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Brugse Hallebardiers 

Geschiedenis van de Sint-Michielsgilde, de Hallebardiers 

Björn Hinderyckx 

 

Donderdag 16 februari 2023 om 14.30 uur 

Meersenhuis, Oostmeers 5,  8000 Brugge 

 

Hallebardiers? Moet dat niet hellebardiers zijn? 

  

Een hellebaardier is veel bekender. De vereniging 

van hellebaardiers en piekeniers was de basis van de 

Europese legers in de Late Middeleeuwen en de 

Renaissance. Het is een soldaat, een infanterist, 

wiens belangrijkste wapen de hellebaard is. Een 

hellebaard is een houw- en stootwapen dat bestaat 

uit een lange houten stok met een ijzeren punt, en 

daaronder, tegenover elkaar geplaatst, een bijl en 

een haak.  

 

De lezing gaat echter over de Hallebardiers en dan vooral de Brugse. 

 

Hallebardiers zijn schermers, ze vechten met het langzwaard. De Sint-Michielsgilde 

is de oudste bekende Vlaamse schermgilde, want vanaf 1444 kan men al spreken 

van een georganiseerde gilde. 

 

In tegenstelling tot wat soms wordt gedacht waren de schermers in die tijd geen 

elitaire groep maar behoorden zij tot de ”meest aerme ende schamele 

ambachtslieden”. Zij werden erkend als broederschap in 1456, noemden zichzelf 

Hallebardiers en traden op als vijfde officiële wapengilde van Brugge, naast de 

Kruisbooggilde Sint-Joris, de Handbooggilde Sint-Sebastiaan, de Handbooggilde 

Sinte-Cruus en de Kolverniersgilde. 

 

Pas in de 17de eeuw werd de floret of schermdegen het wapen van de adel en de 

rijkere burgers en werd de gilde ook een rijke en florerende gilde. 
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Hoe komt het dat de oudste schermgilde precies in Brugge ontstaan is? Wat is een 

wapengilde of schermgilde precies? Welke toernooien worden georganiseerd bij de 

Brugse schermers? Op welke locaties toonden de schermers van de Sint-Michielsgilde 

zich “abel van den langhen Sweerde”? U dit hoort dit alles en meer in de lezing. 

 

Bovendien neemt de heer Hinderyckx een deel van zijn wapenarsenaal mee naar het 

Meersenhuis. U kunt de wapens dan ook zien, aanraken en zelf ook uitproberen. 

 

Van harte welkom! 


