzondere gezelschap. 

En dan kwam ook Het Brabants 

Dagblad nog met ons grote 

nieuws! 

Cécile is nu koning en niet meer Deken-Schrijver. 

Deze Basbazuin is  dus niet van haar hand., maar van die 

van mij.  Veel dank  ben ik verschuldigd aan de fotografen 

van wie ik veel foto’s heb gebruikt: Marie-Louise, Cécile 

en er zijn er ook van mijzelf.  

Ik hoop dat ik je plezier heb gedaan met deze Basbazuin. 

      Gerda 


